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SEZNAM ZKRATEK 

tr. zák. / trestní zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

trestní zákon z roku 1852 Zákon č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a 

přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a 

doplňujících ke dni 1. 1. 1927. 

trestní zákon z roku 1950 Zákon č. 86/1950 Sb., Trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

trestní zákon z roku 1961 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

novela č. 175/1990 Sb.  Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje 

trestní zákon.  

důvodová zpráva Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, sněmovní tisk č. 410/0 ze dne 25. 2. 2008. 

příprava Příprava k trestnému činu ve smyslu § 20 tr. zák.  

pokus Pokus trestného činu ve smyslu § 21 tr. zák.  

trestní zákoník Rakouska Das Strafgesetzbuch, trestní zákoník Rakouska – 

spolkový zákon ze dne 23. 1. 1974, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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ÚVOD 

Účelem trestního práva je poskytovat ochranu těm nejvýznamnějším právním 

statkům, ať se jedná o práva a svobody konkrétních osob, zájmy státu anebo společnosti 

jako takové. Skutečná a účinná ochrana takovýchto hodnot však často vyžaduje 

kriminalizovat nejenom jednání, která mají znaky dokonaných trestných činů, 

ale i některá jednání jim předcházející.  

Dle současné právní úpravy je prvním trestněprávně relevantním jednáním z hlediska 

časové posloupnosti příprava k trestnému činu, která je tématem této práce. Zatímco 

problematice pokusu trestného činu jako dalšího vývojového stadia trestné činnosti se 

odborná literatura věnovala vždy ve velmi širokém rozsahu (ze starších děl svou kvalitou 

vynikají práce Nezkusila1 či Eysselta2), přípravě takový prostor věnován nebývá. To má 

bezpochyby řadu logických opodstatnění. Pokusem je zpravidla takové jednání, jímž 

pachatel začal uskutečňovat jednání popsané ve skutkové podstatě trestného činu3, 

následek trestného činu při něm hrozí bezprostředně a je tak typově závažnější formou 

trestné činnosti, než je tomu v případě přípravy.4 Nicméně už jen ta skutečnost, že právě 

naplnění znaků přípravy odděluje trestněprávně bezvýznamné jednání od jednání 

trestného, činí z přípravy téma hodné širšího zpracování. Tuto potřebu jen prohlubují 

legislativní změny z doby více či méně vzdálené přinášející i řadu praktických problémů, 

ať se jedná např. o zavedení omezené trestnosti přípravy5 nebo opuštění materiálního 

pojetí trestného činu v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.  

Cílem předkládané práce je poskytnout ucelený pohled na přípravu k trestnému činu, 

a to jak na její pozitivní vymezení v trestním zákoníku, tak na soudní výklad poměrně 

obecně formulovaných zákonných ustanovení. Ambicí této práce však není poskytnout 

pouhý popis tohoto vývojového stadia trestné činnosti. Práce se také snaží poukázat na 

dopady nedokonalého zákonného vymezení přípravy a určitou neprovázanost s dalšími 

                                                 
1 NEZKUSIL, Jiří. Studie o pokusu v československém trestním právu. Praha: Universita Karlova, 1959. 
2 EYSSELT, Eduard. Pokus o trestný čin. V Praze: Právnické a knihkupecké nakladatelství, 1947. Sbírka 

právních pojednání.  
3 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 2 To 46/2014 (TR 9/2014 str. 219, TR 3/2016 

str. 75).  
4 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 

9788074004285, str. 295.  
5 Novela č. 175/1990 Sb. 
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instituty trestního práva, neboť tyto nedostatky mohou v konečném důsledku vést k těžce 

přijatelným závěrům o trestnosti, resp. beztrestnosti určitých jednání. Prostřednictvím 

rozboru pozitivní úpravy, analýzy příslušné odborné literatury a judikatury a komparace 

s dříve účinnou úpravou si pak práce klade za cíl navrhnout určitá řešení zjištěných 

problémů či alespoň přispět k diskuzi o nich.  

První kapitola se zaměřuje na zařazení přípravy do systému trestního práva, na její 

pozitivní definici, rozebírá formy přípravných jednání a také vymezuje přípravu 

k ostatním vývojovým stadiím trestné činnosti. Zároveň obsahuje stručný historický 

exkurz umožňující lépe pochopit i základy současné (v určitých ohledech nedostatečné) 

zákonné úpravy.  

Druhá kapitola se věnuje zajímavé a hojně teoreticky rozebírané problematice, 

nicméně (asi navždy) bez možnosti učinění jednoznačných závěrů, a sice nezpůsobilosti 

přípravy a otázce její trestnosti, resp. trestání. Spolu s pátou kapitolou považuji tuto část 

práce za stěžejní a proto je jí věnován větší rozsah.  

Třetí kapitola se zabývá specifickým důvodem zániku trestní odpovědnosti – 

dobrovolným upuštěním od přípravy. Rozebírá podmínky dobrovolnosti, jak je vymezila 

soudní praxe, a další zvláštní situace spojené s tímto způsobem zániku trestní 

odpovědnosti.  

Trestání přípravy je obsahem čtvrté kapitoly, která se zaměřuje na zvláštnosti při 

ukládání trestů, které jsou dány už jenom nižší typovou závažností přípravy, než je tomu 

v případě ostatních vývojových stadií trestné činnosti.  

Poslední kapitola práce se snaží upozornit na často zásadní nedostatky současného 

zákonného vymezení přípravy, zejména ve vztahu k některým formám trestné součinnosti 

(hlavně k účastenství v užším smyslu), ale např. také k nepřekažení trestného činu 

podle § 367 tr. zák. Na základě učiněných zjištění se v závěru de lege ferenda snažím 

předložit možná vhodnější řešení příslušné právní úpravy.  
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1. MÍSTO PŘÍPRAVY K TRESTNÉMU ČINU V SYSTÉMU 

TRESTNÍHO PRÁVA 

Někdy je spáchání trestného činu víceméně dílem okamžiku, ve kterém pachatel 

svým jednáním naplní všechny znaky skutkové podstaty příslušeného trestného činu 

(např. při spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 tr. zák. při 

dopravní nehodě). Jiné případy již výlučně úmyslné trestné činnosti jsou mnohdy 

náročnější na realizaci, a tedy i na čas. V těchto případech je pro trestnou činnost 

pachatele typická odstupňovanost a určitá časová rozloženost a v páchání trestného činu 

můžeme rozlišovat několik (více či méně) ohraničených fází.6  

Průběh trestné činnosti pak konkrétně počíná pojetím myšlenky trestný čin spáchat 

(případně trestněprávně relevantním vyjádřením takové myšlenky), pokračuje přípravou, 

pokusem a následně vede k dokonání příslušného trestného činu. Po těchto fázích může 

ještě následovat fáze ukončení trestného činu, případně činnost následující po dokonání 

(ukončení) trestného činu (jako může být třeba zahlazování stop, zastrašování nebo 

odstraňování svědků).7 Zároveň je třeba poznamenat, že trestná činnost pachatele vždy 

nemusí procházet (a často také neprochází) všemi těmito fázemi.  

Otázku, zda a do jaké míry kriminalizovat přípravu k trestnému činu – tedy jednání, 

které ještě bezprostředně nesměřuje k dokonání trestného činu, ale vyvolává zatím pouze 

vzdálené nebezpečí, že k dokonání (a tedy i následku trestného činu) dojde8 – si právní 

teorie i praxe pokládá už několik staletí.9 Jak správně uvádí Gřivna, „v pozadí odpovědi 

stojí úvaha, zdali se jedná o činnost natolik společensky škodlivou, aby byla prohlášena 

za trestnou.“10 Různé státy přistupují k řešení různými způsoby: některé ponechávají 

přípravu v zásadě beztrestnou, jiné ji kriminalizují jako obecnou, případně zvláštní formu 

trestné činnosti.11 K tomu je třeba podotknout, že kde zahraniční úprava stanoví pouze 

                                                 
6 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, str. 329-330.  
7 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 278.  
8 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 139/2016 (Výběr NS 1374/2016). 
9 K tomu stručně EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 49-52.  
10 ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přepracované vydání Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-

80-7478-616-7, str. 238.  
11 SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a VANDUCHOVÁ, Marie. Systém 

českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9, str. 337.  



5 

 

trestnost pokusu (tedy výrazně pokročilejší fáze trestné činnosti oproti přípravě), mohou 

být znaky pokusu nebo znaky skutkových podstat trestných činů vymezeny natolik široce, 

že fakticky zahrnou i některé formy přípravných jednání.12 Situaci jenom komplikuje 

zásadní fakt, že se jedná o otázku nikoli pouze právní, ale do značné míry také kriminálně 

politickou.   

1.1. Vývojová stadia trestné činnosti obecně 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, v řadě případů úmyslné trestné činnosti 

není dokonání trestného činu dílem okamžiku, ale často je výsledkem složitého počínání, 

které může probíhat i v období několika let.13 Z hlediska naplnění účelu trestního práva 

se poměrně brzy shledalo, že se nelze omezit na postižení pouze dokonaných trestných 

činů, ale je nutné prohlásit za trestná i některá jednání dokonání předcházející.14 V tomto 

smyslu hovoříme o tzv. vývojových stadiích trestné činnosti, přičemž do této skupiny 

právní věda standardně řadí přípravu, pokus a dokonaný trestný čin.15 

Vývojová stadia trestné činnosti pak můžeme obecně vymezit jako určité fáze, které 

jsou typické pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat trestný čin a jako takové 

rozšiřují dosah jednotlivých skutkových podstat uvedených ve zvláštní části trestního 

zákoníku.16 Vývojová stadia trestné činnosti jsou omezena jen na úmyslné trestné činy, 

tudíž pokus nebo příprava nedbalostního trestného činu pojmově nepřichází v úvahu. 

Nutné je také zopakovat, že trestná činnost nutně neprochází všemi výše uvedenými 

stadii.17 Prochází-li však trestná činnost pachatele více fázemi, logicky vychází z formy 

                                                 
12 ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 238. 
13 Tak si např. pachatel trestného činu krádeže v rámci přípravy opatřuje plány budovy, nástroje nezbytné 

k úspěšnému provedení, získává pro svůj čin další osoby, zjišťuje režim ostrahy a činí další obdobná jednání 

přípravného charakteru. Posléze se o krádež může pokusit, v případě pokusu neúspěšného je nucen svůj 

pokus opakovat. Je zřejmé, že ve složitějších případech takováto jednání mohou probíhat po poměrně 

dlouhou dobu.  
14 Solnař k tomuto výstižně uvádí, že by bylo „jistě zahanbující pro orgány policie, kdyby měly nečinně 

přihlížet přípravě trestného činu a nemohly zakročit způsobem stanoveným pro trestné činy. To by bylo též 

v rozporu se zásadou, že je třeba předcházet škodlivým účinkům trestné činnosti dříve, než se projevily 

v plném rozsahu.“ K tomu více SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 340.  
15 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 333. Někteří autoři navíc hovoří o vývojových stadiích trestné činnosti 

v širším smyslu, kam mimo uvedenou tripartici řadí také pojetí myšlenky spáchat trestný čin a projev 

myšlenky spáchat trestný čin. K tomu srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní 

část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5., 

str. 282.  
16 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 282.  
17 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 283. Tak 

např. v některých případech je pachatel připravované vraždy zadržen již při obstarávání střelné zbraně (tedy 
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nejméně rozvinuté (tedy zásadně přípravy) a postupuje k formám rozvinutějším (pokusu), 

resp. nejrozvinutějším (dokonání), anebo se případně omezuje jen na některé z nich. Míra 

rozvinutosti toho či onoho vývojového stadia je přímo úměrná míře společenské 

škodlivosti i ve smyslu uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle 

§ 12 odst. 2 tr. zák., což mezi nimi vytváří určitou hierarchii s dalšími právními 

důsledky.18 O vzájemném poměru jednotlivých vývojových stadií platí, že vzdálenější 

vývojová stadia jsou v poměru subsidiarity ke stadiu bližšímu dokonání a jednočinný 

souběh více vývojových stadií téhož trestného činu je tak vyloučen. Pachateli se vždy 

přičítá jen vývojové stadium nejbližší dokonání.19 

Vývojová stadia předcházející dokonání trestného činu jsou charakterizována 

zejména nedostatkem následku20 a nikdy21 tak není zcela naplněna objektivní stránka 

trestného činu. Následku trestného činu je v případech přípravy a pokusu často možno 

ještě zabránit a pachateli proto dává pozitivní úprava možnost, aby své dosavadní jednání 

napravil, a to sice pod slibem beztrestnosti. Z toho důvodu trestní zákoník upravuje 

zvláštní podmínky zániku trestnosti přípravy a pokusu, jejichž cílem je trvalé odstranění 

nebezpečí hrozícího chráněnému zájmu. Stát se v těchto případech vzdává svého práva 

na potrestání přípravy či pokusu v zájmu zachování integrity chráněného zájmu.22  

Pro přípravu (resp. pokus) je charakteristické, že jde o takové formy trestné činnosti, 

které samy o sobě (zpravidla) nejsou zahrnuty v dispozicích zvláštní části trestního 

zákoníku. Skutkové podstaty jednotlivých trestných činů ve většině případů nepokrývají 

jednání spočívající v jejich přípravě nebo pokusu, a tudíž se o tato vývojová stadia rozsah 

trestného jednání rozšiřuje. Důvody obecného vymezení přípravy (resp. pokusu) jsou 

                                                 
ve stadiu přípravy), jindy se o vraždu pokusí, ale svou oběť mine a je nucen své jednání opakovat, resp. je 

zadržen a je mu tak znemožněno trestný čin dokonat. V případě impulzivní krádeže naopak může zcela 

chybět stadium přípravy i pokusu.  
18 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 330-331. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.). 
19 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 284.  
20 Dalším chybějícím znakem trestného činu může být chybějící objekt trestného činu v některých 

případech nezpůsobilé přípravy, k tomu srov. výklad v části 2.2.2.  
21 K tomu srov. výklad o předčasně dokonaných trestných činech v části 1.5.2. 
22 CHMELÍK, Jan, NOVOTNÝ, František a STOČESOVÁ, Simona. Trestní právo hmotné: obecná část. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-583-8, str. 154.  
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různé – postihovat tato vývojová stadia jen u některých trestných činů by mohlo vést 

k nedůvodným opomenutím, kazuistice a bylo by také neúsporné z hlediska legislativní 

techniky.23  

1.2. Pojem přípravy k trestnému činu 

Trestní zákoník vymezuje v § 20 přípravu k trestnému činu jednak obecně, jednak 

demonstrativně vyjmenováním nejtypičtějších forem přípravných jednání.24 Trestní 

zákoník tedy přípravu vymezuje jako:  

a) jednání záležející v úmyslném vytváření podmínek (obecné vymezení), 

spočívající zejména v organizování, opatřování nebo přizpůsobování 

prostředků nebo nástrojů, ve spolčení, srocení, návodu či pomoci 

(demonstrativní vymezení); 

b) směřující ke spáchání individuálně určitého zvlášť závažného zločinu 

(§ 14 odst. 3 tr. zák.) za podmínky, že to trestní zákoník u příslušného zvlášť 

závažného zločinu výslovně stanoví;  

c) pokud nedošlo k pokusu ani dokonání takového zvlášť závažného zločinu.25 

Příprava k trestnému činu je tak zřejmě vymezena dosti obecně a široce, přičemž 

zákonodárce rezignoval na její konkretizaci a přenechal tuto úlohu soudní praxi. 

Dosavadní vývoj jejího základního vymezení v judikatuře je poměrně uceleně shrnut 

ve dvou rozhodnutích Nejvyššího soudu z nedávné doby.26 V prvním z těchto rozhodnutí, 

které se zabývalo problematikou trestnosti nezpůsobilé přípravy a bude o něm blíže 

pojednáno také ve druhé kapitole, Nejvyšší soud k vymezení přípravy uvedl: „Příprava 

vyvolává zatím jen vzdálené nebezpečí, že nastane následek, který je znakem skutkové 

podstaty zvlášť závažného zločinu (srov. rozhodnutí č. 3/1952 Sb. rozh. tr.). Tím se liší 

na jedné straně od projevu úmyslu takový zločin spáchat, který uvedenou povahu ještě 

nemá a na druhé straně od pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku zvlášť závažného 

zločinu, při němž pachatelovo jednání pokročilo dále než příprava a již bezprostředně 

                                                 
23 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 331. 
24 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 286. 
25 K tomu také ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 281. 
26 Mezi starší rozhodnutí zahrnutá do těchto rozhodnutí patří např. rozhodnutí R 3/1952, R 22/1964 

a R 20/1969. K tomu srov. ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 281. 
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směřuje k jeho dokonání. … Přípravné jednání může spočívat i v takové formě útoku, 

která svým charakterem nedosahuje ještě intenzity jednání bezprostředně směřujícího 

k dokonání zamýšleného zvlášť závažného zločinu, vytváří však objektivní podmínky pro 

následné uskutečnění takového záměru (srov. rozhodnutí č. 22/1964 Sb. rozh. tr.). Pojem 

bezprostředního směřování k dokonání zvlášť závažného zločinu je nutno chápat tak, 

že pachatel již bezprostředně ohrožuje předmět svého útoku.“27 Ve druhém případě se 

Nejvyšší soud vyjádřil tak, že: „Příprava k trestnému činu sama o sobě ještě nevykazuje 

povahu jednání, které charakterizuje skutkovou podstatu konkrétního zvlášť závažného 

zločinu, avšak vytváří úmyslně podmínky pro jeho spáchání.“28 Z těchto rozhodnutí je 

zřejmé, že základní otázkou při vymezení přípravy je její odlišení od ještě beztrestného 

jednání na straně jedné a pokusu (či dokonání) na straně druhé. K tomu více v podkapitole 

1.4. 

Ad a) Příprava je vždy jednání úmyslné, při němž musí úmysl zahrnovat všechny 

skutečnosti, které tvoří znaky toho konkrétního způsobu přípravy, o nějž se jedná, 

současně však je v úmyslu zahrnuto i zaměření přípravy ke spáchání individuálně 

určitého zvlášť závažného zločinu (např. pokud si pachatel opatří jed již s úmyslem 

použít jej k usmrcení své manželky; naopak by nestačilo, pokud by si opatřil pro všechny 

případy jed s tím, že někdy v budoucnu jeho prostřednictvím možná bude chtít někoho 

usmrtit). Detailní konkretizace a promyšlenost připravovaného útoku na zájem chráněný 

trestním zákoníkem se však nevyžaduje, postačí, aby se čin jevil pachateli dostatečně 

určitým.29 Ve výše uvedeném případě vraždy tak může být v představě pachatele 

konkretizován např. předmět útoku (manželka), místo a čas spáchání, způsob provedení 

nebo prostředky použité při činu. Jak doplňuje Solnař, v konkrétním případě si pachatel 

nemusí představovat všechny tyto znaky – stačit mohou i jen některé z nich, je-li splněna 

výše uvedená podmínka individualizace.30 

                                                 
27 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.). 
28 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 139/2016 (Výběr NS 1374/2016). 
29 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem, k 1. 8. 2011: komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů: informace z judikatury. Olomouc: ANAG, 2011. Právo. ISBN 978-80-7263-

677-8, str. 49.   
30 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 343. 
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Ad b) Novelou trestního zákona31 byla opuštěna obecná trestnost přípravy zavedená 

na základě vlivu sovětské nauky. Trestní zákoník na předchozí úpravu navazuje 

a dokonce ji prohlubuje, když stanoví, že příprava k trestnému činu je trestná jen u zvlášť 

závažných zločinů (§ 14 odst. 3 tr. zák.32), zároveň však jen v případě, že tak trestní 

zákoník u příslušného trestného činu výslovně stanoví.33 Hovoří-li se tedy v této práci 

v souvislosti s přípravou o trestném činu, rozumí se trestným činem zvlášť závažný 

zločin, u něhož je příprava trestná, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.  

Ad c) Tato podmínka vyjadřuje vztah subsidiarity přípravy k pokročilejším 

vývojovým stadiím trestné činnosti. Pachateli trestného činu se vždy přičítá stadium 

nejbližší dokonání.34  

V rámci vymezení přípravy trestní zákoník již výslovně nehovoří o požadavku 

společenské nebezpečnosti či škodlivosti35 přípravy. To je důsledkem formálního pojetí 

trestného činu v trestním zákoníku, nicméně i pro přípravu platí to, co pro (dokonaný) 

trestný čin, tedy zásada subsidiarity trestní represe vyjádřená v § 12 odst. 2 tr. zák.36 V již 

citovaném usnesení Nejvyššího soudu tento uvedl, že: „Pro určení společenské 

škodlivosti přípravného jednání ve smyslu zásady subsidiarity trestní represe podle § 12 

odst. 2 tr. zákoníku je u přípravy nutné posuzovat vedle povahy a závažnosti zločinu, k 

němuž směřovala, způsob, jakým pachatel realizoval svůj zamýšlený záměr, a jak dalece 

se tato jeho snaha přiblížila dokonání, i povahu použitých prostředků.“37  

Tak jsou typicky závažněji hodnoceny případy přípravy ve formě organizování 

či návodu k trestnému činu jiné osoby než příprava vlastního trestného činu, kdy pachatel 

ztrácí možnost ovlivnit další běh událostí. Dále je třeba uvážit, zda příprava byla 

v konkrétním případě objektivně obtížným úsekem trestné činnosti (případně 

i obtížnějším než vlastní dokonání trestného činu). Lze konstatovat, 

že zejména v počátečních stadiích přípravy, kdy ani sám pachatel nemusí být pevně 

                                                 
31 Novela č. 175/1990 Sb. 
32 Zvlášť závažnými zločiny jsou podle § 14 odst. 3 tr. zák. ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.  
33 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 285-286. 
34 K tomu srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2000, sp. zn. 2 To 143/2000 (SR 1/2001 

str. 28).  
35 Jak tomu činil trestní zákon z roku 1961 v § 7 odst. 1.  
36  KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 332. 
37 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.). 
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rozhodnutý trestný čin spáchat, je třeba zvážit naplnění požadavku společenské 

škodlivosti.38 Nicméně jak uvádí výše citované rozhodnutí, společenská škodlivost má 

význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní represe 

a nelze ji proto řešit v obecné poloze, ale je ji třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném 

případě. 

1.2.1. Formy přípravných jednání 

Příprava je v trestním zákoníku vymezena jednak obecně jako jednání záležející 

v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, jednak 

demonstrativně, kdy trestní zákoník vypočítává nejtypičtější formy přípravných jednání. 

Jsou jimi: 

 opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů; 

 spolčení a srocení; a 

 organizování, návod a pomoc. 

Z tohoto je zřejmé, že příprava může směřovat buď jen ke spáchání vlastního zvlášť 

závažného zločinu (např. opatření si nástroje k provedení loupeže), nebo jen k zvlášť 

závažnému zločinu další osoby (např. návod k loupeži) nebo k takovému zločinu 

vlastnímu i osoby další (případy spolčení a srocení za účelem provedení loupeže). 

Jak bylo uvedeno výše, tato skutečnost má mimo jiné vliv na míru společenské 

škodlivosti přípravy.39  

Zákonný výčet forem přípravného jednání není uzavřený, přípravou tak může být 

jakékoli jiné úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, jako 

např. obhlídka místa činu, tipování předmětu útoku, vyhledávání společníků, odcizení 

vkladní knížky (srov. R 23/1991-II40) nebo pěstování rostliny konopí (srov. R 19/2004-

I41). Pokud pachatelova činnost zahrnovala různé formy přípravných jednání, je to třeba 

                                                 
38 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 288.  
39 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 283. 
40 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 11. 1990, sp. zn. 2 To 193/1990 (R 23/1991 tr.).   
41  Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. 2 To 144/03 (R 19/2004 tr.). 
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vždy vyjádřit ve výroku o vině rozsudku, neboť vedle individualizace skutku to má 

význam též pro stanovení druhu a výměry trestu.42 

Opatřování prostředků nebo nástrojů spočívá např. v zakoupení či půjčení zbraně, 

se kterou chce pachatel v budoucnu jiného usmrtit, nebo v opatření činidel pro způsobení 

požáru a tím naplnění znaků trestného činu obecného ohrožení. Může také jít o opatření 

nepravdivé lékařské zprávy za účelem uplatnění pojistného nároku a podobně. 

O přizpůsobování půjde zejména tehdy, upraví-li si pachatel v zájmu úspěšného 

provedení trestného činu jiný, často běžně vyráběný nástroj, který původně nebyl vůbec 

určen k páchání trestné činnosti.43 Jak k tomu uvádí Jelínek, pojmy prostředky a nástroje 

se do značné míry překrývají a je nerozhodné, zda jde o prostředky či nástroje samy 

o sobě legální nebo nelegální – o přípravu vraždy jde samozřejmě i v případě, když 

si pachatel střelnou zbraň opatří v souladu s právními předpisy.44  

Spolčením se rozumí výslovně nebo mlčky učiněná dohoda nejméně dvou osob 

o budoucím zvlášť závažném zločinu. Směřuje k individuálně určitému trestnému činu, 

byť nemusí být dohodnut do podrobností. Obsahem této dohody je buď budoucí 

spolupachatelství, nebo u některých členů spolčení je to budoucí pachatelství 

(spolupachatelství) a u druhých budoucí organizátorství nebo pomoc. Spolčení jako 

dohoda o budoucím zvlášť závažném zločinu má v poměru k pokusu i dokonání 

subsidiární povahu. Stejně tak je subsidiární k organizátorství, návodu či pomoci jako 

formám účastenství nebo formám přípravy.45  

Srocení je faktické shluknutí nejméně tří osob ke spáchání individuálně určitého 

(a typicky násilného) zvlášť závažného zločinu. Není k němu třeba dohody (byť by byla 

jen konkludentní), a proto je aktérem srocení i ten, kdo se k němu úmyslně připojí 

s vědomím o jeho účelu. V případě srocení má být zvlášť závažný zločin zásadně spáchán 

                                                 
42 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. 2 To 144/03 (R 19/2004 tr.). 
43 CHMELÍK, Jan, op. cit., str. 157.  
44 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 286. 
45 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 286-287. Zvláštní 

formou spolčení je organizovaná skupina a zvláštním případem také organizovaná zločinecká skupina 

vymezená v § 129 tr. zák., kdy účast na ní má povahu samostatného trestného činu podle § 361 tr. zák. 

(a tedy není formou přípravy), a zahrnuje v sobě spolčení k trestným činům individuálně určitým i 

neurčitým, a to nejen pouze k zvlášť závažným zločinům.   
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téměř ihned, a proto je příprava možná jen v tomto krátkém období předtím, než jednání 

aktérů dospěje do fáze pokusu.46  

Organizování, návod a pomoc jsou jednak typizovanými formami přípravného 

jednání, jednak také formami účastenství v užším smyslu podle § 24 tr. zák. Tyto formy 

jednání se shodují v jejich formálně obsahovém vymezení v trestním zákoníku, rozdíl 

naopak spočívá v naplnění požadavku akcesority účastenství.47 Není-li tento požadavek 

naplněn, může být organizátor, návodce či pomocník postižen pouze za přípravu, je-li 

v konkrétním případě trestná (k tomu srov. rozhodnutí R 1/1973, R 58/1973). 48 Jinak zde 

platí to, co pro vývojová stadia trestné činnosti obecně – jedná se o úmyslná jednání, která 

musí vždy směřovat k individuálně určitému trestnému činu.49 

Organizování jako forma přípravného jednání spočívá v jednání pachatele, který 

spáchání zvlášť závažného zločinu zosnoval nebo řídil. Ve srovnání s návodem či pomocí 

se jedno o závažnější formu trestné činnosti, protože organizátor „se ve svém jednání 

neomezuje jen na vzbuzení rozhodnutí spáchat trestný čin, ale vyvíjí širší a intenzívnější 

činnost, která svou povahou naplňuje zákonné znaky „zosnování“ a „řízení“ trestného 

činu.“50 Organizování v obou svých podobách předpokládá poměrně sofistikovanou 

činnost, plánování či koordinaci více osob. Za zosnování se považuje nejen iniciování 

dohody o spáchání zvlášť závažného zločinu, ale i vypracování plánu na jeho spáchání, 

vyhledávání podílejících se osob a rozdělování úkolů. Řízením pak označujeme úkony 

spočívající v usměrňování všech osob podílejících se na trestné činnosti, vydávání 

konkrétních pokynů a podobně. Z toho je zřejmé, že organizátor se na spáchání zvlášť 

závažného zločinu podílí dominantním způsobem. I z tohoto důvodu má organizátorství 

význam obecně přitěžující okolnosti ve smyslu § 42 písm. o) tr. zák., a v některých 

                                                 
46  ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 284. 
47 Podle Říhy de lege lata zásada akcesority „záleží v tom, že organizování, návod a pomoc se posuzují jako 

účastenství podle § 24 jen tehdy, jestliže pachatel hlavní trestný čin dokonal nebo se o něj alespoň pokusil 

(rovina kvantitativní). Nedospěl-li hlavní pachatel ani do stadia pokusu, může u organizátora, návodce 

a pomocníka přicházet v úvahu odpovědnost za přípravu (§20) k trestnému činu.“ Jak však Říha dodává, 

příprava je trestná jen u zvlášť závažných zločinů, pokud to trestní zákoník ve zvláštní části výslovně 

stanoví. K tomu více: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., 

str. 331. Negativním důsledkům této právní úpravy se věnuje zejména podkapitola 5.2. 
48 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. 3. 1972, sp. zn. 1 Tz 10/72 (R 1/1973 tr.) a rozsudek 

Nejvyššího soudu SSR ze dne 17. 10. 1972, sp. zn. 3 Tz 82/72 (R 58/1973 tr.). 
49 ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 241. 
50 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 5. 4. 1971, sp. zn. 11 To 3/71 (R 67/1971 tr.). 



13 

 

případech je dokonce okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby (např. v případě 

zvlášť závažného zločinu vzpoury vězňů podle § 344 odst. 2 písm. a) tr. zák.).51  

Návod jako forma přípravného jednání po objektivní stránce spočívá ve vzbuzení 

rozhodnutí v jiném spáchat zvlášť závažný zločin. Na rozdíl od organizování či pomoci 

trestní zákoník formy navádění blíže nespecifikuje, navádět lze např. naléháním, sázkou, 

tipem na trestný čin, rozkazem, pohrůžkou nebo najmutím jiného ke spáchání hlavního 

deliktu. O návod se může jednat i v případě, kdy návodce projeví zájem o cizí věc 

a následně vysloví souhlas s nabídkou hlavního pachatele, že ji pro návodce získá. Návod 

musí směřovat k individuálně určitému hlavnímu pachateli též individuálně vymezeného 

zvlášť závažného zločinu. V opačném případě by jednání mohlo (při splnění požadavku 

veřejnosti) naplňovat znaky trestného činu podněcování k trestnému činu, které jako 

takové je k návodu podpůrné. Z povahy věci přichází návod v úvahu typicky před 

spácháním hlavního deliktu jako jeho iniciace, v pokročilejší fázi činnosti hlavního 

pachatele by se jednání hodnotilo typicky jako psychická pomoc. Navedení jiného 

k trestnému činu je okolností obecně přitěžující ve smyslu § 42 písm. i) tr. zák.52 

Některým otázkám nadbytečného, bezvýsledného a nezdařeného návodu, excesu 

z návodu či vztahu k nepřímému pachatelství se věnuje pátá kapitola.  

Pomoc jako formu přípravného jednání trestní zákoník vymezuje jako umožnění 

nebo usnadnění jinému spáchat zvlášť závažný zločin, tedy jako každou kauzální podporu 

při páchání zvlášť závažného zločinu. Vedle tohoto obecného vymezení trestní zákoník 

demonstrativně vyjmenovává příklady takového jednání, kam zařazuje opatřování 

prostředků, odstraňování překážek, utvrzování pachatele v předsevzetí nebo slib přispět 

po činu. Oproti trestnímu zákonu z roku 1961 zákonodárce do tohoto demonstrativního 

výčtu zařadil též vylákání poškozeného na místo činu a hlídání při činu, zejména v reakci 

na dřívější praxi, která tyto případy považovala za spolupachatelství. Rozlišujeme pomoc 

fyzickou či psychickou, přičemž fyzická pomoc často naplňuje znaky i pomoci psychické. 

                                                 
51 FRYŠTÁK, Marek, PROVAZNÍK, Jan a ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné: obecná část. Ostrava: 

Key Publishing, 2014. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-221-1, str. 88.  

K těmto pojmům více v nálezu Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 418/97. 
52 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 355-359. 
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Ta se naopak od návodu liší v tom, že pomocník utvrzuje pachatele v rozhodnutí 

již učiněném.  

Z časového hlediska přichází pomoc obecně v úvahu až do okamžiku dokončení 

trestné činnosti, třeba i po formálním dokonání trestného činu (např. v případě pomoci 

pachateli loupeže podle § 173 tr. zák., která je poskytnuta až ve fázi vlastního zmocňování 

se věci, tedy po dokonání). Po dokonání (resp. dokončení tam, kde je možné) připadají 

v úvahu některé další formy trestné součinnosti, jako jsou zejména nadržování podle 

§ 366 tr. zák., případy nepřekažení a neoznámení trestného činu podle § 367 a § 368 

tr. zák. nebo trestné činy podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 214, 

resp. § 216 tr. zák. Nicméně s ohledem na akcesoritu účastenství se o pomoc jako formu 

přípravného jednání bude jednat pouze tehdy, nepřekročilo-li jednání hlavního pachatele 

stadium přípravy. K těmto otázkám více v podkapitole 5.2.  

Pomoc lze poskytnout jak konáním, tak opomenutím (zde můžeme hovořit 

o tzv. negativní pomoci). Negativní pomoc je možná jen v případech, kdy měl pomocník 

zvláštní povinnost konat ve smyslu § 112 tr. zák., byl zároveň schopný tuto povinnost 

splnit a neučinil tak v úmyslu pomoci hlavnímu pachateli.53  

Zákonný výčet forem přípravy je tedy demonstrativní, obecně však bude třeba, aby se 

zákonem netypizovaná forma přípravy svým významem a závažností alespoň přiblížila 

formám vypočteným v trestním zákoníku. Zejména je třeba přihlížet k tomu, do jaké míry 

se pachatel přiblížil k pokusu či dokonání (a to nejenom jako ke kritériu pro stanovení 

druhu trestu a jeho výměry podle § 39 odst. 6 písm. c) tr. zák., ale i ve vztahu k zásadě 

subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zák., tedy při řešení otázky, zda se 

v daném případě vůbec jedná o přípravu k trestnému činu ve smyslu § 20 tr. zák.). 

Zpravidla tak nebude trestná tzv. příprava přípravy – činnost, jakou je např. studium 

odborné literatury o účincích jedů či výbušnin nebo prohlížení si sečných zbraní ve výloze 

obchodu za účelem využití těchto nástrojů ke spáchání zvlášť závažného zločinu.54 

                                                 
53 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 327-329. 
54 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 343-344. 
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1.2.2. Forma zavinění 

Příprava k trestnému činu je vždy jednáním úmyslným, při němž musí úmysl 

zahrnovat všechny skutečnosti, které tvoří znaky toho konkrétního způsobu přípravy, 

o nějž se jedná, současně však musí být v úmyslu zahrnuto i zaměření přípravy k spáchání 

individuálně určitého zvlášť závažného zločinu. Úmysl tedy musí vždy směřovat 

k dokonání; pokud by k dokonání v úvahu přicházejícího zvlášť závažného zločinu 

nesměřoval, nešlo by vůbec o přípravu ve smyslu § 20 tr. zák., protože omezuje-li se 

úmysl pouze na přípravu či pokus, nejedná se vůbec o trestné jednání. Tak by tomu bylo 

např. při jednání směřujícím k otevření bankovního trezoru s penězi, které by objektivně 

naplňovalo znaky přípravy k zvlášť závažnému zločinu krádeže podle § 20 odst. 1, 

205 odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. a) tr. zák., bylo-li by jednání vykonáno jen z toho 

důvodu, aby se poukázalo na nedostatečné zabezpečení trezoru.55  

V odborné literatuře se zejména dříve vyskytovaly názory, které omezovaly úmysl 

u přípravy (resp. pokusu) na úmysl přímý. Nicméně jak k tomu uvádí Solnař, tento názor 

především přehlíží, že úmysl pachatele nezahrnuje jen jakýsi materiální (pachatelem 

chtěný) následek, ale že se musí vztahovat i na celou řadu dalších okolností. Pachatel při 

přípravě musí některé okolností znát (úmysl přímý) nebo s nimi musí být alespoň 

srozuměn (úmysl nepřímý). Uvažme případ, kdy je pachatel rozhodnutý přinutit k souloži 

konkrétní osobu, jejíž věk s určitostí nezná, pro případ, že to bude dítě mladší 15 let, je 

s tím srozuměn – takové jednání by bylo možné za dalších podmínek posoudit jako 

přípravu k zvlášť závažnému zločinu znásilnění podle § 20 odst. 1, § 185 odst. 1, 

2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zák. Protože se zavinění musí vztahovat k celému činu, 

musíme v těchto případech čin pokládat za zaviněný jen úmyslem nepřímým, třebaže 

pachatel materiálně následek přímo chtěl.56  

Další otázkou související s formou zavinění je, zda a do jaké míry musí úmysl (ať již 

přímý či nepřímý), zahrnovat i okolnosti přitěžující (§ 42 tr. zák.) nebo okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 17 tr. zák.). Uceleně je tato problematika 

shrnuta v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 8 Tz 27/2011, který sice 

                                                 
55 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 282 a 297.  
56 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 350. K tomu uvádí též Eysselt, že úmysl je týž u přípravných jednání, 

pokusu, jako u činu dokonaného. Proto ani zde nezáleží na druhu úmyslu, zejména na tom, zda se jedná 

pouze o úmysl nepřímý. K tomu srov. EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 62. 
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v konkrétním případě řeší případ pokusu a nikoli přípravy, závěry soudu však lze 

přiměřeně uplatnit i v případě přípravy. V souladu s tímto rozsudkem uvádí Sotolář 

k formám zavinění u přípravy, že je-li přípravné jednání trestné jen při naplnění okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby v podobě těžšího následku57, je třeba, aby úmysl 

pachatele směřoval i ke způsobení tohoto těžšího následku.58 To však neplatí, pokud 

následek, který je znakem základní skutkové podstaty, porušuje jiný druhový objekt 

než těžší následek představující okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, v tom 

případě postačí zavinění nedbalostní.59 Stejně tomu bude také při přičítání jiné 

skutečnosti60, byla-li tato skutečnost zaviněna z nedbalosti. Příkladem později zmíněného 

může být modifikace výše zmíněného případu, kdy se pachatel rozhodne přinutit násilím 

k souloži konkrétní osobu, u které neví, že jí dosud není patnáct let, a za tím účelem začne 

činit určitá přípravná jednání (sledování poškozené, opatřování zbraně či uspávadla) 

ve smyslu § 20 odst. 1 tr. zák. V takovém případě by se pachateli přičítala skutečnost 

spočívající v nízkém věku poškozené podle § 185 odst. 3 písm. a) tr. zák. ve smyslu § 17 

písm. b) tr. zák. i tehdy, jestliže o ní nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým 

osobním poměrům vědět měl a mohl.61 To by nicméně neplatilo v případech, pokud by 

trestní zákoník požadoval výslovně úmysl (např. § 170 odst. 3 písm. b) tr. zák., nebo kde 

požadavek úmyslu vyplývá z povahy případu.62  

                                                 
57 Těžší následek je „druhem následku a představuje závažnější poruchu nebo ohrožení primárního objektu 

trestného činu (zájmu chráněného trestním zákonem v základní skutkové podstatě) nebo poruchu nebo 

ohrožení dalšího (sekundárního) objektu, za splnění podmínky, že s tím zákon spojuje použití vyšší trestní 

sazby anebo to posuzuje jako přitěžující okolnost.“ K tomu více v rozsudku Nejvyššího soudu 

ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 8 Tz 27/2011.  
58 Solnař k tomu podotýká, že tento případ těžko nastane, protože pokud takový těžší následek nenastane 

(a v případě přípravy následek nenastane nikdy), musel by být zahrnut úmyslem, aby mohl být přičítán. 

K tomu srov. SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 351. 
59 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4, str. 149. 
60 Jinou skutečností je „okolnost blíže charakterizující jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu, 

objekt, objektivní stránku, subjekt nebo subjektivní stránku.“ K tomu více v rozsudku Nejvyššího soudu ze 

dne 30. 3. 2011, sp. zn. 8 Tz 27/2011. 
61 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 298. 
62 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 351. Nelze tak tedy bezvýhradně souhlasit s právní větou rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. 2 To 144/03 (R 19/2004 tr.)., jenž stanoví, že: „Protože 

příprava k trestnému činu je úmyslné jednání a je trestná jen u zvlášť závažných trestných činů obsažených 

v ustanovení § 41 odst. 2 tr. zák., musí se tento úmysl vztahovat i k okolnostem podmiňujícím použití vyšší 

trestní sazby tohoto trestného činu.“ Na výše uvedeném příkladu lze ilustrovat, že v některých případech 

se může k okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby v případě přípravy vztahovat i jen 

nedbalost. 
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Na tomto místě lze uzavřít, že příprava je jednání úmyslné, přičemž zejména 

ve vztahu k některým znakům postačí i úmysl nepřímý, a v určitých případech se může 

k okolnostem přitěžujícím nebo okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby 

vztahovat i pouze nedbalost.  

1.3. Vývoj trestání přípravy k trestnému činu na našem území od roku 

1852 do současnosti 

Trestní zákon z roku 1852, který byl na území současné České republiky účinný 

od 1. září 1852 a nahrazen byl až trestním zákonem z roku 1950, trestnost přípravného 

jednání nezakotvoval. Trestní zákon z roku 1852 stanovil v § 8 nazvaném „O pokusu 

zločinném“63 trestnost pokusu zločinu, kdy jej vymezil v zásadě jako „jednání vedoucí 

ke skutečnému vykonání“. Tuto formulaci označil Eysselt za nepříliš šťastnou, protože 

připouštěla možnost zásadního sporu, zda je ustanovení míněné ve smyslu tzv. objektivní 

nebo subjektivní teorie. To přitom hrálo určující roli při výkladu, tedy i při stanovení 

hranice mezi přípravou a pokusem.64 Jednalo se o otázku zásadní, neboť pro přípravu 

za účinnosti tohoto zákona platilo, že šlo o jednání zásadně beztrestné.65 Výjimku tvořily 

pouze ty případy, kdy zákon přípravu za trestnou výslovně prohlásil, jako např. § 6 zákona 

č. 134/1885 ř.z., o třaskavinách nebo § 5 zákona č. 269/1919 Sb. z. a n., o padělání 

peněz.66  

Po celou dobu téměř stoleté účinnosti trestního zákona z roku 1852 se jak z hlediska 

nauky, tak z hlediska soudní praxe výklad tohoto ustanovení vyvíjel, což samozřejmě 

nepřispívalo k právní jistotě adresátů norem. Přistoupení k výkladu tohoto ustanovení 

z hlediska objektivní či subjektivní teorie vedlo k podstatným rozdílům při určení hranice 

                                                 
63 Znění § 8 trestního zákona z roku 1852:  

„O pokusu zločinném 

Ke zločinu není potřebí, aby čin skutečně byl dokonán. Již pokus zlého skutku jest zločinem, jakmile 

zlomyslník předsevzal nějaký čin, který ke skutečnému vykonání vede; k dokonání zločinu však jen pro 

nemohoucnost, pro překážku odjinud v to přišlou nebo náhodou nedošlo. 

Proto užíti se má ve všech případech, kde zákon zvláštních výjimek nenařizuje, všelikých ustanovení pro 

zločiny vůbec daných i na pokusy zločinné, a trestati jest pokus zlého skutku za použití § 47 lit. a) týmž 

trestem, jenž uložen na zločin dokonaný.“ 
64 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 77. 
65 K tomu srov. znění § 11 trestního zákona z roku 1852:  

„Pro myšlenky nebo pro vnitřní zamýšlení nelze nikoho odpovědným činiti, nebyl-li předsevzat žádný vnější 

zlý čin, anebo nebylo-li něčeho opominuto, co zákony předpisují.“ 
66 KUČERA, Pavel. Odlišení pokusu trestného činu od jeho přípravy za platnosti trestního kodexu z roku 

1852. Státní zastupitelství, č. 4, 2016, str. 4.  
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mezi přípravným jednáním a pokusem, tedy v zásadě mezi jednáním beztrestným 

a trestným. Vyčerpávajícím způsobem se ke stanoviskám nauky a praxe a jejich vývoji 

po celou dobu účinnosti trestního zákona z roku 1852 vyjadřuje Kučera.67 

Trestní zákon z roku 1950 postihoval, stejně jako předchozí úprava, obecně pouze 

pokus jako vývojové stadium trestné činnosti. Vymezoval jej v § 5 jako „pro společnost 

nebezpečné jednání, jehož se pachatel dopustil v úmyslu způsobit výsledek uvedený 

v zákoně, jestliže tento výsledek nenastane.“68 Toto vymezení umožňovalo posuzovat 

takto i některé případy přípravy. Vedle toho trestní zákon z roku 1950 kriminalizoval 

ve své zvláštní části určitá konkrétní přípravná jednání jako samostatné trestné činy, 

zpravidla však podle mírnější sazby než pro (dokonaný) trestný čin samotný. Takovým 

trestným činem bylo např. spolčení podle § 166 trestního zákona z roku 1950.69  

K zásadní změně došlo s účinností trestního zákona z roku 1961. V § 7 zavedl 

obecnou trestnost přípravy, trestnou v podstatě podle stejné trestní sazby jako trestný čin 

samotný. Příprava se tedy stala trestnou pro všechny trestné činy. Zároveň však 

v § 8 zúžil pojem pokusu na jednání bezprostředně směřující k dokonání trestného činu.70 

Toto umožňovalo velmi široký postih přípravy, a to přesto, že je příprava velmi 

nerozvinutou formou trestnou činnosti vzdálenou dokonání a typicky nedosahující 

                                                 
67 KUČERA, Pavel. Odlišení pokusu trestného činu od jeho přípravy za platnosti trestního kodexu z roku 

1852. Státní zastupitelství, č. 4, 2016, str. 4. 

Ve stručnosti lze říci, že od původně objektivního (a tedy užšího) vykládání pojmu pokusu rakouskou praxí, 

přešla rakouská (a posléze i československá) soudní praxe k výkladu odpovídajícímu subjektivní teorii. 

Po dobu téměř šedesáti let na tomto stanovisku soudy při svém rozhodování setrvávaly, aby se následně 

v polovině čtyřicátých let 20. století opět postupně (v důsledku obratu judikatury Nejvyššího soudu) 

přiklonily k objektivismu. Tím došlo k výraznému zúžení pojmu pokusu oproti tomu, jak byl do té doby 

téměř šedesát let vykládán, a tím tedy i k omezení rozsahu trestných jednání.  
68 Znění § 5 trestního zákona z roku 1950:  

„Pokus 

(1) Jednání pro společnost nebezpečné, jehož se pachatel dopustil v úmyslu způsobit výsledek uvedený 

v zákoně, je pokusem trestného činu, jestliže tento výsledek nenastane. 

 (2) Pokus je trestný jako čin sám, avšak při výměře trestu se přihlédne k okolnostem a důvodům, pro něž 

k výsledku uvedenému v zákoně nedošlo, a k tomu, jak se jednání k tomuto výsledku přiblížilo. 

 (3) Pokus není trestný, upustil-li pachatel dobrovolně od způsobení výsledku uvedeného v zákoně.“ 
69 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 331. 
70  Srov. vymezení přípravy v § 7 odst. 1 trestního zákona z roku 1961 (v původním znění): 

„Příprava k trestnému činu  

(1) Jednání pro společnost nebezpečné, které záleží v organizování trestného činu, v opatřování nebo 

přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci 

k trestnému činu anebo v jiném úmyslném vytváření podmínek pro jeho spáchání, je přípravou k trestnému 

činu, jestliže nedošlo k pokusu ani dokonání trestného činu.“ 
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většího stupně závažnosti pro společnost.71 Tuto změnu, inspirovanou zejména sovětskou 

naukou, oprávněně kritizoval Solnař s tím, že především díky důslednému uplatňování 

tzv. materiálního pojetí trestného činu ve prospěch pachatele se tato změna v následujícím 

období neprojevila nežádoucím přepínáním trestní represe.72  

Po roce 1989 bylo trestněprávní naukou i zákonodárcem proklamováno, že obecná 

trestnost přípravy je zavrženíhodným reziduem předchozího „socialistického trestního 

práva“ teoreticky vedoucím k přepínání trestní represe. Proto byla novelou č. 175/1990 

Sb. obecná trestnost přípravy z trestního zákona z roku 1961 odstraněna a nahrazena 

omezenou trestností přípravy pouze u zvlášť závažných trestných činů podle § 41 odst. 2 

tohoto zákona. Těmito zvlášť závažnými trestnými činy byly některé taxativně 

vyjmenované trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž zákon stanovil trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let.73 

 Zároveň je vhodné podotknout, že v rámci procesu tzv. nové kriminalizace, která je 

zapříčiněna jednak výskytem mimořádně závažných forem kriminality (terorismus, 

organizovaná kriminalita, korupce, brutální formy násilné kriminality a další), jednak 

výrazným nárůstem tradiční či banální kriminality, začaly v trestních předpisech výrazně 

přibývat tzv. předčasně dokonané trestné činy (které jsou materiálně vlastně přípravným 

jednáním či pokusem).74  

S účinností k 1. lednu 2010 byl trestní zákon z roku 1961 nahrazen v současné době 

platným a účinným trestním zákoníkem.  

1.4. Místo přípravy k trestnému činu v rámci vývojových stadií trestné 

činnosti 

Příprava k zvlášť závažnému zločinu je dle trestního zákoníku prvním relevantním 

vývojovým stadiem trestné činnosti. I v zájmu naplnění zásady nullum crimen sine lege 

                                                 
71 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 285.  
72 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 55.  
73 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 3255/13 (128/2014 USn.). Problémům, které 

přineslo zrušení obecné trestnosti přípravy zejména ve vztahu k zásadě akcesority účastenství, se věnuje 

pátá kapitola.  
74 MUSIL, Jan. Úvaha o přepínání trestní represe. Konference „Trestní politika, kriminalita a kriminologie: 

zkušenosti a nové výzvy“. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 16. – 17. 9. 2010. 

K předčasně dokonaným trestným činům a důsledkům spojeným s jejich zakotvením blíže v části 1.5.2. 
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certa je třeba přesně, určitě a srozumitelně v normách trestního práva vymezit jednání, 

která naplňují znaky přípravy, a která tedy zakládají trestní odpovědnost jednajícího 

(pachatele).  

Z hlediska trestní odpovědnosti pachatele je na prvním místě odlišení přípravy 

od předcházejících fází trestné činnosti, tedy od pojetí myšlenky trestný čin spáchat 

či od projevu této myšlenky. Dále je nezbytné odlišovat přípravu od po ní následujícího 

vývojového stadia trestné činnosti, tedy pokusu trestného činu. Tento požadavek ještě 

více nabyl na významu v důsledku omezení trestnosti přípravy pouze pro zvlášť závažné 

zločiny, kdy v případě ostatních trestných činů (přečinů a zločinů nikoli zvlášť 

závažných) příprava k nim vůbec není trestná a pachatelovo jednání se stává 

trestněprávně relevantním (trestným činem ve smyslu § 111 tr. zák.) až v okamžiku 

naplnění znaků pokusu.  

Stranou budou nyní do značné míry ponechány teoretické výklady vymezující 

jednání předcházející přípravě, přípravu samotnou, pokus a také hranice mezi nimi. Ta se 

může ostatně výrazně posouvat v závislosti na tom, zda je na tato vývojová stadia trestné 

činnosti nahlíženo ve světle objektivních75, subjektivních76 či případně smíšených teorií 

pokusu. Základem následujícího výkladu tak budou zejména relevantní soudní rozhodnutí 

z několika posledních desetiletí, která upřesňovala poměrně stručná zákonná vymezení 

přípravy a pokusu.  

1.4.1. Odlišení od beztrestného jednání 

Na počátku úmyslné trestné činnosti je více či méně konkrétní myšlenka na spáchání 

trestného činu. Dokud není tato myšlenka projevena navenek, nelze ji nikdy právně, a už 

                                                 
75 Objektivní teorie kladou důraz na vnější stránku pokusu trestného činu a vycházejí z názoru, že není 

úkolem trestního práva postihovat vnitřní duševní děje jako takové. Pro naplnění znaků pokusu musí 

jednání představovat skutečné nebezpečí pro chráněné právní statky (samozřejmě vedle naplnění znaků 

vnitřních, tedy úmyslu). EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 32. 
76 Subjektivní teorie kladou váhu na vnitřní (subjektivní) stránku pokusu trestného činu. Jakmile se 

pachatelův opravdový úmysl přivodit následek projeví vnější jednáním, je proti pachateli nutno reagovati 

trestní hrozbou. EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 34.  

Zastánci obou těchto teorií vyžadují k naplnění znaků pokusu trestného činu existenci zlého úmyslu a jeho 

zhmotnění, avšak zatímco subjektivistům postačí minimum, ze kterého je možné dovodit, že pachatelovo 

jednání směřuje ke spáchání trestného činu, objektivisté pro naplnění znaků pokusu požadují jednání, které 

bude znamenat skutečné nebezpečí pro chráněné statky. K tomu více v KUČERA, Pavel. Odlišení pokusu 

trestného činu od jeho přípravy za platnosti trestního kodexu z roku 1852. Státní zastupitelství, č. 4, 2016. 
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vůbec ne trestněprávně, postihnout. Jakmile ale započne budoucí pachatel konkrétním 

způsobem svou myšlenku realizovat, může se jeho jednání dostat do sféry trestního práva, 

tedy může konkrétně naplnit znaky přípravy, pokusu či dokonaného trestného činu.77 

Beztrestnost pojetí myšlenky spáchat trestný čin odpovídá zásadě cogitationis 

poenam nemo patitur (za samotný úmysl spáchat trestný čin se netrestá), která platí 

bezvýjimečně.78 Projev úmyslu spáchat trestný čin jako takový trestný také není, 

výjimečně však může být trestně postižitelný, pokud takový projev naplňuje znaky 

samostatného trestného činu (tzv. delicta sui generis). Tak tomu je např. u trestného činu 

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 tr. zák. nebo nebezpečného 

vyhrožování podle § 353 tr. zák. Označovat ovšem tyto trestné činy za pouhý projev 

úmyslu trestný čin spáchat není přesné, neboť tyto činy takový úmysl nutně 

nepředpokládají. Tak v případě nebezpečného vyhrožování je trestně postihován ten, 

kdo v jiném může svým jednáním vzbudit důvodnou obavu z usmrcení, těžké újmy 

na zdraví nebo jiné těžké újmy. Trestáno je zde právě ono vzbuzení důvodné obavy a není 

v tomto směru postihován např. skutečný úmysl zmrzačit poškozeného, byť by pachatel 

v dobé vyhrožování takový úmysl měl. Postačí tedy, zamýšlel-li pachatel pouze vzbudit 

u jiného důvodnou obavu ze zmrzačení, ač k samotnému zmrzačení přistoupit 

nezamýšlel.79  

K odlišení přípravy od předcházejících fází trestné činnosti se vyjádřil i Ústavní soud 

v nálezu ze dne 6. 1. 2005, ve kterém uvedl, že: „Pokud zákon stanoví meze od kdy je 

možné určité jednání kvalifikovat jako přípravu trestného činu, nelze je překračovat. 

Pouhý úmysl, byť veřejně vyslovený, spáchat trestný čin jehož příprava je trestná, není 

jeho přípravou, pokud za takto vysloveným úmyslem nenásledují kroky natolik konkrétní, 

aby z nich bylo možné identifikovat, že se jedná o přípravu k určitému trestnému činu. … 

Příprava přitom v souladu se zásadou cogitationis poenam nemo partitur nemůže 

spočívat pouze v myšlence nebo projevu úmyslu spáchat trestný čin. Proto je nutné, 

                                                 
77 CHMELÍK, Jan, op. cit., str. 152. 
78 Úvahy postihovat osoby prostředky trestního práva za samotné pojetí myšlenky spáchat trestný čin 

či ještě dříve, než takovou myšlenku vůbec pojmou, jsou tak předmětem zájmu zejména vědeckofantastické 

literatury, i když vzbuzují také řadu filozoficko-právních otázek – např. zda by bylo vůbec přijatelné trestně 

postihovat osoby za pouhé pojetí myšlenky spáchat trestný čin (odmyslíme-li si samozřejmě těžkosti 

spojené s dokazováním). Velmi zajímavým způsobem s těmito úvahami pracuje povídka Minority Report 

z roku 1956, jejímž autorem je americký spisovatel Philip K. Dick.  
79 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 278-279. K tomu srov. SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 339.  
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aby vedle myšlenky či projevu úmyslu spáchat trestný čin bylo bez pochybností prokázáno 

i další konkrétní jednání, kterým jsou vytvářeny podmínky pro spáchání konkrétního 

trestného činu. Bez tohoto právně významného jednání se nemůže jednat o přípravu 

trestného činu ve smyslu zákona. Jde přitom i o to, že bez náležité specifikace povahy 

jednání, v němž je spatřována příprava, nelze s určitostí zjistit, k jakému trestnému činu 

má směřovat.“80 Konkrétními kroky nelze v tomto smyslu rozumět nic jiného než jednání 

naplňující znaky přípravy tak, jak byla vymezena v podkapitole 1.2.  

1.4.2. Odlišení přípravy k trestnému činu od pokusu trestného činu 

Zatímco vymezení pojmu dokonání jako naplnění všech znaků skutkové podstaty 

trestného činu nečiní obtíže a lze tak určit přesnou hranici mezi dokonáním a pokusem 

(či přípravou), snaha stanovit všeobecnou trestněprávní definici pokusu či přípravy (a tak 

určit pevnou hranici mezi nimi) byla zatím neúspěšná. Patrně tak ani nelze učinit, neboť 

vymezení přípravy a pokusu je do značné míry výsledkem úvah kriminálně politických, 

nikoli pouze právních.81  

Pokus je obecnou formou trestné činnosti (tzn. ve vztahu ke všem trestným činům 

bez ohledu na jejich kategorizaci dle § 14 tr. zák.) a vymezuje jej § 21 odst. 1 tr. zák.:  

a) po objektivní stránce jako jednání bezprostředně směřující k dokonání 

individuálně určitého trestného činu, jež se vyznačuje nedostatkem dokonání 

(zejména vždy nedostatkem následku); 

b) po subjektivní stránce jako jednání výlučně úmyslné (k tomu srov. výklad 

v části 1.2.2).82 

Protože úmysl je stejný u přípravy, pokusu i dokonaného trestného činu83, zásadní je 

vymezení pokusu po objektivní stránce jako jednání bezprostředně směřujícího 

k dokonání trestného činu a odlišení tohoto jednání od úmyslného vytváření podmínek 

pro spáchání trestného činu, tedy znaků přípravy.  

                                                 
80 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. II. ÚS 491/04 (4/2005 USn.). Na tuto judikaturu 

navazuje Nejvyšší soud např. v usnesení ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 139/2016 (Výběr NS 1374/2016). 
81 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 65.  
82 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 334.  
83 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 62.  



23 

 

Jednáním bezprostředně směřujícím k dokonání trestného činu je zejména situace, 

vykoná-li pachatel jednání, které je popsáno ve zvláštní části trestního zákoníku 

(v úmyslu trestný čin spáchat), jestliže k jeho dokonání nedošlo.84 Postačí však, započal-

li pachatel alespoň uskutečňovat jednání, které je popsáno ve skutkové podstatě trestného 

činu (např. již podal ženě mladší osmnácti let léky vedoucí k umělému přerušení 

těhotenství bez jejího vědomí – začal naplňovat skutkovou podstatu trestného činu 

nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 1, 2 

písm. a) tr. zák.). Pokud pachatel bezprostředně směřuje k dokonání, tak již bezprostředně 

ohrožuje předmět svého útoku – jestliže k takovému přímému (bezprostřednímu) 

působení na předmět útoku (např. pokud pachatel již spoutal svou oběť v úmyslu ji 

znásilnit) nedojde, jedná se pouze o přípravu.85 

U trestných činů skládajících se z více jednání (opět může být příkladem znásilnění 

podle § 185 tr. zák.) bude pokusem již započetí prvního z těchto jednání.86  

Výjimečně může být jako pokus posouzeno jednání, jímž sice pachatel ještě nezačal 

naplňovat objektivní stránku trestného činu, ale které má přímý (bezprostřední) význam 

pro dokonání trestného činu, uskutečňuje-li se v bezprostřední časové souvislosti 

s následkem, který má nastat, a na místě, kde má dojít k následku trestného činu.87 

I v případě této tzv. časové a místní určenosti pokusu88 trestného činu však platí, že se 

musí jednat o jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu. Pouze 

o přípravu k loupeži podle § 20 odst. 1, § 173 tr. zák. tak zpravidla půjde v případě, kdy 

                                                 
84 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 4. 1965, sp. zn. 2 Tz 5/65 (R 33/1965 tr.). 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 10. 12. 1968, sp. zn. 6 Tz 99/68 (R 20/1969 tr.). Nejvyšší soud 

v tomto rozhodnutí také popisně uvádí, kdy se naopak o přímé působení na předmět útoku nejedná.  
86 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 289.  
87 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 5. 1976, sp. zn. 4 To 13/76 (R 53/1976 tr.). 
88 Časová určenost pokusu spočívá v tom, že jednání pachatele je v bezprostřední časové spojitosti 

s předpokládaným následkem, přičemž jeho činnost je již tak rozvinuta, že lze očekávat dokonání trestného 

činu. Pachatel již podnikl vše nezbytné k tomu, aby mohl přikročit k jednání popsanému ve skutkové 

podstatě, anebo již k tomuto jednání přímo směřuje. Například se po zjištění přístupových údajů připojil 

k emailovému účtu a chystal se porušit tajemství zde uchovávaných zpráv ve smyslu § 182 tr. zák.  

O místní určenosti pokusu hovoříme v případě, kdy pachatel dospěl ve vývoji trestné činnosti tak daleko, 

že se nachází na místě činu (schovává se na místě, kde se chystá oloupit příchozí osobu, která již přichází). 

Jako přípravu ale zásadně posoudíme případy, kdy se pachatel nalézá na místě činu za účelem obhlídky 

tohoto místa nebo nikoli v bezprostřední místní a časové souvislosti. 

Časová a místní určenost pokusu jsou jen pomocná kritéria spoluurčující, zda jednání pachatele má 

bezprostřední význam pro dokonání, přičemž obvykle (ale ne nutně) jsou dány kumulativně.  

K tomu srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 290.  
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pachatelé vstoupili do objektu, který hodlali vyloupit, ale aniž by cokoli dalšího provedli, 

z něj odešli, protože se obávali většího počtu osob nacházejících se v tomto objektu.89 

Přímý význam pro dokonání má především odstraňování překážek v závěrečném 

stadiu trestné činnosti, což je třeba odlišit od pouhého opatření si prostředku potřebného 

ke spáchání trestného činu, které by u zvlášť závažného zločinu mohlo naplnit znaky 

přípravy.90 Takový význam má i použití prostředků k uskutečnění zločinného záměru 

(příkladem může být užití speciálního klíče pro otevření dveří bytu za účelem krádeže 

ve smyslu § 205 tr. zák.). Pouhou přípravou by však mohlo být opatření takového klíče 

pro tyto účely.91 Tak např. odcizení vkladní knížky, z které se pachatel dosud ani 

nepokusil vybrat peněžní prostředky, může být pouze přípravou k trestnému činu krádeže, 

ale jen směřuje-li zároveň k naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty podle § 205 

odst. 5 tr. zák.92 Pro jednání spočívající v odstraňování překážek nebo pro použití 

prostředků platí to, co bylo řečeno i pro časovou a místní určenost pokusu – jedná se 

pouze o hlediska pomocná, kdy žádné z nich nemůže samo o sobě určit, že určité jednání 

je pokusem. Vždy je třeba je zohlednit ve spojitosti s ostatními hledisky.93   

1.5. Případy vyloučení přípravy k trestnému činu 

Pro přípravu i pokus platí několik společných pravidel, která vylučují, aby určité 

jednání bylo posouzeno jako příprava, resp. pokus. Odborná literatura tyto případy 

vyloučení přípravy a pokusu uvádí typicky společně pro obě vývojová stadia trestné 

činnosti, v některých z následujících případů lze ale těžko konstruovat případy, kdy se 

uplatní i pro jednání naplňující pouze znaky přípravy (to i vzhledem k omezené trestnosti 

přípravy jen u zvlášť závažných zločinů).  

1.5.1. Nedbalostní trestné činy 

Z požadavku úmyslu poměrně jasně vyplývá závěr, že příprava nepřichází v úvahu 

u trestných činů nedbalostních. Solnař k tomu nicméně uvádí, že otázka v teorii není tak 

jednoznačně řešena, jak by se mohlo na první pohled zdát. Svou úvahu uzavírá (ne úplně 

                                                 
89 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 2 To 46/2014 (TR 9/2014 str. 219, TR 

3/2016 str. 75).  
90 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 3 Tdo 1255/2008. 
91 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 296.  
92 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 11. 1990, sp. zn. 2 To 193/1990 (R 23/1991 tr.).   
93 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 290.  
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srozumitelně, avšak logicky) tak, že nelze hovořit o nedbalosti ve vztahu k přípravě 

(resp. pokusu) jako takové.94 

1.5.2. Předčasně dokonané trestné činy 

V zájmu prohloubení účinné trestněprávní ochrany považuje zákonodárce 

v některých případech za potřebné uzákonit jako samostatné trestné činy jednání, která 

jsou svou povahou (fakticky) pouhou přípravou či pokusem a kriminalizuje je přímo 

(právně) jako trestné činy dokonané. Tyto předčasně dokonané trestné činy a jejich 

skutkové podstaty ve zvláštní části trestního zákoníku mají speciální povahu, a tudíž 

přednost před obecnými ustanoveními o přípravě či pokusu. Od těchto případů je však 

nutné odlišovat trestné činy, které vzdor své typicky přípravné povaze předčasně 

dokonanými trestnými činy nejsou a nejsou tak bez dalšího speciální vůči přípravě 

či pokusu. Tak není např. trestný čin výroby a držení padělatelského náčiní podle § 236 

tr. zák. přes svůj přípravný charakter žádnou univerzální přípravou k zvlášť závažnému 

zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 3, 4 tr. zák. Taková klasifikace by 

pachatele nedůvodně zvýhodňovala. Obdobně tak není trestný čin vystavení 

nepravdivého potvrzení a zprávy podle § 259 tr. zák. žádnou univerzální přípravou 

ve formě pomoci k obvykle majetkové trestné činnosti.95  

Typickými předčasně dokonanými trestnými činy jsou např. loupež podle § 173 

tr. zák., vyzvědačství podle § 316 tr. zák. či nedovolená výroba a držení pečetidla státní 

pečeti a úředního razítka podle § 349 tr. zák.  

Ke stále širšímu zakotvování předčasně dokonaných trestných činů do trestního práva 

se poměrně kriticky vyjádřil Ústavní soud, který obecně (a konkrétně ve vztahu 

k trestnému činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 

podle § 234 tr. zák.) uvedl, že: „Důsledky tohoto zákonodárného trendu předsunutí trestní 

odpovědnosti jsou velmi problematické, v některých případech jsou jednoznačně 

negativní. Zatímco obecná trestnost přípravy je omezena na zvlášť závažné zločiny 

(delikty ohrožené trestem odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deseti let), 

u nově zaváděných předčasně dokonaných trestných činů jde často o typově bagatelní 

                                                 
94 K tomu srov. SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 351.  
95 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 344-346.  
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delikty, u nichž vzniká otázka, zda jejich nízká společenská škodlivost vůbec opravňuje 

kriminalizaci a zda by neměla být použita jiná než trestněprávní reakce. Rozdílná reakce 

státu na typově shodně závažná přípravná jednání (některá jsou trestána, jiná nikoliv) 

může vyvolávat pochybnosti o racionalitě trestní politiky.“96 S výše uvedeným lze jen 

souhlasit, zakotvováním předčasně dokonaných trestných činů jsou do jisté míry 

obcházena obecná ustanovení o postihování přípravy (resp. pokusu), což zejména 

v souvislosti s omezenou trestností přípravy a také vágností skutkových podstat u řady 

předčasně dokonaných trestných činů97 může vést ke zvýšení stupně represivity trestního 

práva. Na druhou stranu nelze opomenout, že za řadu předčasně dokonaných trestný činů 

je možné uložit pouze tresty výrazně méně přísné, než by tomu bylo v případě postihování 

obdobných jednání jako přípravy za současného uplatňování obecné trestnosti přípravy.  

1.5.3. Verbální trestné činy 

Příprava zpravidla není možná u trestných činů verbálních, tedy takových, které jsou 

spáchány pouhým slovním projevem. I zde však lze konstruovat situace, kdy by příprava 

verbálního zvlášť závažného zločinu byla myslitelná. Tak může být napsání 

vyděračského projevu, který má být později ústně pronesen a jehož cílem je umožnit nebo 

usnadnit spáchání teroristického útoku, přípravou k (verbálnímu) zvlášť závažnému 

zločinu vydírání podle § 20 odst. 1, § 175 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák.98 

1.5.4. Pravé omisivní trestné činy 

Příprava je zpravidla vyloučená u trestných činů záležejících v úmyslném opomenutí 

určité povinnosti (tzv. pravých nebo čistě omisivních trestných činů – např. neposkytnutí 

pomoci podle § 150 tr. zák., neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle 

§ 151 tr. zák., nepřekažení trestného činu podle § 367 tr. zák. nebo neplnění odvodní 

povinnosti podle § 370 tr. zák.). Pachatel v těchto případech buď ještě povinnost splnit 

může (a pak nejde o přípravu ani pokus), anebo svou povinnost již porušil (a tím je trestný 

čin dokonán). Odborná literatura jako typický příklad pokusu pravého omisivního 

                                                 
96 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 3255/13 (128/2014 USn.). 
97 Protože obsahem skutkových podstat u předčasně dokonaných trestných činů je zpravidla toliko budoucí 

ohrožení právních statků, je definice objektivní stránky skutkové podstaty málo přesná, protože v ní chybí 

popis poruchy (jež dosud nenastala). K tomu více v nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. III. 

ÚS 3255/13 (128/2014 USn.). 
98 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 292. 
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trestného činu uvádí situaci, kdy pachatel neposkytne pomoc osobě, o níž se mylně 

domnívá, že je v nebezpečí smrti, a tak se dopustí pokusu trestného činu podle § 150 

tr. zák.99 Příprava k těmto nikoli zvlášť závažným zločinům nepřichází pojmově v úvahu, 

lze ji ale konstruovat např. ve vztahu k zvlášť závažnému zločinu neuposlechnutí rozkazu 

podle § 20 odst. 1, § 375 odst. 1, 3 tr. zák.  

1.5.5. Trestné činy s široce formulovanou skutkovou podstatou 

Přípravy se není možné dopustit u trestných činů, u nichž je ve skutkové podstatě 

jednání popsáno natolik široce, že zahrnuje i přípravu. Tak by tomu bylo zejména tam, 

kde by zákon užíval k charakteristice činnosti širokých termínů, jako jsou pletichy, nekalé 

jednání a podobně. V trestním zákoníku se však, s ohledem na omezenou trestnost 

přípravy, takový případ nevyskytuje. Ve vztahu k pokusu jsou takovými trestnými činy 

např. pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 tr. zák., pletichy při veřejné dražbě podle 

§ 258 tr. zák. nebo obcházení branné povinnosti podle § 371 tr. zák.  

                                                 
99 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 355.  
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2. PROBLEMATIKA NEZPŮSOBILÉ PŘÍPRAVY 

K TRESTNÉMU ČINU 

Nikoli každá forma přípravy může objektivně dospět do stadia dokonaného trestného 

činu. Jedná se o případy, ve kterých jednání pachatele, zejména z důvodu jeho 

subjektivního omylu, není způsobilé přivodit zákonem předpokládaný následek zvlášť 

závažného zločinu. A to bez ohledu na to, zda pachatel svoje jednání dokončí, bude v něm 

přerušen či od něj sám upustí. V těchto případech hovoříme o nezpůsobilé přípravě 

k trestnému činu.100  

Podstata institutu nezpůsobilé přípravy tkví v zodpovězení otázky, zda může 

pachatelova představa nahradit ve skutečnosti chybějící znak (znaky) skutkové podstaty 

zvlášť závažného zločinu a takto ve spojení s dalšími prvky založit jeho trestní 

odpovědnost. Jedná se tedy o určení toho, jaké kvality musí přípravné jednání dosáhnout, 

aby mohlo být označeno za trestné.101 

Je teoreticky značně obtížné konstruovat univerzálně uspokojivé řešení otázky 

nezpůsobilé přípravy, zejména při vymezení její trestnosti a případných specifik jejího 

trestání. Někdy tyto otázky bývají výslovně řešeny v zákoně102 a zákonodárce může pro 

určité formy nezpůsobilé přípravy výslovně stanovovat beztrestnost, jindy zakotvuje 

možnost mimořádného zmírnění trestu či upuštění od potrestání.103 Nutno zde 

poznamenat, že většina odborné literatury, soudních rozhodnutí a ostatně i právních 

předpisů se zabývá zejména problematikou nezpůsobilého pokusu, nikoli zvlášť 

nezpůsobilé přípravy. Proto je třeba při užití těchto poznatků vždy přihlédnout 

k odlišnostem těchto vývojových stadií trestné činnosti.  

Právní věda zde mnohdy jasně rezignovala a rozhřešení těchto otázek se snažila 

přesunout na zákonodárce – ten se tak ocitá v obtížně řešitelné situaci a není tak 

                                                 
100 PRÍBELSKÝ, Patrik. Vybrané otázky trestnosti nespôsobilého pokusu. Trestněprávní revue, č. 8/2006, 

str. 1. 
101 KUČERA, Pavel. Objektivní teorie, subjektivní teorie a pokus trestného činu – 1. část. Trestněprávní 

revue, č. 1/2009, str. 5-6.   
102 Tak výslovně upravuje některé otázky nezpůsobilého pokusu např. čl. 22 odst. 2 švýcarského trestního 

zákoníku, § 23 odst. 3 trestního zákoníku Spolkové Republiky Německo nebo § 15 odst. 3 trestního 

zákoníku Rakouska.  
103 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 355. 
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výjimečným jevem, že trestní předpisy různých států často vůbec neobsahují úpravu 

věnující se nezpůsobilé přípravě (resp. pokusu). K tomu přitom dochází nejen 

zákonodárcovým opomenutím, ale i zcela úmyslně.104 Tak k této otázce ostatně přistoupil 

i český zákonodárce při přijímání trestního zákoníku.105 Tento přístup, byť do jisté míry 

pochopitelný, je z teoretického hlediska oprávněně kritizován. Zákonodárce se svým 

mlčením vyhýbá úkolu, který právě jemu přísluší splnit, a naopak praxi je tak přikazován 

úkol, který jí nepřísluší. Soudy mají při svém rozhodování zákona pouze užívat a za tím 

účelem pátrat po zákonodárcově vůli, nemají však zákon tvořit, což je ostatně v rozporu 

se zásadou nulla poena sine lege.106  

Pro vymezení pojmu nezpůsobilé přípravy můžeme užít Kallabovy definice107 

vymezující nezpůsobilý pokus. S přihlédnutím k pozitivní úpravě je tedy nezpůsobilá 

příprava činností, ze které podle obecných zkušeností následek objektivně nemůže nastat, 

třebaže pachatel úmyslně vytvářel podmínky pro vykonání všeho, čeho je dle jeho úsudku 

ke spáchání zvlášť závažného zločinu třeba, a to až do okamžiku, než činnost pachatele 

pokročí do stadia pokusu či dokonání.  

Společným pojmovým znakem všech forem nezpůsobilé přípravy je z hlediska 

subjektivního pachatelův omyl, který ostatně představuje základní rozdíl mezi způsobilou 

a nezpůsobilou přípravou. V zásadě půjde o skutkový omyl pozitivní, ve vztahu 

k přípravě nezpůsobilým subjektem lze též hovořit o (pozitivním) právním omylu 

o normativním znaku skutkové podstaty, který se ovšem dle ustálené judikatury posuzuje 

podle zásad o skutkovém omylu.108  

                                                 
104 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 102-103.  
105 Důvodová zpráva k § 22 tr. zák. k tomu uvádí následující:  

„Při úpravě přípravy k zvlášť závažnému zločinu je i nadále zachována trestnost nezpůsobilé přípravy, 

aniž by byla rozlišována absolutně a relativně nezpůsobilá příprava, neboť pro toto rozlišení by se v zákoně 

zřejmě nenašla uspokojivá forma. Případy, u nichž nezpůsobilost přípravy sám pachatel nerozpozná, 

by měly zůstat nepotrestány, jak to vyplývá z navrhovaného ustanovení § 46 odst. 2 o upuštění od potrestání, 

nebo by měly být potrestány výrazně mírněji podle navrhovaného § 58 odst. 5 o mimořádném snížení trestu 

odnětí svobody. Tím je u nezpůsobilé přípravy uplatněn stejný způsob řešení jako u nezpůsobilého pokusu.“ 
106 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 103.  
107 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezké: část obecná i zvláštní. 

V Praze: Melantrich, 1935. Vysokoškolské rukověti. I. Řada spisů právnických a hospodářských, sv, 2., 

str. 67-68.  
108 KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008, 

str. 1. K tomu srov.  rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 9. 1976, sp. zn. 5 Tz 26/76 (R 10/1977 tr.). 
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2.1. Absolutně a relativně nezpůsobilá příprava k trestnému činu 

Zejména starší nauka (ovlivněná objektivními a subjektivními teoriemi pokusu) 

usilovala o rozlišování mezi nezpůsobilostí absolutní (obecnou) a relativní (konkrétní). 

Činila tak výlučně ve vztahu k pokusu, což bylo dáno už jen tím, že příprava byla zásadně 

beztrestná. Je nicméně vhodné se alespoň stručně k tomuto dělení vyjádřit, a to jednak 

z hlediska jeho historického vývoje, jednak z významu těchto teorií pro posuzování 

trestnosti těchto forem přípravy.  

 Absolutní nezpůsobilost přípravy spočívá v tom, že taková příprava nemůže vést 

k dokonání trestného činu za žádných okolností (in abstracto). Relativní nezpůsobilost 

přípravy spočívá v tom, že zvlášť závažný zločin nelze dokonat jen za konkrétních 

okolností jednotlivého případu (in concreto). Tak by byla např. absolutně nezpůsobilá 

příprava vraždy osoby již zemřelé, příprava vraždy zaříkáváním nebo neškodným 

práškem – za žádných okolností by taková příprava k dokonání vést nemohla. Relativně 

nezpůsobilou přípravou by byla např. příprava vraždy v případě, kdy by pachatel zamýšlel 

použít (nevědomky) nedostatečné množství jedu.109  

Význam tohoto rozlišování by při aplikaci v současnosti dle objektivní a subjektivní 

teorie spočíval v tom, zda by byla trestnost omezována pouze na přípravu relativně 

nezpůsobilou či nikoli. Objektivní teorie by prohlašovala za objektivně nebezpečnou 

a tudíž trestnou pouze relativně nezpůsobilou přípravu, přípravu absolutně nezpůsobilou 

potom za beztrestnou. Subjektivní teorie by naopak za trestnou pokládala každou 

přípravu, tedy i absolutně nezpůsobilou.110  

Jak uvádí Jelínek, současná nauka i praxe dělení na absolutně a relativně nezpůsobilý 

pokus zásadně111 nepřejala a trestnost se posoudí podle materiálního hlediska, tedy dle 

povahy a závažnosti ve vztahu ke konkrétnímu činu.112 Z absolutní nebo relativní 

nezpůsobilosti totiž nelze vyvozovat žádné zjednodušené závěry o trestnosti přípravy. 

                                                 
109 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 338, obdobně EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 104-105.  
110 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 293.  
111 Opačně se k tomu vyjadřuje Kratochvíl v KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 338 a do jisté míry 

také Solnař v SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 356-358.  
112 Tamtéž. Ostatně už Eysselt uváděl, že se nejen nedospělo k jednotnému vymezení pojmů relativní 

a absolutní nezpůsobilosti, ale ani nebyla všeobecně uznávání ani správnost a důvodnost tohoto rozlišování. 

K tomu srov. EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 104. 
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Typicky bývala např. příprava (resp. pokus) vraždy osoby již zemřelé posuzována jako 

trestná, i když se jednalo o přípravu absolutně nezpůsobilou. Nelze ale popřít, že absolutní 

nebo relativní nezpůsobilost může sloužit jako indicie konkrétního stupně společenské 

nebezpečnosti, a tím i samotné trestnosti.113  

2.2. Formy nezpůsobilé přípravy k trestnému činu 

Podle zdroje nezpůsobilosti rozlišuje teorie obvykle tři formy (druhy) nezpůsobilé 

přípravy:  

 přípravu k trestnému činu nezpůsobilými prostředky; 

 přípravu k trestnému činu na nezpůsobilém předmětu útoku; a 

 přípravu k trestnému činu nezpůsobilým subjektem (pachatelem). 

Konzervativně laděnější část teorie (např. Solnař114) posledně jmenovanou přípravu 

nezpůsobilým subjektem jako samostatnou formu neuznává, domnívaje se, že nic nebrání 

tomu takový subjekt zařadit pod nezpůsobilé prostředky v širším slova smyslu. Velmi 

přesvědčivě tomuto názoru oponuje Kučera s tím, že pro svůj zvláštní zdroj 

nezpůsobilosti (subjekt) a další významné odlišnosti, si tato forma zaslouží samostatný 

přístup.115 Naopak dle Eysselta se může vyskytovat i řada dalších forem nezpůsobilé 

přípravy tam, kde určitý způsob provedení (se zbraní, veřejně, násilím), určité časové 

poměry (v noci, za války) nebo poměry místní (území České republiky, místo veřejnosti 

přístupné) tvoří součást skutkové podstaty.116 

2.2.1. Příprava k trestnému činu nezpůsobilými prostředky 

V případě přípravy nezpůsobilými prostředky se jedná, jak bylo výše uvedeno, 

z hlediska subjektivního o skutkový pozitivní omyl o podmínkách trestní odpovědnosti 

na straně pachatele. Příprava nezpůsobilými prostředky byla v konkrétním případě 

předmětem dovolání k Nejvyššímu soudu, který uceleně shrnul poznatky 

ji charakterizující. 117 

                                                 
113 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 338.  
114 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 356.  
115 KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008. 
116 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 103.  
117 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.) 
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Nejvyšší soud k pojmu nezpůsobilých prostředků u přípravy uvedl, že výklad tohoto 

pojmu není v právní teorii samostatně rozpracován, neboť se i u přípravy vykládá shodně, 

jako je tomu u výkladu nezpůsobilých prostředků u nezpůsobilého pokusu. O přípravu 

nezpůsobilými prostředky půjde tehdy, jestliže „pachatel použil k trestné činnosti takové 

prostředky, které podle svých objektivních vlastností nemohly vést k dokonání trestného 

činu“ (např. zamýšlel použít objektivně nedostatečné množství jedu u připravované 

vraždy).118  

Zda se jedná o prostředky nezpůsobilé pro dokonání činu, určují různé okolnosti, 

především však to, jakým způsobem je pachatel použil a jaká podle objektivních 

vlastností byla míra jejich nezpůsobilosti, zda tato nezpůsobilost vycházela již z jejich 

volby pachatelem, anebo zda byla na vůli pachateli nezávislá a byla dílem náhody.119  

Příprava nezpůsobilými prostředky je zásadně vždy trestná. Zejména je třeba 

poznamenat, že samotná nezpůsobilost prostředků nesnižuje bez dalšího společenskou 

škodlivost činu až na hranici beztrestnosti ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák.  

2.2.2. Příprava k trestnému činu na nezpůsobilém předmětu útoku 

I u přípravy na nezpůsobilém předmětu útoku se z hlediska subjektivního jedná 

o skutkový pozitivní omyl o podmínkách trestní odpovědnosti na straně pachatele. 

Pachatelův omyl spočívá v otázce existence nebo zasažitelnosti (způsobilosti) předmětu 

útoku, tím současně i v existenci nebo zasažitelnosti individuálního objektu trestného 

činu. Typickým příkladem může být příprava vraždy osoby již zemřelé podle § 20 odst. 1, 

§ 140 odst. 2 tr. zák., dalším např. příprava krádeže podle § 20 odst. 1, § 205 odst. 1 

písm. b), odst. 5 písm. a) tr. zák., kdy si pachatel při přípravě krádeže v důsledku mylných 

informací představoval, že v trezoru banky budou prostředky v hodnotě nejméně 

                                                 
118 V rozhodovaném případu měla nezpůsobilost prostředků konkrétně spočívat v tom, že pachatelka 

přípravy zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 20 odst.1, 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zák. předložila 

s cílem získat finanční prostředky z uzavřené smlouvy o půjčce nebo o úvěru padělané listiny, přičemž 

předložené listiny neměly být s ohledem na jejich povahu po obsahové i formální stránce způsobilé k tomu, 

aby na základě nich mohlo dojít k vylákání úvěru ve výši 10.000.000,- Kč. 
119 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.). 
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5.000.000,- Kč, ve skutečnosti se zde dlouhodobě nacházely prostředky pouze v řádu 

tisíců korun českých.120   

Konkrétní společenský zájem (individuální objekt trestného činu), k jehož zasáhnutí 

příprava směřuje, tedy buď vůbec neexistuje, anebo není takové kvality, jakou si pachatel 

představuje.121  

Právě z důvodu neexistence konkrétního společenského zájmu se může jevit otázka 

trestnosti této formy přípravy spornou. Příprava vraždy osoby již zemřelé nesměřuje proti 

zájmu na zachování jejího života a je třeba se ptát, zda by trestání takové přípravy nebylo 

v rozporu se zásadou, že nemůže být trestným činem jednání, které nesměřuje proti 

žádnému společenskému zájmu.122 Na druhou stranu však nemůže být sporu o tom, že lze 

konstruovat případy přípravy na nezpůsobilém předmětu útoku natolik společensky 

škodlivé, že je třeba je posuzovat jako trestné. Jinak by zde pachatel těžil z náhody, 

která by neměla trestnost určitého jednání ani odůvodňovat, ani ji vylučovat.123 Uvedené 

lze uzavřít tím, že i příprava na nezpůsobilém předmětu je zásadně trestná, při hodnocení 

míry její společenské škodlivosti (i ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák.) je třeba vždy hodnotit 

i nezpůsobilost předmětu útoku, ovšem vždy rámci a v souvislosti s ostatními stránkami 

trestného činu.124  

2.2.3. Příprava k trestnému činu nezpůsobilým subjektem 

Pachatelem většiny trestných činů může být při splnění zákonem stanovených 

podmínek kdokoliv. V některých případech však trestní zákoník stanoví, že určitý trestný 

čin může spáchat pouze osoba, která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo 

postavení. Tak v souladu s § 114 tr. zák. u těchto tzv. zvláštních trestných činů hovoříme 

                                                 
120 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 296. K tomu obdobně PRÍBELSKÝ, Patrik. Vybrané otázky trestnosti 

nespôsobilého pokusu. Trestněprávní revue, č. 8/2006, str. 8-9.   
121 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 296. 
122 V návaznosti na rozhodnutí č. 57/55 Sb. rozh. tr. část teorie a praxe vychází z názoru, že i když v těchto 

případech individuální objekt trestného činu zasažen být nemohl, může být nahrazen objektem obecným 

(v případě přípravy vraždy již zemřelé osoby tedy zájmem společnosti na ochraně života všeobecně). Za 

správnější považuje Príbelský vycházet z toho, že uvedeným jednáním je ohrožený právní řád jako celek a 

důvodem trestání této formy nezpůsobilé přípravy není v jednotlivém případě ochrana konkrétních 

společenských zájmů, ale celospolečenský zájem na dodržování právního řádu.  

K tomu srov. PRÍBELSKÝ, Patrik. Vybrané otázky trestnosti nespôsobilého pokusu. Trestněprávní revue, 

č. 8/2006 a více také v SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 358-360.  
123 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 358-359. 
124 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 360. 
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o konkrétním či speciálním subjektu (těmi jsou např. voják, občan České republiky 

či úřední osoba). Vyvstává pak otázka, zda se může dopustit přípravy takového zvláštního 

trestného činu osoba, která onu požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení 

nevykazuje, tedy tzv. nezpůsobilý subjekt.125 

V nauce dlouhou dobu převládal názor, že nemůže scházet subjekt charakterizující 

trestné činy s omezeným okruhem pachatelů. V těchto případech by se vůbec nemohlo 

jednat o přípravu, neboť zde schází znak skutkové podstaty trestného činu (zejména 

subjekt, dle některých autorů i objekt), když norma postihující činy omezeného okruhu 

pachatelů je adresována jen těmto osobám a její rozsah na obecného pachatele nedopadá. 

Podle toho by se např. nemohl dopustit přípravy k zvlášť závažnému zločinu zneužití 

pravomoci úřední osoby podle § 20 odst. 1, § 329 odst. 3 písm. a) tr. zák. ten, kdo by se 

za úřední osobu mylně považoval, ať z omylu skutkového či právního.126 Dle Nezkusila 

navíc nedostatek subjektu naznačuje i nedostatek (individuálního) objektu.127 Přitom 

pokud by skutečně nedostatek subjektu automaticky znamenal i nedostatek objektu 

(chráněného společenského zájmu), pachatel by neměl co ohrozit či poškodit, trestní 

právo by tak nemělo co chránit, a takové jednání by pojmově nemohlo být jednáním 

trestným.  

Z těchto úvah vycházel i Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 7. 1. 1997, sp. zn. 2 Tzn 

159/96, ve kterém došel k závěru, že trestného činu se skutkovou podstatu 

předpokládající speciální subjekt se nemůže dopustit osoba jednající v omylu, že je 

v postavení takového subjektu nebo má jeho způsobilost (např. svědka nebo veřejného 

činitele), a to ani formou přípravy či pokusu.128 Příslušná norma je adresovaná pouze 

konkrétnímu či speciálnímu subjektu, kterým obecný subjekt logicky není. Nedostatek 

speciálního subjektu pak vede i k nedostatku individuálního objektu, a to jak v rovině 

                                                 
125 KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008, 

str. 2.  
126 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 299.  
127 NEZKUSIL, Jiří. Studie o pokusu v československém trestním právu. Praha: Universita Karlova, 1959, 

str. 18. Citováno z: KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní 

revue, č. 5/2008. 

Obdobně k tomu uvádějí Hasch a Červenka – jestliže v konkrétním případě speciální či konkrétní subjekt 

chybí, logicky to znamená i absenci individuálního objektu, a to nejen v podobě konkrétní (konkrétní 

objekt), ale nutně též v rovině obecné jako znaku skutkové podstaty.  
128 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 1997, sp. zn. 2 Tzn 159/96. Citováno z: KUČERA, Pavel. 

Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008, str. 2.  
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konkrétní, tak v rovině obecné jako znaku skutkové podstaty. Chybí zde tedy zájem 

korigovat prostředky trestního práva jednání osoby jednající v omylu, protože ta svým 

jednáním vůbec nemůže chybějící společenský zájem ohrozit či porušit.129  

Proti námitce nedostatku znaku skutkové podstaty trestného činu lze namítnout, 

že nezpůsobilost subjektu je jen jedním z případů nezpůsobilé přípravy, neboť znak 

charakterizující subjekt je jedním ze znaků skutkové podstaty a omyl o něm je třeba 

posuzovat jako omyl o kterémkoliv jiném znaku skutkové podstaty. 130 K této námitce tak 

lze zejména podotknout, že pro přípravu (resp. pokus) je imanentní, že je prosta některého 

znaku skutkové podstaty (zejména následku jako znaku objektivní stránky trestného 

činu). Pokud by tomu tak nebylo, nejednalo by se již o přípravu (resp. pokus), ale o trestný 

čin dokonaný. Vzhledem k tomu, že trestní zákoník v § 20 odst. 1 při vymezení přípravy 

hovoří toliko o nedostatku dokonání, nikoli o nedostatku toho či onoho znaku skutkové 

podstaty, je nutné závěr o vyloučení trestnosti přípravy pro nedostatek znaku subjektu 

odmítnout. Zásadně nezáleží na důvodu, pro nějž k dokonání nedošlo.131  

S námitkou nedostatku individuálního objektu trestného činu v rovině obecné 

(chráněného společenského zájmu) jako nezbytného znaku skutkové podstaty se navíc 

přesvědčivě vypořádává Kučera na teoretickém případu dvou nově ustanovených starostů 

ve dvou různých obcích, kteří se krátce po svém jmenování dopustili nezávisle na sobě 

jednání spočívající v přípravě k zvlášť závažnému zločinu zneužití pravomoci úřední 

osoby podle § 20 odst. 1, § 329 odst. 3 písm. a) tr. zák., a to naprosto totožným 

způsobem.132 Následně se však ukázalo, že zatímco první ze starostů byl zvolen platně, 

volba druhého byla od počátku neplatná a soudem bylo po jejím napadení určeno, 

že druhý ze starostů vlastně starostou vůbec není a nikdy jím vzhledem k od počátku 

neplatné volbě nebyl. Kdyby se v tomto případě postupovalo obdobně jako v uvedeném 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, mohl by být platně zvolený starosta za výše uvedenou 

                                                 
129 PRÍBELSKÝ, Patrik. Vybrané otázky trestnosti nespôsobilého pokusu. Trestněprávní revue, č. 8/2006, 

str. 9. 
130 Z hlediska subjektivního se na straně pachatele jedná zejména o pozitivní právní omyl o normativním 

znaku skutkové podstaty, posoudí se tedy podle zásad o skutkovém omylu a v zásadě tak není vyloučena 

trestnost této formy nezpůsobilé přípravy. 
131 KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008, 

str. 4. K tomu obdobně ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 300.  
132 KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008, 

str. 4-5.  
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přípravu (nebo pokročilejší vývojové stadium) při splnění dalších podmínek odsouzen, 

zatímco neplatně zvolený starosta by byl soudem obvinění zproštěn. Pro neplatnost volby 

by nikdy nebyl starostou – úřední osobou, a nedostatek subjektu by zde měl za následek 

nedostatek individuálního objektu (chráněného společenského zájmu) nejen v rovině 

konkrétní, ale i v rovině obecné. Neexistovaly by zde v tomto případě společenské zájmy, 

které by měly být činem dotčeny, a tak nelze hovořit o tom, že by v době činu byly tyto 

společenské zájmy ohroženy.133  

Dle Kučery však není možné existenci individuálního objektu v rovině obecné 

posuzovat až následně, nýbrž podle situace, která zde byla v době činu. Neplatně zvolený 

starosta, jakož i případní adresáti jeho úkonů, byli v době činu přesvědčeni, že je 

starostou, a jako takový i jednal. Svým přípravným jednáním (spočívajícím 

např. v opatřování padělaných podkladů pro sjednání pro město nevýhodné a jeho 

obohacující smlouvy) fakticky mohl ohrozit důvěru veřejnosti v řádné fungování veřejné 

moci. Intenzita ohrožení individuálního objektu se v tomto směru plně vyrovnala 

intenzitě ohrožení vyvolané starostou platně zvoleným. Zároveň pouze náhoda 

a okolnosti na neplatně zvoleném starostovi nezávislé (neplatnost volby) zapříčinily, 

že ve skutečnosti úřední osobou nebyl, a zabránily tak případnému dokonání. V takovém 

případě i útok nezpůsobilého subjektu ohrožuje v rovině obecné ten který zákonem 

chráněný společenský zájem – je-li objektem trestného činu zneužití pravomoci úřední 

osoby podle § 329 tr. zák. zájem na řádném výkonu pravomoci úřední osoby, 

pak nepochybně i starosta, jehož volba je následně prohlášena za od počátku neplatnou, 

tím, že v úmyslu opatřit sobě neoprávněně prospěch velkého rozsahu vykonává svou 

pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, na takový individuální 

objekt útočí. I v případě přípravy nezpůsobilým subjektem tak může být individuální 

objekt trestného činu ohrožen.134  

Lze uzavřít, že i příprava nezpůsobilým subjektem by měla být obecně považována 

za trestnou. Nicméně i s ohledem na povahu nezpůsobilosti subjektu bude v jednotlivém 

                                                 
133 KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. Trestněprávní revue, č. 5/2008, 

str. 5.  
134 Tamtéž.  
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případě velmi významné posouzení společenské škodlivosti této formy přípravy 

ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák.  

2.3. Otázka trestnosti a trestání nezpůsobilé přípravy k trestnému 

činu 

Otázka trestnosti nezpůsobilé přípravy byla a je sporná135, přičemž situaci komplikuje 

i fakt, že její trestnost není odůvodněna toliko teoreticky, ale také kriminálně politicky 

(jak je ostatně příznačné pro přípravu jako takovou). Jak bylo naznačeno v rámci 

pojednání o jednotlivých formách nezpůsobilé přípravy, vyloučení trestnosti nezpůsobilé 

přípravy předem, bez posouzení konkrétních okolností případu, by v některých případech 

vedlo k tomu, že by trestnost záležela jen na náhodě. Trestnost nezpůsobilé přípravy je 

tak nutno vždy posoudit podle povahy a závažnosti (společenské škodlivosti) ve vztahu 

ke konkrétnímu činu.136   

Mezi konkrétními případy nezpůsobilých příprav budou totiž co do jejich 

společenské škodlivosti podstatné rozdíly. Bude třeba přihlédnout k tomu, 

zda pachatelovo jednání mohlo vytvořit reálné nebezpečí třeba i pro jiné chráněné 

společenské zájmy, nebo že by se pachatel v budoucnu mohl pokusit o nový útok, v tomto 

případě již nezatížený omylem. Velmi podstatné, avšak nikoli jediné určující, bude vždy 

zhodnocení povahy zdroje nezpůsobilosti přípravy.137  

K otázce společenské škodlivosti se vyjádřil také Nejvyšší soud v usnesení ze dne 

14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.) ve vztahu k přípravě nezpůsobilými 

prostředky. Zde předložené poznatky lze z podstatné části uplatnit i ve vztahu k ostatním 

formám nezpůsobilé přípravy. Dle tohoto usnesení pro závěr o nízké společenské 

škodlivosti přípravy k trestnému činu a případnému neuplatnění trestní odpovědnosti 

pachatele ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák. zejména nepostačuje pouze zjištění, že jde 

o nezpůsobilé prostředky. Při určování míry škodlivosti nezpůsobilé přípravy je „nutné 

vycházet v každém konkrétním případě z posouzení nejen povahy zvoleného prostředku 

a způsobu, jakým byl pachatelem použit, ale i z toho, co vedlo k nedokonání činu. 

Jiný význam proto bude mít, pokud nedokonání ovlivnila náhoda, resp. okolnost, která 

                                                 
135 CHMELÍK, Jan, op. cit., str. 164.  
136 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 293-294.  
137 Tamtéž.  
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jen v omezeném rozsahu vylučuje způsobilost pachatele trestný čin dokonat, anebo zda 

trestný čin nebyl dokonán proto, že pachatel nebyl sto počínat si tak, aby dosáhl úspěchu. 

V prvním případě totiž z jednání pachatele vzniká nebezpečí pro zákonem chráněný 

objekt, který jím je nebo má být bezprostředně ohrožen, avšak k ohrožení nedošlo vlivem 

náhodné, na vůli pachatele v zásadě nezávislé okolnosti, zatímco ve druhém případě 

společenské vztahy a hodnoty reálně ohroženy vůbec nebyly. Souhrn všech faktorů bude 

proto třeba vždy v každé konkrétní věci posuzovat zvlášť s přihlédnutím ke zvláštnostem 

a okolnostem daného případu, a nelze je paušalizovat.“138 

Určitou (v zásadě jedinou) výjimkou z předestřené komplexnosti posuzování 

trestnosti nezpůsobilé přípravy jsou případy tzv. naivní či iracionální přípravy. Jedná se 

o případy, kdy je pachatel subjektivně přesvědčen o způsobilosti jím použitých 

prostředků, existenci (zasažitelnosti) předmětu útoku či o své vlastnosti, způsobilosti 

nebo postavení, avšak to pouze z důvodu vlastní pověrčivosti, zásadní neznalosti 

přírodních zákonů či jiné zásadní neznalosti, která vypovídá o jeho intelektuální 

podprůměrnosti.139 Příkladem může být příprava k vraždě prostřednictvím magie 

(zaříkáváním) nebo situace, kdy se řidič prezidenta republiky považuje za úřední osobu 

a jako takový vykoná přípravné jednání směrující k zneužití „jeho“ pravomoci. V těchto 

případech je jednání pachatele absolutně nezpůsobilé přivodit jím zamýšlený následek, 

vůbec k němu nesměřuje a o jeho objektivní nebezpečnosti (společenské škodlivosti) 

se nedá hovořit. Takové jednání nelze považovat za trestné, naopak bychom jej spíše 

mohli hodnotit jako tzv. delikt putativní.140  

                                                 
138 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1171/2014 (R 42/2015 tr.). 
139 PRÍBELSKÝ, Patrik. Vybrané otázky trestnosti nespôsobilého pokusu. Trestněprávní revue, č. 8/2006. 

Starší literatura mluví v této souvislosti o tzv. nomologickém (hrubém) omylu pachatele. 
140 Tamtéž. K tomu srov. KUČERA, Pavel. Nezpůsobilý pokus. Pokus nezpůsobilého subjektu. 

Trestněprávní revue, č. 5/2008.  

Jiné řešení případů nomologického omylu předpokládá důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, která 

k § 20 a 21 tr. zák. uvádí, že případy, u nichž nezpůsobilost přípravy / pokusu sám pachatel pro značně 

nerozumný přístup a pošetilost nerozpozná (tedy případy nomologického omylu), by měly zůstat 

nepotrestány (viz obdobně § 23 odst. 3 německého trestního zákoníku - StGB), jak to vyplývá 

z navrhovaného ustanovení § 46 odst. 2 tr. zák. (nyní odst. 3) o upuštění od potrestání, nebo by měly být 

potrestány výrazně mírněji podle navrhovaného § 58 odst. 5 tr. zák. o mimořádném snížení trestu odnětí 

svobody. 

Podle toho by jednání výše zmíněného vraha – zaříkávače mohlo být posouzeno jako trestné a pachatel by 

byl uznán vinným přípravou k trestnému činu vraždy, avšak pro jeho pošetilost by soud pravděpodobně 

upustil od jeho potrestání v souladu s § 46 odst. 3 tr. zák. I s ohledem na výše citovaná rozhodnutí lze 
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K otázce specifik trestání nezpůsobilé přípravy obsahuje trestní zákoník (nově oproti 

trestnímu zákonu z roku 1961) zvláštní ustanovení v § 46 odst. 3, které umožňuje soudu 

upustit od potrestání také v případě nezpůsobilé přípravy nebo nezpůsobilého pokusu. 

Pokud by pak v případě nezpůsobilé přípravy nebo nezpůsobilého pokusu nebyly splněny 

podmínky pro upuštění od potrestání, lze také použít ustanovení o mimořádném snížení 

trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 5 tr. zák.141 Trestání přípravy jako takové se věnuje 

čtvrtá kapitola. 

                                                 
konstatovat, že soudy se k tomuto přísnému přístupu v širším rozsahu nepřiklonily. K tomu 

srov. KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 339.  
141 Důvodová zpráva, str. 220.  
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3. ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPRAVU 

K TRESTNÉMU ČINU 

Důvody zániku trestní odpovědnosti jsou okolnosti, které nastaly po spáchání 

trestného činu, vždy však dříve, než je o něm pravomocně rozhodnuto. Jejich následkem 

dochází jednou provždy k zániku práva státu na potrestání pachatele, neboť vedou 

k zániku trestněprávního vztahu mezi státem a pachatelem.142  

Specifický důvod zániku trestní odpovědnosti za přípravu k trestnému činu je 

zakotven v § 20 odst. 3 tr. zák., a doplňuje tak (spolu s dalšími) obecné důvody zániku 

trestní odpovědnosti ve formě účinné lítosti a promlčení trestní odpovědnosti ve smyslu 

§ 33 tr. zák. a § 34 tr. zák. Tento důvod je založen především na dobrovolném upuštění 

pachatele od dalšího jednání směřujícího ke spáchání zvlášť závažného zločinu, 

vždy však při splnění dalších zákonných podmínek.143 

Účelem zániku trestní odpovědnosti je především, že pachateli (resp. potenciálnímu 

pachateli) má být umožněn obrat144 v chování, pokud ještě nedošlo k porušení či ohrožení 

chráněných právních statků, a to v zájmu jejich ochrany.145 Zákonodárce tak zásadně146 

dává přednost odstranění nebezpečí, které vzniklo chráněnému právnímu statku, 

před potrestáním pachatele za dokonaný zvlášť závažný zločin. Cílem je pachatele 

motivovat, aby od dokonání trestného činu včas upustil, a do popředí tímto výrazně 

vystupuje ochranná funkce trestního práva.147  

                                                 
142 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 352.  
143 DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 151.   
144 Miřička hovoří o tzv. „zlatém mostu“ k obratu, kterým zákon slibuje viníku beztrestnost, kterou jej chce 

pohnout k tomu, aby, dokud je ještě čas, upustil od svého trestného jednání. K tomu srov. MIŘIČKA, 

August. Trestní právo hmotné: Část obecná i zvláštní. Praha: Spolek československých právníků Všehrd, 

1934, str. 76.  
145 Na potenciální pachatele se za účelem odvrácení poruchy nebo ohrožení právních statků působí v prvé 

řadě hrozbou trestní sankce. Začne-li někdo přesto provádět trestný čin, obrací se na něj zákonodárce 

po druhé s tím, že mu slibuje beztrestnost, upustí-li od svého trestného jednání. Tento institut může vést 

z hlediska ochrany právních statků nepochybně k dobrým výsledkům zejména u osob, které nejsou zcela 

rozhodnuté trestný čin spáchat. K tomu více EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 145-146.  
146 Tak tomu ale není např. u předčasně dokonaných trestných činů, které jsou materiálně přípravou 

či pokusem, trestní zákoník je přesto kriminalizuje jako dokonané trestné činy a možnost zániku trestní 

odpovědnosti ve smyslu § 20 odst. 3 tr. zák. zde tak dána není.  
147 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 286-287.  
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V takovýchto případech se podstatně snižuje škodlivost pachatelova jednání 

pro společnost, je však nutné podotknout, že dobrovolné upuštění nemůže vždy odčinit 

vše, co již pachatel vykonal. Proto dle ustanovení § 20 odst. 5 tr. zák. nezaniká trestní 

odpovědnost dokonaného trestného činu, který již byl v rámci přípravného jednání 

spáchán. Této tzv. kvalifikované přípravě se věnuje část 3.4.148  

3.1. Zákonné podmínky zániku trestní odpovědnosti 

Trestní zákoník vymezuje základní podmínky zániku trestní odpovědnosti 

za přípravu k zvlášť závažnému zločinu v § 20 odst. 3. Pachatel musí vždy jednak 

dobrovolně upustit od dalšího jednání směřujícího ke spáchání zvlášť závažného zločinu, 

a zároveň buď:  

a) odstranit nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem 

z podniknuté přípravy; nebo 

b) učinit o přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy nebezpečí, 

které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, mohlo 

být ještě odstraněno.  

K zániku trestní odpovědnosti za přípravu je tak třeba nejen dobrovolného upuštění 

od dalšího jednání směřujícího ke spáchání zvlášť závažného zločinu (tomu se podrobně 

věnuje část 3.1.1.), ale také splnění alespoň jedné ze dvou blíže vymezených podmínek.  

Ad a) U některých deliktů nebezpečí zaniká již samotným upuštěním od další činnosti 

a odstranění nebezpečí tak spočívá jednoduše v tom, že pachatel ustane v další činnosti 

směřující k dokonání.149 Tak tomu bude např. v případě, kdy se osoba připravuje 

k trestnému činu opatřením si smrtícího nástroje (střelné zbraně), avšak svůj záměr si 

rozmyslí a dobrovolně od dalšího jednání upustí. Vždy postačí, že je odstraněno 

nebezpečí, které vzniklo z podniknuté přípravy konkrétnímu individuálnímu zájmu.150 

                                                 
148 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí u některých dokonaných trestných činů upravuje ustanovení 

§ 33 tr. zák. K tomu více JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., 

str. 294-295. 
149 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 288.  
150 Podmínkám odstranění nebezpečí se blíže věnuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 

8 Tdo 1296/2011 (R 18/2013 tr.)., které mimo jiné stanoví, že: „S ohledem na okolnosti případu tudíž není 

nezbytné, aby pachatel, který dobrovolně odstranil nebezpečí hrozící konkrétnímu zájmu chráněného 

trestním zákoníkem, ze svého dosahu odstranil vše, co vytvářelo obecnou možnost spáchat jiný trestný čin, 
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Není tak překážkou zániku trestní odpovědnosti, jestliže by (např. ve výše zmíněném 

případě) nebyl smrtící nástroj zneškodněn a byl použit ke spáchání trestného činu vůči 

jiné osobě. Tím není samozřejmě dotčena případná odpovědnost za s tím spojený trestný 

čin.151  

Složitější situace nastane tehdy, pokud má příprava formu organizování, návodu, 

pomoci či spolčení k zvlášť závažnému zločinu. V takovém případě odstranění nebezpečí 

vyžaduje i další jednání nezbytné k tomu, aby nebezpečí skutečně a zcela pominulo. 

Zejména bude třeba, aby pachatel zabránil v dalším jednání osobám, k jejichž trestnému 

činu příprava směřovala, anebo alespoň zcela odstranil své přispění k páchanému zvlášť 

závažnému zločinu, k němuž příprava směřovala.152 Blíže se této otázce věnuje 

podkapitola 3.2.  

Pro všechny tyto situace platí, že rozhodnutí pachatele upustit od dokonání trestného 

činu musí trvat až do konečného odvrácení nebezpečí vzniku následku. V případě 

nutnosti aktivního odstranění nebezpečí nebrání zániku trestní odpovědnosti okolnost, 

že následek byl odvrácen za přispění a pomoci jiných osob, jestliže se tak stalo na základě 

aktivního jednání pachatele. Míru této aktivity nelze stanovit obecně. Je třeba ji posuzovat 

individuálně se zřetelem na okolnosti a poměry pachatele, zda pachatel učinil vše 

potřebné, aby zabránil následku, a zda to, co učinil, za daných okolností postačovalo 

k zabránění následku a bylo v příčinné souvislosti s odvrácením nebezpečí, které hrozilo 

zájmu chráněnému trestním zákonem.153 

Ad b) Trestní odpovědnost za přípravu k trestnému činu zaniká také tím, že pachatel 

dobrovolně učiní o přípravě oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému trestním zákoníkem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno 

(tedy např. dříve, než pachatel vykonal zvlášť závažný zločin, ke kterému mu byla 

poskytnuta pomoc). Oznámení lze učinit u státního zástupce či policejního orgánu, voják 

může místo toho učinit oznámení nadřízenému. Trestní zákoník nestanoví žádné další 

                                                 
např. aby se zbavil všech prostředků nebo nástrojů, které by mohly sloužit k provedení jiného činu za jiných 

časových a dalších okolností.“ 
151 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 364. 
152 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 288. 
153 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 1986, sp. zn. 5 Tz 33/86 (R 27/1987 tr.). Toto rozhodnutí 

se sice vztahuje k tzv. ukončenému pokusu trestného činu, nicméně lze jej přiměřeně vztáhnout i na zánik 

trestní odpovědnosti za přípravu, kdy odstranění nebezpečí vyžaduje aktivní jednání pachatele.  
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podmínky, nezáleží tedy na místní či věcné příslušnosti těchto orgánů a oznámení proto 

stačí učinit kterémukoli státnímu zástupci či policejnímu orgánu. Obdobně nadřízeným 

se rozumí každý nadřízený, nikoli pouze bezprostřední nadřízený.154  

V případě, že bude oznámení učiněno vůči jiné osobě, nepůsobí účinky zániku trestní 

odpovědnosti podle § 20 odst. 3 tr. zák., byť by bylo dobrovolné a včasné. Došlo-li by 

přesto na základě takového jednání k odstranění nebezpečí a zabránění dokonání, bylo by 

třeba jej hodnotit v rámci stanovení druhu a výměry trestu ve smyslu § 39 odst. 1, 2, 6 

písm. c) tr. zák. (tedy mj. by soud musel přihlédnout k okolnostem a důvodům, pro které 

nedošlo k dokonání zvlášť závažného zločinu). Nepochybně lze také konstruovat situace, 

kdy může být dokonce na místě uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle § 12 

odst. 2 tr. zák.155  

Ze znění § 20 odst. 3 písm. b) tr. zák. je zřejmé, že pro zánik trestní odpovědnosti je 

relevantní jen a pouze dobrovolné a včasné oznámení příslušným orgánům. Nezáleží tedy 

na tom, zda nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu z podniknuté přípravy, bylo 

skutečně odstraněno. Tak dochází k zániku trestní odpovědnosti k okamžiku 

dobrovolného a včasného oznámení, a to i v případě, že z důvodu liknavosti, 

neadekvátnosti reakce příslušných orgánů či jiných důvodů nebylo nebezpečí odstraněno. 

Obdobně, pokud by k odstranění nebezpečí nedošlo pro zásah tzv. vyšší moci 

(např. v podobě nehody zasahujících policistů či nepříznivého počasí).156 

Bezvýsledná snaha pachatele přípravy o kvalifikované (tj. splňující zákonné 

podmínky) upuštění od dalšího jednání či o zmaření dokonání zvlášť závažného zločinu 

nevede k zániku trestní odpovědnosti, avšak v zásadě by měla být hodnocena jako 

netypizovaná polehčující okolnost ve smyslu § 41 tr. zák.157  

3.1.1. Podmínka dobrovolného upuštění od přípravy k trestnému činu 

Jak již bylo uvedeno, základním předpokladem zániku trestní odpovědnosti 

za přípravu k zvlášť závažnému zločinu je pachatelovo dobrovolné upuštění od dalšího 

                                                 
154 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 288. 
155 Tamtéž.  
156 Tamtéž. K tomu obdobně DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 153.  
157 DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 154.  
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jednání směřujícího k spáchání zvlášť závažného zločinu. Zákonodárce naplnění 

tzv. podmínky dobrovolnosti blíže nevymezuje a přenechává tuto roli nauce a soudní 

praxi.   

Podmínku dobrovolnosti můžeme považovat za splněnou tehdy, pokud pachatel ví, 

že mu žádná překážka nebrání dokončit trestnou činnost podle jeho představ, zároveň 

nepředpokládá žádné mu hrozící konkrétní nebezpečí, a přesto se rozhodne od dokonání 

upustit (odstranit nebezpečí z podniknuté přípravy či učinit včasné a řádné oznámení).158 

Jinak řečeno, pachatel musí (třebaže mylně159) předpokládat, že jím připravovaný zvlášť 

závažný zločin je uskutečnitelný v souladu s jeho představami, a přesto se sám z vlastní 

vůle rozhodne upustit od dalšího jednání směřujícího k dokonání. Splnění podmínky 

dobrovolnosti však nevylučuje, obává-li se sice pachatel odpovědnosti za své jednání 

a uložení trestu, jde-li však o obavu nepodloženou konkrétními okolnostmi.160 

Nabízí se otázka, proč zákonodárce spojuje zánik trestní odpovědnosti za přípravu 

pouze s dobrovolným, a nikoli jakýmkoli upuštěním od dalšího jednání směřujícího 

k spáchání zvlášť závažného zločinu. Odpověď na ni spočívá v účelu samotného institutu 

zániku trestní odpovědnosti za přípravu, kterým je ochrana chráněných právních statků. 

Proto je zánik trestní odpovědnosti podmíněn skutečnostmi, které nebezpečnost pachatele 

a škodlivost jeho jednání podstatně snižují, a to je také důvodem, proč trestnost zaniká 

jen při upuštění dobrovolném. Upustil-li by totiž pachatel od dalšího jednání směřujícího 

k dokonání nikoli z vlastního, trvalého a konečného obratu161, ale např. jen proto, 

že shledal pokračování v něm podstatně obtížnější (např. z důvodu neočekávaných 

překážek), než si představoval, pak se jeho nebezpečnost pro chráněné právní statky 

                                                 
158 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 297.  
159 Dle Solnaře se jedná o podmínku subjektivního charakteru, a tudíž je třeba vycházet nikoli z objektivní 

uskutečnitelnosti činu, ale z vědomí pachatele o něm. O dobrovolné upuštění se tedy jedná tehdy, jestliže 

pachatel čin za uskutečnitelný pokládal, třebaže objektivně uskutečnitelný nebyl. K tomu více SOLNAŘ, 

Vladimír, op. cit., str. 366.  
160 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 287. Obdobně se vyjádřil v souvislosti s beztrestností pokusu 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 28. 9. 1956, sp. zn. 1 Tz 287/56, v jehož právní větě mj. uvedl, 

že: „Předpokladem beztrestnosti pokusu následkem dobrovolného upuštění od dokonání trestného činu je 

skutečnost, že pachatel je si vědom toho, že může trestný čin dokonat, avšak nechce tak již učinit. Jestliže 

proto pachatel má objektivní možnost trestný čin dokonat a tuto možnost si uvědomuje, avšak upustí 

od dokonání činu pod vlivem okolností, které nebrání jeho svobodnému rozhodování a proto ani 

uskutečnění pachatelovy vůle dokonat trestný čin, jest míti za to, že pachatel dobrovolně upustil 

od dokonání trestného činu.“ 
161 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 3. 1985, sp. zn. 11 To 15/85. 
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podstatným způsobem nesnižuje (při odpadnutí takovýchto překážek lze předpokládat, 

že pachatel bude v provádění svého zločinného záměru pokračovat).162 

S ohledem na rozhodovací praxi soudů o dobrovolné upuštění od přípravy ve smyslu 

§ 20 odst. 3 tr. zák. nepůjde zejména v těchto případech:  

 Pachatel upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání trestného činu 

pod vlivem překážky, anebo jestliže uskutečnění svého záměru toliko odložil 

na pozdější dobu.163 Takováto překážka musí buď přímo vylučovat možnost 

dokonání činu, nebo alespoň dokonání činu podstatně ztěžovat.164  

 Pachatel byl při přípravě zvlášť závažného zločinu přistižen a od dalšího jednání 

upustil jen proto, že se obával odhalení.165 Obdobně, pokud pachatel od dokonání 

činu upustil jen proto, že věděl, že čin nemůže dokonat, aniž by při tom nebyl 

odhalen.166 

 Pachatel se zdržel dalšího jednání pod vlivem překážky, třebaže se mýlil o jejím 

dosahu; dobrovolnost vyžaduje, aby pachatel ustoupil z vlastního podnětu; 

ustoupení musí být trvalé a nemůže se jednat jen o přerušení konání s tím, že v něm 

bude pokračováno za příznivějších okolností.167 

 Pachatel učinil oznámení orgánům činným v trestním řízení jen proto, že se obával 

svého odhalení, zejména jestliže byl jeden z jeho společníků vyšetřován orgány 

policie.168  

                                                 
162 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 367-368.  
163 Zde je zřejmý zajímavý posun, protože např. dle Miřičky nebyla na překážku zániku trestnosti (v tomto 

případě pokusu) situace, kdy pachatel ustoupil od pokusu ze strachu před prozrazením či se rozhodl odložit 

čin na jinou příhodnější dobu. K tomu srov. MIŘIČKA, August, op. cit., str. 77.  
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 6. 1970, sp. zn. 7 To 1/70 (R 52/1970 tr.). Takovou 

překážkou může být např. stálá přítomnost osobních strážců o osoby, která má být zavražděna, důmyslný 

systém zabezpečení banky, který podstatně snižuje šanci na úspěšné provedení krádeže. Naproti tomu 

v případě, že pachatel předpokládal, že může překonat překážky bránící mu v další trestné činnosti, půjde 

ve skutečnosti o upuštění dobrovolné, neboť dokonání činu zde podle představ pachatele záviselo 

především na jeho vůli. Je tedy vždy třeba zjišťovat, zda v daném případě vůbec byla nějaká překážka, 

a navíc, zda její vliv na pachatele byl takový, že vylučoval dobrovolnost ve shora vymezeném smyslu. 

ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 287. 
165 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 21. 10. 1971, sp. zn. 2 To 104/71 (R 21/1972 tr.). 
166 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 2. 11. 1979, sp. zn. 4 To 28/79 (R 12/1981 tr.). 
167 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 3. 1985, sp. zn. 11 To 15/85. Například pokud odložil 

provedení vraždy, aby si opatřil způsobilejší nástroje pro její provedení a následné odstranění těla.  
168 CHMELÍK, Jan, op. cit., str. 167.  
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3.2. Zánik trestní odpovědnosti při účasti více osob 

Trestní zákoník upravuje v § 20 odst. 4 podmínky zániku trestní odpovědnosti 

za přípravu k trestnému činu v případě, že se činu účastnilo více osob v rámci trestné 

součinnosti. Je-li podle tohoto ustanovení na činu zúčastněno více osob, nebrání zániku 

trestní odpovědnosti za přípravu pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán ostatními 

pachateli buď:  

a) nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu; nebo 

b) přes jeho včasné oznámení.  

V těchto případech je nutné posuzovat činnosti vedoucí k zániku trestní odpovědnosti 

u každé ze zúčastněných osob samostatně. Zánik trestní odpovědnosti za přípravu je totiž 

osobním důvodem beztrestnosti, trestní zákoník tak umožňuje zánik trestní odpovědnosti 

za přípravu i pouze u některého (některých) ze zúčastněných pachatelů, a to i za situace, 

kdy připravovaný zvlášť závažný zločin byl posléze ostatními pachateli dokonán. To však 

vždy pouze tehdy, došlo-li k dokonání nezávisle na dřívějším přispění takového pachatele 

k činu nebo přes jeho včasné oznámení.169  

K podmínkám zániku trestní odpovědnosti některého z více zúčastněných pachatelů 

se vyjádřil Nejvyšší soud ČSR, který uvedl následující: „Upustí-li některý 

ze spolupachatelů dobrovolně od dalšího jednání směřujícího k spáchání trestného 

čin[u], nezaniká u něho trestnost přípravy k trestnému činu, pokud a) neodstraní 

nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy 

ze strany ostatních spolupachatelů, nebo b) neučiní o přípravě k trestnému činu oznámení 

v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté 

přípravy ostatních spolupachatelů, mohlo být ještě odstraněno.“170  

                                                 
169 DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 153.  
170 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 6. 1970, sp. zn. 7 To 1/70 (R 52/1970 tr.). K tomu obdobně 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. 1. 1979, sp. zn. 7 To 33/77 (R 3/1980-II tr.), ve kterém mimo 

jiné uvedl, že: „trestnost přípravy k trestnému činu u spolupachatele, který dobrovolně upustil od dalšího 

jednání, směřujícího k spáchání trestného činu, nezaniká, pokud neodstraní nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy i ze strany ostatních spolupachatelů.“ 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že splnění podmínky dobrovolného a včasného 

oznámení je třeba posuzovat v principu stejně jako v případech, kdy zvlášť závažný 

zločin připravuje jediný pachatel (k tomu srov. výklad v části 3.1.).  

Ad a) Specifická situace nastává při posuzování podmínky odstranění nebezpečí, 

které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy. Teorie 

i judikatura totiž požaduje odstranění nebezpečí jak v části, v níž se na přípravě podílel 

pachatel, který se rozhodl upustit od dalšího jednání, tak i v části uskutečněné ostatními 

zúčastněnými pachateli. V zásadě tak musí takovýto upustivší pachatel zabezpečit, 

aby k dokonání nedošlo ani ze strany ostatních spolupachatelů.171 Došlo-li by přesto 

k dokonání připravovaného zvlášť závažného zločinu, zaniká trestní odpovědnost 

upustivšího pachatele za podmínky, byl-li čin dokonán ostatními pachateli nezávisle na 

jeho dřívějším přispění k činu.  

Tak tomu bude zejména v případě, spočívala-li jeho účast na přípravě v opatřování 

nebo přizpůsobování prostředků (např. zbraní, plánů budov, kasařského náčiní) 

k spáchání zvlášť závažného zločinu. K odstranění nebezpečí a tím i zániku trestní 

odpovědnosti upustivšího pachatele dochází jednoduše tím, že tyto prostředky ostatním 

zúčastněným pachatelům odejme či zničí. Na tom nic nemění, dokonají-li ostatní 

zúčastnění pachatelé zvlášť závažný zločin poté, co si prostředky k jeho dokonání 

obstarají či přizpůsobí jinde nebo jinak.172  

Měla-li však účast upustivšího pachatele formu organizování, návodu, psychické 

pomoci, spolčení či srocení, bude v řadě případů odstranění veškerého nebezpečí velmi 

obtížné nebo přímo nemožné. Vzhledem ke své povaze budou tyto formy přípravy 

působit na ostatní zúčastněné pachatele i nadále a dobrovolné upuštění od přípravy 

ve formě odstranění nebezpečí bude v zásadě možné jen tehdy, pokud upustivší pachatel 

přesvědčí i ostatní, aby také upustili od dalšího jednání směřujícího k dokonání zvlášť 

závažného zločinu. V těchto případech bude bezesporu jistějším a průkaznějším 

                                                 
171 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. 1. 1979, sp. zn. 7 To 33/77 (R 3/1980-III tr.). K tomu 

srov. ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 251. 
172 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 290. 
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způsobem zániku trestní odpovědnosti učinění dobrovolného a včasného oznámení 

příslušným orgánům.173  

3.3. Zánik trestní odpovědnosti v případě pokračování v trestném činu 

Pokračování v trestném činu je jedním z případů, kdy trestný čin trvá delší dobu a kdy 

zpravidla také probíhá na různých místech. Jeho zákonná definice je vymezena v § 116 

tr. zák. a rozumí se jím jednání, které se skládá z jednotlivých dílčích útoků, které 

současně splňují zákonem dále vymezené znaky.174  

S ohledem na zvláštnosti této kategorie trestných činů je třeba modifikovat pravidla 

zániku trestní odpovědnosti za přípravu v případě pokračujících trestných činů, přičemž 

k této problematice se vyjádřil také Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 10. 2011, 

sp. zn. 8 Tdo 1296/2011 (R 18/2013 tr.).175 Podle tohoto rozhodnutí lze zánik trestní 

odpovědnosti za přípravu k trestnému činu ve smyslu § 20 odst. 3 tr. zák. připustit i pro 

jednotlivé dílčí útoky pokračujícího trestného činu, u něhož by v případě jiných dílčích 

útoků podmínky pro zánik trestní odpovědnosti nebyly dány. Je tak třeba vždy posuzovat 

splnění těchto předpokladů ve vztahu ke každému dílčímu útoku samostatně.  

3.4. Kvalifikovaná příprava k trestnému činu 

Jak bylo vymezeno v předcházejících částech, dobrovolné upuštění od dalšího 

jednání směřujícího ke spáchání zvlášť závažného zločinu za podmínek § 20 odst. 3, 4 

tr. zák. způsobuje zánik trestní odpovědnosti pachatele za přípravu k zvlášť závažnému 

zločinu, ke kterému toto úmyslné jednání směřovalo. Podle § 20 odst. 5 tr. zák. tím však 

není dotčena trestní odpovědnost pachatele za jiný dokonaný trestný čin (nikoli pouze 

zvlášť závažný zločin), který již pachatel v rámci přípravného jednání spáchal.176 Je-li 

tedy v přípravě k zvlášť závažnému zločinu obsažen jiný dokonaný trestný čin 

(např. pokud při přípravě vraždy podle § 20 odst. 1, § 140 odst. 2 tr. zák. dojde 

                                                 
173 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 290.  
174 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 154.  

Znění § 116 tr. zák.:  

„Pokračování v trestném činu 

Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným 

záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo 

podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.“ 
175 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1296/2011 (R 18/2013 tr.). 
176 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 295.  
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k nedovolenému opatření si střelné zbraně ve smyslu § 279 tr. zák.), mluvíme 

o tzv. kvalifikované (složené) přípravě. Kvalifikovaná příprava se právně posuzuje 

výlučně jako příprava k zvlášť závažnému zločinu (v tomto případě příprava zmíněné 

vraždy), přičemž dokonaný trestný čin nedovoleného ozbrojování je přípravou fakticky 

konzumován, a zvláště se nepřičítá. Jinak řečeno, souběh těchto trestný činů 

je vyloučen.177  

Praktický význam má tak kvalifikovaná příprava tehdy, když pachatel od dokonání 

zvlášť závažného zločinu dobrovolně upustí a jeho trestní odpovědnost za přípravu 

k němu ve smyslu § 20 odst. 3, 4 tr. zák. zanikne. V tomto případě je na místě přičítat mu 

onen trestný čin dokonaný (ve výše zmíněném příkladu trestný čin nedovoleného 

ozbrojování podle § 279 tr. zák.).178  

3.5. Problematika tzv. ukončené přípravy k trestnému činu 

Podle převládajícího názoru nelze za dobrovolné posoudit upuštění pachatele, 

kterému se (nezávisle na jeho vůli) nezdařil první pokus trestného činu a od dalšího 

posléze upustil. Může se jednat např. o situaci, kdy se pachatel pokusí usmrtit jiného 

nedostatečným množstvím jedu, a posléze, ač má příležitost k opakování svého jednání, 

tak neučiní. Pachatel v tomto případě uskutečnil vše, co považoval za nutné k dokonání 

trestného činu (hovoříme o tzv. ukončeném pokusu), a pouze náhoda zabránila vzniku 

zamýšleného následku. Takovéto jednání by zásadně nemohlo vést k zániku trestní 

odpovědnosti pachatele za pokus trestného činu.179  

Teoreticky poměrně spornou otázkou je, zda lze obdobnou zásadu uplatnit i pro 

některé případy přípravy a konstruovat tak teorii tzv. ukončené přípravy. Podle Jelínka 

teorie ukončeného pokusu v případech přípravy analogicky uplatňovat nelze. Mohou tak 

nastat případy přípravy, která se pachateli nezdařila, on od další přípravy upustí a trestnost 

jeho jednání zanikne již samotným upuštěním od dalšího jednání. Jako příklad uvádí 

situaci, kdy osoba A najme osobu B, aby za peněžní odměnu zavraždila poškozeného, 

                                                 
177 KRATOCHVÍL, Vladimír, op. cit., str. 340. O této problematice v případě kvalifikovaného pokusu 

teoreticky pojednává např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 9. 1956, sp. zn. 1 Tz 287/56. 
178 MIŘIČKA, August, op. cit., str. 77. Jak uvádí Solnař, i u kvalifikované přípravy (pokusu) musí být 

obecně splněna subjektivní stránka (úmysl), pokud by tomu tak nebylo, přichází v úvahu odpovědnost jen 

za nedbalostní trestný čin. K tomu srov. SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 365.  
179 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 298-299.  
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přičemž osoba B od počátku nemá úmysl vraždu provést. Osoba A posléze zjistí, že jej 

najatá osoba B oklamala a ve věci nic nepodnikla, zároveň však neučiní žádné další kroky 

směřující k zavraždění poškozeného. Od svého původního záměru tedy osoba A ustoupí, 

ač má dostatek prostředků a kontaktů, aby svůj záměr opakovala podle původních 

představ.  

Podle Jelínka v tomto případě posoudíme jednání osoby A jako nezpůsobilou 

přípravu k zvlášť závažnému zločinu vraždy, protože osoba B neměla od počátku úmysl 

čin provést a nic také ve věci neučinila. Jednání osoby A zůstalo ve stadiu přípravy a tím, 

že od svého záměru ustoupila, došlo k zániku trestní odpovědnosti ve smyslu § 20 odst. 3 

písm. a) tr. zák. (podmínka dobrovolnosti byla naplněna díky tomu, že nečinnost ze strany 

osoby B byla překážkou překonatelnou, podmínka odstranění nebezpečí byla splněna již 

od samého počátku, protože osoba B nikdy neměla záměr čin spáchat a za tím účelem 

také nic nevykonala).180  

Skutkově téměř totožným případem jako ve výše zmíněném příkladu se zabýval 

Vrchní soud v Praze, a to konkrétně v usnesení ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. 3 To 41/97 

(R 46/1998 tr.). V tomto usnesení připouští opačné závěry, než které formuluje Jelínek, 

když v právní větě uvádí ve vztahu k zániku trestní odpovědnosti za přípravu, 

že: „Skutečnost, že osoba zjednaná pachatelem k tomu, aby za úplatu usmrtila jiného, 

od samého počátku pouze předstírá záměr takový čin provést, nevylučuje u pachatele, 

který ji zjednal, naplnění formálních podmínek trestní odpovědnosti za přípravu 

k trestnému činu vraždy.“ V předmětném usnesení mimo jiné k námitce obžalovaného, 

že se jednalo o dobrovolné upuštění od přípravy k trestnému činu, uvádí, že tuto námitku 

nelze přijmout. Obžalovaný v řešeném případě předal vykonavatelům činu 

nezanedbatelný finanční obnos, nepodnikl nic k zabránění usmrcení poškozeného a jeho 

usmrcení myslel skutečně vážně. Nelze také přehlédnout, že obžalovaný dovedl ze svého 

hlediska přípravu činu do takového stadia, kdy musel být přesvědčen, že pro usmrcení 

poškozeného provedl vše.181 

                                                 
180 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 285-299. 
181 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. 3 To 41/97 (R 46/1998 tr.).  
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Osobně se domnívám, že daný rozpor je třeba zásadně řešit v neprospěch pachatele 

ukončené přípravy obdobně jako v případě ukončeného pokusu. Pokud již pachatel 

přípravy uskutečnil vše, co považoval za nutné k dokonání trestného činu (ve výše 

zmíněných případech tedy za odměnu navedl jiné osoby ke spáchání vraždy), pak pokud 

ke způsobení zamýšleného následku nedošlo, zabránila tomu (stejně jako v případě 

ukončeného pokusu) pouze náhoda. V obou případech ona náhoda spočívala v použití 

nezpůsobilých prostředků – v případě ukončeného pokusu v nedostatečném množství 

jedu, v případě ukončené přípravy v navádění osob, které úmysl spáchat vraždu vůbec 

neměly. Pokud bychom v kterémkoli z těchto případů připustili možnost zániku trestní 

odpovědnosti dobrovolným upuštěním od dalšího jednání, mohlo by to sice v některých 

případech vést ke snížení míry ohrožení chráněných právních statků, ale trestní 

odpovědnost pachatele by záležela pouze na náhodě.182 V řadě případů přitom může být 

společenská škodlivost ukončené přípravy (téměř) srovnatelná s ukončeným pokusem, 

a není důvodu zvýhodňovat toho kterého pachatele jen pro tu skutečnost, do jakého 

vývojového stadia trestné činnosti jeho jednání dospělo, pokud v obou případech 

zabránila vzniku zamýšleného následku pouze náhoda.  

Jediný zásadnější rozdíl mezi ukončeným pokusem a ukončenou přípravou spatřuji 

v akutnosti a intenzitě ohrožení chráněného právního statku, která bude v případě 

ukončeného pokusu (pachatel již poškozenému jed podal či neúspěšně vystřelil v úmyslu 

usmrtit) vždy větší, než tomu bude u ukončené přípravy (pachatel předal vykonavatelům 

činu nezanedbatelný finanční obnos za účelem usmrcení poškozeného). Tyto rozdíly 

nicméně vyplývají obecně ze samotné podstaty přípravy a pokusu (k tomu srov. výklad 

v části 1.4.2.), kdy pokus je vždy pokročilejší vývojové stadium trestné činnosti 

než příprava. Z toho důvodu nelze jen toto kritérium považovat za důvod, proč v jinak 

obdobných případech zvýhodňovat pachatele přípravy oproti pachateli pokusu.  

 

                                                 
182 Přičemž náhoda by neměla trestnost určitého jednání ani odůvodňovat, ani ji vylučovat. K tomu srov. 

výklad v části 2.2.2.  
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4. TRESTÁNÍ PŘÍPRAVY K TRESTNÉMU ČINU 

Jelikož je přístup k trestání přípravy (resp. pokusu) ovlivněn zejména kriminálně 

politickými úvahami, řešení této otázky se často značně liší mezi jednotlivými státy, a též 

se často vyvíjí v čase. Starší právní úpravy (jako např. italská, francouzská, rakouský 

trestní zákon z roku 1852 a další) obvykle mezi trestáním přípravy (byla-li trestná), 

pokusu a dokonaného trestného činu nerozlišovaly.183  

Současné právní úpravy jednotlivých států mohou přistupovat k trestání přípravy 

různě. Základní otázkou, kterou zákonodárci musí řešit, je rozhodnout:  

 zda se má trestat příprava (resp. pokus) všech trestných činů, či jen některých; a 

 zda se má příprava (resp. pokus) trestat stejně jako dokonaný trestný čin, 

či mírněji.184  

V rámci tuzemské právní úpravy podává odpověď na první uvedenou otázku 

podkapitola 1.2., otázce míry trestání přípravy ve vztahu k dokonanému trestnému činu 

se pak obecně věnuje tato kapitola. Česká právní úprava vychází z modernějšího pojetí 

trestání přípravy, a kromě obecných kritérií pro ukládání trestů přihlíží ke zvláštnostem 

přípravy jako vývojového stadia trestné činnosti.  

Podle § 20 odst. 2 tr. zák. je příprava trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť 

závažný zločin, k němuž směřovala, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného. 

Zákonodárce v tomto případě vychází z poznatku, že příprava může být spáchána 

za takových okolností, že se stupněm své společenské škodlivosti (téměř) vyrovná 

dokonanému trestnému činu. Z tohoto důvodu by nebylo správné předem vylučovat 

postižení trestem (třeba i tím nejvyšším možným), který by bylo možno uložit 

za dokonaný trestný čin.185 Přesto však obecně platí, že nedostatek následku snižuje 

                                                 
183 CHMELÍK, Jan, op. cit., str. 168.  
184 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 152. K tomu více KUČERA, Pavel. Objektivní teorie, subjektivní teorie 

a pokus trestného činu – 1. část. Trestněprávní revue, č. 1/2009.   
185 Miřička k tomu uvádí, že zásada, podle které má být příprava (resp. pokus) vždy trestána mírněji 

než trestný čin dokonaný, odporuje zásadě odpovědnosti za vinu (zavinění). Nenachází žádný relevantní 

důvod, pro který by měla náhodná okolnost, pro kterou nedošlo k dokonání, rozhodovat o výši trestu. 

Proto považuje za správné trestat přípravu mírněji jen tehdy, když okolnosti, pro které nebyl čin dokonán 

(jako je volba prostředků či způsob provádění přípravného jednání), nasvědčují menší odhodlanosti 

pachatele čin dokonat či jeho menší nebezpečnosti. K tomu srov. MIŘIČKA, August, op. cit., str. 78.  
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stupeň společenské škodlivosti přípravy, která je od dokonání činu ostatně často podstatně 

vzdálená. Tyto okolnosti je pak třeba hodnotit právě i při trestání přípravy a budou níže 

rozebrány.186  

Tato kapitola se bude věnovat zejména specifikům trestání přípravy jako vývojového 

stadia trestné činnosti a pouze omezeně obecným pravidlům trestání společným 

pro všechny trestné činy. O určitých zvláštnostech trestnosti a trestání nezpůsobilé 

přípravy pak pojednává druhá kapitola.  

4.1. Obecná a zvláštní kritéria pro trestání přípravy k trestnému činu 

Jak bylo naznačeno výše, příprava k trestnému činu je obecně méně závažnou formou 

trestné činnosti, kdy nedostatek následku jako součásti objektivní stránky trestného činu 

nesporně snižuje stupeň její škodlivosti oproti dokonanému trestnému činu. 

Újma způsobená přípravou na chráněných právních statcích je tak menší, než je tomu 

u dokonaného trestného činu.187 

Příznačným rysem současného trestního práva v demokratických právních státech je 

i z tohoto důvodu zásada, že příprava k trestnému činu (resp. pokus) může, anebo 

dokonce musí být trestána mírněji než dokonaný trestný čin. Princip proporcionality mezi 

utrpěnou újmou na straně jedné a mezi ukládanou sankcí na straně druhé vyžaduje, 

aby trest ukládaný za přípravu byl zásadně nižší než za dokonaný čin.188  

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry je třeba vždy vycházet z obecných kritérií 

ukládání trestů, která jsou vyjádřena v § 37, § 38, § 39 odst. 1, 2 tr. zák. (zde jsou jako 

relevantní kritérium uvedeny také následky trestného činu) a § 39 odst. 3 tr. zák. 

U přípravy je tak třeba hodnotit zejména povahu zvlášť závažného zločinu, k němuž 

příprava směřovala, formu přípravného jednání (k tomu srov. výklad v části 1.2.1), 

jaké prostředky byly užity pro uskutečnění trestného činu, kolik osob bylo na přípravě 

                                                 
186 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 369. Otázkám trestání přípravy a pokusu se vyčerpávajícím způsobem 

věnuje nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. ÚS 1250/12 (187/2012 USn.). 
187 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. ÚS 1250/12 (187/2012 USn.). 
188 Tamtéž.  
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zúčastněno či nakolik se příprava přiblížila dokonanému trestnému činu.189 Vedle těchto 

obecných kritérií se dále uplatňují zvláštní kritéria pro trestání přípravy.  

a) Podle § 39 odst. 6 písm. c) tr. zák. soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry 

obligatorně přihlédne u přípravy k zvlášť závažnému zločinu též k tomu, do jaké míry se 

jednání pachatele přiblížilo k dokonání trestného činu, jakož i k okolnostem a k důvodům, 

pro které k jeho dokonání nedošlo.  

Přiblížení se jednání pachatele k dokonání trestného činu zahrnuje podle Solnaře 

povahu jednání uskutečňujícího úmysl spáchat zvlášť závažný zločin, stupeň 

připravenosti zločinného útoku, avšak i rozsah a míru ohrožení chráněných právních 

statků, po případě i škody způsobené z podniknuté přípravy.190 Soud má tedy zejména 

přihlédnout k tomu, jak reálné a vzdálené bylo ohrožení objektu trestného činu.191  

Povaha okolností a důvodů, pro které nedošlo k rozvinutí dalšího jednání pachatele 

do stadia pokusu či dokonání trestného činu, může mít rozdílný význam z hlediska 

ukládání trestů.192 Může se jednat o okolnosti objektivní (nezávislé na vůli pachatele), 

mezi které řadíme např. obtíže dokonání (překážky bránící provedení zvlášť závažného 

zločinu, např. stálá přítomnost ochranky u vytipované oběti vraždy). Mezi okolnosti 

subjektivního charakteru patří zejména menší míra rozhodnosti spáchat trestný čin, míra 

zkušenosti a schopnosti pachatele z hlediska dokonání trestného činu.193  

b) Pro trestání přípravy k trestnému činu jsou relevantní i některé zákonem 

vyjmenované okolnosti obecně polehčující. Soud obligatorně přihlédne zejména 

k okolnostem uvedeným v § 41 písm. i), j) a k) tr. zák., tedy k tomu, že pachatel trestným 

činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek, přičinil se o odstranění 

škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu, nebo 

svůj trestný čin sám oznámil úřadům.194  

                                                 
189 ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 251. 
190 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 370.  
191 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 531.  
192 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 300. 
193 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 369-370. 
194 Obecně polehčující okolnost uvedená v § 40 písm. i) tr. zák. se uplatní zejména v případě pokusu 

trestného činu. Ukončení trestného činu ve stadiu pokusu je v tomto smyslu třeba obligatorně posoudit 

při výměře trestu. Příkladem může být situace, kdy pachatel pokusu vraždy způsobí mírnější následek 
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4.2. Upuštění od potrestání 

Institut upuštění od potrestání je ve své podstatě hmotněprávní alternativou 

k potrestání pachatele a vychází z myšlenky, že není vždy nezbytně nutné ukládat 

pachateli trest, aby došlo k naplnění účelu trestní represe. V některých případech tak 

postačí projednání trestní věci před soudem a jasné vyslovení viny bez uložení trestu.195 

Příprava je trestná jen v případě zvlášť závažných zločinů a u pachatele přípravy tak 

nepřichází v úvahu upuštění od potrestání podle § 46 odst. 1 tr. zák., který jej při splnění 

dalších podmínek umožňuje pouze v případě přečinů. Možnost upuštění od potrestání 

pachatele přípravy k zvlášť závažnému zločinu je tak omezena na případy faktického 

nahrazení trestu uložením ochranného léčení nebo zabezpečovací detence podle 

§ 47 tr. zák. a na případy nezpůsobilé přípravy podle § 46 odst. 3, tr. zák., v tomto případě 

i podle § 48 tr. zák. upravujícího podmíněné upuštění od potrestání s dohledem.196 

Podle § 46 odst. 3 tr. zák. může soud fakultativně upustit od potrestání tehdy, jestliže 

pachatel přípravy nerozpoznal, že příprava nemohla vést k dokonání, a to vzhledem k: 

 povaze nebo druhu předmětu útoku, na němž měl být čin spáchán; anebo 

 povaze nebo druhu prostředku, jímž měl být čin spáchán.  

Upustit od potrestání podle § 46 odst. 3 tr. zák. je tedy možné v méně závažných 

případech nezpůsobilé přípravy, trestní zákoník možnost upuštění stanoví výslovně pro 

případ přípravy na nezpůsobilém předmětu útoku a přípravu nezpůsobilými prostředky.197 

Připustíme-li existenci dalších forem nezpůsobilé přípravy, je dle mého názoru nutno 

analogicky možnost upuštění od potrestání uplatnit i u nich, neboť se jedná o přípustnou 

analogii ve prospěch pachatele. K upuštění od potrestání by měl soud přistoupit tehdy, 

pokud nezpůsobilost přípravy snižuje závažnost spáchaného činu natolik, že by uložení 

jakéhokoli trestu bylo nepřiměřené okolnostem případu.198  

                                                 
ve formě těžkého ublížení na zdraví, než by tomu bylo v případě dokonaného trestného činu (tedy usmrcení 

osoby). K tomu více v nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. ÚS 1250/12 

(187/2012 USn.). 
195 DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 377.  
196 DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 151. K tomu srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část., 2016, op. cit., str. 301. 
197 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 301.  
198 DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 377. 
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4.3. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody 

Možnost mimořádného snížení trestu odnětí svobody u přípravy podle § 58 odst. 5 

tr. zák. vychází z toho předpokladu, že určitá vzdálenost od dokonání trestného činu 

(a tedy i nedostatek následku) zpravidla znamenají nižší závažnost a společenskou 

škodlivost, než jakou vykazuje dokonaný trestný čin. Trest odnětí svobody ukládaný 

podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin (k tomu srov. § 20 odst. 2 tr. zák.) 

by tak v některých případech byl nepřiměřeně přísný vzhledem k povaze a závažnosti 

přípravy, byť by byl uložen na samé dolní hranici takové trestní sazby.199 

Podle § 58 odst. 5 tr. zák. může soud fakultativně snížit trest odnětí svobody pod dolní 

hranici trestní sazby, odsuzuje-li pachatele za přípravu k trestnému činu, má-li vzhledem 

k povaze a závažnosti přípravy za to, že by použití plné trestní sazby odnětí svobody bylo 

pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího 

trvání. V následujících odstavcích budou rozebrány jednotlivé body tohoto ustanovení 

a k nim se vztahující soudní rozhodnutí.  

a) Možnost snížit trest pachateli přípravy se týká pouze trestu odnětí svobody. 

U jiných trestů určených kvantitativně (jako u trestu peněžitého) snížení trestu v tomto 

smyslu nepřichází v úvahu. Soud zde zhodnotí menší stupeň závažnosti a společenské 

škodlivosti při stanovení druhu trestů např. tím, že dá přednost trestu mírnějšímu 

nebo nebude ukládat více trestů vedle sebe. Při výměře v rámci trestní sazby 

pak např. uložením trestu při spodní hranici trestní sazby, pokud vůbec neupustí 

od potrestání nebo věc nepostoupí jinému orgánu.200  

b) Při aplikaci tohoto ustanovení bude muset soud v konkrétním případě zdůvodnit, 

v čem by použití nesnížené (standardní) sazby trestu odnětí svobody bylo nepřiměřeně 

přísné. Pro snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby odnětí svobody neplatí hranice 

uvedené v § 58 odst. 3 tr. zák., pod které jinak soud nemůže trest odnětí svobody snížit.201  

                                                 
199 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 798. K tomu obdobně DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 467.  
200 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 370. 
201 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 301. K tomu 

nedůsledně uvádí Chmelík, že zmírnění trestu pod dolní hranici trestní sazby podle § 58 odst. 1, 5 tr. zák. 

je limitováno ustanovením § 58 odst. 3 tr. zák., což ale platí právě jen pro § 58 odst. 1 tr. zák. K tomu 

srov. CHMELÍK, Jan, op. cit., str. 168.  
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c) Už z názvu ustanovení § 58 tr. zák. vyplývá, že se jedná o snížení mimořádné, 

kdy se vyžaduje, aby příprava k trestnému činu nedosahovala závažnosti jiných 

obvyklých případů. Pouhá okolnost, že došlo pouze k přípravě, nemůže sama o sobě 

odůvodnit snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby ve smyslu § 58 odst. 5 

tr. zák.202 Obdobně nestačí zjištění, že pachatel dosud vedl řádný život.203  

d) Povaha a závažnost přípravy se s ohledem na mimořádné snížení trestu odnětí 

svobody posuzuje především podle hledisek uvedených v § 39 odst. 6 písm. c) tr. zák. 

Povaha přípravy bude vyplývat zejména z charakteru přípravného jednání, z její formy 

a z charakteru a závažnosti trestného činu, k němuž směřovala. Závažnost přípravy je 

dána především typovou společenskou nebezpečností trestného činu, k němuž směřovala, 

do jaké míry se příprava rozvinula a jaké skutečnosti zabránily dokonání trestného 

činu.204 

e) Ustanovení § 58 odst. 5 tr. zák. je speciální k § 58 odst. 1 tr. zák., který vymezuje 

obecné podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody pro všechny trestné činy 

obecně (bez ohledu na vývojové stadium trestné činnosti), přičemž rozhodným kritériem 

jsou zde poměry pachatele či okolnosti případu. Použití § 58 odst. 5 tr. zák. proto není 

vázáno na okolnosti případu ani poměry pachatele, ovšem bez jejich zhodnocení by 

nebylo možné stanovit, jak vysoký trest odnětí svobody postačí k dosažení nápravy 

pachatele, a naopak, jaká výměra tohoto trestu by byla pro pachatele přípravy 

nepřiměřeně přísná, jak toto ustanovení předpokládá.205  

f) K možnostem použití § 58 odst. 5 tr. zák. v případě sbíhajících se trestných činů, 

z nichž ten nejpřísněji dokonaný byl spáchán formou přípravy, se vyjádřil Nejvyšší soud 

ČSR ve svém rozhodnutí ze dne 29. 8. 1977, sp. zn. 4 To 34/77 (R 49/1978 tr.). Ukládá-

                                                 
202 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 22. 1. 1965, sp. zn. 10 Tz 108/64 (R 14/1965 tr.). 

S přihlédnutím k tomuto rozhodnutí je nutné vykládat usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2003, 

sp. zn. 5 Tdo 411/2003, ve kterém Nejvyšší soud mj. uvádí, že: 

„Mimořádné snížení trestu odnětí svobody za pokus trestného činu se uplatní tehdy, jestliže pokus 

nedosahuje v konkrétním případě takového stupně společenské nebezpečnosti, jakému odpovídají trestní 

sazby trestu odnětí svobody stanovené na dokonaný trestný čin.“  
203 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 799.  
204 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2003, sp. zn. 5 Tdo 411/2003.  
205 Tamtéž. Jako nedůsledný v tomto ohledu je proto třeba hodnotit rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 

26. 6. 2014, sp. zn. 2 To 46/2014 (TR 9/2014 str. 219, TR 3/2016 str. 75), který v zásadě tvrdí opak, tedy 

že použití § 58 odst. 5 tr. zák. je nezávislé na § 58 odst. 1 tr. zák.   
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li soud úhrnný nebo souhrnný trest podle zásad uvedených v § 43 odst. 1, 2 tr. zák. 

za sbíhající se trestné činy, z nichž nejpřísněji trestný je spáchán formou přípravy, může 

za použití § 58 odst. 5 tr. zák. snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici nejpřísnější 

trestní sazby, nikoli však pod dolní hranici trestní sazby nejpřísnějšího sbíhajícího se 

dokonaného trestného činu. Tím není dotčena možnost snížení trestní sazby takového 

dokonaného trestného činu pod dolní hranici při splnění ostatních podmínek uvedených 

v § 58 tr. zák.206  

4.4. Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody 

Na základě ustanovení § 59 tr. zák. může soud přistoupit k mimořádnému zvýšení 

trestu odnětí svobody u pachatele, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin, ač již byl 

pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán. Podle § 111 tr. zák. se § 59 tr. zák. 

uplatní také u pachatele přípravy (s ohledem na její omezenou trestnost potenciálně 

u jakékoli přípravy), vždy však při splnění dalších stanovených podmínek. 

 Soud tak fakultativně může i u pachatele přípravy uložit trest v horní polovině trestní 

sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu 

třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu (přípravy k němu) je vzhledem 

k recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je 

ztížena (k tomu srov. podmínky pro uložení výjimečného trestu pro pachatele přípravy 

stanovené v § 54 tr. zák.). S ohledem na povahu přípravy jako nejvzdálenějšího 

vývojového stadia zvlášť závažného zločinu od jeho dokonání je třeba velmi pečlivě 

hodnotit splnění vymezených podmínek, zejména podmínky vysoké závažnosti 

přípravy.207 V řadě případů bude aplikace § 59 tr. zák. vyloučena právě s ohledem 

na nedostatek dokonání opětovně spáchaného zvlášť závažného zločinu, v jehož důsledku 

nebude podmínka vysoké závažnosti naplněna.208 

4.5. Výjimečný trest 

Budou-li (s ohledem na výše uvedené skutečnosti) při trestání přípravy pouze 

výjimečně splněny podmínky pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle 

                                                 
206 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. 8. 1977, sp. zn. 4 To 34/77 (R 49/1978 tr.).  
207 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 286. 
208 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 809. Draštík hovoří o naplnění materiální podmínky pro mimořádné 

zvýšení trestu odnětí svobody. K tomu srov. DRAŠTÍK, Antonín, op. cit., str. 475. 
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§ 59 tr. zák., tím vzácněji budou naplněny podmínky pro uložení výjimečného trestu 

podle § 54 tr. zák. Podle § 54 odst. 2 tr. zák. může soud uložit trest odnětí svobody 

nad dvacet až do třiceti let pouze tehdy, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je 

velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena (jedná se tedy logicky 

o přísnější podmínky, než uvádí § 59 odst. 1 tr. zák. pro mimořádné zvýšení trestu odnětí 

svobody). Uložení výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí podle § 54 odst. 3 

tr. zák. nepřichází v úvahu, protože tento trest lze uložit (při splnění dalších podmínek) 

pouze pachateli, který spáchal (dokonal) zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3 

tr. zák., nebo který při spáchání jednoho z taxativně určených zvlášť závažných zločinů 

zavinil úmyslně smrt jiného člověka. Naplnění podmínek pro uložení trestu odnětí 

svobody na doživotí tak ve fázi přípravy ani pokusu možné není.209   

K možnosti uložení výjimečného trestu podle § 54 odst. 2 tr. zák. za přípravu k zvlášť 

závažnému zločinu se vyjádřil také Ústavní soud v nálezu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. 

ÚS 1250/12 (187/2012 USn, ve kterém uvedl, že: „Uložení výjimečného trestu (§ 54 

tr. zákoníku) musí být podloženo zcela mimořádnými a náležitě zdůvodněnými 

okolnostmi. ... Znak „velmi vysoké závažnosti“, jako podmínka pro uložení výjimečného 

trestu podle § 54 tr. zákoníku, není zpravidla dán v případech, kdy nedojde k dokonání 

trestného činu, nýbrž skutek je ukončen ve stadiu přípravy nebo pokusu; typová závažnost 

přípravy a pokusu trestného činu je vždy nižší, než je tomu u dokonaného trestného činu, 

a zpravidla nedosahuje stupně vyžadovaného pro uložení výjimečného trestu.“210 

Z uvedeného nálezu je zřejmé, že nedostatek následku podle Ústavního soudu nesporně 

snižuje závažnost přípravy oproti dokonanému trestnému činu. Ústavní soud možnost 

uložení výjimečného trestu za přípravu nevylučuje, ale z hlediska naplnění podmínky 

velmi vysoké závažnosti přípravy k zvlášť závažnému zločinu podle § 54 odst. 2 tr. zák. 

vyžaduje, aby se spáchaný skutek velmi výrazně odchyloval od typických přípravných 

jednání k některému zvlášť závažnému zločinu.211 V řadě případů tak může být 

                                                 
209 K tomu též ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 739. 
210 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. III. ÚS 1250/12 (187/2012 USn.). 
211 Tak tomu v řešeném nálezu Ústavního soudu ohledně pokusu vraždy dcery prostřednictvím toxické 

nemrznoucí chladicí kapaliny nebylo, přestože byl útok zacílen na vlastní nezletilé dítě, otrava způsobila 

bolestivé následky, pachatelka zatajovala druh toxické látky před lékaři a naznačovala, že k otravě dítěte 

mohlo dojít při návštěvě u otce. Ústavní soud naopak uvedl, že, že jakákoli vražda je z podstaty věci vždy 

hrůzným činem, který lze téměř vždy charakterizovat velmi negativními hodnotícími úsudky 

a expresivními výrazy. Výše uvedená specifika, jimiž se vyznačoval posuzovaný skutek, nebyla nijak 

zvlášť neobvyklá či odlišná od jiných podobných deliktů, a proto nemohla vést k naplnění podmínky velmi 
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pro uložení výjimečného trestu spíše naplněna alternativní podmínka spočívající 

v obzvláště ztížené možnosti nápravy pachatele (to si lze představit např. 

u mnohonásobného recidivisty trestaného za přípravu další vraždy). 

 

                                                 
vysoké závažnosti ve smyslu § 54 odst. 2 tr. zák. Aby tyto negativně hodnocené znaky mohly být důvodem 

pro aplikaci výjimečného trestu, musely by nabýt mimořádně vysoké intenzity, což se v posuzovaném 

případě nestalo.  
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5. NEDOSTATKY SOUČASNÉHO ZÁKONNÉHO 

VYMEZENÍ PŘÍPRAVY K TRESTNÉMU ČINU 

V přechozích částech práce byly zkoumány, popsány a zodpovězeny základní otázky 

přípravy jako vývojového stadia trestné činnosti, zejména pojem přípravy, její odlišení 

od pokusu a dokonaného trestného činu. Dále se práce věnovala problematice nezpůsobilé 

přípravy, zániku trestní odpovědnosti za přípravu a také otázkám trestání přípravy.  

Pro komplexní zhodnocení jejího zákonného vymezení je však nezbytné posuzovat 

nejen přípravu jako takovou, ale i její provázanost s dalšími instituty trestního práva. 

V nedávné i vzdálenější minulosti proběhly ve vztahu k přípravě relevantní změny 

trestních předpisů, ať už se jedná např. o zavedení přísné akcesority účastenství trestním 

zákonem z roku 1961, omezení trestnosti přípravy pouze pro zvlášť závažné zločiny 

novelou č. 175/1990 Sb. či o opuštění materiálního pojetí trestného činu trestním 

zákoníkem.  

Cílem této kapitoly je zhodnotit důsledky nejen výše uvedených změn, ale také 

pravidla a důsledky využívání trestnosti přípravy ve vztahu k institutům nepřímého 

pachatelství či účastenství v užším smyslu. A to jak z hlediska vzájemného souladu těchto 

institutů trestního práva, tak i s ohledem na případné mezery v zákoně (vedoucí 

v extrémních případech až k nedůvodné beztrestnosti určitých jednání). Kritickému 

hodnocení bude také podrobeno postihování nepřekažení připravovaného trestného činu 

podle § 367 tr. zák. 

Obdobně jako v předchozích částech práce není cílem této kapitoly podat obecný 

popis vybraných institutů trestního práva, naopak pozornost je vždy věnována pouze 

jejich specifikům souvisejícím s přípravou.  

5.1. Příprava k trestnému činu ve vztahu k nepřímému pachatelství 

Trestní zákoník v § 22 odst. 2 oproti trestnímu zákonu z roku 1961 výslovně 

stanovuje, že pachatelem trestného činu je i tzv. nepřímý pachatel. Tím je ten, 
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kdo úmyslně užije k provedení svého trestného činu jinou osobu212, která je v jeho rukou 

živým nástrojem. Osoba, která je živým nástrojem: 

 není trestně odpovědná vůbec (pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, 

či z důvodu, že jednala za okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama 

nejednala nebo nejednala zaviněně či nejednala ve zvláštním úmyslu 

nebo z pohnutky předpokládané zákonem); nebo 

 je odpovědná jen omezeně (např. pro nedbalostní trestný čin, ale i úmyslný trestný 

čin, ten však vždy jiný, než který spáchal nepřímý pachatel a který vyžaduje 

zvláštní úmysl nebo pohnutku).213 

Živý nástroj je tak užit k provedení trestného činu nepřímým pachatelem obdobně, 

jako kdyby pachatel ke spáchání trestného činu užil nástroj neživý (např. střelnou zbraň 

k provedení vraždy).  

Institut nepřímého pachatelství je nezbytný pro ty právní úpravy, které přijaly zásadu 

akcesority účastenství, neboť má postihovat jednání, která by při aplikaci této zásady 

nebylo možné posuzovat jako účastenství (např. účast na trestném činu osoby trestně 

neodpovědné pro nedostatek věku). Bez uplatnění institutu nepřímého pachatelství 

by takovéto jednání bylo nedůvodně beztrestné.214 

Z hlediska postihování určitých jednání jako přípravy k trestnému činu a nikoli jako 

nepřímého pachatelství je rozhodným kritériem úmysl nepřímého pachatele spáchat 

trestný čin prostřednictvím živého nástroje a soulad takového úmyslu s objektivní 

realitou. Omyl v tomto ohledu se posuzuje podle obecných zásad. Pokud by se osoba 

objektivně jednající jako nepřímý pachatel mýlila v kvalitě ovládané osoby a v její 

odpovědnosti, nebyla by pro nedostatek zavinění nepřímým pachatelem (např. pokud by 

se pokusila navést dítě ve věku čtrnácti let k vraždě, přitom by se však mylně domnívala, 

že již dosáhlo věku sedmnácti let). Takovou situaci by bylo třeba posoudit jako pokus 

účastenství (obecně návodu, pomoci či organizátorství), který je u nás v důsledku přísné 

                                                 
212 Osoba fyzická i právnická (k tomu srov. § 22 odst. 2 tr. zák. a § 9 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů). 
213 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 305.  
214 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 377. K tomu srov. ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 257. 
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akcesority účastenství postihován v rámci přípravy.215 Jelikož však tyto situace budou 

typické pro méně závažné trestné činy (např. pro krádež, u které je trestná příprava 

jen v pátém odstavci), bude ve většině případů osoba jednající objektivně jako nepřímý 

pachatel beztrestná, a to jen z důvodu vlastního subjektivního omylu. Zvýhodnění 

takového pachatele beztrestností je třeba hodnotit jako zcela bezdůvodné, což je zřejmé 

při modifikaci výše uvedeného příkladu tak, že naváděnému dítěti bude skutečně 

sedmnáct let, kdy pachatel bude v tomto případě trestně odpovědný jako návodce podle 

§ 24 odst 1. písm. b) tr. zák., jakkoli z hlediska společenské škodlivosti mezi uvedenými 

případy není podstatnějšího rozdílu.216 Mezerovitost postihování těchto případů je dána 

přísným pojetím akcesority účastenství, jejíž neblahé důsledky byly v minulosti 

vyvažovány obecnou trestností přípravy, přičemž po jejím omezení novelou 

č. 175/1990 Sb. nedošlo ani ke komplexnější revizi problematiky účastenství 

a vývojových stadií, ani alespoň k přijetí doplňujících pravidel, které by nedostatky 

přísného pojetí akcesority mírnily tak, aby podobné případy byly podobně trestné. Trestní 

předpisy tak neposuzují podobně závažné případy shodně a nedůvodně nedopadají 

na některé osoby, jak bylo naznačeno výše.217  

5.2. Příprava k trestnému činu ve vztahu k účastenství v užším smyslu 

Účastenstvím v užším smyslu rozumíme organizování, návod a pomoc (k vymezení 

obsahu těchto pojmů srov. část 1.2.1). Rozdíl mezi organizováním, návodem a pomocí 

jako formami přípravného jednání podle § 20 odst. 1 tr. zák. a týmiž formami účastenství 

                                                 
215 K tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 2 To 88/2004 (TR 12/2004 

str. 350). 

Zajímavý případ upozorňující na možnou mezeru v zákoně vytváří Kratochvíl v odborném článku 

publikovaném v časopise Státní zastupitelství, č. 1, 2016. Modifikuje v něm skutečný případ nepřímého, 

resp. přímého pachatelství vraždy (na základě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 8 Tdo 

715/2015) a konstruuje situaci tzv. nepřímého pachatelství naruby (situaci, kdy zcela dominantní osobou 

A je např. trestně neodpovědný nezletilý [obecně tedy osoba mající běžně postavení živého nástroje] 

a trestně odpovědná osoba B poskytne pouze pomoc [např. vylákáním poškozeného na místo činu] k jeho 

činu jinak trestnému). Výlučným pachatelem činu jinak trestného bude trestně neodpovědný nezletilý A, 

zároveň však není možné postihnout trestně odpovědného B za přípravu ve formě pomoci, která totiž musí 

směřovat vždy k zvlášť závažnému zločinu, a nikoli k činu jinak trestnému. Jednalo by se tak o jeden 

z případů, kdy by nepostačovalo postihování skutečné či zdánlivé trestné součinnosti v rámci přípravy. 

K tomu více v KRATOCHVÍL, Vladimír. Od nepřímého pachatelství k přímému (skrze 

quasispolupachatelství sui generis), anebo beztrestnost? Státní zastupitelství, č. 1, 2016.   
216 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 307-308. K tomu 

dále ŘÍHA, Jiří. Nová úprava forem trestné činnosti. In: JELÍNEK, Jiří. O novém trestním zákoníku: sborník 

z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2009, trestněprávní sekce. 

Praha: Leges, 2009. Teoretik. ISBN 978-80-87212-21-9, str. 45-46.  
217 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 45.  
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podle § 24 odst. 1 tr. zák. spočívá v naplnění požadavku akcesority účastenství.218 

Akcesoritou účastenství se v obecné rovině rozumí závislost trestní odpovědnosti 

účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele. Podle § 24 odst. 1 tr. zák. je trestní 

odpovědnost účastníka závislá jednak na tom, že čin, na němž se účastník podílí, splňuje 

všechny pojmové náležitosti úmyslného trestného činu, zejména byl spáchán po všech 

stránkách trestně odpovědným hlavním pachatelem (akcesorita kvalitativní), a zároveň 

také na dosažení minimálně stadia pokusu trestného činu hlavním pachatelem (akcesorita 

kvantitativní).219 

Účastenství je tak výslovně omezeno na dokonaný trestný čin nebo pokus a je třeba 

řešit otázku, jak naložit s takovou účastí osob, kdy se pachatel hlavního trestného činu 

o tento čin ani nepokusil, ač ze strany účastníka bylo podniknuto vše, co považoval 

za potřebné. Zákonodárce řeší problematiku takových případů trestností v rámci 

přípravy.220 Takto zavedený systém však může vnitřně poměrně nerozporně fungovat 

za současně obecné trestnosti přípravy. Jako mezerovité a často ponechávající trestnost 

jednání závislou na náhodě se však toto řešení jeví při omezení trestnosti přípravy pouze 

na zvlášť závažné zločiny.221 Solnař k tomuto výstižně uvádí, že (a to i bez ohledu 

na omezenou trestnost přípravy) není postihování forem podobných účastenství v rámci 

přípravy vhodné. Organizování, návod a pomoc jako formy přípravných jednání jsou 

svou povahou mnohem bližší účastenství ve vlastním slova smyslu než jiným formám 

přípravy. Za správné nelze také považovat, že v době jednání osoby subjektivně jednající 

jako účastník222 není zřejmé, zda bude její čin – v závislosti na chování hlavního pachatele 

                                                 
218 K tomu srov. ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 241.  
219 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 330, k tomu obdobně 

ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 344.  
220 Trestní zákon z roku 1961 se odvrátil od dosavadního pojetí osamostatnění účastenství a i v souvislosti 

se zavedeném obecné trestnosti přípravy převzal podle sovětského vzoru přísné pojetí akcesority 

účastenství. Do té doby trestněprávní úpravy vycházely z tzv. limitované akcesority, která se projevovala 

jak v rovině kvalitativní (trestnost účastníka byla nezávislá na trestnosti pachatele – k tomu srov. § 7 odst. 3 

trestního zákona z roku 1950), tak i v rovině kvantitativní (byl postihován i pokus účastenství - srov. § 7 

odst. 4 trestního zákona z roku 1950). Obdobně tomu tak bylo za účinnosti trestního zákona z roku 1852. 

K tomu více SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 391-392 a ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 44-45.  
221 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 330, k tom obdobně 

ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 45. 
222 Osoba subjektivně jednající jako účastník v těchto případech není z důvodů nenaplnění 

akcesority účastenství účastníkem ve smyslu § 24 odst. 1 tr. zák., při splnění ostatních podmínek ji lze 

postihnout pouze za přípravu podle § 20 odst. 1 tr. zák. Bude-li v této kapitole dále použit pojem účastník 

(resp. organizátor, návodce, pomocník) rozumí se jím právě osoba subjektivně jednající jako účastník 

(resp. organizátor, návodce, pomocník), nevyplývá-li z kontextu něco jiného. 
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– posuzován jako příprava ve formě organizování, návodu či pomoci, nebo jako 

účastenství ve stejných formách. Okolnost, zda hlavní pachatel svůj čin dokonal nebo se 

o něj alespoň pokusil, je totiž často nahodilá a na jednání účastníka nezávislá.223 Otázka, 

zda bude jednání takové osoby posouzeno jako některá forma přípravy nebo naopak jako 

některé z forem účastenství v užším smyslu, má přitom významné dopady také v oblasti 

trestání, zejména co se týče možnosti využití ustanovení § 58 odst. 5 tr. zák. 

o mimořádném snížení trestu odnětí svobody pro pachatele přípravy (i ve formě 

organizování, návodu a pomoci), pokusu či pomoci k trestnému činu jako formy 

účastenství, které však nelze použít v případě účastenství ve formě organizátorství nebo 

návodu.     

Prostřednictvím přípravy jsou trestány i některé další atypické případy účastenství, 

např. takové, kdy se liší skutečný průběh trestné činnosti od představ jednotlivých osob 

na činu zúčastněných, nebo situace nedostatku příčinného vztahu mezi jednáním 

účastníka a trestným činem hlavního pachatele.224  

a) Podmínkou trestní odpovědnosti za účastenství je vždy příčinný vztah mezi činem 

účastníka a trestným činem hlavního pachatele. Mezi jednáním organizátora, návodce 

či pomocníka a pokusem či dokonaným trestným činem tak musí být vždy příčinný 

vztah.225 K této podmínce se vyjádřil i Nejvyšší soud SR v rozhodnutí ze dne 22. 5. 1992, 

sp. zn. 7 Tz 23/92 (R 62/1992 tr.), v jehož právní větě uvedl, že účastenství na jakémkoliv 

trestném činu ve formě návodu předpokládá, že hlavní pachatel trestný čin spáchal 

(pokusil se o něj) pod vlivem návodu. Pokud však pachatel spáchá trestný čin bez zřetele 

na návod (obdobně pokud hlavní pachatel nevyužije ke spáchání trestného činu nástroje 

poskytnutého pomocníkem), nelze návodce ani pomocníka postihnout za účastenství 

z důvodu nedostatku příčinné souvislosti. Takové případy je možno při splnění dalších 

                                                 
223 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 392-393. 
224 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 45. 
225 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 395. U organizování a návodu je příčinný vztah zřejmý, neboť 

bez těchto forem účastenství by k trestnému činu hlavního pachatele vůbec nedošlo. Nicméně i v případě 

pomoci je příčinný význam dán v tom, že trestný čin hlavního pachatele s ní bude proveden vždy jinak 

než bez pomoci, třebaže by mohl být proveden i bez ní. 
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zákonných podmínek posuzovat jako přípravu k zvlášť závažnému zločinu, ke kterému 

účastenství směřovalo.226  

b) Pouze jako příprava k zvlášť závažnému zločinu mohou být postihnuty také 

některé případy omylů.  

Byl-li by hlavní pachatel v důsledku omylu trestně neodpovědný, nemůže jít v tomto 

případě vzhledem k přísné akcesoritě ani o účastenství. Počítal-li by účastník s omylem 

hlavního pachatele, jednalo by se o případ nepřímého pachatelství (k tomu 

srov. podkapitolu 5.1.) Nepočítal-li by však s takovýmto omylem, přicházela by v úvahu 

jeho odpovědnost za přípravu k činu, k němuž jeho vůle směřovala. Jelínek jako zvláštní 

případ omylu popisuje omyl v (právní) kvalitě subjektu, jehož činu se účastník chce 

účastnit. Pokud v tomto případě neví, že hlavní pachatel je trestně neodpovědný 

(a nemůže se tak dopustit trestného činu ani jeho pokusu), může být vzhledem k přísné 

akcesoritě opět postihnut pouze za přípravu.227  

V případě pozitivního omylu účastníka, který se mylně domníval, že jsou zde znaky 

trestného činu, na němž se účastní, ač tomu tak nebylo, neboť osoba, o níž se domníval, 

že spáchá trestný čin, jej ve skutečnosti spáchat nechtěla a ani nemohla, je třeba vycházet 

z toho, že trestná činnost se odehrála pouze v představě účastníka. V takovém případě 

účastenství nemůže s ohledem na akcesoritu vyjádřenou v § 24 odst. 1 tr. zák. překročit 

stadium přípravy.228  

c) Jen za přípravu bývají postihováni účastníci v některých případech, kdy skutečný 

průběh činu neodpovídá předchozí domluvě mezi účastníkem a hlavním pachatelem a na 

straně hlavního pachatele dojde k vybočení z rámce organizování, návodu nebo pomoci. 

V těchto případech mluvíme o excesu hlavního pachatele.229  

                                                 
226 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 22. 5. 1992, sp. zn. 7 Tz 23/92 (R 62/1992 tr.). Pokud byl však 

návodce alternativně srozuměn s možností, že pachatel je už rozhodnutý čin spáchat, a že jeho jednání 

(či poskytnutí nevyužitého nástroje pomocníkem v případě pomoci) bude případně působit jako pomoc 

psychická, je třeba jednání účastníka posoudit jako účastenství ve formě psychické pomoci podle § 24 

odst. 1 písm. c) tr. zák. K tomu více JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, 

op. cit., str. 332.  
227 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 335.   
228 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 1996, sp. zn. 2 Tzn 33/95 (R 30/1996 tr.). 
229 ŠÁMAL, Pavel, 2014, op. cit., str. 270.  
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Tak tomu bude v případě, pokud by hlavní pachatel spáchal trestný čin méně 

závažný, než ke kterému jednání účastníka směřovalo.230 Fakticky se zde jedná o pokus 

účastenství, které se u nás postihuje v rámci přípravy podle § 20 odst. 1 tr. zák., a to pouze 

v případě zvlášť závažných zločinů. Nepůjde-li o zvlášť závažný zločin, bude účastník 

trestný za účastenství podle § 24 odst. 1 tr. zák. na takovém méně závažném trestném 

činu hlavního pachatele, avšak jen pokud jsou oba činy stejného druhu.231 Bude-li tedy 

účastník trestán za účastenství podle § 24 odst. 1 tr. zák. na méně závažném trestném činu 

hlavního pachatele, nebude postihován podle viny vlastní, ale podle viny hlavního 

pachatele.232 Nebudou-li však činy stejného druhu, bude se v konkrétním případě jednat 

typicky o případ nezdařeného návodu (blíže rozebraný v následující podkapitole) 

a v případě beztrestnosti přípravy nebude (s ohledem na nedostatek zavinění k činu 

hlavního pachatele) jednání účastníka trestné.  

Jiná situace nastává tehdy, spáchá-li hlavní pachatel (za přispění účastníka) trestný 

čin zcela odlišný (např. namísto zbavení osobní svobody podle § 170 tr. zák. trestný čin 

proti životu a zdraví). Zde chybí vůle účastníka se na takovém činu účastnit, nemůže pak 

za účastenství na takovém činu odpovídat a odpovědný bude pouze za přípravu činu, 

na němž se hodlal účastnit (není-li však příprava trestná, nebude trestně odpovědný 

vůbec).233 Častou situací může být návod ke krádeži ze strany účastníka (resp. návodce), 

zatímco hlavní pachatel se rozhodne k loupeži. Dle Říhy si zde teorie dogmaticky 

nesprávně vypomáhá (vzhledem k omezené trestnosti pokusu účastenství v rámci 

přípravy) tím, že krádež má být v loupeži obsažena a je v tomto případě možné postihnout 

návodce jako účastníka podle § 24 odst. 1 tr. zák. za návod ke krádeži (ač se fakticky 

jedná o pokus návodu ke krádeži). V opačném případě vzhledem k trestnosti přípravy 

loupeže tento problém nevyvstává. U řady nikoli zvlášť závažných zločinů však ano 

                                                 
230 Například pokud jej „účastník“ navádí k vraždě podle § 140 odst. 2 tr. zák. a hlavní pachatel se rozhodne 

a následně spáchá těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zák. Návodce by měl být dogmaticky 

správně postižen za pokus návodu vraždy, přičemž taková konstelace se u nás postihuje v rámci přípravy. 

Nebude-li však jednání účastníka směřovat k zvlášť závažnému zločinu, bude (nesprávně) postižen pouze 

za návod ke skutečně dokonanému činu hlavního pachatele.  

ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 345., k tomu více ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 46.  
231 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 333. K tomu dále 

ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 345. 
232 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 46.  
233 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 333. 
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a s ohledem na nedostatek zavinění může být důsledkem až trestní neodpovědnost 

účastníka, ač by jinak bylo zcela na místě jeho potrestání.234 

Ve všech výše uvedených případech se jedná o zásadní nedostatky současné úpravy 

účastenství, neboť vzhledem k omezené trestnosti přípravy závisí trestní odpovědnost 

účastníka do značné míry na náhodě235 a typově podobné případy právě jen kvůli omylu 

či excesu hlavního pachatele nemohou být posuzovány obdobně.236 Jelínek 

poznamenává, že různé způsoby postihování jednání majícího znaky účastenství jsou 

východisky z nouze, ke kterým nás nutí naše nedokonalá a nesprávná úprava účastenství. 

To je zřejmé především při postihování jednání, které lze považovat za pokus účastenství 

v rámci přípravy a nikoli samostatně, jak tomu činily např. trestní zákony z roku 1852 

i 1950.237  

5.2.1. Nadbytečný, bezvýsledný a nezdařený návod 

Určitá konkretizace výše zmíněných pravidel je spojena s postihováním 

nadbytečného, bezvýsledného a nezdařeného návodu. Jedná se o další případy, při kterých 

jsou zřejmé nedostatky současné zákonné úpravy při postihování některých forem trestné 

součinnosti.  

O nadbytečný návod (tzv. alias facturus, též omni modo facturus238) se jedná 

v případě navádění osoby, která je již ke spáchání trestného činu rozhodnuta. S ohledem 

na nedostatek příčinného vztahu239 mezi jednáním účastníka a činem hlavního pachatele 

a také dle pravidel o posuzování skutkového omylu se v podstatě jedná o pokus návodu, 

neboť subjektivně chce návodce v hlavním pachateli vzbudit rozhodnutí trestný čin 

                                                 
234 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 46-47.  
235 Například v případě návodu (k nikoli zvlášť závažnému zločinu) osoby, které je nepříčetná, o čemž 

ale navádějící neví; obdobně v případě návodu (k nikoli zvlášť závažnému zločinu) osoby, která nedosáhla 

věku patnácti let, o které se však navádějící mylně domnívá, že ano.  
236 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 334-335, k tomu 

obdobně SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 401.  
237 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 334.  
238 „Již dříve pojatý zlý úmysl naváděného kryje se tu úplně s návodem. Právní povaha činnosti 

navádějícího různě se vykládá; někteří (Geyer) ji pokládají za intellektuálné pomáhání; jiní (Herbst, Hye, 

Janka) za pokus návodu, trestný jakožto nedokonané svádění ke zločinu dle §. 9. tr. z. rak. a obdobného 

ustanovení §. 49. a něm. trest. zák.; dle rak. osnovy z r. 1881 pak z pravidla za beztrestný.“ K tomu 

srov. OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. První díl. Praha: 1888. str. 868. 
239 K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 22. 5. 1992, sp. zn. 7 Tz 23/92 (R 62/1992 tr.) 

a také výklad v předchozí kapitole.   
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spáchat, nicméně neví, že pachatel je již rozhodnut trestný čin spáchat, a není tak 

objektivně možné v něm takové rozhodnutí vyvolat.240 Jak již bylo uvedeno výše, pokus 

návodu je v důsledku přísné akcesority účastenství postihován pouze v rámci přípravy, 

jež je ale trestná omezeně v případě vyjmenovaných zvlášť závažných zločinů. Pak však 

dochází k absurdní situaci, kdy méně závažná činnost účastníka ve smyslu § 24 odst. 1 

písm. c) tr. zák. spočívající v psychické pomoci utvrzováním bude vždy trestná, zatímco 

obecně závažnější (i když v tomto případě nadbytečný) návod bude trestný jen u zvlášť 

závažných zločinů. Tento nedostatek se obchází postihováním nadbytečného návodu jako 

psychické pomoci ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák. Tak bude z hlediska 

objektivního (ve vztahu k hlavnímu pachateli) nadbytečný návod většinou skutečně 

působit, z hlediska subjektivního však jen v případě alternativního úmyslu navádějící 

osoby. Pokud by navádějící osoba alespoň v nepřímém úmyslu nepředpokládala, že by 

hlavní pachatel mohl být ke spáchání trestného činu již rozhodnut a že jej případně 

ve spáchání trestného činu pouze utvrdí, nelze ji dle mého názoru vzhledem k nedostatku 

zavinění teoreticky správně postihnout jako účastníka za psychickou pomoc.241 V úvahu 

by přicházelo pouze postihnutí za přípravu a to se zřetelem k její omezené trestnosti, 

což by bylo jistou nesrovnalostí i v tom, že byl trestný čin spáchán za spolupůsobení této 

osoby.242 Nelze pominout, že forma zavinění je přitom vždy předmětem dokazování 

a závěr o ní musí být podložen skutkovými zjištěními, zejména ji tedy není možné obecně 

presumovat.243  

O bezvýsledný (bezúspěšný) návod se jedná, pokud byl návodce úspěšný 

při vzbuzování rozhodnutí v jiném trestný čin spáchat (návod byl materiálně úspěšný), 

ale hlavní pachatel se dosud o trestný čin ani nepokusil.244 Při nezdařeném návodu 

návodce vůbec nebyl úspěšný při snaze vzbudit v hlavním pachateli rozhodnutí trestný 

čin spáchat. V obou těchto případech se hlavní pachatel ani nepokusil trestný čin spáchat, 

                                                 
240 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 396.  
241 K tomu srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 323, 

ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 47.  
242 K tomuto závěru lze dojít i výkladem druhé právní věty rozhodnutí Nejvyššího soudu SR 

ze dne 22. 5. 1992, sp. zn. 7 Tz 23/92 (R 62/1992 tr.), podle které: „Ak by však navádzajúci bol uzrozumený 

s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže ísť o účastníctvo, ale vo forme tzv. psychickej 

pomoci (§ 10 ods. 1 písm. c) Tr. zák.).“, a to s použitím logického argumentu a contrario. K tomu také 

SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 396. 
243 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 231. 
244 Důvody mohou být různé, např. se k němu teprve připravoval, byl při jeho přípravě zadržen, rozmyslel 

se a od dalšího jednání ustoupil.  
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proto s ohledem na přísnou akcesoritu účastenství budou tyto případy pokusu návodu 

postihovány v rámci přípravy, tedy opět pouze v případě zvlášť závažných zločinů.245 

Vzhledem k tomu, že v těchto případech nedošlo z materiálního hlediska k bezpráví, 

lze s uvedenou mírou trestnosti do jisté míry souhlasit. Na druhou stranu nelze přehlížet, 

že návodce v těchto případech vykonal vše, co považoval za potřebné ke vzbuzení 

rozhodnutí v jiném spáchat trestný čin, a k tomu směřoval jeho úmysl. Jeho trestnost zde 

opět do značné míry záleží na náhodě, což rozhodně nelze hodnotit pozitivně.246  

5.3. Důsledky opuštění materiálního pojetí trestného činu 

Trestní zákoník se v rámci snahy o zvýšení jednotnosti při výkladu a aplikaci 

trestněprávních norem a posílení rovnosti před zákonem přiklonil k formálnímu pojetí 

trestného činu (viz § 13 tr. zák.).247 Oproti předchozí úpravě (dle § 3 odst. 1 trestního 

zákona z roku 1961248) byl z definice trestného činu vypuštěn tzv. materiální znak 

spočívající v požadavku společenské nebezpečnosti činu.249 Trestní zákoník tak vychází 

z pojetí formálního, které je však doplněno o některá výkladová pravidla (jakým je 

zejména zásada subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zák.).  

Tato změna pojetí trestného činu může mít v případě vývojových stadií trestné 

činnosti (a konkrétně zejména u přípravy) významnější dopady než u dokonaných 

trestných činů. Totiž právě při hledání odpovědi na otázku, zda trestat přípravu 

(tedy jednání, které vyvolává zatím pouze vzdálené nebezpečí, že k dokonání, a tedy 

i následku trestného činu dojde), je více než jinde třeba zkoumat, nakolik je společensky 

potřebné takové jednání postihovat jako trestný čin.250  

                                                 
245 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 17. 10. 1972, sp. zn. 3 Tz 87/72 (R 58/1973 tr.). 
246 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 324, obdobně ŘÍHA, 

Jiří, op. cit., str. 47. 
247 Současné znění § 13 tr. zák. nazvaného Trestný čin:  

„(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 

uvedené v takovém zákoně. 

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, 

že postačí zavinění z nedbalosti.“ 
248 Znění § 3 odst. 1 trestního zákona z roku 1961:  

„Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.“ 
249 ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 129.   
250 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 43, k tomu dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 Tdo 

139/2016 (Výběr NS 1374/2016). 
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Nejvýznamnější dopady má přijetí formálního pojetí trestného činu z hlediska 

přípravy v otázkách trestnosti přípravy (a s tím spojeným uplatněním zásady subsidiarity 

trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zák.) a trestání přípravy.  

 Možnost uplatnění zásady subsidiarity trestní represe není však ve všech případech 

postačující. Především u přípravy trestných činů v kvalifikovaných skutkových 

podstatách obvykle nebudou naplněny podmínky pro aplikaci této zásady, zároveň však 

často nebude na místě postihovat takováto přípravná jednání tresty podle vyšších 

odstavců, když bude postačovat postih mírnější. Bez náhrady byl s ohledem na opuštění 

materiálního pojetí zrušen § 88 odst. 1 trestního zákona z roku 1961251, který mohl právě 

i v případech přípravy fungovat jako významný korektiv přehnané trestní represe.252  

V neposlední řadě přineslo opuštění materiálního pojetí trestného činu problémy také 

při posuzování trestnosti nezpůsobilé přípravy, zejména pak případů absolutně 

nezpůsobilé přípravy či přípravy naivní. Materiální pojetí totiž výrazně ulehčovalo 

posuzování trestnosti nezpůsobilých příprav (resp. pokusů) v praxi. Trestnost nezpůsobilé 

přípravy byla dána její nebezpečností pro společnost, přičemž ta se dovozovala ze všech 

okolností skutku jako kompaktního celku. Na základě zvážení všech skutečností 

(objektivního i subjektivního charakteru) soud určil, zda je podmínka nebezpečnosti 

naplněna a zda je tedy nebezpečnost nezpůsobilé přípravy v konkrétním případě vyšší 

než nepatrná (k tomu srov. § 3 odst. 2 trestního zákona z roku 1961).253 Kritériím pro 

posuzování trestnosti nezpůsobilé přípravy a pro její trestání dle současné právní úpravy 

se věnuje podkapitola 2.3.   

5.4. Nepřekažení připravovaného trestného činu 

Na zajímavé rozpory a určitou nedůslednost zákonné úpravy upozorňuje Sokol 

v souvislosti s naplněním skutkové podstaty nepřekažení trestného činu podle § 367 

                                                 
 
251 Znění § 88 odst. 1 trestního zákona z roku 1961: 

„K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne jen tehdy, jestliže pro svou závažnost 

/podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti/ trestného činu pro společnost.“ K jeho výkladu 

srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 5 Tdo 659/2008.  
252 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 43. 
253 PRÍBELSKÝ, Patrik. Vybrané otázky trestnosti nespôsobilého pokusu. Trestněprávní revue, č. 8/2006, 

str. 3. K tomu dále ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 43. 



72 

 

tr. zák.254 Tohoto činu se dopustí ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný 

připravuje nebo páchá některý z taxativně vyjmenovaných trestných činů a spáchání 

nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí. Trestní zákoník tak ukládá povinnost 

překazit vyjmenované trestné činy již ve fázi jejich přípravy. Dané ustanovení však 

zároveň zakotvuje povinnost překazit páchání trestného činu, tedy jednání, které již 

překročilo stadium přípravy a zároveň předchází dokonání, popřípadě dokončení 

trestného činu (zařadit sem můžeme zcela jistě i stadium pokusu, i když to předmětné 

ustanovení výslovně nestanoví).255 

A právě to, že se toto ustanovení pokouší současně postihovat jak nepřekažení 

přípravy, tak i pokročilejších stadií trestné činnosti, způsobuje určitou nesystematičnost 

a rozpornost daného ustanovení. Mezi vyjmenované trestné činy, na které se vztahuje 

povinnost je překazit, jsou totiž zařazeny i takové, jejichž příprava není trestná, neboť 

nesplňují podmínky trestnosti přípravy podle § 20 odst. 1 tr. zák. (takovým je např. trestný 

čin týrání svěřené osoby podle § 198 tr. zák.). Zákonodárce tak fakticky pod hrozbou 

trestní sankce ukládá všem osobám povinnost překazit přípravu (v materiálním smyslu) 

trestných činů, u kterých ale příprava jako vývojové stadium trestné činnosti ve smyslu 

§ 20 odst. 1 tr. zák. vůbec nepřipadá v úvahu. Pod hrozbou trestního postihu tak ukládá 

povinnost překazit jednání, které samo o sobě není trestné (k tomu srov. § 111 tr. zák.).  

Připravovaný trestný čin lze v praxi překazit zejména jeho včasným oznámením dle § 

367 odst. 3 tr. zák. Z pohledu trestního práva (hmotného i procesního) by však subjekty, 

kterým má být oznámení o přípravě takového trestného činu (jakým je třeba právě týrání 

svěřené osoby) učiněno, nemohly nic dělat.256 Ustanovení § 367 tr. zák. tím tedy doslovně 

zakotvuje povinnost překazit (oznamovat) jednání, možná nežádoucí a nebezpečná, která 

ale nejsou vždy trestným činem.257 Sokol k tomu nicméně uvádí, že tuto povinnost 

                                                 
254 SOKOL, Tomáš. Záhada trestnosti nepřekažení beztrestné přípravy. Právní rádce, č. 3-2015.  
255 Překažení trestného činu je každé jednání, které je v konkrétním případě způsobilé zabránit spáchání 

nebo dokončení trestného činu (např. fyzické či psychické působení, vytvoření překážky, varování 

potenciálního poškozeného). Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci 

či policejnímu orgánu, u vojáka místo toho oznámením nadřízenému (viz § 367 odst. 3 tr. zák.). K tomu 

více ŠÁMAL, Pavel, 2012, op. cit., str. 3362.   
256 V úvahu samozřejmě připadají opatření přijatá na úrovni Policie ČR či orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí, možnost varování a ochrany potenciálního poškozeného a obdobné kroky; takto získané informace 

jsou také jistě žádoucím důkazem a výsledkem občanské bdělosti a angažovanosti.  
257 Např. v 15 případech § 367 tr. zák. upravuje postih nepřekažení přípravy trestného činu, který buď vůbec 

není závažným zločinem, nebo jím je jen jeho kvalifikovaná skutková podstata, avšak zejména a hlavně 
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na základě výše uvedené analýzy dovodit nelze, a proto v tomto smyslu hovoří 

o paradoxu v trestním zákoníku. Dle mého názoru je však přesto nezbytné vyjít spíše 

z výslovného znění předmětného ustanovení a vyžadovat překažení všech 

vyjmenovaných trestných činů již v rámci přípravných jednání, jakkoli může být v praxi 

složité těmto přípravným jednáním zabránit, nebude-li pro konkrétní trestný čin příprava 

trestná.258  

                                                 
v něm není uvedeno, že příprava je trestná. SOKOL, Tomáš. Záhada trestnosti nepřekažení beztrestné 

přípravy. Právní rádce, č. 3-2015. 
258 Ačkoli nebude možné postihnout osoby vykonávající přípravná k jednání k těmto trestným činům 

prostředky trestního práva, v řadě případů bude možné v zájmu zachování chráněných právních statků 

zasáhnout jinak. Překažení připravovaných trestných činů jejich včasným oznámením lze zároveň hodnotit 

jako přiměřený a nepříliš složitě naplnitelný požadavek zaručující beztrestnost.  
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6. ZÁVĚR 

Příprava k trestnému činu je prvním vývojovým stadiem trestné činnosti a z hlediska 

časové posloupnosti odděluje naplnění jejích znaků jednání z hlediska trestního práva 

indiferentní od těch, která jsou naopak trestněprávně zcela relevantní, tedy od jednání 

trestných.  

V úvodu diplomové práce jsem si jako jeden z cílů zvolil popis pozitivního vymezení 

přípravy, vždy ale se zohledněním dlouhodobé rozhodovací praxe soudů, což je více než 

nezbytné vzhledem k její stručné zákonné úpravě. Po pečlivém prostudování jednotlivých 

pramenů jsem došel k následujícím závěrům.  

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že příprava vyvolává (na rozdíl od pokusu 

trestného činu) pouze vzdálené nebezpečí, že k následku trestného činu dojde. Z toho 

důvodu musí zákonodárce zvažovat, zda se jedná o jednání pro společnost natolik 

škodlivé, aby bylo prohlášeno za trestné.  

Zákonodárce se i v souvislosti se změnou politického režimu rozhodl opustit 

negativně hodnocenou tendenci široké kriminalizace přípravných jednání a od července 

roku 1990 omezil dříve obecnou trestnost přípravy pouze na nejzávažnější trestné činy. 

Tuto úpravu můžeme považovat za odpovídající pomocné roli trestního práva, které by 

mělo postihovat pouze ty nejškodlivější případy protispolečenských jednání a omezenou 

trestnost přípravy tak z toho důvodu považuji za velmi vhodnou. Tento nicméně 

nesystémový zásah do trestního zákona z roku 1961 přinesl také řadu teoretických 

i praktických problémů, a to ve vztahu k některým dalším institutům trestního práva, 

zejména, avšak nikoli výlučně, ve vztahu k nepřímému pachatelství či účastenství 

v užším smyslu. Tyto nedostatky související s přísným pojetím akcesority účastenství 

bohužel nebyly odstraněny ani v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného. 

Trestní zákoník totiž dosavadní úpravu převzal a ani nyní neobsahuje žádná doplňující 

pravidla k vyvážení neblahých důsledků současné omezené trestnosti přípravy a přísné 

akcesority účastenství, což považuji za zcela nedůsledné a zbytečné. Další poměrně 

kontroverzní oblastí, která úzce souvisí s omezenou trestností přípravy, je otázka šíře 

zakotvování předčasně dokonaných trestných činů do trestního zákoníku. Tento postup 

může být leckdy legitimní a přiměřenou reakcí k zachování chráněných právních statků, 
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mohou jím být nicméně také obcházena obecná pravidla postihování přípravy 

a kriminalizována nikterak společensky významněji škodlivá jednání. 

Právě s ohledem na omezenou trestnost přípravy je v neposlední řadě zcela zásadní 

její důsledné odlišení od pokusu, a to nejen vůbec v otázce trestnosti určitého jednání 

(zda je jednání již pokusem trestného činu, když v daném případě příprava není trestná), 

ale také s ohledem na naplnění požadavku akcesority účastenství. Přes lakonická zákonná 

vymezení přípravy a pokusu byla zejména rozhodovací činností soudů přípravná 

i pokusná jednání vymezena natolik, že v praxi nečiní rozlišování mezi přípravou 

a pokusem větší problém.  

 Prostor byl dále věnován rovněž otázkám trestnosti a trestání přípravy, zejména 

při zvažování otázky, zda by měla být příprava k trestnému činu potenciálně trestná stejně 

přísně jako pokus či dokonaný trestný čin. Zastávám názor, že v některých případech 

může být zcela na místě postihnout přípravu dle nejpřísnější trestní sazby stanovené pro 

dokonaný trestný čin. Obvykle však bude právě nedostatkem následku její společenská 

škodlivost natolik snížena, že by postih přípravy pouze dle pravidel pro dokonaný trestný 

čin byl nepřiměřeně přísný. Úpravu trestání přípravy s možností upuštění od potrestání 

v případě nezpůsobilé přípravy podle § 46 odst. 3 tr. zák. či možnost mimořádného 

snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 5 tr. zák. bez omezení spodní hranicí 

považuji za vyhovující v zásadě všem myslitelným průběhům přípravy a tím odlišné míry 

společenské škodlivosti. Soudy tak mají možnost přihlédnout v konkrétním případě 

přípravy ke všem rozhodným okolnostem a uložit tomu přiměřený trest, pokud 

od potrestání rovnou neupustí či určí, že v daném případě se o trestný čin s ohledem 

na zásadu subsidiarity trestní represe vůbec nejedná.  

Cílem předkládané práce však nebylo pouze popsat přípravu jako vývojové stadium 

trestné činnosti, ale také poukázat na nedostatky jejího zákonného vymezení (i ve vztahu 

k dalším institutům trestního práva) a s ohledem na ně navrhnout možnosti jejich 

odstranění či omezení jejich dopadů. Proto předkládám k posouzení následující úvahy 

de lege ferenda.  
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Návrhem by mohlo být doplnění trestního zákoníku o ustanovení výslovně 

stanovující beztrestnost naivní či iracionální přípravy (resp. pokusu).259 V těchto 

případech je společenská škodlivost takového přípravného jednání nanejvýše mizivá, 

takže není vůbec na místě hovořit o jeho trestnosti, a to i případně s ohledem na zásadu 

subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zák. 

V otázce zániku trestní odpovědnosti za přípravu při účasti více osob se vyskytovaly 

názory, že podmínky upuštění jsou pro takto zúčastněnou osobu nedůvodně obtížnější 

než pro jednotlivce. A že by tedy de lege ferenda upustivší pachatel měl být beztrestný, 

jakmile od přípravy sám upustil bez ohledu na to, zda ostatní zúčastněné osoby dokonají 

čin nezávisle na jeho dřívějším přispění. S tímto názorem podle mého nelze souhlasit, 

neboť ztížení podmínek upuštění je zde v souladu s větší nebezpečností jednání skupiny 

osob, jednání toho kterého upustivšího pachatele vždy působí na ostatní a právě činnost 

upustivšího pachatele může být ta, která spáchání trestného činu ostatními buď nejvíce 

usnadnila, či jej dokonce původně vyvolala.260 Nadto má upustivší pachatel vždy možnost 

zajistit svou beztrestnost poměrně jednoduše, a to učiněním dobrovolného a včasného 

oznámení o přípravě příslušným orgánům. 

V rámci upuštění od potrestání v případě nezpůsobilé přípravy (resp. pokusu) podle 

§ 46 odst. 3 tr. zák. bych považoval za vhodné nahradit taxativním výčtem vymezené 

případy nezpůsobilosti (spočívající v nezpůsobilosti předmětu útoku nebo nezpůsobilosti 

prostředků) obecným pojmem nezpůsobilá příprava (resp. pokus). S ohledem 

na doktrinální nejednotnost v rozlišování forem nezpůsobilosti nepovažuji taxativní výčet 

za vhodný, když stejně bude nutné předmětné ustanovení analogicky vyložit ve prospěch 

pachatele i tehdy, dojdeme-li k závěru, že se jedná o jinou než v § 46 odst. 3 tr. zák. 

vyjmenovanou formu nezpůsobilosti (např. nezpůsobilost subjektu).  

Za nikterak obvyklou, nicméně dle mého názoru racionálně zdůvodnitelnou můžeme 

považovat situaci, kdy konkrétní průběh a další okolnosti přípravy jsou natolik 

                                                 
259 Trestní zákoník Rakouska zakotvuje v § 15 odst. 3 beztrestnost absolutně nezpůsobilého pokusu, 

k čemuž naopak i s ohledem na výklad v podkapitole 2.1. není důvodu, z absolutní nebo relativní 

nezpůsobilosti totiž nelze vyvozovat žádné zjednodušené závěry o trestnosti přípravy. Nutno nicméně 

poznamenat, že otázka, kdy je vlastně pokus absolutně nezpůsobilý, je v rakouské právní teorii dlouhodobě 

sporná.  
260 EYSSELT, Eduard, op. cit., str. 204-205.  
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společensky škodlivé a nebezpečné, že by bylo na místě potrestat pachatele výjimečným 

trestem odnětí svobody na doživotí podle § 54 odst. 3 tr. zák. (např. v případě přípravy 

teroristického útoku podle § 20 odst. 1, § 311 odst. 3 tr. zák.). Jelikož současná právní 

úprava takové potrestání neumožňuje, navrhuji zakotvení této výjimečné, 

ale odůvodnitelné možnosti pro postih těch nejzávažnějších případů příprav.  

V otázce nepřekažení připravovaného trestného činu podle § 367 tr. zák. bych 

doporučil přeformulování tohoto ustanovení tak, aby bylo jednak zřejmé, že je jím 

postihována trestná činnost ve stadiu přípravy, pokusu i dokonaného trestného činu 

(až do okamžiku dokončení trestné činnosti), a aby zároveň byly odstraněny legislativní 

nedostatky spojené s postihováním nepřekažení přípravy, pokusu i dokonaného trestného 

činu v jednom ustanovení. Zejména považuji za důležité, aby v důsledku zákonodárcovy 

nedůslednosti trestní zákoník neukládal pod hrozbou trestního postihu povinnost překazit 

jednání, které samo o sobě není trestné (jak minimálně dle doslovného výkladu činí). 

I z hlediska legislativní techniky považuji za nejvhodnější způsob rozdělení daného 

ustanovení na dvě samostatná, jedno postihující nepřekažení trestných činů ve stadiu 

přípravy, druhé pro postih nepřekažení zbylých vývojových stadií trestné činnosti.  

V neposlední řadě je nutné zásadně přepracovat postihování účastenství v užším 

smyslu, které vychází ze zásady přísné akcesority účastenství. Tu samu o sobě nepovažuji 

za odůvodněnou a v řadě států je akcesorita odmítána či se uplatňuje omezeně (tak tomu 

ostatně činil i trestní zákon z roku 1950, k tomu srov. jeho § 7 odst. 3, 4). Potřeba revize 

této úpravy se ještě výrazně zvýšila po zavedení omezené trestnosti přípravy. Při přijetí 

trestního zákoníku se zákonodárce bohužel více nezabýval otázkou, zda by měla úprava 

vycházet z tradičního systému dualistického (rozlišujícího pachatele a účastníky) 

či ze systému monistického (vycházejícího z toho, že všechny osoby na činu zúčastněné 

jsou pachatelé), a zůstal u tradičního dualistického systému. Zároveň ale nezakotvil žádné 

řešení míry akcesority k odstranění zřejmých nedostatků. Postihování jednání, 

která nenaplní požadavek přísné akcesority účastenství v rámci přípravy, nelze považovat 

za zcela správné jednak z hlediska doktrinálního, jednak může zejména v atypických 

případech přinášet výrazné problémy, kdy typově podobné případy nemohou být 

posuzovány podobně, či dokonce může být určité jednání zcela bezdůvodně beztrestné. 

S ohledem na to, že rekodifikace trestního práva hmotného proběhla v nedávné době, 
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řešením těchto nedostatků by mohlo být přijetí doplňujících pravidel, které nedostatky 

tohoto systému mírní tak, aby podobné případy podobně trestné byly.261 Inspirací mohou 

být ustanovení postihující pokus účastenství (organizátorství, návodu, pomoci) 

samostatně tak, jak to činil např. trestní zákon z roku 1950.262 Řešení této otázky je přitom 

předpokladem i pro řadu dalších otázek, zejména pro otázku nepřímého pachatelství.263 

Závěrem bych chtěl vyjádřit myšlenku, že příprava k trestnému činu by neměla být 

opomíjeným vývojovým stadiem trestné činnosti. I když je počet stíhaných 

a odsouzených trestných činů ve stadiu přípravy logicky nižší, než je tomu u pokusů 

a dokonaných trestných činů, z teoretického hlediska tvoří postihování přípravy velmi 

důležitou a zajímavou oblast trestního práva. S ohledem na výše nastíněné nedostatky je 

zřejmé, že problematika přípravy a s ní souvisejících institutů trestního práva není naším 

právním řádem zcela uspokojivě řešena, jakkoli v praxi při postihování příprav k větším 

problémům nedochází. To nicméně zcela určitě není důvodem, aby tyto nedůslednosti 

nebyly podrobeny diskuzi vedoucí k jejich bezproblémovému a uspokojivému řešení.  

 

 

 

                                                 
261 ŘÍHA, Jiří, op. cit., str. 44-45.  
262 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část., 2016, op. cit., str. 334.  

K tomu srov. znění § 7 odst. 3, 4 trestního zákona z roku 1950 nazvaného Návod a pomoc: „(3) Trestnost 

návodce a pomocníka není závislá na trestnosti přímého pachatele. (4) Ustanovení o pokusu se použije též 

na pokus návodu a pomoci.“ 
263 SOLNAŘ, Vladimír, op. cit., str. 387-388. 
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8. ABSTRAKT 

Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu 

a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti 

spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy v českém trestním 

právu, přičemž jsou zohledněna relevantní soudní rozhodnutí nezbytná k výkladu 

poměrně stručných zákonných ustanovení. Cílem práce je kriticky zhodnotit současnou 

právní úpravu postihování přípravy, poukázat na problematické oblasti a případné 

nedostatky, které se mohou vyskytovat i v praxi. Na tomto základě se snažím navrhnout 

určitá řešení zjištěných problémů či alespoň přispět k diskuzi o nich. Práce je členěna 

do pěti kapitol, přičemž první obecně zařazuje přípravu do systému trestního práva, 

popisuje její jednotlivé formy, vymezuje ji k ostatním vývojovým stadiím trestné činnosti 

a stručně popisuje historický vývoj jejího trestání na našem území. Druhá kapitola se 

věnuje problematice nezpůsobilé přípravy a otázkám její trestnosti a trestání. Třetí 

kapitola se zabývá specifickým důvodem zániku trestní odpovědnosti za přípravu, 

a to sice dobrovolným upuštěním od dalšího přípravného jednání. Pozornost je věnována 

účelu tohoto institutu a také podmínkám, které je nutno k zániku trestnosti naplnit. 

Zvláštnostem trestání přípravy se věnuje kapitola čtvrtá, která zejména popisuje 

relevantní kritéria a také možnosti, které jsou soudům při trestání přípravy zvlášť dány. 

Pátá kapitola se průřezově zaměřuje na nejvýznamnější nedostatky současného 

zákonného vymezení přípravy, ať již ve vztahu k nepřímému pachatelství či účastenství 

v užším smyslu. Prostor byl také poskytnut popisu důsledků spojených s opuštěním 

materiálního pojetí trestného činu. Závěr práce je věnován stručnému shrnutí zjištěného 

a zejména úvahám de lege ferenda, ke kterým jsem došel na základě zevrubného 

prostudování problematiky, a to v oblastech, kde vnímám menší či větší slabiny současné 

zákonné úpravy přípravy a s ní souvisejících institutů trestního práva.  
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9. ABSTRACT 

The master’s thesis comprehensively deals with the issue of the preparation 

of a criminal offence and other disputable questions related with this stage 

in the commission of a criminal offence. The emphasis is mainly put on its definition 

in the Czech criminal law, taking account of relevant judicial decisions necessary 

to interpret the relatively brief statutory provisions. The aim of the thesis is to carry out 

critical evaluation of the current legislation sanctioning preparation, to identify 

questionable parts and potential shortcomings that may exist in the practice. On this basis 

I try to suggest solutions to the identified problems or at least to contribute 

to the discussion about them. The thesis is divided into five parts, the first generally puts 

the preparation into the criminal law system, describes its various forms, distinguishes it 

from the other stages in the commission of the criminal offence and briefly describes 

the historical development of its sanctioning on our territory. The second part focuses 

on the problematics of the impossible preparation and issues regarding its criminalization 

and punishing. The third part deals with a specific reason for extinction of criminal 

liability for the preparation, namely the voluntary refraining from further preparatory acts. 

The attention is focused on the purpose of this institution and on the conditions that must 

be fulfilled to the extinction of criminal liability. The specificities of the punishing 

of the preparation are the content of the fourth part, which mainly describes the relevant 

criteria and the options given to the courts while punishing the preparation. The fifth part 

universally focuses on the most important deficiencies of the current legal definition 

of the preparation, whether in relation to the indirect perpetration or accessory in the strict 

sense. This part also deals with the consequences arising from the abandonment 

of the material concept of the criminal offence. The conclusion provides brief summary 

of the identified and particularly tries to present few de lege ferenda suggestions which 

I have concluded based on thorough study of the issue, especially in the parts where 

I perceive greater or lesser weaknesses of the current legal regulation of the preparation 

and its related institutions of the criminal law. 
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