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Úvod 
 

 

Cieľom predkladanej diplomovej práce je poskytnúť ucelený pohľad na inštitút 

nepriameho páchateľstva v českom práve, pričom osobitná časť práce sa bude venovať jeho 

zrovnaniu s úpravou v angloamerickom práve, konkrétne americkej právnej  úprave. Dôvodom 

výberu tejto témy je predovšetkým snaha poukázať na špecifickosť takto páchanej trestnej 

činnosti a jej doposiaľ nie príliš veľkú prebádanosť, s čím môžu súvisieť rôzne problémy a 

nedostatky.  

Pod pojmom nepriame páchateľstvo sa rozumie úmyselné zneužitie človeka, ako živého 

nástroja, k spáchaniu deliktu. Nepriamym páchateľom môže byť len osoba, ktorá je trestne 

zodpovedná, zatiaľ čo živý nástroj nebude pre jeden z dôvodov uvedených v zákone za svoj čin 

trestne zodpovedný.  

Diplomová práca je rozčlenená do piatich hlavných častí, ktoré sú pre väčšiu prehľadnosť 

sprevádzané ďalšími kapitolami a bodmi. Vzhľadom na to, že tento inštitút nachádza svoje 

oficiálne uplatnenie až zákonnou úpravou trestného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2010, prvá 

časť práce sa zaoberá pohľadom do minulosti, na jeho vývoj a názory autorov naň od 

deväťnásteho storočia až po súčasnosť. Každý inštitút, či už z odvetvia práva trestného , alebo 

iného, je totiž výsledkom právneho vývoja, ktorý prebiehal po mnoho rokov, dokonca stáročí. 

Trestné právo je systém, ktorý má byť vyvážený a ktorý sa špecificky zameriava na vybrané 

elementy ľudského chovania. Musí preto odrážať aktuálne potreby ochrany spoločnosti.  

V druhej časti v krátkosti nahliadnem na samotného páchateľa a zákonné podmienky jeho 

trestnej zodpovednosti, pretože mám za to, že je to nevyhnutné k ďalšiemu rozboru tejto témy 

a jej pochopeniu. Potom budem postupne ďalej rozoberať jednotlivé aspekty osobnosti 

nepriameho páchateľa, znaky jeho činnosti, vrátane jej skrytých nástrah, ktoré sa môžu 

vyskytnúť. 

Veľmi podstatnou súčasťou nepriameho páchateľa je jeho živý nástroj. O jednotlivých 

formách nástroja a jeho úplnej alebo čiastočnej beztrestnosti, budem bližšie pojednávať v časti 

štvrtej. 

 Posledná časť diplomovej práce bude venovaná osobitnosti zahraničnej právnej úpravy 

tohto inštitútu, kde sa najprv zameriam na obecnú charakteristiku ospravedlňujúcich dôvodov 

konania osôb v americkom trestnom práve. V náväznosti pojednám o možnosti spáchania 

trestného činu prostredníctvom takýchto osôb vo zvykovom aj kodifikovanom práve, a 

nakoniec inštitút porovnám s českou úpravou.
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1 História a vývoj právnej úpravy inštitútu nepriameho páchateľstva 
 
 Spoločnosť a história – to sú dva neoddeliteľné prvky, dve stránky jednej mince.1 Jeden 

bez druhého nemôže existovať. Spoločnosť tvorí dejiny, vyvíja sa a v tomto zložitom a neraz 

aj rozporuplnom procese sa nakoniec pokúša pochopiť samu seba, svoju cestu a smerovanie. 

Historický vývoj odzrkadluje svet, v ktorom spoločnosť existovala, existuje a bude existovať. 

Pochopiť smerovanie ľudstva sa dá až na základe dlhodobého pozorovania procesov, ktorými 

spoločnosť prechádza. Preto je nevyhnutné nahliadnuť do minulosti a pozrieť sa na dôvody 

a príčiny vzniku, respektívne osamostatnenia jednotlivých inštitútov či už z odvetia práva 

trestného, alebo odvetvia iného. Nepriame páchateľstvo sa ako samostatný inštitút vyčlenil 

a našiel svoje uplatnenie až v roku 2010 s prijatím nového trestného zákona. Ako sa dovtedy 

nazeralo a počínalo v právnej náuke s podobnými druhmi trestnej činnosti, rozoberiem 

v ďalších odstavcoch.  

 
1.1 Obdobie pred rokom 1950, zákon č. 117/1852 ř.z. 

 Vývoj trestného zákonodarstva v jednotlivých zemiach, ktoré patrili k bývalej rakúskej 

mocnosti, sa po dlhú dobu uberal samostatnými cestami.2  Zjednotenie nastalo až prvým 

uceleným trestným zákoníkom Constitutio criminalis Josephina3 , o ktorého vydanie sa zaslúžil 

v roku 1707 cisár Jozef I. s miestnou pôsobnosťou pre všetky tri zeme Koruny českej. Ostatné 

pramene trestného práva však ostávali v platnosti, on ich len takpovediac zastrešoval. Až 

s uzákonením Criminalis constitutio Theresiana4 došlo v roku 1768 k zrušeniu všetkých 

dosavadných trestných zákonov. Po tom, ako bolo trestné právo hmotné dvakrát kodifikované  

nástupcami Márie Terézie5, práve druhá kodifikácia z roku 1803 bola neskôr v roku 1852 

prepracovaná a prehlásená za trestný zákon.6 Ten pretrval aj po vzniku Československa až do 

roku 1950 v rámci materiálnej kontinuity medzi právnym poriadkom dosavadného Rakúsko-

Uhorska a  právnym poriadkom novovzniknutej republiky. Táto náväznosť vyplývala z potreby 

                                                   
1 ŠVORC, P.: Spoločnosť a história – dve stránky jednej mince, s. 1-8. Dostupné  z 
http://www.shs.sav.sk/zjazd11/Svorc-Spolocnost_a_historia.pdf. 
2 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná. Desáté vydání. Praha: Všehrd.1932, s.9. 
3 väčšina právnych pojmov ešte nemala v tej dobe svoj český ekvivalent, preklad tohto zákoníku do 
češtiny býva uvádzaný ako Nové útrpné a hrdelní právo pro Království české, Markrabství moravské a 
Knížectví slezské 
4 český preklad Hrdelní řád císařovny Marie Terezie 
5 Obecný trestný zákon o zločinoch vydaný cisára Jozefa II. z roku 1787 a Obecný zákon trestný z roku 
1803 vypracovaný komisiou poverenou cisárom Leopoldom II. 
6 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná. Desáté vydání. Praha: Všehrd.1932, s.10. 
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právnej istoty, aby sa predišlo zmätkom a bol umožnený nerušený prechod k novému štátnemu 

životu.7  

 Vzhľadom na to, že samotný zákon z roku 1803 náleží svojím pôvodom tomu z roku 

17878, dalo by sa zhrnúť, že trestné právo hmotné bolo riadené na našom území s malými 

obmenami tým istým zákonom vyše 163 rokov. 

 Rakúsky trestný zákoník pojem páchateľa ani nepriameho páchateľa nedefinuje. Zákon  

zmieňuje priameho páchateľa, ako aj tých, ktorí určitým spôsobom prispeli ku skutku 

trestnému9. Zákonodarca tak u úmyselných trestných činov stavia na jednu úroveň konanie 

jednotlivca a určité formy súčinnosti, ktoré prehlasuje za rovnaký zločin.10 Napriek tomu, že 

samotný pojem nepriameho páchateľstva sa v zákone nenachádza a komentáre k zákonom ešte 

neboli v tej dobe dostupné, autori sa s týmto pojmom, viac či menej, vo svojich publikáciách 

popasovali po svojom.  

Milota sa vo svojom ponímaní rozdelenia páchateľov najviac priblížil dnešnej právnej 

predstave. Za páchateľa totiž nepovažuje len toho, kto uskutoční skutkovú podstatu niektorého 

trestného  činu, ale aj toho, kto dá takýto trestný čin spáchať osobe, ktorej trestný čin nemôže 

byť pričítaný k vine.11 Milota už v tom čase vyslovene rozdelil pojmy priame a nepriame 

páchateľstvo. Ako príklady nemožnosti zodpovednosti uvádza príklady ako nepríčetnosť, 

osobu mýliacu sa a osobu donútenú. Užitie takejto osoby prirovnáva k nástroju, ktorý sa užíva 

podobne ako cvičené zviera.12 

Kallab, na rozdiel od Miloty, rozlíšil vnímanie návodu od nepriameho páchateľstva. 

Predpokladal, že návodca použije ako prostriedok k uskutočneniu trestnej činnosti osobu 

príčetnú, ktorej konanie bude vykazovať, či po stránke psychickej, alebo fyzickej všetky znaky 

daného trestného činu, ku ktorému ju návodca naviedol. Za nepriameho páchateľa tak uviedol 

toho, kto síce použije ako prostriedok k prevedeniu zločinného úmyslu ľudskú činnosť, ale bude 

tu chýbať jedna z podstatných náležitostí trestného činu.13 Vychádzal z troch možných situácií: 

                                                   
7 preambula zákona č. 11/1918 Sb., recepčná norma 
8 MILOTA, Albert. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice: Právo 
hmotné. V Kroměříži: J.Gusek, 1926, s.7. 
9 §5 zákona č. 117/1852 Ř. Z., zmieňuje spôsoby ako rozkaz, rada, poučenie, úmyselný podnet, 
nadržiavanie, pomoc a iné. 
10 KALLAB, Jaroslav.: Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Část obecná i 
zvláštní. Praha: Melantrich,1 935, s.70. 
11 MILOTA, Albert. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice: Právo 
hmotné. V Kroměříži: J.Gusek, 1926, s.35. 
12 Taktiež. 
13 KALLAB, Jaroslav.: Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Část obecná i 
zvláštní. Praha: Melantrich,1 935, s.71. 
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a)   ak chýba úmysel, resp. vôľa toho, kto bol k prevedeniu činu fyzickým násilím donútený; 

b)   ak chýba úmysel v dôsledku vzbudenia omylu a tým pádom nemožnosť si trestnosť 

svojho konania uvedomiť; 

c)  nepríčetnosť osoby, ktorá konala, pričom ten, kto takúto osobu užil, vedel o danej 

nepríčetnosti.14 

 

Ďalej sa tento autor v krátkosti zmieňuje o nemožnosti preklasifikovania činu návodcu alebo 

pomocníka na nepriame páchateľstvo v prípade, že nevedeli, že hlavný páchateľ je nepríčetný.15 

Kallab sa nestotožňuje s názormi niektorých, ktorí vyvodzujú zbytočnosť nepriameho 

páchateľstva vzhľadom na vtedajšie nazeranie na trestné právo, kde účastníctvo bolo závislé na 

hlavnom páchateľovi. Má za to, že zvláštnosť prípadov nepriameho páchateľstva totiž nie je 

v tom, že by hlavný páchateľ nebol trestne zodpovedný, ale v tom, že páchateľom nie je vôbec. 

Je len jednoducho nástrojom toho, kto ho naviedol.16 

Miřička považuje za pochybné, ako sa má hľadieť na situáciu, v ktorej páchateľ nemôže 

byť za čin trestne zodpovedný, napríklad kvôli nepríčetnosti alebo omylu. Vyvodzujúc z iných 

doktrín pomenúva prípady, kedy niekto užil k spáchaniu trestnej činnosti iného, ktorému nie je 

možné čin pričítať, taktiež ako nepriame páchateľstvo.17 Ako príklady uvádza napríklad: 

a) navedenie k spáchaniu trestného činu osobu nepríčetnú alebo pomoc k takémuto činu; 

b) vzbudenie alebo využitie omylu iného, čím je vylúčený úmysel konajúceho; 

c) prinútenie k činu fyzickým násilím.  

Všetky tieto akty konania považuje len za nástroj v rukách nepriameho páchateľa. Ako 

podmienku však na rozdiel od ostatných autorov uvádza, že takýto páchateľ musel 

o nepríčetnosti alebo omyle „nástroja“ vedieť.18 Miřička sa v konečnom dôsledku vyjadroval 

o nepriamom páchateľstve veľmi rezervovane. 

 Profesor Karlovej Univerzity Solnař podobne ako Kallab vyčleňuje nepriameho 

páchateľa zo skupiny tzv. páchateľov návodcov. Hovorí, že o nepriame páchateľstvo sa bude 

jednať v prípade, ak navedený človek bol pri spáchaní činu nepríčetný. Okrem nepríčetnosti 

vymenúva taktiež ďalej prípady omylu, nedostatku úmyslu alebo fyzického donútenia.19 

                                                   
14 Taktiež, s. 71. 
15 Taktiež, s. 73. 
16 Taktiež, s. 74. 
17 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná. Desáté vydání. Praha: Všehrd.1932, s.80. 
18 Taktiež, s. 80-81. 
19 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Knihovna Sborníku věd právních 
a státních, 1947, s. 96. 
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S Kallabom sa jeho názory rozchádzajú v potrebnosti tohto inštitútu. Pripúšťa, že vzhľadom na 

budúce právne poriadky by mohol mať praktický význam odvolávajúc sa hlavne na zásadu 

akcesority účastníctva, pre vtedajšie platné právo sa však vyjadruje o jeho zbytočnosti.20  

            Posledný, ale určite nemenej dôležitý autor tejto doby Prušák, pojednáva priam až 

umelecky o nepriamom páchateľstve vtedy, ak niekto svoje zločinné  rozhodnutie uskutočňuje 

cez činnosť druhej osoby, ktorej zlý úmysel chýba.21 Zatiaľ čo ostatní autori ostali pri troch 

možných situáciách uplatnenia tohto inštitútu, Prušák načrtol aj ďalšie prípady. Prípad, kedy 

zločin vyžadoval určitý úmysel, ktorým osoba, ktorá bola použitá, neoplývala a prípad, kedy 

ten, čo jednal, bol viazaný služobnou povinnosťou alebo zákonným predpisom.22 V zrovnaní 

so súčasnou úpravou v trestnom zákoníku by posledná možnosť mohla spadať do kategórie 

okolností vylučujúcich protiprávnosť. Autor nazýva tento inštitút pojmom, ktorý je umelo 

konštruovaný a vyjadruje snáď najväčšiu rozhorčenosť nad jeho neužitočnosťou 

a zbytočnosťou. Vymenováva prípady trestných činov vlastnoručných, napríklad krivú prísahu 

alebo cudzoložstvo, kedy len konkrétna osoba môže spáchať trestný čin vlastnou činnosťou. 

Istú oprávnenosť tohoto pojmu však uznáva v prípadoch fyzického donútenia. Aj tu však 

pripomína, že ten, kto násilím vedie ruku tretej osoby, jedná predsa vlastnoručne.23 Prušák sa 

s týmto pojmom nestotožnil a bol dôsledným odporcom jeho konštrukcie.  

 

1.2 Obdobie za účinnosti zákona č. 86/1950 Sb. 

   

 Po vydaní Ústavy 9. května sa práve legislatíva stala jednou z priorít nového režimu. 

Bolo treba zákonne podchytiť zmeny, ku ktorým po prevzatí moci komunistami došlo. 

 Vyhlásenie „právnickej dvouletky“24 vyústilo v kodifikáciu všetkých základných 

odvetví československého práva.25 Nový trestný zákon, a vlastne prvý československý trestný 

zákon svojím pôvodom vôbec, bol pripravený v pomerne v krátkej dobe.26  

                                                   
20 Taktiež. 
21 PRUŠÁK, Josef. Rakouské právo trestní. Díl všeobecný. Praha. Všehrd, 1912, s. 128-129. 
22 Taktiež, s. 129. 
23 Taktiež, s. 129-130. 
24 obdobie medzi rokmi 1948-1950, bol vytvorený kodifikačný odbor na ministerstve spravodlivosti, 
ktorý dostal za úlohu vypracovať nové justičné kodexy, medzi nimi aj nový trestný zákon a trestný 
poriadok. 
25 SBORNÍK PŘÍSPEVKŮ, uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup. Vývoj práva v Československu 
v letech 1945-1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 41. 
26 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém 
českého trestního práva: Část I.: Trestní právo a trestní zákony. Praha: Novatrix, 2009, s. 51. 
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 Ani tento zákon však pojem nepriame páchateľstvo nedefinoval. Trestná činnosť mohla 

byť podľa neho spáchaná v rôznych formách, rozoznával páchateľstvo, spolupáchateľstvo, 

pokus, návod, pomoc, pokus návodu a pomoci.27 Oproti dovtedajšiemu právu však nachádza 

zásadný rozdiel v tom, že trestnosť návodcu a pomocníka nie je závislá na trestnosti priameho 

páchateľa.28 

 Solnař uvádza potrebu uvádzať túto zásadu akcesority účastníctva v súvislosti 

s nepriamym páchateľstvom, aby sa zistilo do akej miery je táto inštitúcia potrebná. Podľa neho, 

ak má vypĺňať medzery trestnej zodpovednosti, mohla by prispieť k jej správnejšej 

individualizácii.29  Uvádza príklady nepriameho páchateľa, ako toho, kto: 

 

a) úmyselne užil k spáchaniu činu osobu nepríčetnú; 

b) užil osobu, ktorá pre skutkový omyl nemohla porozumieť významu svojho jednania; 

c) donútil druhého fyzickým násilím k činu; 

d) donútil druhého k jednaniu pohrozením; 

e) zneužil svoje právo dávať rozkazy. 

 

Špeciálne bude treba podľa neho ešte prezkúmať situáciu, kedy nepriamy páchateľ užije 

úmyselne k dosiahnutiu svojich cieľov osobu, ktorá bude jednať nedbalostne. Príkladom takejto 

situácie je prípad, kedy osoba A v úmysle pripraviť osobu C o život, podstrčí neopatrnej 

ošetrovateľke B jed, a tá ho z nedbalosti podá osobe C miesto lieku.30 

 Solnařov výčet vychádza z teórie učebnice trestného práva.31 Tá uvádza ako príklad 

skutkového omylu situáciu, kedy si dá páchateľ od iného priniesť vec, o ktorej sa táto osoba 

domnieva, že páchateľovi náleží – jednalo by sa o krádež, ale keďže osoba bola uvedená 

v skutkový omyl, nebude za tento čin trestne zodpovedná. Učebnica taktiež vysvetľuje prečo 

neplatí zásada akcesority účastníctva. V období budovania socializmu je účastníctvo samo 

o sebe nebezpečné pre spoločnosť, preto nie je možné pripustiť, aby triedni nepriatelia, ktorí 

zvádzajú ostatných na cestu zločinu, sami unikali trestnej zodpovednosti.32 

                                                   
27 VÁCLAV, Aleš. Trestní zákon: stručný výklad zákona ze dne 12. července 1950. Praha: Orbis, 1951, 
s. 19. 
28 Taktiež. 
29 SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v československém socialistickém trestním právu. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, s. 34. 
30 Taktiež, s. 41. 
31 KOLEKTÍV: Československé trestní právo. Svazek I, Obecná část. Praha: Orbis, 1957, s. 284 
32 Taktiež, s. 293. 
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 Solnař však neostal len pri prípadoch, kedy sa bude hovoriť o nepriamom páchateľstve, 

naopak, všímal si aj trestné činy, u ktorých takýto druh trestnej činnosti neprichádza v úvahu, 

najmä z povahy jednania. Tak podľa neho nie je možné opustiť štátne územie, slúžiť v cudzom 

vojsku, uzavrieť dvojité manželstvo, pohlavne zneužiť a podobne.33 

 Ako najpádnejší dôvod dôležitosti tohto inštitútu uvádza, že by bolo iste neprirodzené 

posudzovať niekoho, kto prevedie napríklad krádež tak, že pre vec pošle malé dieťa, len ako 

návodcu. Rozlíšenie je preto podľa neho v záujme zrozumiteľnosti trestného práva 

a presvedčivosti súdnych rozhodnutí.34 Solnař tak nesúhlasí s odmietaním konštrukcie 

nepriameho páchateľstva z dôvodu jeho zbytočnosti za platnosti zásady osamostatnenia 

účastníctva.35 

 Podľa Vybírala sa však Solnařovi nepodarilo presvedčivo preukázať, že tento inštitút 

má oporu v trestnom zákone. Súhlasí, že rozlíšenie prípadu návodu trestne zodpovednej osoby 

nie je možné klásť na roveň prípadom návodu osoby trestne nezodpovednej, avšak sa pýta, či 

rozličnú povahu týchto prípadov je nutné vyjadriť konštrukciou nepriameho páchateľstva. 

Podľa neho by totiž špecifická povaha týchto prípadov návodu bola dostatočne vyjadrená, ak 

by sa v právnej klasifikácií uviedlo, že v danom prípade išlo o návod osoby trestne 

nezodpovednej. Považovalo by sa to za dôležitú priťažujúcu okolnosť pre návodcu.36 

 Ani Filipovský neuznal za potrebné hovoriť o nepriamom páchateľstve. Odkazoval na 

to, že nový trestný zákon zcela odpútal trestnosť návodcu a pomocníka od trestnosti páchateľa. 

Naviac, ustanovenie o veku a nepríčetnosti je podľa neho v zákone konštruované tak,  že aj 

jednanie detí a osôb nepríčetných sú trestnými činmi, vylúči sa len trestná zodpovednosť za 

nich.37 

 

1.3 Obdobie za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb. 

  
 Po vydaní novej Ústavy ČSSR bolo trestné právo v rokoch 1960-1961 zcela znova 

kodifikované.38 Na rozdiel od zákonov 1852 a 1950 obsahuje prvýkrát ustanovenie 

                                                   
33 SOLNAŘ, Vladimír. Účastenství v československom socialistickém trestním právu. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, s. 42. 
34 Taktiež, s. 44. 
35 VYBÍRAL, Boris. Nad novou knihou o účastenství v československom socialistickém trestním právu. 
Právník. 1960, s. 777. 
36 Taktiež, s. 778. 
37 Taktiež, s. 87. 
38 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém 
českého trestního práva: Část I.: Trestní právo a trestní zákony. Praha: Novatrix, 2009, s.53. 
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o páchateľovi ako takom.39 Podľa Kmeca je však skutočnosť, že za páchateľa je treba 

považovať toho, kto spáchal trestný čin sám, zrejmá už zo znenia skutkových podstat trestných 

činov uvedených v zvláštnej časti („Kto...“). Za problematický vidí jeden z výkladov tohto 

ustanovenia. Ak by totiž bolo treba spáchať trestný čin len osobne, vylučovalo by to naprosto 

nepriame páchateľstvo a možnosť odsudzovať tých, ktorí spáchali trestný čin prostredníctvom 

inej osoby.40 Katedra trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe spolu 

s Kratochvílom upozornili na to, že budúca úprava by mala výslovne pamätať na vymedzenie 

pojmu nepriamy páchateľ.41 

 Kratochvíl opodstatnosť tohto trestneprávneho inštitútu v náuke aj v praxi nepochybne 

vidí napriek absencii výslovnej zákonnej definície. Obecne ho charakterizuje ako vedomé 

úmyselné použitie inej osoby ako živého nástroja k spáchaniu trestného činu. K tomu ďalej 

priraďuje významnú skutočnosť a to tú, že daný nástroj nejedná, resp. nejedná konformne 

s úmyslom nepriameho páchateľa, ktorý je voči nemu dominantný. Táto nekonformnosť 

znamená, že živý nástroj buď nemá predstavu o trestneprávnom úmysle nepriameho páchateľa 

alebo sa s jeho úmyslom nestotožňuje, ale napriek tomu sa mu podrobí a čin spácha. Na prvú 

situáciu uvádza príklad zneužitia nepríčetného, dieťaťa, osoby mýliacej sa, osoby jednajúcej 

z nedbalosti, resp. osoby nejednajúcej v špecifickom úmysle, zatiaľ čo pri podrobení sa, 

spomína donútenie cestou vis absoluta.42 

 Aj Solnař vnímá formuláciu páchateľstva v zákone za nie príliš šťastnú. Rozumie, že 

má nepochybne v protiklade k vymedzeniu páchateľstva vyjadriť, že páchateľ trestný čin 

spáchal bez spolupáchateľov. To nie je šťastné z toho uhla, že páchateľom je aj ten, kto mal 

účastníkov, a o ktorom teda nie je možné povedať , že ho spáchal sám. O páchateľstvo teda 

podľa neho pôjde aj vtedy, ak následok spôsobilo viac osôb, bez toho aby boli splnené 

podmienky spolupáchateľstva. Pretože trestný zákon z roku 1961 prestal rozlišovať priameho 

páchateľa od účastníka, uľahčil tým označenie tzv. nepriameho páchateľa, ktorý bol podľa 

predchodzieho zákona v skutočnosti páchateľom priamym.43 Za nepriameho páchateľa je podľa 

neho treba označovať toho, kto: 

                                                   
39 §9 z.č. 140/1961 Sb. Pachatelem trestného činu je, kdo trestný čin spáchal sám. 
40 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.10, s. 21. 
41 ŠÁMAL, Pavel, Zdeněk KARABEC. Ke koncepci rekodifikace trestního práva hmotného. Právník, 
Praha: AV ČR, 4/2000, s. 337. 
42 KRATOCHVÍL, Vladimír. Akcesorita účastenství, vývojová stádia trestného činu a nepřímé 
pachatelství. Socialistické súdnictvo. 1984, č.6., s. 38. 
43 SOLNAŘ, VLADIMÍR. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. 
Praha: Academia, 1972, s. 281-282. 
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a) užil osobu nepríčetnú; 

b) užil osobu, ktorá nemohla porozumieť významu svojho konania pre skutkový omyl; 

c) druhého donútil k jednaniu násilím; 

d) druhého donútil k jednaniu hrozbou; 

e) zneužil svoje právo k dávaniu rozkazov, ak mala osoba povinnosť rozkaz poslúchnuť; 

f) úmyselne zneužil osobu, ktorá jednala nedbalostne, alebo nejednala v špecifickom 

úmysle.44 

 

 Solnař ďalej ako prvý načrtol prípad , kedy sa osoba dopustí nepriameho páchateľstva 

opomenutím. Je to napríklad vtedy, keď ošetrovateľ v ústave pre ľudí s duševnou poruchou 

mysle opomenie úmyselne zabrániť chorému, aby napadol iného pacienta. Domnieva sa taktiež, 

že tento inštitút mal svoje miesto už aj za platnosti zákona z roku 1950, napriek zásady 

osamostatnenia účastníctva. Odporcovia podľa neho prehliadali kvalitatívne rozdiely medzi 

návodom a týmito prípadmi. Osoba, ktorá je návodcom navedená si podľa neho totiž 

uvedomuje svoju vlastnú trestnú zodpovednosť, naproti čomu nepriamy páchateľ si je vedomý 

nezodpovednosti osoby, ktorú k trestnému činu zneužíva.45 Niet divu, že od konca druhej 

svetovej vojny až  po začiatok 21. storočia vládlo v českom trestnom práve učenie Solnařovo.46  

 

1.4 Súčasnosť – obdobie od účinnosti zákona č. 40/2009 Sb., t.j. 1.1.2010  

 

 Trestný zákon bol novelizovaný do roku 1989 osemkrát, tj. v priemere jedenkrát za päť 

rokov. Väčšina noviel však nemala rozsiahlejší charakter.47 

 Po roku 1989 síce došlo k zásadným zmenám trestného práva hmotného, ani rozpad 

Československa v roku 1993 a prijatie novej Ústavy však nenaštartovali novú kodifikačnú vlnu. 

Nový trestný zákoník uzrel svetlo sveta až v roku 2009 po zavŕšení bezmála desiatich rokov 

trvajúceho úsilia o vytvorenie moderného kodexu.48 Keď nabyl účinnosť na začiatku 

                                                   
44 Taktiež, s. 282. 
45 Taktiež, s. 283. 
46 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.10, s. 20.  
47 BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Brno: 
Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 571. 
48 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 1 vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 
Předmluva. 
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nasledujúceho roku, zákonodarci aj jeho tvorcovia ho vydávali za takmer prelomovú právnu 

normu a vychvaľovali jeho prednosti.  

 Návrh zákona obsahoval výslovnú definíciu nepriameho páchateľstva. Jeho potreba 

súvisela s akcesoritou účastníctva, avšak túto konštrukciu autori považovali za vhodnú aj tam, 

kde by sa počítalo s osamostatnením účastníctva. Odôvodňovali to tým, že použitie živého 

nástroja má inú kriminálne politickú povahu ako návod. Nepriamym páchateľom bol podľa 

návrhu ten, „Kto k spáchaniu trestného činu použije osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná pre 

nedostatok veku, nepríčetnosť, omyl, preto, že jednala v nutnej obrane, krajnej núdzi alebo za 

iných okolností vylučujúcich protiprávnosť“. Návrh jednoznačne vylúčil prípad fyzického 

donútenia, v samotnom zákone sa však nakoniec vyskytuje.49 

 Nič však nie je také blyšťavé ako sa na prvý pohľad zdá. Už vtedy sa našlo aj mnoho 

skeptikov, ktorí poukazovali na mnohé nedostatky novej úpravy. Tá totiž upravuje situáciu 

kedy živým nástrojom môže byť aj ten, kto jednal v nutnej obrane. Dolenský sa vo svojom 

článku zamýšla nad tým ako by takáto situácia mohla vyzerať. Živý nástroj by podľa neho 

napríklad iného usmrtil v nutnej obrane. Aby šlo o nutnú obranu, musel by tu byť útok, ktorý 

by nešlo odvrátiť inak. Ďalej by tu však ešte musel byť v pozadí nepriamy páchateľ, na podnet 

ktorého by živý nástroj jednal. Pýta sa, čo by tento nepriamy páchateľ musel urobiť, či 

vyprovokovať toho, koho chcel usmrtiť, aby na živý nástroj zaútočil. Svoju úvahu zakončuje 

otáznikom a necháva ju otvorenú k ďalšiemu zamysleniu.50 

 Jednu z absurdít novej úpravy videl Hein práve v úprave nepriameho páchateľstva. 

Zmysel tohto ustanovenia zostáva preňho nejasný, pretože priamy páchateľ nemôže 

k prevedeniu činu užiť osoby, o ktorej by predom, ba až jasnovidecky vedel, že táto osoba bude 

jednať v nutnej obrane, krajnej núdzi, za inej okolnosti vylučujúcej protiprávnosť, alebo sama 

jednať nebude alebo nebude jednať zavinene.51 

 Špecifickými problémami tejto zvláštnej formy páchateľstva sa zaoberal tesne pred 

vydaním zákona aj Kmec. Možnosť spáchania vlastnoručných trestných činov touto formou 

vylúčil, u nedbalostných trestných činov si však nebol taký istý. Solnař totiž u nedbalostných 

trestných činov vylúčil nepriame páchateľstvo. Sám sa však domnieval, že možné je, a to hlavne 

s dôrazom na tenkú hranicu medzi nepriamym úmyslom a vedomou nedbalosťou v našom 

                                                   
51 DOLENSKÝ, Adolf. Poznámky k rekodifikaci. Trestní právo. Praha: Orac, 1996, č.11, s. 6. 
50 Taktiež, s. 7. 
51 HEIN, Oldřich. Kulhající trestní zákon. Trestněprávní revue. 2014, č.6, s.138.  
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trestnom zákone.52 Komentár k novému zákonu definitívne potvrdil možnosť jednania živého 

nástroja kulpózne.53 

 Vybraným ďalším problémom, s ktorými sa potýka prax aj náuka od uzákonenia tohto 

inštitútu, sa budem venovať bližšie v ďalších kapitolách. Jedno je však isté. Nepriame 

páchateľstvo si prešlo dlhým vývojom už pred jeho samotným definovaním v zákone v roku 

2009. Ako jedným zo zdrojov jeho počiatku je možné vnímať historicky už zodpovednosť 

príkazcu za jednanie príkazníka vyplývajúce z mandátnej zmluvy v rímskom trestnom práve. 

Za zvláštny prípad návodu z doby Premyslovcov sa taktiež považovalo utuženie vzťahu pána a 

poddaného. Znamenalo totiž, že pán tu vstúpil čo do trestu zcela na miesto služobníka alebo 

človeka jemu podriadenému, ak bol čin spáchaný s jeho rozkazom, vedomím a vôľou.54 Jeho 

korene tak siahajú hlboko do minulosti a bolo otázkou času, kedy ho autori nebudú musieť 

ďalej len dovodzovať a nájde si svoje miesto aj v oficiálnej kodifikácii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým  souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.11, s. 5-6.  
53 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 262. 
54 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.10, s. 22.  
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2 Páchateľ trestného činu  
 
 
2.1 Páchateľ trestného činu podľa §22 TZ 

 
            V novom zákone je venovaná zvýšená pozornosť definícii páchateľa, ktorá už 

nezdôrazňuje, že páchateľom trestného činu môže byť len ten, kto spáchal trestný čin sám, ako 

tomu bolo v starej úprave.55 § 22 odst.1 TZ znie: „Páchateľom trestného činu je ten, kto svojím 

jednaním naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo jeho pokusu či prípravy, ak je 

trestná“. To znamená, že páchateľ musí vykonať činnosť, ktorá je opísaná v príslušnom 

ustanovení zvláštnej časti trestného zákoníku, alebo ju aspoň pripravovať či sa o ňu pokúsiť.56 

Ako hovorí Jelínek, táto definícia je však nepresná a to dokonca v niekoľkých smeroch. 

Páchateľom totiž nebude len osoba, ktorá naplnila znaky skutkovej podstaty trestného činu, ale 

musí to byť fyzická osoba, ktorá rovnako spĺňa obecné znaky trestného činu. Tými sú vek, 

príčetnosť a rozumová a mravná vyspelosť u mladistvých.57 Páchateľom trestného činu tak 

môže byť len osoba, ktorá dovŕšila pätnásty rok veku a bola pri jeho spáchaní príčetná.58 Tieto 

znaky sú obligatórne a musia byť dané u každého trestného činu. U mladistvých59 sa navyše 

bude znaleckými posudkami skúmať to, či mohol páchateľ rozpoznať protiprávnosť svojho činu 

alebo ovládnuť svoje jednanie vzhľadom na jeho prebiehajúci mentálny vývoj. Treba však 

dodať, že takýto znalecký posudok má váhu dôkazu a bude na posúdení sudcu rozhodnúť 

o spôsobilosti mladistvého.  

 Prevažnú väčšinu trestných činov môže spáchať ktokoľvek, ak splní vyššie uvedené 

podmienky. Trestný zákon však môže v niektorom konkrétnom ustanovení zvláštnej časti 

vyžadovať určitú zvláštnu vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie páchateľa a tým obmedziť 

okruh osôb, ktoré sa môžu takéhoto činu dopustiť.60 Podľa toho sa rozlišuje konkrétny subjekt, 

ktorým je napríklad matka dieťaťa61 alebo dlžník62 a špeciálny subjekt, napr. úradnícka osoba63. 

                                                   
55 FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád. 
Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. Díl 1: Trestní zákoník, Praha: Linde, 2010, s. 133. 
56 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 149. 
57 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, 
s.197. 
58 §25 a §26 TZ 
59  §2 odst.1 písm. c) ZSVM mladistvým je ten, kto v dobe spáchania previnenia dovŕšil 15. rok svojho 
veku a neprekročil osemnásty rok  
60 Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, s.263. 
61 u TČ vraždy novonarodeného dieťaťa podľa §142 TZ 
62 u TČ zvýhodnenia veriteľa podľa §223 TZ 
63 podľa §329 a §330 TZ 
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To isté platí pre spolupáchateľa a nepriameho páchateľa. Osoba, ktorá tieto náležitosti nespĺňa, 

môže byť len účastníkom.64 Ustanovenia o konkrétnom a špeciálnom subjekte sa zásadne 

uplatnia rovnako u právnickej osoby, nakoľko zákonom z roku 201165 sa zaviedla taktiež trestná 

zodpovednosť právnických osôb. 

 Páchateľ musí naplniť skutkovú podstatu trestného činu, alebo jeho pokusu či prípravy 

vlastnoručne, alebo za použitia nejakého nástroja. Kratochvíl rozlišuje vo svojej knihe nástroje 

neživé de facto a de iure. De facto tak neživou vecou môže byť nôž, kameň, strelná zbraň, de 

iure napríklad pes, alebo akékoľvek iné zviera. Použitie zvieraťa k útoku sa tak stále podraďuje 

pod priame páchateľstvo. Až zneužitie iného človeka, „živého nástroja“, bude páchateľstvom 

nepriamym.66 

 

2.2 Páchateľ trestného činu z pohľadu kriminológie 

 
 Kriminológia pod pojmom páchateľa chápe nielen osoby, ktoré sa dopustili činov 

označených zákonom ako trestné činy, ale aj niektoré osoby, ktoré orgány činné v trestnom 

konaní trestne nestíhajú. Venuje pozornosť jedincom, ktorí svojím vekom alebo stavom 

vedomia presahujú rámec vymedzený trestným právom. Skúma aj osoby, ktoré si už svoj trest 

odpykali, ale aj jedincov označovaných ako potencionálni páchatelia trestných činov. 67 

Kriminológiu viac ako samotný trestný čin zaujíma spôsob jeho spáchania v spojitosti 

s osobnosťou páchateľa. Tá totiž nevzniká náhle, neobjavuje sa súčasne s faktom spáchania 

trestného činu, ale formuje sa celý život vplyvom rôznych činiteľov. Osobnosť páchateľa môže 

byť posudzovaná z rôznych hľadísk, ktorými môžu byť: 

 

a) štruktúra osobnosti, ktorá predstavuje skladbu vlastností jedinca; 

b) dynamika osobnosti, ktorá skúma chovanie a prežívanie človeka; 

c) vývoj osobnosti, v ktorom spočíva vznik konkrétnych vlastností.68 

 

                                                   
64 §24 v spojitosti s §114/3 TZ 
65 z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
66 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část.1 vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2009, s. 207. 
67 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ a kol. Kriminologie. 4.vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 87. 
68 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. 1. 
vyd. Praha: Jaroslav Hofman, 2010, s. 33-34. 
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 U páchateľov trestnej činnosti sa často prejavujú poruchy osobnosti a poruchy chovania. 

Sexuálne deviace majú napríklad významný vplyv na motiváciu a samotný spôsob páchania 

trestnej činnosti so sexuálnym podtónom.69 

 Kriminológia sa ďalej snaží zistiť, čo odlišuje zločincov od tých ľudí, ktorí spoločenské 

pravidlá a zákony neporušujú. S rozvojom znalostí o ľudskej mysli sa pozornosť zameriava na 

analýzu myšlienkových pochodov zločincov. Chovanie týchto osôb má slúžiť následne ako 

vodítko k určeniu ich fyzického vzhľadu, veku, úrovne vzdelania, sociálnemu postaveniu a tak 

pomôcť vyšetrovateľom obmedzit rozsah vyšetrovania.70 

 

2.3 Nepriamy páchateľ 

 

 Nový trestný kodex mal reagovať na aktuálne potreby vyvolané dynamikou kriminality. 

Aj preto v §22 odst. 2 naviac podrobne upravil tzv. nepriame páchateľstvo, u ktorého si prax 

dovtedy musela vypomáhať s teóriou a judikatúrou.71 Páchateľom trestného činu je tak aj ten, 

kto k prevedeniu činu použil inú osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nedostatok veku, 

nepríčetnosť, omyl alebo preto, že jednala v nutnej obrane, krajnej núdzi či za inej okolnosti 

vylučujúcej protiprávnosť, alebo sama nejednala alebo nejednala zavinene. Ďalej i ten, kto 

k prevedeniu činu užil takú osobu, ktorá nejednala v zvláštnom úmysle či z pohnútky 

predpokladanej zákonom; v týchto prípadoch však nie je vylúčená trestná zodpovednosť takejto 

osoby za iný trestný čin, ktorý týmto jednaním spáchala. Ako píše Fenyk, takto definovaná iná 

osoba, často nazývaná aj ako „živý nástroj“, nebola podľa dosavadnej rozhodovacej praxe buď 

zodpovedná vôbec alebo len obmedzene, napríklad za trestný čin spáchaný z nedbalosti, zatiaľ 

čo nepriamy páchateľ bol trestne zodpovedný za úmyselný trestný čin, ktorý prostredníctvom 

živého nástroja spáchal.72  

 Výčet možných prípadov nepriameho páchateľstva sa považuje za taxatívny, na druhej 

strane výčet okolností vylučujúcich protiprávnosť uzavretý nie je a ani byť nemôže. Tieto 

okolnosti totiž trestnú zodpovednosť zužujú73 a ich rozšírenie je možné, pretože trestné právo 

                                                   
69 Taktiež, s. 36. 
70 Taktiež, s. 38. 
71 TOGNER, Michal. Pokračování v účastenství. Trestneprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2008, č.8, s. 
250.  
72 FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 
40/2009 Sb. Trestní právo. Praha: Novatrix, 2009, č.3, s. 8.  
73 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č. 12, s. 21.  
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hmotné povoľuje použitie analógie v prospech páchateľa74. Podľa týchto okolností by bol 

posudzovaný aj prípad, kedy osoba poškodí značkovú bundu zlodeja v snahe zabrániť jeho 

úniku z miesta činu. Za normálnej situácie by totiž bola zodpovedná za poškodenie cudzej veci 

podľa §228 TZ, respektíve aspoň z priestupku podľa hodnoty poškodenej bundy. Ak mám teda 

rozmýšlať o výčte možných prípadov nepriameho páchateľstva v náväznosti na okolnosti 

vylučujúce protiprávnosť, tento výčet uzavretý nie je. Kmec sa vo svojom článku zamýšľa, čo 

sa stane, ak sa objaví ďalší možný typ takejto formy páchania trestnej činnosti, ktorý nebude 

môcť byť podradený pod okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Zmieňuje príklad kedy je použitá 

k spáchaniu činu osoba, ktorá disponuje hmotneprávnou exempciou. 75 Podobne uvažuje aj 

Jelínek a voči definícii vzniesol dve námietky. Chýba mu obecná formulácia nepriameho 

páchateľstva, tak ako je upravené v zahraničných zákonoch, kde nepriamy páchateľ je 

jednoducho ten, kto spácha trestný čin prostredníctvom iného. V taxatívnom výčte sa skrýva 

nebezpečie , že zákonodarca neodhalil všetky prípady.76 Z môjho uhľa pohľadu a vzhľadom na 

neustále sa zvyšujúcu kreativitu páchateľov trestných činov, by preto tento výčet mal byť 

upravený na demonštratívny, použitím slovíčka zejména, ak má dokonale pokryť všetky  možné 

prípady tohto inštitútu. Mohlo by totiž dôjsť k tomu, že aj napríklad vďaka nedokonalému výčtu 

duševných porúch bude psychicky chorý páchateľ zodpovedný a trestaný za svoj čin, namiesto 

toho, aby mu bolo uložené ochranné liečenie a pod. 

 Čo sa týka miesta činu, platia o ňom rovnaké poučky ako u obecného páchateľstva. 

Bude ním pochopiteľne rovnako miesto konania nepriameho páchateľa, tak isto ako aj miesto 

jednania použitej osoby. Trestný čin bude dokonaný spôsobením následku. To znamená, že 

napríklad trestný čin krádeže prostredníctvom neplnoletej osoby bude dokonaný, ak sa táto 

osoba zmocní veci, aj keď sa nepriamy páchateľ ešte k veci nedostal. Dokonaním sa tak nebude 

rozumieť, ak nepriamy páchateľ vykoná svoje jednanie, napríklad keď vydá rozkaz k streľbe, 

ale k samotnému následku ešte nedošlo.77 

 Nepriamy páchateľ k tomu, aby bol trestne zodpovedný, musí spĺňať zákonné 

podmienky vyžadované pre trestnú zodpovednosť páchateľa.78 Právne relevantné však budú len 

                                                   
74 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, 
s.64. 
75 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.12, s. 20, 21. 
76 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
303. 
77 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.11, s. 8.  
78 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 92.  
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tie prípady, kde bude trestná zodpovednosť človeka v popredí úplne vylúčená alebo 

obmedzená. Ak by bolo totiž možné človeka v popredí činiť plne zodpovedným za jeho 

konanie, nemohli by sme už hovoriť o panstve nad činom človeka v pozadí. Človek v popredí 

by tak bol riadny priamy páchateľ a nemohol by byť považovaný za pouhý nástroj v rukách 

nepriameho páchateľa. Človek v pozadí by tak mohol byť jedine účastníkom, návodcom.  

 Vedľa objektívnej podmienky, ktorou je jednanie inej osoby odlišnej od nepriameho 

páchateľa, je nutná prítomnosť aj podmienky subjektívnej, teda zavinenia. Je však treba 

pripomenúť, že nie každý nedostatok vôle alebo vedenia  človeka v popredí zakladá panstvo 

nad činom. Má o ňom význam hovoriť len tam, kde sa tieto zložky vzťahujú k znakom 

skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu.79 Výborným príkladom môže byť osoba A, 

ktorá prinúti svojho milenca B k vražde svojho manžela C. Toto docieli sľubom, že sa potom 

za B vydá. V skutočnosti sa však A chce len zbaviť svojho manžela C a úmysel druhýkrát sa 

vydávať nemá. B naozaj vo vidine skvelého života po boku A spácha trestný čin vraždy na 

osobe C. V tomto prípade sa naozaj jedná o nedostatok zložky vedenia B, ktorý sa však vzťahuje 

len k motívu, ktorý je fakultatívnym znakom skutkovej podstaty trestného činu. Tento znak nie 

je vyžadovaný ako obligatórny znak skutkovej podstaty, a preto tu nemôže pripadnúť v úvahu 

nepriame páchateľstvo. 

 Vedľa tejto teórie princípu zodpovednosti, ktorá sa považuje za veľmi restriktívnu, sa 

však napríklad v nemeckej literatúre a judikatúre vyskytuje aj tzv. učenie o páchateľovi za 

páchateľom. Nepriame páchateľstvo je podľa neho treba rozšíriť aj na prípady, kedy bude 

človek v popredí plne zodpovedný za svoj čin a zároveň bude trestané nepriame páchateľstvo. 

V praxi sa podľa tohto učenia posudzovali prípady streľby na hraniciach medzi bývalou NDR 

a SRN. Tu vojaci, ktorí strieľali na základe rozkazov k streľbe, mali plnú trestnú zodpovednosť 

za svoje jednanie. Potrestaní ako nepriami páchatelia boli však aj tí, ktorí rozkazy vydávali.80 

 Úmysel nepriameho páchateľa sa vždy musí vzťahovať nie len k tomu, že chce spáchať 

úmyselný trestný čin, ale taktiež musí zahŕňať aj skutočnosť, že ovláda inú osobu a o tejto osobe 

vie, že za svoj čin nie je zodpovedná alebo je zodpovedná len obmedzene. Postačí však úmysel 

eventuálny, teda taký, že si je páchateľ vedomý možnosti, že takúto osobu ovláda a je s tým 

zrozumený. Ak by však nastala situácia, že sa osoba, ktorá objektívne jednala ako nepriamy 

páchateľ, mýlila v kvalite osoby ovládanej a teda v jej trestnej zodpovednosti, nebola by pre 

                                                   
79 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.11, s. 2,3.  
80 Taktiež. 
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nedostatok zavinenia nepriamym páchateľom.81 Takáto situácia by sa obvykle posudzovala ako 

pokus účastníctva postihovaný v rámci prípravy82. Ako príklad by mohlo ísť o prípad osoby 

čakajúcej v hoteli, ktorá významne mrkne na vrátnika a v domnení, že ten pochopil, že nejde 

o jej lacné zvádzanie, ale o tichú dohodu, že mu pomôže ukradnúť cudzí kufor, ho požiada, aby 

kufor odniesol. To následne nič netušiaci vrátnik urobí. Ďalším dobrým prípadom by bol 

predavač v zastavárni, ktorý požiada osobu, ktorá uňho pravidelne predáva kradnuté mobily 

o obstaranie konkrétneho modelu, o ktorý je záujem na trhu. Ovšem, táto osoba je mladšia 15 

rokov, o čom on netuší. V oboch prípadoch osoba stojaca v pozadí trestného činu nevie, že 

osoba v popredí, ktorú ovláda, nie je trestne zodpovedná. Ak by vedela, jednalo by sa 

o nepriame páchateľstvo, v týchto prípadoch však pôjde o návod k trestnému činu podľa 

ustanovení o účastníctve.83  

 Nepriame páchateľstvo je zvyčajne páchané formou aktívneho konania. Je však možné 

ho spáchať aj úmyselným opomenutím, čo síce nie je zákoníkom výslovne upravené, ale 

zdôrazňuje to dôvodová správa, ktorá vychádza z praktických možností oboch foriem 

jednania.84 Príkladom je napríklad lekár v psychiatrickom ústave, ktorý úmyselne opomenie 

zabrániť nepríčetnej osobe, aby usmrtila poškodeného , ktorého nenávidí.85  Toto opomenutie 

môže spočívať v nepodaní tlmiacich liekov chorému86, ku ktorému bol nepriamy páchateľ, 

v tomto prípade lekár, podľa okolností a svojich pomerov povinný.87 

 

2.4 K zodpovednosti nepriameho páchateľa a k okolnosti, ktorá podmieňuje použitie 

vyššej trestnej sadzby 

 
 Otázka ako postupovať pri excesi na strane živého nástroja je sporná. Ak napríklad 

maloletý prevedie závažnejší trestný čin, ako ku ktorému bol navedený, podľa Zeleného nie je 

možné postupovať inak než v prípade, ak by bola priamym páchateľom osoba trestne 

                                                   
81 JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 
Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 45, 46. 
82 Tá je však podľa § 20 TZ trestná len u zvlášť závažných zločinov. 
83 JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 
Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 46.  
84 FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 
40/2009 Sb. Trestní právo. Praha: Novatrix, 2009, č.3, s. 8. 
85 FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád. 
Průvodce trestneprávními předpisy a judikaturou. Díl 1: Trestní zákoník, Praha: Linde, 2010, s. 133. 
86 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 258. 
87 podľa §112 TZ 
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zodpovedná. To znamená, že ak bol maloletý navedený ku krádeži, ale dopustil sa jednania, 

ktoré by sa dalo kvalifikovať ako lúpež, jednalo by sa o účastníctvo, resp. prípravu ku krádeži. 

Bol by však podľa neho zvýšený stupeň spoločenskej škodlivosti a to tým, že bol navedený 

nedospelý a že návod bol natoľko dôrazný, že neváhal pri zmocnení sa veci použiť násilie. 

Zdôrazňuje však, že všetko zmienené by platilo len v prípade, že po subjektívnej stránke by 

musel návodca jednať tak, že sa chce dopustiť účastníctva na trestnom čine, tj. mal by za to, že 

navádza osobu trestne zodpovednú. Má však za to, že aj v prípade, že by vedel, že osoba je 

maloletá, šlo by o nepriame páchateľstvo ku krádeži v súlade so zásadou zodpovednosti za 

zavinenie. Upozorňuje na to, že takéto prípady nie sú v literatúre moc riešené, pretože čo sa 

týka excesov, sa autori zaoberajú len prípadmi, v ktorých ide o osobu trestne zodpovednú. 88 

 

 Dnešná náuka má však už v tejto otázke jasnejšie riešenie. Podľa uznesenia Vrchného 

súdu v Prahe zo dňa 26.1.2012, sp. zn. 2 To 26/2011, bol obžalovaný A.A. uznaný vinným zo 

spáchania zvlášť závažného zločinu lúpeže podľa §173 odst. 1, odst. 2 písm. b) TZ formou 

nepriameho páchateľstva podľa §22 odst. 2 TZ. Podľa rozsudku krajského súdu naviedol 

šesťročnú B.B., aby strčila do poškodenej C.C., ktorej bolo v tej dobe viac než osemdesiat rokov 

a šla od zastávky MHD smerom k hlavnému vchodu hypermarketu Tesco, s tým, že sa obvinený 

potom zmocní jej kabelky za účelom získania finančných prostriedkov. Neplnoletá B.B. na jeho 

pokyn skutočne zozadu prudko rukami strčila do poškodenej, ktorá spadla na chodník 

a v dôsledku pádu utrpela zlomeninu stehennej kosti a pomliaždenie chrbáta. Páchateľ 

vzhľadom k veku poškodenej a svojmu intelektu a životným skúsenostiam vedieť mal a mohol, 

že poškodená si pri takom páde môže privodiť ťažké zranenie.  

 Právne vety Vrchného súdu v Prahe hovoria, že fyzická, trestne zodpovedná osoba, 

ktorá navedie dieťa mladšie pätnásť rokov, aby na ulici strčilo do inej osoby a zmocnilo sa tak 

jej tašky, je nepriamym páchateľom zvlášť závažného zločinu lúpeže. Pokiaľ takto napadnutá 

osoba spadne a privodí si pádom ťažké zranenie, zodpovedá nepriamy páchateľ za tento ťažší 

následok z nevedomej nedbalosti, ak vzhľadom k okolnostiam a svojim osobným pomerom mal 

a mohol vedieť, že k nemu môže dôjsť. 

 

 

                                                   
88 ZELENÝ, Pavel. K akcesoritě účastenství. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí české advokacie 
a Ústredie slovenskej advokácie, 1979, říjen-prosinec, s. 11. 
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2.5 Nepriamy či priamy páchateľ 

 
 „Teória bez praxe je neplodná a prax bez teórie zaslepená.“89 Ako hovorí Kratochvíl, 

trestná prax opäť nedávno potvrdila, že najrôznejšie formy páchateľstva, nemusia vždy a vo 

všetkých prípadoch vôbec dosiahnuť na konkrétnu kauzu tak, aby šlo o trestný postih, resp. 

trestnú zodpovednosť založenú nie len spravodlivo, ale aj spôsobom zcela zákonným. 90 Trestná 

súčinnosť môže byť skutočná a zdánlivá. Pod tou skutočnou (de facto aj de iure) sa rozumie 

kvalifikovaná forma trestnej činnosti, ktorá sa vyznačuje dvoma či viacerými subjektmi, 

jedným spoločným trestným činom alebo činom hlavným a s ním súvisiacimi činmi vedľajšími 

a vzájomnou prepojenosťou subjektívnych a objektívnych stránok jednania zúčastnených 

subjektov. Tieto znaky musia byť splnené kumulatívne, ak zákon nepripúšťa ich alternatívnosť, 

v inom prípade pôjde o trestnú súčinnosť zdanlivú. Taká trestná súčinnosť existuje len de facto, 

napr. pri quasispolupáchateľstve sui generis, ktoré spočíva v spoločnom úmyselnom jednaní 

aspoň jednej osoby trestne zodpovednej s osobou trestne nezodpovednou. V takom prípade 

pôjde de iure len o samostatný trestný čin trestne zodpovedného páchateľa. 91 

 Problematikou tejto teórie v praxi sa zaoberal práve Najvyšší súd vo svojom uznesení92, 

v ktorom sa mladistvý dopustil previnenia vraždy podľa §140 odst. 2 TZ ako nepriamy páchateľ 

podľa §22 odst. 2 TZ. Ako uviedol, podľa skutkových zistení odvolacieho súdu podstata 

jednania mladistvého spočívala v tom, že v dobe necelých dvoch mesiacov, kedy neplnoletý F.F. 

plánoval a pripravoval usmrtenie zastrelením poškodeného O.O.… ktorý maloletého dlhodobo 

šikanoval… a zoznámil s týmto zámerom mladistvého..ktorý bol O.O. takisto v minulosti 

šikanovaný… mladistvý prejavil s jeho usmrtením súhlas a k požiadavku neplnoletého F.F. k 

uľahčeniu usmrtenia poškodeného prisľúbil pomoc spočívajúcu v tom, že poškodeného vyláka 

na určené miesto činu; za týmto účelom si neplnoletý opatril pištol… určil miesto a dátum 

prevedenia činu a vykopal v lesnom poraste hrob pre ukrytie tela… mladistvý a neplnoletý F.F. 

sa šli na pripravené miesto spoločne pozrieť… potom sa vrátili a mladistvý vylákal 

poškodeného O.O. z miesta jeho bydliska  pod zámienkou, že v lese rastie marihuana a že si 

môže natrhať koľko chce… spoločne sa s neplnoletým F.F. presunuli na predom určené miesto 

v lese… a potom čo mladistvý odviedol poškodeného naznačeným smerom, kde má rásť 

                                                   
89 výrok Jana Amosa Komenského. 
90 KRATOCHVÍL, Vladimír. Od nepřímého pachatelství k přímému ( skrze quasispolupachatelství sui 
generis), anebo beztrestnost? Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 12. 
91 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 347, 
370. 
92 Sp.zn. 8 Tdo 715/2015-46. 
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marihuana… vzal neplnoletý pripravenú zbraň… a so zámerom usmrtiť strelil poškodeného raz 

do chrbáta.. raz do oblasti ľavej ušnice… poškodený aj cez spôsobené závažné zranenia 

prežíval… a bolo mu možné k záchrane života zaistiť rýchlu lekársku pomoc… za situácie kedy 

poškodený šiel smerom ku strelcovi, vyzval mladistvý, ktorý na celý útok prihliadal… 

neplnoletého ,,nech ho dorazí”… na čo neplnoletý… zbraň znova nabil a poškodeného… strelil 

čelne do oblasti hlavy v dôsledku čoho poškodený spadol na zem a ležiaceho poškodeného 

následne strelil znova do hlavy… pričom na následky týchto strelných poranení hlavy a trupu 

poškodený na mieste zomrel. 

 Podľa rozsudku krajského súdu mladistvý iného úmyselne usmrtil po predchádzajúcom 

uvážení a k prevedeniu činu užil inej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nedostatok 

veku, čím spáchal previnenie vraždy a to ako nepriamy páchateľ. Odvolací súd zotrval na 

rovnakej právnej kvalifikácii. Odvolával sa pri svojich záveroch na úvahy v literatúre, že 

napriek tomu, že pre nepriame páchateľstvo je typická stopercentná dominancia nepriameho 

páchateľa, nie je splnenie tohto znaku vylúčené ani vtedy, ak sa tak stalo v čiastočnom rozsahu, 

teda aspoň v druhej fáze súdené skutku, na samotnom mieste činu, kedy došlo k streľbe na 

pokyn mladistvého slovami ,,doraz ho”. Práve v tomto okamihu sa podľa odvolacieho súdu 

zmenilo postavenie mladistvého z pomocníka k činu inak trestnému na nepriameho páchateľa.93 

 Podľa presvedčenia Najvyššieho súdu, jednanie mladistvého vykazuje znaky previnenia 

vraždy, avšak nesúhlasí úplne s právnymi závermi, že sa ho dopustil ako nepriamy páchateľ. V 

prvom rade nesúhlasí s ,,umelým” izolovane posudzovaným jednaním mladistvého, kde ho 

odvolací súd rozdelil na dve časti, na časť vylákania poškodeného na miesto činu a na časť 

odohrávajúcu sa na mieste činu. Jednanie mladistvého sa totiž pred činom neobmedzilo len na 

prísľub psychickej pomoci, tj. vylákanie poškodeného. Odkazuje na udalosť, kde sa mladistvý 

a neplnoletý zišli a šli sa spoločne pozrieť na pripravované miesto činu, pripravený hrob aj 

zbraň. Táto časť jednania podľa neho nie je nevýznamná, pretože logicky spája jednanie pred 

činom a jednanie na mieste činu. Práve v dôsledku toho nepovažuje za správny názor, že v 

každej fáze vystupoval mladistvý v odlišnom právnom postavení. Dovolací súd zároveň 

pripomína, že mladistvý od počiatku vedel o zámere neplnoletého poškodeného usmrtiť a 

nijakým spôsobom proti nemu neprotestoval, dokonca prisľúbil pomoc, ktorá bola kľúčovou 

podmienkou úspešného prevedenia akcie a ktorú aj následne v daný deň poskytol. Má taktiež 

                                                   
93 Je treba upozorniť, že mladistvý opakovane podotkol, že skutkový záver o tom, že neplnoletého 
vyzval, aby poškodeného dorazil, je podporovaný jediným dôkazom, ktorým je svedecká výpoveď 
neplnoletého, o ktorej vierohodnosti je možné dôvodne pochybovať a keďže toto osamotené tvrdenie 
nebolo potvrdené žiadnym iným objektívnym dôkazom, za tejto situácie by nemalo dôjsť k vydaniu 
odsudzujúceho rozsudku, pretože tu je daný dôvod pochybovať o vine obvineného. 
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za to, že odvolací súd mal na samom začiatku odmietnuť záver, že mohlo ísť o spoločné 

jednanie mladistvého a neplnoletého v zmysle znakov spolupáchateľstva. Jednalo by sa o 

trestnú súčinnosť skutočnú, ktorá je v tomto prípade vylúčená, nakoľko nekonali minimálne 

dva trestne zodpovedné subjekty, ale len jeden. 

 Na základe všetkých skutkových zistení tak Najvyšší súd dospel k záveru, že jednanie 

obvineného presiahlo medze súčinnosti formálne vykazujúce znaky účastníctva vo forme 

pomoci podľa §24 odst. 1 TZ k previneniu vraždy. Nie je však správne toto jednanie 

kvalifikovat ako previnenie vraždy spáchaného nepriamym páchateľom podľa §22 odst. 2 TZ, 

pretože nie je možné presvedčivo uzavrieť, že by podstata činu mladistvého spočívala v tom, 

že úmyselne užil k spáchaniu svojho trestného činu inú osobu ako živý nástroj. Keďže 

mladistvý vedel o zámere neplnoletého, bol zoznámený s plánom, so spôsobom usmrtenia, 

ztotožnil sa s ním a participoval na ňom, pričom sa z jeho strany jednalo o rozhodnutie 

smerujúce k predvídanému následku, ktorý s neplnoletým sledoval, mladistvý v úmysle 

priamom iného usmrtil po predchodzom uvážení. Ide o spáchanie previnenia vraždy jediným 

páchateľom podľa §22 odst. 1 TZ, pretože previnenie spáchal spoločne s osobou pre nedostatok 

veku nezodpovednou, aj keď jeho miera účasti na spáchaní činu bola výrazne menšia. 

 S riešením dovolacieho súdu, teda s páchateľstvom priamym, Kratochvíl nesúhlasí.94 

Ako najhlavnejší dôvod uvádza, že nie je možné so spojením ,,spoločné jednanie”, ako tretím 

znakom spolupáchateľstva, pracovať v súvislosti so zdánlivou formou trestnej súčinnosti takým 

spôsobom, že jeho časť, ktorá je nepostihnuteľná u trestne nezodpovedného 

quasispolupáchateľa (napr. neplnoletého) sa jednoducho presunie a pričíta trestne 

zodpovednému (spolu)páchateľovi, ktorý však de facto jednal len ako účastník, konkrétne ako 

pomocník. Takémuto postupu mala práve zabrániť nová úprava pomoci v §24 TZ, pretože 

dovtedy bol v trestnej praxi v podstate zakázanou analógiou legis spolupáchateľstva na prípady 

obyčajnej pomoci, čo bolo navyše v rozpore so zásadou subsidiarity trestnej represie. Spoločné 

jednanie tak podľa Kratochvíla dovolací súd interpretoval veľmi širokým spôsobom, aký bol 

typický pre prax pred nabytím účinnosti nového zákoníka, kedy de facto aj de iure jednanie len 

účastnícke bolo povýšené na spoločné jednanie v zmysle spolupáchateľstva. Rozhodnutie 

dovolacieho súdu vidí o to rozporuplnejšie, že aplikoval túto analógiu v prostredí trestnej 

súčinnosti zdánlivej. 

                                                   
94 KRATOCHVÍL, Vladimír. Od nepřímého pachatelství k přímému ( skrze quasispolupachatelství sui 
generis), anebo beztrestnost? Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 15, 16. 
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 Druhý kritický moment rozhodnutia vidí v esenciálnom znaku nepriameho 

páchateľstva, a to v dominancii nepriameho páchateľa.95 Tento znak podľa neho v 

posudzovanej kauze chýba. Ak by stačila dominancia čiastočná, tak by sa mladistvý v závislosti 

na tom, aké jednanie neplnoletého nasledovalo po jeho verbálnom prejave ,,doraz ho”, dopustil 

buď dokonaného previnenia premeditatívnej vraždy alebo jeho pokusu a to formou nepriameho 

páchateľstva. 

  Situácia sa tu však môže javiť aj ako opačná, kedy dominantným je skôr trestne 

nezodpovedný ,,vrah”  a ,,figúrkou” v jeho rukách je submisívne spolupracujúci mladistvý, ako 

ho neplnoletý označil vo svojej výpovedi. V rámci quasiúčastníctva sui generis pôjde o 

nepriame páchateľstvo ,,naruby”, kedy osoba trestne nezodpovedná navádza k trestnému činu 

inú osobu, trestne zodpovednú. V tom prípade je zodpovedný len navedený previnilec ako 

samostatný páchateľ a návodca ostáva mimo dosah trestného zákona.96 

 Kratochvíl uzatvára svoju úvahu tým, že v prípade, že by mladistvý naozaj len vylákal 

poškodeného na miesto činu, kde by sa len pasívne prizeral na quasidelikt neplnoletého, šlo by 

podľa neho o beztrestné jednanie, teda o medzeru v zákone. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
95 Typická a nesporná bude dominancia stopercentná, avšak učebnice nevylučujú ani naplnenie tohto 
znaku len v čiastočnom rozsahu. Percentuálny pomer však z hľadiska viny nehrá rolu, mohol by byť 
relevantný možno pri ukladaní trestu. 
96 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, s.374. 
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3 Živý nástroj 
 
3.1 Osoba nezodpovedná pre nedostatok veku 

 
 Pojem dieťa nie je v právnom poriadku vymedzený jednotne. Napríklad podľa 

Dohovoru o právach dieťaťa97 sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 

rokov.98 Podľa §126 TZ sa jedná taktiež o osoby mladšie 18 rokov. Ak však tento zákon stanoví 

vekovú hranicu u dieťaťa nižšiu ako 18 rokov, je za dieťa považovaná osoba, ktorej vek je takto 

vymedzený.99 Pokiaľ však osoba nadobudne plnoletosť pred dovŕšením osemnásteho roku veku 

podľa zákona č. 89/2012, Sb., nemá to žiadny vplyv na jej posúdenie ako dieťaťa podľa TZ.100 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mláděže za protiprávne činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže, je vo vzťahu k TZ normou špeciálnou. Pojem dieťaťa vymedzuje odlišne a to v §2 

odst. 1 písm. b) ako osobu mladšiu pätnásť rokov. Za mladistvého potom považuje toho, kto 

dovŕšil pätnásty rok a nepresiahol osemnásty rok svojho veku. 

 Na jednej strane existuje určitá vyššia miera tolerancie, keď sú páchateľmi deti a to 

vzhľadom na ich nezralosť. Na druhej strane existujú zvýšené obavy z kriminality mládeže 

a spoločnosť volá po účinnejších opatreniach ako sú napr. zvýšenie trestu, zníženie vekovej 

hranice trestnej zodpovednosti a podobne.101 Problematika detskej kriminality a jej venovaná 

pozornosť laickou verejnosťou sa zvyšuje vždy po spáchaní zvlášť závažných, smrťou 

končiacich jednaniach. Dochádza vtedy zo strany médií k prehnanej dramatizácii delikvencie 

páchanej deťmi bez toho, aby bolo upozornené na fakt, že sa zpravidla jedná o excesy, ktoré 

nesúvisia ani tak s vekom, ako s osobnými pomerami alebo psychickými chorobami.102 

 Téma veku a hranice trestnej zodpovednosti bola veľmi aktuálna v čase, kedy sa 

zákonodarca snažil kodifikovať nový trestný zákoník. Pokiaľ sa ozývali hlasy pre zníženie tejto 

hranice, poukazovali hlavne na brutalitu detských delikventov, na psychickú vyspelosť 

                                                   
97 Česká republika ho implementovala do svojho právneho poriadku v roku 1991, od roku 1989 kedy 
bola prijatá OSN ju s výnimkou USA ratifikovali všetky štáty sveta 
98 ak nie je podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, plnoletosť dosiahnutá skôr 
99 napríklad v prípade vraždy podľa §140 odst. 3 písm. c) TZ je za dieťa považovaná osoba mladšia 15 
rokov 
100 CHROMÝ, J. Trestněprávní ochrana mládeže v České republice – vybrané teoretická východiska. 
Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ, 2008, č.5, s. 28. 
101 SVATOŠ, Roman. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika.Praha: Tiskárna 
Ministerstva vnitra, 2013, č. 2, s. 139. 
102 VICHEREK, Juraj. Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue. Praha: 
C.H.Beck, 2016, č.1, s. 3. 
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mládeže, na právne poriadky okolitých zemí a na historickú skúsenosť103. Je pravda, že 

v deväťdesiatych rokoch po uvoľnení sociálnej kontroly prudko stúplo číslo počtu skutkov, 

ktorých sa dopustili deti mladšie 15 rokov. V Európe v tej dobe prevládal počet zemí, kde 

veková hranica trestnej zodpovednosti bola nižšia ako v ČR. Dôvodom, že každá spoločnosť 

pristupuje k svojim deťom aj na poli trestnej zodpovednosti rôzne, nie je, že by dieťa napríklad 

v Španielsku alebo Dánsku dospievalo pomalšie. Dôvodom môže byť rozdiel v kultúrno 

historickom vývoji jednotlivých spoločností a rozličné nazeranie na ochrannú rolu štátu, ako 

ochráncu spoločnosti na strane jednej a ochráncu dieťaťa na strane druhej. 104  

 Odvolávajúc sa na policajné kriminálne štatistiky z roku 1995, ktoré ukazovali, že až 

pre 19%105 všetkých prípadov v tom roku bolo zahájené trestné stíhanie neplnoletých, sa 

diskutované názory prikláňali k zníženiu hranice trestnej zodpovednosti na 14 rokov. 

Predkladali dva návrhy, a to: 

 

1.) dvojitú hranicu trestnej zodpovednosti, kedy by súčasná hranica trestnej zodpovednosti 

bola zachovaná a len účelovo znížená u páchateľov pre závažné trestné činy, ako lúpež 

alebo vražda, na hranicu 14 rokov; 

2.) zníženie na vekovú hranicu 14 rokov.106 

 

Účelom takéhoto návrhu nebolo uväzniť štrnásťročných páchateľov, ale učiniť ich skôr trestne 

zodpovednými za ich úmyselné trestné činy a podchytiť tak obdobie, kedy začínajú tie 

najperspektívnejšie kriminálne kariéry. 

 Od roku 1999, kedy detská kriminalita dosiahala svojho vrcholu, však počet 

registrovaných skutkov začal prudko klesať a bolo možné sledovať silnú degresívnu tendenciu, 

do roku 2007 až o 77%.107 Možno aj z týchto štatistík by sa dalo usudzovať, že potreba trestať 

osoby mladšie 15 rokov oslabla. Ďalším dôvodom by však mohla byť aj nižšia objasnenosť 

trestných činov, vyššia tolerancia k páchaniu trestných činov mládeže alebo aj vyššia 

latentnosť. Podľa mňa by sa v súčasnej modernej dobe malo znova uvažovať o znížení tejto 

hranice. Zníženie samo o sebe problém detskej kriminality nevyrieši, bolo by však adekvátnou 

                                                   
103 Pred rokom 1950 bola hranica trestnej zodpovednosti v našej republike stanovená na 14 rokov. 
104 MATIAŠKO, Maroš. K otázce věkové hranice trestní odpovědnosti: Realita a mystifikace. 
Trestneprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2008, č.7, s. 215.  
105 Toto percento predstavuje 21 611 nezletilých, z toho 1372 dievčat. 
106 MAREŠOVÁ, Alena. Proč usilujeme o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. České vězeňství. 
Praha: Tiskárna věznice Praha-Pankrác, 1996, č.5-6, s. 42. 
107 MATIAŠKO, Maroš. K otázce věkové hranice trestní odpovědnosti: Realita a mystifikace. 
Trestneprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2008, č.7, s. 216.  



	 30	

reakciou spoločnosti na zrýchlenie fyzického aj mentálneho vývoja detí. Dôvodová správa 

k ZSVM uvádza, že problém kriminality, ktorá je páchana deťmi do 15 rokov, by lepšie ako 

znižovanie hranice zodpovednosti lepšie zaistila celková reforma trestného súdnictva nad 

mládežou, ktorá by umožnila použiť špecifické výchovné a ochranné opatrenia aj voči deťom, 

ktoré sa dopustili činu inak trestného. 108 

 V globálnom merítku je pri stanovení hranice trestnej zodpovednosti braný ohľad 

v podstate na rovnaké faktory. Sú nimi duševný a telesný vývoj dieťaťa, výchova, životné 

skúsenosti, rodina, sociálne prostredie. Všade na svete majú tieto faktory podobné parametre. 

Napriek tomu v zemiach s podobnou úrovňou rozvoja a aj v rámci geograficky príbuzných 

štátov109 nepanuje konsenzus a táto hranica sa výrazne líši.110 

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže  spojuje vznik trestnej zodpovednosti dieťaťa 

z hľadiska veku s dovŕšením pätnásteho roku veku. Má za to, že pred dosiahnutím tohto veku 

sa deti považujú za nespôsobilé porušiť trestné právo, a teda nemôžu byť trestne zodpovedné. 

Ak v takomto veku spáchajú protiprávne činy a naplnia všetky znaky skutkovej podstaty 

určitého trestného činu, nemôžu byť trestneprávne postihnuté.111 

 Nepriamym páchateľom tak bude ten, kto užil k spáchaniu trestného činu osobu, ktorá 

nie je trestne zodpovedná pre nedostatok veku, čiže dieťa. Učebnicovým príkladom je otec, 

ktorý pošle svojho desaťročného syna kradnúť. Takýto páchateľ si musí byť vedomý veku 

osoby, ktorú zneužíva. Ak by sa mýlil, omyl by sa posudzoval podľa obecných zásad.  Jeho 

úmysel, ako subjektívny znak sa musí teda zhodovať so znakom objektívnym, čiže so 

skutočným vekom osoby, ktorú navádza k trestnému činu. Ak sa teda páchateľ domnieva, že 

navádza osobu, ktorá má 13 rokov, ale v skutočnosti má 16, pôjde o pokus nepriameho 

páchateľstva postihovaný podľa obecných zásad ako páchateľ pokusu. Ak sa naopak domnieva, 

že má 16, avšak táto osoba je oveľa mladšia a má len 13 rokov, budeme hovoriť o pokuse 

návodu, ktorý môže byť sankcionovaný v rámci prípravy, ale len u zvlášť závažných zločinov. 

V tomto druhom prípade by tak v mnohých prípadoch šlo vzhľadom k chybne nastavenému 

systému s obmedzenou trestnosťou prípravy o prípad beztrestný.112 

                                                   
108 KREJČIRIKOVÁ, Kateřina. Hranice trestní odpovědnosti mladistvých ve vybraných evropských 
zemích. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ, 2008, č.5, s. 39,40.  
109 V Dánsku je vek 15 rokov, Holandsku 12 rokov, Švajčiarsku 10. 
110 SALKOVA, Ekaterina, Janko ROJČEV. Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality mládeže. 
Právník. Praha: AV ČR, 2017, č.11, s. 992.  
111 Šámal, P., VÁLKOVÁ H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 699.  
112 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
304. 
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 Súhlas takejto osoba, ktorá nemá dostatočný vek k spáchaniu trestného činu, je pre jej 

beztrestnosť zcela bezvýznamný.113 To znamená, že pokiaľ by dvanásťročný syn súhlasil 

s pokynom otca, aby okrádal cestujúcich v MHD, lebo si za to bude môcť kúpiť nový mobil, 

nebude to mať vplyv na jeho beztrestnosť.  

 Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky z roku 1970114  rozhodol, že krajský 

súd pochybil pri právnom posúdení skutku maloletého. Podľa výroku napadnutého rozsudku 

totiž maloletý spáchal trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve formou 

spolupáchateľstva tak, že sa vlámal do predajne, odkiaľ odcudzil z majetku v socialistickom 

vlastníctve peniaze v hotovosti, dve fľašky liehovín a najmenej 14 kusov čokolády, čím 

spôsobil škodu prevyšujúcu 1388 Kčs. Druhý páchateľ zatiaľ „túroval“ motocykel pred 

predajňou, aby prehlušil hluk spôsobený vylamovaním dverí. Súd prvého stupňa správne zistil, 

že maloletý ešte nedosiahol 15. roku veku, ale nesprávne to vyhodnotil. V dôsledku toho nešlo 

o osobu, ktorá mohla byť považovaná za páchateľa. Podľa §11115  totiž ten, kto v dobe spáchania 

činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný. Preto ani druhý páchateľ 

nespáchal čin vo forme spolupáchateľstva podľa §9 odst. 2, ale len ako jediný páchateľ podľa 

§9 odst.1 spomenutého zákona. 

 

3.2 Osoba nezodpovedná pre nepríčetnosť 

 
 Živým nástrojom v rukách páchateľa môže byť aj osoba, ktorá nebude zodpovedná 

z dôvodu nedostatku príčetnosti. Príčetnosť sa nespája a už vôbec nezameňuje so spôsobilosťou 

k právnym úkonom. To znamená, že keď svojprávnosť osoby bola v občianskom súdnom 

konaní obmedzená, nemusí byť zároveň takáto osoba nepríčetná alebo so zmenšenou 

príčetnosťou podľa trestného zákoníka. Posudzovanie príčetnosti prísluší výlučne orgánom 

činným v trestnom konaní na základe skutočností vyplývajúcich z dôkazov, nakoľko sa jedná 

o otázku právnu.116 V právnom poriadku pojem príčetnosti definovaný nie je, argumentum 

a contrario sa dovodzuje z definície nepríčetnosti v §26 TZ, ktorá znie: „Kto pre duševnú 

poruchu v dobe spáchania činu nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládnuť svoje 

                                                   
113 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2009, s. 208. 
114 Sp.zn. 1 To 38/70, (R 51/1970 tr.) 
115 z.č. 140/1961 Sb. 
116 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 4 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 84.  
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jednanie, nie je za tento trestný čin trestne zodpovedný“. K tomu, aby živý nástroj jednal 

v nepríčetnosti, musia byť súčasne splnené 4 podmienky: 

 

a) trpí duševnou poruchou; 

b) nerozpoznáva protiprávnosť svojho jednania alebo nie je schopný ovládnuť svoje 

jednanie; 

c) táto strata rozpoznávacej schopnosti je dôsledkom duševnej poruchy, ktorou trpí; 

d) prvky duševnej poruchy a straty rozpoznávacej schopnosti boli prítomné v dobe 

spáchania činu. 117 

 

Legálnu definíciu duševnej poruchy uvádza trestný zákoník.118 Duševná porucha môže mať 

rôznu podobu, môže byť vrodená, získaná, trvalá, dlhotrvajúca alebo prechodná. Môže byť 

taktiež vyvolaná požitím návykových látok, alkoholických nápojov, drog alebo iných 

omamných látok. Samotná duševná porucha bez toho, že by vyvolala nedostatok schopnosti 

rozpoznávacej alebo určovacej, nemôže byť dôvodom nepríčetnosti.119 Preto trestné právo 

nezkúma samotnú duševnú poruchu, ale zaujíma ho jej vplyv na spáchanie činu so zreteľom 

k povahe trestného činu. Páchateľ môže byť schopný rozpoznať protiprávnosť krádeže, ktorej 

obsah je jednoduchý, nemusí však pochopiť zneužívanie informácií a postavenia v obchodnom 

styku. Duševná porucha je tak len dôvodom, resp. príčinou neschopnosti páchateľa ovládať 

svoje jednanie vlastnou vôľou.120  

 Učebnice uvádzajú príklad nepriameho páchateľa, ktorý privedie osobu s násilnými 

sklonmi návykovou látkou do stavu nepríčetnosti a využije ju tak k napadnutí predom 

vytipovanej osoby alebo prípad lekára, ktorý zneužil dôveryhodnosť pacienta trpiaceho  

duševnou poruchou k spáchaniu ťažkého ublíženia na zdraví sestričke, s ktorou mal pomer 

a ktorá chcela toto tajomstvo vyzradiť.121 Nepriamy páchateľ tak využíva znalosť duševnej 

                                                   
117 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vydání. Praha: Leges, 2017, 
s. 202. 
118 §123 „Duševnou poruchou sa rozumie mimo duševnej poruchy vyplývajúcej z duševnej choroby aj 
hlboká porucha vedomia, mentálna retardácia, ťažká sociálna porucha osobnosti alebo iná ťažká 
duševná alebo sexuálna odchylka“. 
119 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 
2017, s. 58.  
120 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
204, 205. 
121 Viď Jelínek, Šámal 
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poruchy a zneužíva ju, pretože vie, že takáto osoba nie je schopná domyslieť dôsledky svojho 

jednania a pochopiť podstatu toho čo je po nej požadované.122 

 Ako hovorí Jelínek, otázka zodpovednosti podľa platného trestného práva za činy 

spáchané v nepríčetnosti vyvolanej pod vplyvom návykovej látky je v praxi považovaná za jednu 

z najťažších úloh. Je to spôsobené hlavne tým, že pre celkové posúdenie činu je nutné 

prezkúmať psychický vzťah páchateľa k činu bezprostredne pred jeho spáchaním a v dobe jeho 

spáchania, čo býva naozaj neľahké.123 

 Trestný zákoník vedľa nepríčetnosti počíta aj so zmenšenou príčetnosťou, ktorú 

definuje v §27.124 Z aspektu viny však takto znížená schopnosť rozumová alebo určovacia, 

ktorá existuje v dobe spáchania činu, nemá za následok beztrestnosť, preto je pre nepriame 

páchateľstvo bezvýznamná.125 

 Špeciálny dôvod nepríčetnosti, ktorý nie je naviazaný na duševnú poruchu, ale na 

rozumovú a mravnú vyspelosť, sa týka podľa ZSVM mladistvých. Stupeň tejto vyspelosti je 

hlavne u mladistvých v okolí pätnásteho roku veku veľmi rozdielni, a preto ten, kto v dobe 

spáchania činu nedosiahol takej rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho 

protiprávnosť alebo ovládnuť svoje jednanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný. Ide 

o otázku, ktorú v prípade pochybností musia riešiť dvaja znalci so špecializáciou na detskú 

psychológiu a psychiatriu z oboru zdravotníctva a pedagogiky. Takéto znalecké posudky sú 

však len podkladom pre vytvorenie úsudku sudcu, pretože podmienená príčetnosť je otázkou 

právnou.126 

 

3.3 Osoba nezodpovedná pre omyl 

 
 Slovo omyl v najobecnejšom význame tohto slova spočíva v rozpore subjektívnej 

a objektívnej reality. To platí obecne aj v samotnom práve. V náuke prevláda názor, že omyl 

v trestnom práve je obrátené zavinenie, preto niektoré trestné zákony dlho nemali o omyle 

                                                   
122 DRAŠTÍK, A.; R. FREMR; T. DURDÍK; M. Růžička, A. SOTOLÁŘ a kol. Trestní zákoník. 
Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s.183.  
123 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
210. 
124 “Kto pre duševnú poruchu v dobe spáchania činu mal podstatne zníženú schopnosť rozpoznať jeho 
protiprávnosť alebo ovládnuť svoje jednanie, je zmenšene príčetný“. 
125 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2009, s. 211. 
126 Šámal, P., VÁLKOVÁ H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 42. 
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ustanovenie, pretože zásady o omyle vyplývali zo zásad o zavinení .127 Aby páchateľ mohol 

teda jednať v omyle, musí byť schopný jednať zavinene. V prípade páchateľa, ktorý 

nedisponuje touto schopnosťou, či už pre nepríčetnosť alebo rozumovú a mravnú vyspelosť, 

ktoré som zmieňovala v predošlých podkapitolách, nebude tento trestne zodpovedný už z týchto 

dôvodov, čiže ustanovenia o omyle sa naňho neuplatnia vôbec.128  

 Prípady omylu sú diferencované podľa charakteru nezhody páchateľovho vedenia 

a jeho predstáv so skutočnosťou na omyl negatívny a pozitívny , skutkový a právny. V prvom 

prípade rozdelenia subjekt trestného činu nevie, že niečo objektívne existuje, alebo existenciu 

niečoho, čo nie je, mylne predpokladá. O druhé delenie pôjde s prihliadnutím potom k tomu, 

čoho sa omyl týka, či otázok skutkových alebo právnych. 

 

3.3.1 Omyl skutkový 

  

 O skutkový omyl pôjde vtedy ak sa bude týkať znakov skutkovej podstaty trestného 

činu. Páchateľ v prípade negatívneho omylu nevie o faktickej okolnosti, ktorá podmieňuje 

trestnosť jeho činu a tak zákon v §18 odst. 1 vylučuje jeho úmyselné zavinenie resp. vedomú 

nedbalosť. Podľa okolností prípadu však nie je vylúčené zavinenie z nevedomej nedbalosti, 

kedy páchateľ o nich vedieť mal a mohol. Pokiaľ teda A uviedol svojho dobrého kamaráta 

poľovníka B v omyl tým, že mu povedal, že v kroví zahliadol diviaka a ten následne vystrelil, 

pričom však zasiahol manželku A, je vylúčená trestná zodpovednosť B za vraždu. Bude však 

treba skúmať jeho zodpovednosť za usmrtenie z nevedomej nedbalosti, pretože vzhľadom 

k okolnosti, že manželka A na poľovačku išla s nimi a v daný moment nebola nikde prítomná, 

B mal a mohol vedieť, že v kroví môže byť aj ona. A bude nepriamym páchateľom, ktorého 

úmyslom bolo sa takýmto spôsobom konečne  po rokoch zbaviť otravnej manželky, pričom 

využil omyl svojho kamaráta. 

 Veľmi zaujímavým prípadom s pomerne vysokou užitnou hodnotou schváleného 

rozhodnutia, ako píše právnický časopis129, je uznesenie Najvyššieho súdu z dňa 28.6.2017130. 

Spája totiž judikatúru omylu v trestnom práve, ktorej „nie je nikdy dosť“ a taktiež poskytuje 

nový pohľad na inštitút nepriameho páchateľstva. Potvrdzuje totiž, že „živým nástrojom“ môže 

                                                   
127 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém 
českého trestního práva: Část II.: Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, s. 317. 
128 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd.. 
Praha: C.H.Beck, 2009, s. 260. 
129 Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, č.5, s. 46.  
130 Sp.zn. 8 Tdo 420/2017, (R 36/2018). 
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byť nie len osoba fyzická, ale aj osoba právnická, v rámci ktorej určité fyzické osoby konali. 

U týchto osôb však chýbalo zavinenie, pretože jednali v skutkovom omyle negatívnom. 

V takom prípade nemôže byť takýto trestný čin právnickej osobe pričitateľný podľa §8 odst. 2 

zákona č. 418/2011 Sb.131 Právna veta tohto rozsudku hovorí: „Ak slúžilo páchateľovi 

fungovanie spoločnosti s ručením obmedzeným ako celok k páchaniu jeho podvodnej trestnej 

činnosti, z ktorej profitoval, a pokiaľ k spáchaniu niektorých jednotlivých útokov využil osoby 

činné v tejto spoločnosti, ktoré nepoznali a ani nepredpokladali ako možnú skutkovú okolnosť, 

ktorá je znakom trestného činu, v tomto prípade podvodu, a nejednali teda v zmysle §18 odst.1 

TZ úmyselne, ale konali v dobrej viere v negatívnom skutkovom omyle, potom páchateľ 

k prevedeniu činu ako jeho nepriamy páchateľ podľa §22 odst. 2 TZ užil inú osobu, ktorá 

nejednala zavinene“. V danom prípade sa obvinený zmluvne zaviazal niekoľkým poškodeným 

podnikajúcim osobám poskytovať pravidelnú optimalizáciu ich mobilných tarifov, pričom 

vedel, že takúto službu nebude môcť poskytnúť a ani ju poskytnúť nechcel. Uvádzal ich tak 

v omyl, pretože jediným cieľom jeho jednania bolo vylákať od nich odmenu v podobe 

bonusových bodov z ich zákazníckych účtov v spoločnosti T-Mobile, ktoré následne použil pre 

svoju potrebu na kúpu rôzneho tovaru, najmä nových mobilných telefónov. Ako závažné 

pochybenie nižších súdov videl Najvyšší súd práve pri posúdení tých jednotlivých útokov, 

u ktorých menom spoločnosti X nevystupoval priamo obvinený, ale niektorí z obchodných 

zástupcov tejto korporácie. Zhodli sa na tom, že pokiaľ totiž zjednávali a podpisovali zmluvy 

títo obchodní zástupci, ktorí jednali v dobrej viere, nebol daný podvodný úmysel od samého 

začiatku. Zabudli však úplne na inštitút nepriameho páchateľstva, pretože §22 odst. 2 TZ 

stanoví, že páchateľom trestného činu je aj ten, kto k prevedeniu činu použil inú osobu ktorá... 

nejednala zavinene. Táto definícia tak podľa Najvyššieho súdu dokonale dopadá na tento 

prípad, pretože bolo bez dôvodných pochybností preukázané, že fungovanie spoločnosti X, 

vrátane činnosti osôb, ktoré sa na jej aktivitách nejakým spôsobom podieľali, ako celok slúžilo 

obvinenému k páchaniu jeho trestnej činnosti.132 

 Podľa §9 odst. 2 TOPO je páchateľom aj právnická osoba, ktorá k prevedeniu činu užila 

inú právnickú alebo fyzickú osobu. A contrario potom logicky platí, že páchateľom činu nie je 

právnická osoba, ktorá bola k prevedeniu činu zneužitá inou právnickou alebo fyzickou osobou, 

a to práve za podmienok §22 odst. 2 TZ o nepriamom páchateľstve. 

                                                   
131 zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
132 ešte by som zmienila, že uvedené pochybenie nemohol Najvyšší súd z dôvodu absencie dovolania 
najvyššieho prokurátora v neprospech obvineného napraviť. 
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 Rovnaký význam bude mať pozitívny skutkový omyl o okolnostiach vylučujúcich 

protiprávnosť. V tomto prípade páchateľ mylne predpokladá, že tu sú skutočnosti , ktoré 

odôvodňujú nutnú obranu alebo krajnú núdzu. Ako príklad uvediem šéfa, ktorý uvedie v omyl 

svoju podriadenú, s ktorou kráča domov, keď ju presvedčí o tom, že chlapi, ktorí ju obkolesili, 

ju chcú okradnúť. Ona sa teda domnieva, že je oprávnená sa brániť. Bude však konať v omyle 

a pôjde o tzv. putatívnu nutnú obranu, pretože útok bol vedený zo žartu a nebol myslený vážne. 

133 Jej spolupracovníci si z nej chceli len vystreliť, pretože ju považovali za veľmi vážnu 

a v skutočnosti mali naplánovaný spoločný tanec po zhodení kukiel z tvárí. Šéf, ktorý o tomto 

pláne vedel, si ako nepriamy páchateľ chcel takto vybaviť dávny spor s jedným z kolegov 

a dúfal v to, že mu jeho podriadená ako živý nástroj aspoň zlomí nos. 

  

 O skutkový omyl pozitívny sa jedná vtedy, keď páchateľ predpokladá existenciu určitej 

skutkovej okolnosti, ktorá je znakom trestného činu a ktorá podmieňuje jeho trestnú 

zodpovednosť. Páchateľ sa ho dopúšťa v úmysle spáchať trestný čin, skutková podstata je však 

naplnená len v hlave páchateľa, pretože tieto okolnosti neexistujú. Tento prípad omylu sa 

u nepriameho páchateľstva nevyskytuje. Nepoužije sa ani negativný skutkový omyl 

o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť, pretože ten má rovnaký význam ako skutkový omyl 

pozitívny.134 

 

3.3.2 Omyl právny 

 

 Ak hovoríme o omyle právnom, jeho predmetom je mylná predstava o obsahu právnych 

noriem. Pozitívny prípad takéhoto omylu, nazývaný v náuke aj putatívny delikt, nemá na 

základe zásady nullum crimen sine lege žiadne trestneprávne dôsledky. Môže ísť o prípad silne 

založeného ekologického človeka so vzťahom k prírode, ktorý si bude myslieť , že jeho 

manželka sa dopúšťa vraždy pri krájaní zeleniny, pretože zelenina má dušu. Páchateľ sa nemôže 

dopustiť trestného činu, ktorý trestný zákon nepozná, aj keby si to subjektívne želal. Trestný 

zákon explicitne však upravuje v §19 len druhý prípad, právny omyl negatívny, u ktorého nie 

je rozhodná znalosť, resp. neznalosť konkrétneho zákona, ale bude rozhodná nevedomosť 

                                                   
133 JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 
Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 39. 
134 Taktiež. 
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o protiprávnosti konania.135 Trestný zákoník totiž uvádza, že kto pri spáchaní trestného činu 

nevie, že jeho čin je protiprávny, nejedná zavinene, ak sa nemohol omylu vyvarovať.  

 Úprava rozlišuje omyl ospravedlniteľný a neospravedlniteľný. Len prvý druh vylučuje 

páchateľove obe formy zavinenia, vrátane nevedomej nedbalosti a tak jeho trestnú 

zodpovednosť.136 Pôjde zvyčajne o prípady vo vzťahu k blanketným skutkovým podstatám, 

kedy požiadavok konkrétnej znalosti zákonnej úpravy, napríklad u deliktov hospodárskych 

alebo colných, môže byť neúmerne prísny, a to hlavne pre cudzincov, radových zamestnancov. 
137 Typickým príkladom bude, ak do zamestnania nastúpi filipínsky pracovník, ktorý sa v rámci 

pokynov svojho nadriadeného dopustí trestného činu Skrátenia dane, poplatkov a podobnej 

povinnej platby podľa §240 TZ.  

 Je vhodné chápať povinnosť zoznámiť sa s príslušnou právnou normou podľa §19 odst. 

2 TZ skrze kritéria povinnej miery opatrnosti. Ako hovorí Šámal, bude treba vždy zvažovať 

konkrétnu povinnosť vo vzťahu k určitej osobe zo všetkých hľadísk, ktoré sú významné so 

zreteľom na to, či sa jedná o občana Českej republiky alebo osobu bez štátnej príslušnosti, 

ktorá má na území Českej republiky povolený pobyt, či sa táto osoba zdržiavala v dobe činu na 

území Českej republiky alebo v cudzine, o aký trestný čin a mimotrestné predpisy sa 

v konkrétnom prípade jedná a či ide o osobu vo vzťahu k týmto predpisom odbornú alebo nie.138 

 

3.4 Osoba nezodpovedná pre okolnosť vylučujúcu protiprávnosť 

 
 Zo samotného pojmu v nadpise tejto kapitoly plynie, že sa jedná o také okolnosti, 

u ktorých absentuje škodlivosť páchateľa, ktorá je inak nezbytnou podmienkou trestnosti činu. 

Z tohto dôvodu trestná zodpovednosť nevzniká už od počiatku, ex tunc.139 Tieto okolnosti je 

možné rozdeliť na tie, ktoré trestný zákoník vymenováva, sú nimi nutná obrana, krajná núdza, 

zvolenie poškodeného, prípustné riziko, oprávnené použitie zbrane a tie, ktoré trestný zákoník 

nevymenováva a krištalizujú sa zavedenou praxou napr. vykonanie záväzného rozkazu, výkon 

                                                   
135 RICHTER, Martin. Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak přistupovat 
k posuzování jeho vyvarovatelnosti? Trestneprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2018, č. 6., s. 131. 
136 JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 
Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 40. 
137 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 
266, 267. 
138 Taktiež, s. 273. 
139 SKUPIN, Zdeněk Jiří. Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním 
zásahu do autorských práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou obranu 
a krajní nouzi. Trestněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2019, č. 2, s. 27. 
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lekárskeho zákroku, rozhodnutie sudcu, šport a bojové umenie. Je možné ich uplatniť 

u všetkých trestných činov, pri niektorých je však obtiažne si predstaviť, kedy by bolo možné 

napríklad takú nutnú obranu použiť, napríklad u trestných činov hospodárskych.140 

 

3.4.1 Nutná obrana 

  

 Zákonné vymedzenie nutnej obrany je založené na kombinácii pozitívnej a negatívnej 

definície. Na jednej strane zákon stanoví podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo 

jednať o nutnú obranu. Podstata nutnej obrany teda spočíva v odvracaní priamo hroziaceho 

útoku smerujúceho voči právnym statkom chránených trestným zákonom. Na strane druhej 

deklaruje, že takýto čin nutnou obranou nebude, ak si obránca počíňa zcela zjavne 

neprimerane.141   

 Prvým predpokladom toho, aby mohlo ísť o nutnú obranu je teda útok. Útokom sa 

rozumie protiprávne úmyselné jednanie človeka. V prípade nepriameho páchateľstva musí byť 

tento útok vyvolaný nepriamym páchateľom. Tak napríklad A presvedčí svojho známeho B, že 

jeho manželka spáva s C. Vyprovokuje ho natoľko, že keď potom C zazvoní u B doma, B, ktorý 

je náchylný k výbušnej povahe sa nezdrží a vytiahne naňho nôž, ktorým práve krájal mäso v 

kuchyni. C sa v obave o svoj život vrhne na B, pričom mu spôsobí ťažký otras mozgu pri náraze 

o zem. A sa takýmto spôsobom snažil odstaviť významnú konkurenciu v biznise, ktorú videl 

práve vo svojom známom. A bude zodpovedný za úmyselný trestný čin ťažkého ublíženia na 

zdraví , zatiaľ čo C, jednajúci v nutnej obrane, ostane beztrestný. 

 Čo sa týka subjektívnej stránky obráncu, väčšia časť náuky vyslovuje požiadavok, aby 

obránca jednal s vedomím prítomnosti stavu nutnej obrany a aby sa cítil byť ohrozený. Tento 

požiadavok je možné dovodiť z povahy inštitútu nutnej obrany, pretože človeku , ktorý si nie 

je vedomý existencie situácie nutnej obrany, nemôže ísť ani o sebaobranu, ani o obranu 

právneho poriadku, ako dvoch základných zložiek, na ktorých je právo nutnej obrany 

vybudované a tak nejedná ako obránca.142 Čo sa týka momentu, kedy obrana môže začať, 

prevažujúci názor  výstižne vyjadruje Jelínek, podľa ktorého „ rozhodne nie je treba s obranou 

čakať, až útok začne a až útočník udrie prvý“.143 To je logické. Pokiaľ by mala osoba pasívne 

                                                   
140 Taktiež. 
141 KUČERA, Pavol. K některým aspektům nutné obrany ve smyslu §29 trestního zákoníku. Trestní 
právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, č.4, s. 11.  
142 Taktiež, s. 14. 
143 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
264. 
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a odovzdane čakať, až ju útočník začne mlátiť, bola by často akákoľvek obrana už márna.144 To 

vyplýva aj z judikatúry.145 

 Posledným aspektom je pojem „ zcela zjavne“ , ktorý je nutné posudzovať podľa toho, 

ako sa podmienky útoku javili. Intenzita útoku sa môže posúdiť aj podľa prostriedku, ktorý si 

útočník vybral. Nepôjde však o súboj rovnakých zbraní, pretože obránca nemá čas si 

prostriedky na svoju obranu vyberať, zatiaľ čo útočník má zpravidla dostatok času. Je častokrát 

veľmi ťažkou úlohou sa v zlomku pár sekúnd rozhodnúť, aký spôsob obrany použiť tak, aby 

obrana nevybočila z §29 TZ.146 Aj keď na útočníka netreba brať ohľady, nie je možné ho 

usmrtiť, ak k odrazeniu útoku postačí jeho zranenie. V českom práve to vychádza z princípu 

humanizmu. Zaujímavosťou americkej právnej úpravy v prípade nutnej obrany je možnosť 

smrteľného zranenia páchateľa, ktorý zaútočil na osobu v jej vlastnom dome, nech už pri útoku 

použil akékoľvek prostriedky. Z môjho uhla pohľadu by možno bolo vhodné zvážiť takýto 

prípad nutnej obrany aj u nás. Vychádzam totiž z názoru, že kde inde by sa mal človek cítiť 

naozaj v bezpečí, ak nie vo svojom príbytku, kde má svoje deti a rodinu, v drvivej väčšine 

prípadov hodnoty pre človeka v živote najdôležitejšie. Potom ten, kto by sa opovážil túto oázu 

kľudu a bezpečia narušiť tým, že by v rámci tohto priestoru zaútočil, by si zaslúžil byť 

potrestaný primeraným trestom. 

 Jedná sa o pomerne výnimočný prípad formy trestnej činnosti v rámci nepriameho 

páchateľstva, avšak nie zcela vylučiteľný. Je však k nemu zaručene treba dobrú stratégiu a plán. 

Na záver treba podotknúť, že hroziaci útok musí viesť osoba odlišná od nepriameho páchateľa. 

 

3.4.2 Krajná núdza 

 

 Na rozdiel od nutnej obrany, krajná núdza „živého nástroja“ v rukách nepriameho 

páchateľa môže byť vyvolaná aj samotným nepriamym páchateľom, napríklad využitím 

rôznych foriem hrozieb. Podľa § 28 TZ v krajnej núdzi odvraciame nebezpečie priamo hroziace 

záujmu chráneného zákonom, pričom je tu zároveň požiadavok subsidiarity, kedy nebezpečie 

nie je možné odvrátiť inak a požiadavok proporcionality, kedy spôsobený následok nesmie byť 

                                                   
144 KUČERA, Pavol. K některým aspektům nutné obrany ve smyslu §29 trestního zákoníku. Trestní 
právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, č.4, s. 13. 
145 napr. v rozhodnutí pod č. 41/80 Sb. rozh. tr. je uvedené, že „od brániaceho sa nie je možné žiadať, 
aby vyčkával a spoliehal sa na náhodu, že škoda, ktorá objektívne, aj podľa jeho predstavy z útoku hrozí, 
nenastane, a aby nepoužil primerané a dostupné prostriedky obrany, aby hroziaci útok znemožnil 
a útočníka zneškodnil“ 
146 NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, č.2, s. 17,18.  
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rovnako závažný alebo závažnejší ako ten čo hrozil. K činu v krajnej núdzi je oprávnený 

každý, nie len ten, koho záujmy sú ohrozené .V krajnej núdzi však nemôžu konať osoby, ktorým 

povinnosť znášať nebezpečie ukladajú zvláštne predpisy a tieto osoby sa jej nemôžu vyhýbať 

odvolávajúc sa na vlastne ohrozenie.147 

 Pomer hroziacej škody a tej, ktorá bola spôsobená pri odvracaní nebezpečia sa 

posudzuje ex ante, to znamená, tak ako sa to javilo v dobe zásahu. Dodatočne sa totiž môže 

zdať, že bola spôsobená väčšia škoda, než ktorá hrozila.148 Taktiež biblická zásada oko za oko, 

zub za zub by tu neprešla. Záchrana jednoho záujmu obetovaním rovnocenného záujmu 

nezbavuje čin povahy nebezpečnej a nemôže tak vylúčiť trestnú zodpovednosť.149 

 Touto problematikou sa zaoberal Říha na vedeckej konferencii s názvom „Trestní 

zákoník – 10 let od přijetí“.150 Říha vychádzajúc z nemeckej právnej úpravy si totiž myslí, že 

zakotvenie inštitútu „omluvnej“ krajnej núdze do právneho poriadku by mohlo prispieť 

k riešeniu situácií, kedy dochádza práve ku kolíziám rovnakých hodnotových právnych statkov. 

Nemecké platné právo rozoznáva ospravedlňujúce a omlúvajúce dôvody krajnej núdze. K 

prípadom usmrtenia iného v rámci krajnej núdze sa trestneprávna teória stavia tak, že tento čin 

nemôže byť v rámci krajnej núdze nikdy ospravedlnený, nanajvýš môže byť ale omluvený. 

Práve omlúvajúce dôvody bývajú považované za tie, kedy v určitých situáciách nie je možné 

po páchateľovi požadovať chovanie, ktoré je v súlade s právom. Jedná sa napríklad o prípady 

záchrany vlastného života alebo života najbližších osôb. Usmrtenie iného by tak bolo vo 

výnimočných prípadoch omluvitelné, pokiaľ by to bola jediná možnosť ako zachrániť seba 

alebo svojich blízkych.151 

 Treba však podotknúť, že nemecký právny poriadok naprosto chráni každý ľudský život 

a to bez ohľadu na vek a dobu dožitia. Zásada absolútnej ochrany života, z ktorej vychádza, 

nepripúšťa ani výnimku, kedy by usmrtenie človeka, ktorého život za danej situácie aj tak nejde 

zachrániť, bolo nezbytné pre záchranu iného človeka.152 

                                                   
147 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 
390. 
148 DOLENSKÝ, Adolf. Příručka k studiu trestního práva: obecná část - trestní zákon a trestný čin. 
Praha: Policejní akademie ČR, 1997, s. 52. 
149 MATYS, Karel a kol. Trestní zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: Orbis, 1975.s. 100. 
150 DVOŘÁK, Marek. Konference „ Trestní zákoník – 10 let od přijetí“. Trestněprávní revue. Praha: 
C.H.Beck, 2019, č. 4, s. 86. 
151 pokiaľ napríklad pri stroskotaní lode topiaci sa páchateľ zhodí zo záchranného kolesa, ktoré unesie 
len jedného človeka, iného človeka. 
152 STOČESOVÁ, Simona. Krajní nouze v německém trestním právu. Trestní právo. Praha: Wolters 
Kluwer, 2017, č. 1, s. 20-23. 
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 Tak ako sa u nutnej obrany proporcionalita nevyžaduje, pretože následok je spôsobený 

samotnému útočníkovi, pri krajnej núdzi sa proporcionalita bude prísne skúmať, a to hlavne 

z dôvodu, že sa pri nej zasahuje do práv tretích osôb. Preto je kľúčové rozlišovanie medzi 

nutnou obranou a krajnou núdzou s ohľadom na následok. Nutná obrana totiž vylučuje až 

spôsobenie následku zcela zjavne neprimeraného, zatiaľ čo s krajnou núdzou sa nezlučuje ani 

spôsobenie následku rovnako závažného.  

 Príkladom z praxe vis compulsiva bol prípad Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej 

republiky z roku 1980.153 Obvinený otec podľa výpovede svedkov zamkol dvere od izby 

a hrozil deťom s nožom v ruke ich usmrtením, ak neuškrtia babičku. Mladistvá ju následne pod 

vplyvom vyhrážok so svojimi mladšími súrodencami zaškrtila. Krajský prokurátor sa odvolal 

k Najvyššiemu súdu s tvrdením, že nebola splnená podmienka proporcionality na to, aby 

mladistvá mohla byť oslobodená. Súd okrem iného skúmal odôvodnenosť otcových vyhrážok 

a prostredie, v akom deti vyrastali, a teda či mohla vzniknúť odôvodnená obava z uskutočnenia 

činu, ktorým hrozil. Čo je však ešte podstatnejšie, nebolo z jej výpovede jasné, či k spáchaniu 

činu došlo v dôsledku toho, že konala pod vplyvom hrozby, aby zachránila nielen svoj život , 

ale aj život ostatných detí. Iná by totiž bola situácia keby čin uskutočnila len v obave, že jej 

hrozilo usmrtenie, a iná v prípade, že bol uskutočnený v obave, že bude usmrtených viac osôb. 

Maloletá bola nakoniec uznaná vinnou z dôvodu nesplnenia požiadavku proporcionality krajnej 

núdze, pretože túto požiadavku nespĺňa konanie páchateľa, ktorý zachraňuje vlastný život tým, 

že usmrtí iného. 

 Nepriamy páchateľ teda v rámci vis compulsiva využíva osobu, ktorú pod hrozbou 

násilia, vyhrážok a nátlakom pôsobí na vôľu obvineného. Solnař ešte uvádza vo svojej knihe 

príklad skupiny osôb, ktorá prinúti násilím ďalšiu osobu, aby žiadala vo finančných inštitúciach 

poskytnutie úveru na neexistujúce podnikateľské zámery, čiže ju využije ako bieleho koňa.154  
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3.5 Iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť 

 

3.5.1 Zneužitie práva vydávať rozkazy 

 

 Jedna z okolností, ktorú trestný zákoník nespomína, ale učebnice áno, je aj zneužitie 

práva k vydávaniu rozkazov, pokiaľ ovšem ten, kto rozkaz dostal, bol povinný ho 

poslúchnuť.155  

 Solnař vo svojej knihe uvádza príklad policajného strelca.156 Ten stojí na určenom 

stanovišti za účelom prípadného zásahu voči páchateľovi a čaká na pokyny veliteľa zásahu, 

ktorému je podriadený. Je ozbrojený streľnou zbraňou. Veliteľ zásahu podľa obvyklého 

postupu vyjednáva s páchateľom bankovej lúpeže a zároveň koordinuje zásah pomocou 

vysielačky. Veliteľ následne vydá pokyn, práve prostredníctvom tohto zariadenia, pomocou 

ktorého komunikuje s ostatnými, aby strelec zamieril a vystrelil na páchateľa trestného činu, 

v prípade opustenia budovy banky. Strelec taktiež dostal informáciu, že páchateľ má na sebe 

umiestnenú nálož, ktorú je odhodlaný odpáliť. Nedisponuje však informáciou, že veliteľ zásahu 

uistil páchateľa, že sa naňho nebude strieľať v prípade, že sa vzdá. Nikto nepozná motív 

veliteľa, ktorým je pomstiť sa ze jeho jednanie tým, že ho nechá usmrtiť. Strelec príkaz 

poslúchne a páchateľa zastrelí. 

 Na túto situáciu by sa dalo hladieť z pohľadu skutkového omylu, ďalej na strelca ako 

na osobu, ktorá bola povinná poslúchnuť rozkaz, ako aj na osobu, ktorá nebude zodpovedná 

pre oprávnené použitie zbrane. Viac by som sa však priklonila k okolnosti, kedy bol páchateľ 

povinný poslúchnuť rozkaz nadriadeného, a tak nebude za svoj čin trestne zodpovedný práve 

z tohto dôvodu. 

 

3.5.2 Rozsudok sudcu ako obdoba príkazu 

 

 Ďalším veľmi špecifickým príkladom je sudca ako nepriamy páchateľ trestného činu 

vraždy podľa rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 7.12.1999.157 Právna veta 

tohto rozsudku hovorí, že „v rámci nepriameho páchateľstva trestného činu vraždy je tzv. živým 

nástrojom použitým k usmrtení osoby odsúdenej k trestu smrti vykonávateľ tohoto trestu.  

                                                   
155 viď. Solnař, Jelínek, Novotný 
156 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém 
českého trestního práva: Část II.: Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, s. 376 
157 rozsudok pod sp.zn. 7 Tz 179/99 uverejnený tiež v časopise Právní rozhledy, 2000, č.3., s. 120-125. 
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Nepriamym páchateľom je potom ten, kto úmyselne vyniesol nespravodlivý rozsudok smerujúci 

k fyzickej likvidácii odsúdenej osoby. Pravomocný a vykonateľný rozsudok smrti je totiž 

obdobou príkazu, ktorý je daný vykonávateľovi trestu smrti a ktorý je vykonávateľ povinný 

poslúchnuť. Organizátormi či návodcami na trestnom čine nepriameho páchateľa sú potom tí, 

ktorí poňali zámer fyzicky zlikvidovať túto osobu, zvolili rozsudok smrti za prostriedok vedúci 

k dosiahnutiu zamýšlaného cieľa, zinscenovali trestné konanie založené na falošnom obvinení, 

ovplyvnili súdne konanie tak, aby bol vynesený nespravodlivý odsudzujúci rozsudok a využili 

k tomu svoje faktické postavenie nad súdom v štruktúre politickej moci a štátneho mechanizmu.“ 

Z odôvodnenia rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že sa obvinený ako sudca pri hlavnom 

pojednávaní riadne nestaral o to, aby boli zachované vtedajšie zákony ľudovej demokratickej 

republiky a nesplnil si tak povinnosť spravodlivo rozhodovať o trestných činoch, ako mu to 

prikazoval vtedy platný trestný poriadok. V dôsledku toho potom došlo k porušeniu rady 

procesných ustanovení , ktoré vyústilo v neodôvodnené výroky o vine a v uložení, okrem iného, 

trestov smrti. Krajský súd po podaní sťažnosti štátneho zástupcu rozhodol o zastavení stíhania 

obvineného sudcu, a to z dôvodu, že sa naňho pre čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa, 

z ktorého bol obvinený vzťahuje amnestia prezidenta republiky z roku 1960. Minister 

spravodlivosti však následne podal sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného, 

pretože použitie amnestie považoval za vadné a namietol, že jednanie obvineného malo byť 

správne kvalifikované ako vražda. Najvyšší súd naozaj zistil, že zákon bol porušený. 

Z výpovede samotného sudcu158 bolo zrejmé, že v dobe, kedy vynášal rozsudok, vedel, že 

obvinení sú nevinní a že samotné obvinenie bolo proti nim vykonštruované. Obvinený sudca 

bez akéhokoľvek náznaku sebakritiky odmietal pred súdom svoju zodpovednosť za rozsudok, 

pre ktorý kladne hlasoval a odvolával sa na vtedajšie pomery. Ako sám povedal, „osobne žiadne 

pochybenie necíti, pretože prípad viedol predseda senátu a on sám tam len sedel a bol len malé 

koliečko vo veľkom súkolí a keby tam nebol, bol by tam niekto iný“. 

 Podľa vtedajšej Ústavy boli sudci viazaní len právnym poriadkom. Ak sa skutočná 

súdna prax od tejto zásady odchyľovala pod vplyvom politických orgánov, je nutné to vziať na 

vedomie, avšak je vylúčené z toho dovodzovať záver, že sudca nie je zodpovedný za svoje 

rozhodnutie.  

                                                   
158 podľa jeho názoru „bol celý proces formálny a všetky prípady bývalého Štátneho súdu boli 
zinscenované Komunistickou stranou ČSR, pretože strana rozhodovala o trestoch aj vine, súd o tom 
nerozhodoval, všetko bolo dohodnuté a rozhodnuté už predom, a tak tomu bolo aj v tomto prípade“ 
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Za podmienok, ktoré vymenoval Najvyšší súd159 je podľa neho vhodné uvažovať o tom, že 

vynesenie takéhoto rozsudku bolo nenahraditeľnou súčasťou smrtiaceho mechanismu 

a podstatu veci potom nemôže vystihnúť zodpovednosť sudcu len za zneužitie právomoci, ale 

jeho zodpovednosť za tzv. justičnú vraždu. Ďalej zosumarizoval, že „obvinený bol sudcom 

z povolania, bol členom senátu, mal rovný hlas pri hlasovaní, v hlavnom pojednávaní Štátneho 

súdu bol zcela pasívny, ale spoznal, že ide o zinscenovaný proces, ktorý sám označil za 

„divadielko“, pre odsudzujúci rozsudok hlasoval s vedomím, že to na niektorých obvinených 

„ušili“ a že sú v skutočnosti nevinní a podriadil sa tomu, že rozsudok v skutočnosti stvoril niekto 

iný.“ Výkon sudcovskej funkcie má predovšetkým svoj etický základ . Ak je sudca v súvislosti 

s rozhodovaním vystavený nejakému momentálnemu alebo dobovému vplyvu, musí pamätať 

na to, že jeho rozhodnutie musí obstáť aj potom, čo tieto vplyvy pominú. Podľa Najvyššieho 

súdu tak bol tento rozsudok aktom, ktorý bol nezákonný a zcela bez akýchkoľvek zásad etiky 

sudcovského povolania. Súd dokonca použil výraz, že sa obvinený mimoriadne vážnym 

spôsobom „zpreneveril“ týmto zásadám. 

 Po tom, ako bola sudcovi uznaná zodpovednosť za trestný čin vraždy, východiskom ako 

posúdiť celú situáciu sa stal práve inštitút nepriameho páchateľstva. V jeho zmysle totiž môže 

byť tzv. živým nástrojom aj vykonávateľ trestu smrti za situácie, kedy usmrtenie pri poprave 

nie je z jeho strany trestným činom, pretože vykonať trest uložený pravomocným 

a vykonateľným rozsudkom je jeho povinnosťou. Táto forma sa práve priblížila k tomu, kedy 

nepriamy páchateľ k spáchaniu činu zneužije právo dávať rozkazy osobe, ktorá je povinná 

poslúchnuť.  

 

3.5.3 Súhlas poškodeného a prípustné riziko 

 

 Nový trestný zákon zaviedol ako okolnosť vylučujúcu protiprávnosť aj súhlas 

poškodeného podľa §30. Beztrestnosť však nie je podmienená len získaním takéhoto súhlasu, 

ale aj tým, že poškodený udelí súhlas dobrovoľne, určito, vážne a zrozumiteľne. Musí ho 

vysloviť predom alebo súčasne s jednaním voči nemu. Súhlas dodatočný je možný, ak páchateľ 

mohol predpokladať, že by takáto osoba súhlas udelila vzhľadom k okolnostiam prípadu 

                                                   
159 rozsudok je vynesený za okolností, ktoré absentujú nadčasovými etickými atribútmi výkonu 
sudcovskej funkcie hlavne preto, že už predom bol poňatý zámer fyzicky odstrániť určitú osobu, 
rozsudok bol zvolený ako nástroj k tejto fyzickej likvidácii, sudca sa s týmto účelom rozsudku ztotožnil, 
podriadil spôsob vedenia pojednávania tomu, aby bolo dosiahnuté vydanie likvidačného rozsudku, 
vyniesol rozsudok bez ohľadu na priebeh a výsledky hlavného pojednávania a obvinený bol bez 
akejkoľvek reálnej šance zvrátiť predom poňatý zámer smerujúci k jeho likvidácii. 
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a svojím pomerom. Do tejto kategórie zákonodarca radí aj lekárske zákroky, ktoré sú v dobe 

činu v súlade s právnym poriadkom a poznatkami lekárskej vedy.  

 V súvislosti s nepriamym páchateľstvom sa mi však táto okolnosť javí ako 

nepoužiteľná. Ak by totiž P ako nepriamy páchateľ presvedčil C, že F mu dal súhlas 

k vylomeniu dverí do jeho bytu za účelom ich výmeny, C by v prípade, že by uveril P, jednal 

v skutkovom omyle.  

 

 Prípustné riziko pripadá v úvahu pri zavádzaní novej techniky, pri skúšaní nových 

výrobkov a pod. Ako okolnosť vylučuje protiprávnosť ak sleduje spoločensky prospešnú 

činnosť, dôkladne zvažuje situáciu, jedná v súlade s dosiahnutým stavom poznania a je 

prítomná pravdepodobnosť relatívne malej škody, ktorá je menšia než pravdepodobnosť 

dosiahnutia sledovaného cieľa a takéhoto cieľa nie je možné dosiahnuť inak. Takáto činnosť 

taktiež nesmie odporovať požiadavkám iného právneho predpisu, verejnému záujmu, zásadám 

ľudskosti, alebo sa priečiť dobrým mravom. Jej využitie v rámci jednania nepriameho páchateľa 

by bolo veľmi unikátne. Mohlo by sa jednať o situáciu, kedy tím lekárov vyvíja liek proti 

rakovine. Jeden z lekárov A obdrží výsledky pokusov tohto lieku na myšiach, avšak 

nepredostrie ich kolegovi B, s ktorým je v tíme. Ten následne aplikuje liek na svojho 

umierajúceho psa v snahe ho zachrániť po tom, čo vidí pokroky na zdravotnom stave myší. 

Jeho pes však umrie pomalou a trýznivou smrťou, pretože výsledky prvého experimentu jasne 

dokazujú, že vo väčšom množstve je životu nebezpečný. Lekár A tak využije prípustné riziko 

k tomu, aby sa zbavil kolegovho psa, ktorý je zhodou náhod aj jeho sused a po celé roky ho 

otravoval svojim brechaním. Dopustí sa tak týrania zvierat podľa §302 ako nepriamy páchateľ. 

 

3.5.4 Oprávnené použitie zbrane 

 

Podľa ustanovenia §32 TZ trestný čin nespácha, kto použije zbraň v medziach stanovených 

iným právnym predpisom. Ten, kto takto použije zbraň, nepredstavuje nebezpečenstvo pre 

spoločnosť, práve naopak. Jeho akt má chrániť záujmy chránené zákonom. Právnymi predpismi 

sa rozumejú nie len zákony, ale aj rôzne služobné poriadky a predpisy vydané pre činnosť 

ozbrojených síl a zborov v medziach stanovených zákonom.160 Nepriamy páchateľ by musel 

mať veľkú predstavivosť, ako využiť tento inštitút. Vo fiktívnom prípade by sa mohlo jednať 

o A, ktorý vie, že B je na tom finančne horšie a má v pláne vykradnúť banku. Ako majiteľ 

                                                   
160 MATYS, Karel a kol. Trestní zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: Orbis, 1975. s.101. 
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obchodného centra, v ktorom sa banka nachádza, mu poradí, kade má utiecť aby ho nechytili 

policajti po spustení alarmu. Ten ho poslúchne a snaží sa ujsť suterénom, avšak A anonymne 

nahlási polícii, kade bude páchateľ krádeže pravdepodobne utekať. Keďže podľa zákona č. 

273/2008 Sb., o Polícii Českej republiky, je policajt oprávnený použiť zbraň, aby zamedzil 

úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže žiadnym iným spôsobom zadržať, ten ho po 

varovnom výstrele postrelí do nohy. A tak tajným úmyslom odstaví svojho kamaráta, ktorý mal 

byť v bráne na Majstrovstvách sveta v hokeji a mohol tak zahviezdiť on, keby nebol obvinený 

z nepriameho páchateľstva ublíženia na zdraví. 

 

3.5.5 Osoba sama nejednala 

 

 Jednaním v zmysle trestného práva je prejav vôle vo vonkajšom svete, v ktorom sa spája 

vnútorná zložka (vôľa) a zložka vonkajšia (prejav vôle). Ak jedna z týchto zložiek chýba, 

nemôžme hovoriť o jednaní v trestneprávnom zmysle slova. Fyzické násilie (vis absoluta) sa 

uvádza ako situácia, ktorá vylučuje prejav vôle. Jednaním totiž nie je pohyb, ktorý je vynútený 

vonkajšou silou.161 

 Najlepšie túto situáciu opisuje Dolenský: „ V našej náuke sa uvádza ako jeden 

z prípadov nepriameho páchateľstva fyzické donútenie živého nástroja. Živý nástroj tu nejedná, 

ale funguje len ako hmota. Vo všetkých ostatných prípadoch nepriameho páchateľstva živý 

nástroj jedná a prejavuje svoju vôľu.“162 Podľa Kmeca však nič nebráni tomu, aby sa takéto 

prípady hodnotili ako priame páchateľstvo. Išlo by totiž o nástroj živý de iure, ale neživý de 

facto (v zmysle, že neprejavuje svoju vôľu, nie že je fakticky mŕtvy).163 

 O takomto jednaní hovorí rozhodnutie Najvyššieho súdu z dňa 11. februára 1955.164 

V ňom sa obvinený A a B vo večerných hodinách opili a potom na ulici do seba navzájom 

strkali. Keď obvinení šli okolo výkladnej skrine podniku, obvinený A náhle strčil do B, ktorý 

následkom toho padol do výkladnej skrine a rozbil ju, čím spôsobil škodu nie nepatrnú. Súd 

uvádza, že konanie človeka je nutným prvkom objektívnej stránky skutkovej podstaty každého 

trestného činu. Pohyb človeka, ktorý však nie je prejavom jeho vôle, nie je konaním v zmysle 

                                                   
161 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
177. 
162 DOLENSKÝ, Adolf. Příručka k studiu trestního práva: obecná část - trestní zákon a trestný čin. 
Praha: Policejní akademie ČR, 1997, s. 63. 
163 KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 
Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.12, s. 20. 
164 Sp.zn. 2 Tz 4/55. 
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trestného práva a nemôže zakladať skutkovú podstatu trestného činu. B tak bol násilím sotený 

do výkladnej skrine, a preto uňho nemôže byť naplnená skutková podstata. 

 Učebnica uvádza príklad, kedy pri falšovaní zmenky páchateľ viedol poškodenému 

ruku.165  

 

3.5.6 Osoba nejednajúca zavinene 

 

 Zavinením sa myslí psychický vnútorný vzťah človeka k určitým skutočnostiam, ktoré 

zakladajú trestný čin. Je tak jednou z podmienok nutných k tomu, aby bolo možné hovoriť 

o vine osoby, ktorá takýto trestný čin spáchala. Zavinenie má svoj nižší a vyšší stupeň, 

rozlišujeme tak nedbalosť a úmysel. O zavinení nie je vôbec možné hovoriť pri nepríčetnosti, 

čiže nepríčetnosť vylučuje akékoľvek zavinenie a človek nebude zodpovedný za svoj čin z tohto 

dôvodu.166  

 Nepriamy páchateľ v tomto prípade využíva osobu, ktorá vôbec nejedná zavinene, alebo 

nejedná v požadovanej forme zavinenia, ktorú vyžaduje zákon. Do tejto kategórie, keby nebola 

vyčlenená zvlášť, by tak spadli aj prípady, kedy osoba ako živý nástroj jednala v omyle.167 Tá 

sa totiž nemôže dopustiť úmyselného činu, ak jednala v skutkovom omyle negatívnom, 

maximálne môže byť zodpovedná za nevedomú nedbalosť. Klasickým prípadom by bola 

sestrička, ktorá v nočnej službe podá lieky pacientovi, ktoré cez deň pripravil lekár. Lieky si 

neskontroluje a v ich dôsledku pacientovi po pár hodinách skolabuje srdce. Lekár, ktorý sa takto 

chcel zbaviť otravnej svokry, bude zodpovedný za úmyselný čin vraždy, zatiaľ čo kulpózne 

jednajúca sestrička za usmrtenie z nedbalosti. 

 
3.5.7 Osoba nejednajúca v zvláštnom úmysle alebo pohnútke 

 

 Posledným spôsobom, ktorým môže nepriamy páchateľ svoj živý nástroj zneužiť, je 

využitie osoby, ktorá nemá špecifický úmysel pre dané konanie. K tomu, aby bola naplnená 

skutková podstata trestného činu sa však takýto úmysel vyžaduje. Špeciálne druhy úmyslov 

nájdeme hlavne v hlave IX. TZ, ktorá upravuje trestné činy proti základom Českej republiky, 

cudzieho štátu a medzinárodnej organizácie. Tak napríklad, Rudko, ktorý je sklamaný 

                                                   
165 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 257. 
166 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 2017, s. 
219-221. 
167 Taktiež, s. 303. 
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z rozchodu s priateľkou, sa zúčastní akcie, na ktorú ho deň predtým zavolal kamarát . Rudko 

nevie, že ide o násilnú akciu, ktorá má byť zavŕšená hodením dynamitu na budovu Parlamentu, 

a tak len vykrikuje nadávky a dostáva zo seba zlosť z rozchodu. Rudkov kamarát bude jednať 

so zvláštnym úmyslom rozvrátiť ústavné zriadenie Českej republiky, avšak Rudko nemôže byť 

zodpovedný za Rozvracanie republiky podľa § 310 TZ, lebo nejednal v špeciálnom úmysle, ale 

len za výtržníctvo podľa §358 TZ. 
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4 Judikatúra 
 
4.1 Uznesenie Krajského súdu v Plzni zo dňa 10. 11. 1994, sp. zn. 7 To 389/94 

 
 
 Okresný súd v tomto prípade uznal mladistvého A.A. vinným (okrem iného) z návodu 

k trestnému činu lúpeže a trestnému činu porušovania osobnej slobody podľa zákona č. 

140/1961 Sb., ktorých sa dopustil tým, že naviedol neplnoletých B.B. a C.C. (13 a 10 rokov) k 

vniknutiu do bytu D.D. s tým, aby za použitia detskej pištole odcudzili finančnú hotovosť. 

Obaja neplnoletí toto jednanie uskutočnili tým, že nezamknutými dverami vošli do bytu 

poškodenej, vyhrážali sa jej použitím pištole-hračky, pričom požadovali vydanie peňazí. Potom 

odcudzili zo zásuvky stola kasičku s peniazmi v hodnote približne 330 Kč, zatiaľ čo ich 

obžalovaný čakal na chodbe za dverami, pretože ho poškodená poznala. 

 Odvolací súd sa však nestotožnil so závermi okresného súdu čo sa týka kvalifikácie 

skutku. Uviedol, že zo skutkových zistení vyplýva, že obžalovaný k prevedeniu činu naviedol 

iné osoby, ktoré však pre svoju neplnoletosť nie sú trestne zodpovedné, o čom obvinený vedel. 

Takéto jednanie podľa neho nie je možné posúdiť preto ako návod k trestnému činu, pretože 

osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná, sa nemôže dopustiť trestného činu. Jej činu chýba jeden 

zo znakov skutkovej podstaty, a to trestne zodpovedný páchateľ. Jednanie, ktoré má inak 

povahu návodu sa za takýchto okolností posudzuje podľa náuky a súdnej praxe ako tzv. 

nepriame páchateľstvo, kedy páchateľ využil inú osobu ako živý nástroj. 

 

4.2 Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 12. 6. 2002, sp. zn. 4 Tz 37/2002 

 

 

 Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, v ktorom bola obvinená A.A. uznaná 

vinnou trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa §257 odst.1 TrZ, ktorého sa dopustila 

tým, že na ulici požiadala B.B. a C.C., aby z priestorov domu odviezli kovové materiály, ktoré 

sa v ňom nachádzali s tým, že sa jedná o jej veci určené k likvidácií. V skutočnosti sa však 

jednalo o majetok spoločnosti X, takže do zberne druhotných surovín vyviezli majetok 

spoločnosti a spôsobili jej tak škodu vo výške najmenej 8199 Kč.  

 Najvyšší súd však vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej ministrom 

spravodlivosti, ktorý namietal právnu kvalifikáciu činu. Tento súd tvrdil, že okolnosť, že veci 

z majetku spoločnosti X nechala prostredníctvom B.B. a C.C. odovzdať v zberni a sama od nich 
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neprevzala žiadnu čiastku, ktorú za predaj týchto vecí získali, nemení nič na skutočnosti, že s 

vecami tvoriacimi majetok spoločnosti X nakladala ako vlastník a súčasne vylúčila z držania a 

nakladania s týmito vecami vlastníka skutočného. Preto sa podľa neho trestného činu krádeže 

podľa §247 odst. 1 písm. a) TrZ ako tzv. nepriamy páchateľ dopustí aj ten, kto sa vydáva za 

vlastníka cudzích vecí a na ktorého žiadosť iné osoby odvezú tieto veci do zberne surovín kde 

ich predajú. V takomto prípade nemôže ísť o trestný čin poškodzovania cudzej veci, pretože 

nepriamy páchateľ si prisvojil cudzie veci tým, že sa ich prostredníctvom iných osôb zmocnil 

a spôsobil tak škodu, aj keď sám z toho nemal žiadny prospech. 

 

4.3 Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 28. 7. 2010, sp. zn. 8 Tdo 797/2010 

 
 
 Podľa skutkových zistení sa obvinený A.A. dopustil pokusu prečinu podvodu tak, že v 

úmysle získať neoprávnený majetkový prospech na úkor poisťovne, zneužil vzniknutú situáciu, 

a to vlúpanie sa do auta, ktoré mu bolo zapožičané majiteľkou B.B. Zneužil ju tak, že Polícii 

Českej republiky nepravdivo oznámil odcudzenie dielov vozidla, ktoré ešte pred oznámením 

krádeže z vozidla odmontoval a ktoré následne vrátil späť do vozidla, pričom prinútil svoju 

družku, a zároveň majiteľku vozidla B.B., aby na poisťovni uplatnila nárok na poistné plnenie.  

B.B. obvinenému dôverovala a považovala jeho tvrdenia o okolnostiach a rozsahu poistnej 

udalosti za pravdivé, a preto písomne uplatnila nárok na poistné plnenie z poistnej udalosti 

spočívajúcej vo vlúpaní sa do vozidla a odcudzení vecí, medzi ktorými však nevedome, v súlade 

s pokynmi A.A., nepravdivo uviedla aj športové sedadlo a CD nosič. Príslušní pracovníci 

poisťovne zahájili likvidačné konanie poistnej udalosti, avšak následne poistné plnenie nebolo 

vyplatené, pretože bolo zistené, že pri oznámení boli uvedené nepravdivé údaje. 

 Právna veta II. tohoto rozsudku potom hovorí, že pre začiatok behu premlčacej doby je 

u pokusu trestného činu rozhodný okamih, kedy páchateľ ukončil jednanie bezprostredne 

smerujúce k dokonaniu trestného činu v zmysle §21 odst. 1 TZ. V prípade, že tzv. nepriamy 

páchateľ k prevedeniu činu, ktorý ostal v štádiu pokusu, užil inú osobu v zmysle §22 odst. 2 

TZ, je tak pre začiatok behu premlčacej doby rozhodný okamih ukončenia jednania zo strany 

tejto osoby (tzv. živého nástroja).  
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4.4 Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 28.11.2018, sp. zn. 8 Tdo 1191/2018 

 

 Podľa rozsudku Krajského súdu bol obvinený A.A. uznaný vinným zo zločinu 

zprenevery a zločinu podvodu podľa TZ, ktorých sa dopustil tak, že ako riaditeľ spoločnosti 

X.X. na podklade zmluvy o predaji a ďalšej distribúcii osobných vozov medzi DAEWOO 

AVIA, a.s., ako predávajúcim a spoločnosťou X.X., ako predajcom, prevzal pre účely 

skladovani a predaja od DAEWOO Avia 49 kusov rôznych osobných vozidiel. Tieto zverené 

vozidlá, na ktoré mala spoločnosť DAEWOO AVIA do doby úplného zaplatenia predajcom 

výhradu vlastníctva, predal leasingovým spoločnostiam a súkromným osobám. Všetky úkony 

potrebné k predaju zaistil A.A. a jeho manželka B.B., ako jednateľka spoločnosti X.X., 

podpísala kúpne a leasingové zmluvy. Spoločnosti DAEWOO AVIA za nich kúpnu cenu 

nezaplatil a spôsobil jej tak škodu vo výške najmenej 18 miliónov korún. Podľa Vrchného súdu 

v Prahe jednanie jeho manželky nebolo trestné. A.A. sa teda domáhal toho, aby ho súdy v rámci 

zásad reformationis in peius a beneficio cohaesionis oslobodili, keďže aj jeho manželka B.B., 

ako hlavná páchateľka, bola oslobodená.  

 Najvyšší súd však vo svojom uznesení uviedol, že išlo o nepriame páchateľstvo, tak ako 

to dovodzoval aj odvolací súd. Ten vychádzal z toho, že B.B. bola živým nástrojom, 

prostredníctvom ktorého obvinený spáchal uvedený zločin, pretože zneužil jej nevedomosti o 

svojich zámeroch k tomu, aby menom spoločnosti X.X. zmieňované zmluvy podpísala. 

Uzavretie zmlúv za účelom podnikania totiž nemohol učiniť inak, keďže za spoločnosť 

nemohol jednať iným spôsobom, ako cez ňu. Ako súdy zistili, on nemohol byť tým, kto by za 

spoločnosť jednal, ani takú spoločnosť založiť, z dôvodu jeho už predchodzieho odsúdenia. 
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5 Americká právna úprava 
 
5.1 Úvod 

 
      Americké trestné právo je odvodené od anglického zvykového, resp. obyčajového práva 

známeho ako „common law“, ktoré bolo ďalej rozvíjané americkými súdmi a judikatúrou. 

Pravdepodobne najdôležitejší vplyv v modernej dobe získal Model Penal Code, ktorý 

v uplynulých rokoch inšpiroval legislatívu vo viac ako 30 štátoch Ameriky. Dnešné trestné 

právo tak v tejto krajine je akousi zmesou zvykového práva a zákoníka Model Penal Code 

a preto obidve musia byť braté do úvahy.168 Navyše, väčšina štátov schválila svoje vlastné 

komplexné trestné zákoníky. 169 

 
5.2 Rozdiely a špecifiká 

 
5.2.1 Vek a trest smrti 

 
 Rozličný prístup k prameňom trestného práva nie je zďaleka jediným rozdielom českej 

a americkej právnej úpravy. Zatiaľ čo Česká republika priznáva vek dospelosti, a teda taktiež 

plnej svojprávnosti a absolútnej trestnej zodpovednosti s príchodom osemnásteho roku života, 

naprieč americkými štátmi by sme zhodnú úpravu na stanovenie hranice právnej 

zodpovednosti, ako takej, hľadali márne.  

 Zvykové právo stanovilo hranicu, kedy osoba získala právnu spôsobilosť vo viacerých 

smeroch na vek dvadsať jeden rokov a trestneprávnu zodpovednosť na vek štrnásť rokov. 

Avšak po vzore 26. dodatku Ústavy USA, ktorý umožnil právo voliť a zároveň zakázal štátom 

poprieť akýmkoľvek spôsobom toto právo občanom starším 18 rokov, sa väčšina štátov 

rozhodla zmierniť aj hranicu plnoletosti na tento vek. Vek 21 rokov však ostal vo všetkých 

štátoch minimálnym pre legálne pitie alkoholu. Takže zatiaľ čo osemnásť rokov ostáva vekom 

„dospelosti“ vo väčšine štátov, neznamená to ešte, že jedinec si bude užívať všetky práva 

a privilégia ako dospelá osoba.170 

                                                   
168 LOW, Peter W. Criminal law. Revised 1st ed. West Publishing Co, 1990, s. 1. 
169 LaFAVE, Wayne R., Austin W. SCOTT, Jr. Criminal law. Second Edition. Hornbook series Student 
Edition. West Publishing Co., 1986, s. 66. 
170 GARDNER R. Martin. Understanding Juvenile law. Matthew Bender & Co., 1997, s. 4, 5. 
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 Vek právnej spôsobilosti však nebýva tak diskutabilný ako názor na to, kedy sa deti 

stávajú trestne zodpovedné za svoje činy. Ten sa totiž celosvetovo líši. V Anglicku a Austrálii 

je minimálny vek desať rokov. V Belgicku osemnásť. Spojené štáty americké dovolujú 

jednotlivým štátom samostatne o tejto hranici rozhodnúť, a preto sa táto škála pohybuje od 

siedmeho roku v Oklahome až po vek pätnásť rokov v Novom Mexiku.171 

 Ďalším a oveľa väčším problémom v americkom právnom systéme je otázka potrestania 

maloletých. Netreba totiž zabúdať, že vo vzduchu v tejto krajine stále hrozí trest smrti.  

 Nie je bežné aby deti zabíjali. Existujú však výnimky. Medzi rokom 1980 a 2008 deti 

do 14 rokov spáchali niečo cez 0.5% celkového počtu vrážd v krajine. Prípad 14-ročného 

chlapca Evana Millera z Alabamy skončil pred odvolacím súdom doživotným trestom odňatia 

slobody bez možnosti prepustenia.172 Evan sa s jedným svojím kamarátom a susedom 

Cannonom oddávali alkoholu a drogám, a po tom, čo jeho sused zaspal, sa mu pokúsil odcudziť 

peňaženku. Cannon sa však počas toho zobudil a Miller ho viackrát udrel basebalovou pálkou. 

Napriek tomu bol však stále nažive v čase, keď sa kamaráti rozhodli vrátiť na miesto činu, aby 

zakryli stopy a zapálili príves, v ktorom sa Cannon nachádzal. V roku 2010 Najvyšší súd 

v prípade Graham v. Florida173 rozhodol, že neplnoletí páchatelia nemôžu byť odsúdení na trest 

odňatia slobody na doživotie bezpodmienečne s výnimkou spáchania trestného činu vraždy. Už 

v júni 2012 však svoje doterajšie rozhodnutie vo vyššie zmieňovanom prípade Miller v. 

Alabama174 zmenil a rozhodol, že takýto trest pre neplnoletých je v rozpore s Ústavou, 

konkrétne s jej ôsmym dodatkom. Ten totiž zakazuje kruté a neobvyklé tresty. V trestaní 

mladistvých nastal najväčší zvrat ešte v roku 2005, keď precedenčným rozhodnutím Roper v. 

Simmons175 uznal Najvyšší súd protiústavným trest smrti ze akýkoľvek zločin pre osoby 

mladšie osemnásť rokov. 

  
5.2.2 Zástupná zodpovednosť 

 
 Výchova detí je drina sama o sebe a preto sa každý stavia k rodičovstvu inak. 

„Helikoptéroví“ rodičia to so starostlivosťou preháňajú a neustále sa nad deťmi vznášajú ako 

                                                   
171  KWON, Diana. If 8-year-olds understand the morality of murder, should they be held accountable 
for killing? Taktiež dostupné z https://qz.com/646862/if-8-year-olds-understand-the-morality-of-
murder-should-they-be-held-accountable-for-killing/.  
172 Taktiež. 
173 560 U.S. 48 (2010). 
174 567 U.S. 460 (2012). 
175 543 U.S. 551 (2005). 
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vrtuľníky a sledujú každý ich krok. Preberajú zodpovednosť za život svojich detí, ich úspechy 

aj neúspechy. Na opačnom póli sú rodičia, ktorí sú zmätení z množstva názorov na rodičovstvo, 

do výchovy detí nezasahujú a deti sa v podstate vychovávajú sami. Inštitút zástupnej 

zodpovednosti, alebo po anglicky „vicarious liability“, znamená uloženie trestnej 

zodpovednosti osobe B za čin spáchaný A, založený na vzťahu medzi A a B. Takýmto vzťahom 

je napríklad vzťah rodiča a dieťaťa. To však neznamená, že tento vzťah musí vždy viesť 

k preneseniu trestnej zodpovednosti, je len jeho základom. Zvykové právo tento inštitút 

nepozná, preto sa uplatňuje v špeciálnych prípadoch, kedy tak jasne stanoví právny predpis.176  

 Rodič sa podľa neho stáva zodpovedným napríklad, ak zverí nebezpečný nástroj svojmu 

dieťaťu alebo mu nezabráni v čine, pričom vie, že dieťa disponuje nebezpečnými tendenciami 

k určitému druhu správania.177 Sú to teda prípady, kedy rodič takpovediac „zlyhá“ v 

rodičovstve. Rodič má totiž povinnosť primerane dbať na kontrolu svojho maloletého dieťaťa, 

aby mu zabránil úmyselne ubližovať iným alebo vystavovať seba neprimeranému 

nebezpečenstvu, ak vie, alebo by mal vedieť, že má schopnosť kontrolovať dieťa a vie, alebo 

by mal vedieť o potrebe a možnosti vykonávať takúto kontrolu.178 Preto rodič jedenásťročného 

chlapčeka nebol uznaný zodpovedným za čin svojho dieťaťa, ktoré nechcene zasiahlo svojho 

deväťročného kamaráta golfovou pálkou. Súd totiž nepovažoval voľne pohodenú pálku 

v záhrade ako zrejmé nebezpečenstvo, ktoré by mohlo byť kvalifikované ako nedbalosť 

rodiča.179 Naopak rodičia štvorročného chlapčeka, ktorí vedeli o jeho intenzívnom záujme, ba 

priam až fascinácii ohňom, boli zodpovední za to, že nedohliadli na svojho syna, ktorý pri hraní 

so zápalkami vážne spálil ďalšie dieťa.180 

 Odôvodnenie tejto doktríny tkvie hlavne v tom, že pre spoločnosť je prospešný prenos 

bremena majetkovej straty alebo ublíženia na osobu, ktorá ho je najlepšie schopná zniesť. 

V prípade zodpovednosti rodičov za činy svojich detí sú rodičia v oveľa lepšej pozícii na to, 

aby sa vysporiadali so škodou ako ich deti, ktoré majú zvyčajne limitované zdroje ako 

odškodniť niekoho, koho zranili alebo mu spôsobili škodu. Ich zodpovednosť je teda 

obmedzená len na náhradu škody, ktorej výšku si každý štát už reguluje sám. Keďže sa právne 

úpravy v jednotlivých štátoch líšia, aj zástupná zodpovednosť je vymedzená rôznym rozsahom 

protiprávnych činov. Zatiaľ čo v jednom štáte je limitovaný tento rozsah na bezohľadnú jazdu 

                                                   
176 LOW, Peter W. Criminal law. Revised 1st ed. West Publishing Co, 1990, s. 251. 
177Parental liability for Torts of Minors. Dostupné taktiež z 
https://www.bpslawyers.com/Articles/Parental-Liability-for-Torts-of-Minors.shtml. 
178 The Restatement (Second) of Torts § 316. 
179 Lubitz v. Wells, 19 Conn. Supp. 322 (1955). 
180 Jarboe v. Edwards, 26 Conn. Supp. 350 (1966). 
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za volantom alebo vystrelenie zo zbrane, v druhom môžu zákony postihnúť širšiu oblasť, 

napríklad aj na zlyhanie varovania ostatných pred dieťaťom náchylným k agresívnemu 

chovaniu. Väčšina sa však zhoduje na činoch ako vandalizmus voči majetku vlády alebo školy, 

zničenie štátnych vlajek, verejných pamiatok a majetku zničeného v zločinoch z nenávisti na 

základe rasy alebo náboženstva, napríklad vyplienenie synagógy.181 

 Rodičia však argumentujú, že jednotlivé zákony im tak bezpodmienečne určujú čo 

znamená byť „dobrým“ rodičom. Najvyšší súd uznal, že rodičia majú základné právo 

vychovávať svoje deti ako považujú oni za vhodné, avšak dodal, že toto právo ide ruka v ruke 

s povinnosťou vykonávať primeraný dohľad a kontrolu nad nimi.182 Táto zodpovednosť končí 

po osemnástom roku veku, kedy mladistvý dosahuje plnoletosť. 

 Niektoré jednania detí, ktoré spadajú do zástupnej zodpovednosti by sme v rámci českej 

trestneprávnej úpravy mohli podradiť pod kategóriu prečinov v trestnom konaní , resp. by mohli 

byť prejednávané v rámci priestupkov v správnom konaní. To je spôsobené tým, že americký 

právny systém nemá zhodnú štruktúru protizákonných jednaní ako Česká republika 

a klasifikuje ich rozdielne. 

  

5.3 Model Penal Code (MPC) 

 
5.3.1 Druhy zodpovednosti všeobecne 

 
 Podľa Model Penal Code je osoba zodpovedná za trestný čin, ak ho spácha vlastným 

jednaním alebo jednaním inej osoby, za ktoré je právne zodpovedná. 183 Inými slovami, osoba 

môže byť usvedčená z trestného činu, ak spácha takýto čin osobne, alebo bude zodpovedná za 

jednanie inej osoby, vďaka jej vzťahu k nej.  

 

5.3.2 Zodpovednosť prostredníctvom „nevinného nástroja“ 

 

 MPC si osvojil akceptovaný princíp, kedy je osoba vinná zo spáchania trestného činu, 

ak použije nevinný nástroj k tomu, aby spáchala tento čin. Osoba A je trestneprávne 

zodpovedná za jednanie „nevinnej alebo nezodpovednej“ osoby B, ak A: 

                                                   
181 ENGLAND, C. Deborah. Parent’s Civil Liability for a child’s acts dostupné z 
https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/parents-civil-liability-a-childs-acts.htm 
182 Taktiež. 
183 Model Penal Code § 2.06(1). 
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1) disponovala potrebnou subjektívnou stránkou (v českom práve úmysel alebo nedbalosť)  

na spáchanie daného trestného činu a  

2) donútila alebo zapríčinila, aby nevinná alebo nezodpovedná osoba spáchala takýto čin.184 

 

Doktrína nevinného nástroja sa teda aplikuje, len ak A zapríčini, že B spácha trestný čin. Preto 

sa tento odstavec nepoužije v prípade, ak je osoba B len nepríčetná, alebo inak „nevinná alebo 

nezodpovedná“. Osoba A musí urobiť niečo, čím zmanipuluje alebo inak využije B tak, aby 

mohlo byť spravodlivo podotknuté,  že bez jednania A by osoba B nebola spáchala to, čo 

spáchala.185 

 Páchateľ v prvom stupni je definovaný ako ten, kto spáchal trestný čin – osoba, ktorá 

naplnila objektívnu aj subjektívnu stránku skutkovej podstaty takéhoto činu, v americkom 

právnom systéme definované výrazmi „actus reus“ pre aktívne konanie a „mens rea“ pre stav 

mysle. Sú tu však dve výnimky, kedy bude páchateľ vinný v prvom stupni, aj keď nenaplnil 

„actus reus“ element, avšak mal vyžadovaný stav mysle potrebný pre jeho spáchanie. Prvou 

výnimkou je prípad spomínaného nevinného nástroja, kedy je takýto nástroj buď prinútený 

a nespôsobilý spáchať trestný čin, resp. mu chýba obligatórny „mens rea“ pre daný čin, alebo 

ten, kto je prinútený alebo uvedený v omyl a tak spácha protizákonné jednanie. Príkladom je 

osoba A, ktorá požiadala osobu B, aby dala C do kávy cukor, a zároveň jej ukázala prstom, kde 

sa nachádza. B poslúchne a C vzápätí zomrie, pretože v nevedomosti o úmysle A zabiť C, B 

nasypal do kávy jed a nie cukor. B je v tomto prípade nevinný nástroj a A bude vinným z vraždy 

ako páchateľ prvého stupňa. Druhou výnimkou je vytrénované zviera na to, aby spáchalo 

trestný čin alebo dokonca prípad neživého nástroja naprogramovaného na tento účel.186 

 Dressler vo svojej knihe uvádza rozhodnutie Najvyššieho súdu v štáte Delaware z roku 

1993.187 Podľa uvedených faktov sa zavčas rána prechádzali dve obete po ulici, keď sa k nim 

priblížil muž s niečím, čo podľa ich výpovede vyzeralo ako zbraň a prikázal im kráčať do 

izolovaného priestoru. Tam ich prinútil sa vyzliecť a počas nasledujúcich dvoch až troch hodín 

pri ohrozovaní pištoľou ich nútil k sexuálnemu styku medzi nimi. Ozbrojený muž nakoniec 

vzal ich peniaze a odišiel. Tento istý scenár sa opakoval dva týždne potom len s inými obeťami. 

Morrisey bol obžalovaný v prvom stupni188 ako páchateľ znásilnenia ohľadne každého 

pohlavného styku, ktorý pod hrozbou prinútil vykonať cudzie obete. 

                                                   
184 Model Penal Code § 2.06(2)(a). 
185 DRESSLER, Joshua. Understanding Criminal Law. 6th edition. LexisNexis, 2012, str. 487. 
186 LOW W., Peter. Criminal law. Revised 1st ed. West Publishing Co, 1990, str. 236-237. 
187 Morrisey v. State, 620 A.2d 207. 
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5.4 Common law, zvykové právo 

 
5.4.1 Všeobecné princípy „ospravedlňujúcich konaní“ 

 

 Ospravedlňujúce konania, alebo po anglicky „excuses“, sú druhom obrany, kedy 

obvinený z určitého dôvodu nie je vinný za spoločensky nežiadúci akt, ktorého sa dopustil. 

Právny systém rozlišuje dva ospravedlňujúce dôvody v dvoch rozličných kontextoch. 

 Prvým dôvodom sú prípady nedostatku schopnosti u obvineného, kedy je považovaný 

za tak odlišného od bežných ľudí, že je primerané a vhodné pripustiť uňho nedostatok 

zodpovednosti za trestný čin. Zahŕňame sem nedostatok veku a nepríčetnosť. Normálne 

správanie je z týchto dôvodov znížené alebo narušené. Druhým sú prípady, kedy je síce 

schopnosť obvineného normálne sa správať zaručená, avšak žiadny bežný človek by nebol 

schopný sa vyhnúť kriminálnemu správaniu v danej chvíli. Sem zaraďujeme obranu z dôvodu 

hrozby a konanie úradníka, ktorým navádza na trestný čin. 

 Prvá kategória tak rieši ľudí odlišných od normy, zatiaľ čo tá druhá sa snaží si poradiť 

s netypickými situáciami. V obidvoch prípadoch je obvinený dočasne alebo nedobrovoľne 

pripravený o možnosť slobodne sa rozhodnúť a konať.189 

 

5.4.2 Nedostatok veku 

 

 Je zrejmé, že potrestanie veľmi malých detí je nevhodné. Nie je to preto, že by neboli 

schopné správania, ktoré má škodlivé spoločenské dôsledky, ale pretože nemajú schopnosť ešte 

uvažovať rozumne a robiť intelektuálne rozhodnutia. Zvykové právo tak stanovilo tri vekové 

hranice. Pod nevyvratiteľnou domnienkou, deti do sedem rokov nemajú schopnosť spáchať 

trestný čin. Obdobie medzi siedmym a štrnástym rokom predpokladá taktiež takúto 

neschopnosť, ktorá však už môže byť vyvrátená protidôkazom schopnosti. Nie je úplne jasne 

stanovené, čo je vyžadované na dokázanie spôsobilosti, avšak bremeno leží na štátnom 

zástupcovi. Ten musí bez dôvodnej pochybnosti dokázať, že dieťa vedelo posúdiť povahu 

a dôsledky svojho konania. Vek štrnásť rokov sa považuje za schopnosť absolútnej trestnej 

zodpovednosti. Treba podotknúť, že aktuálne zákony, ako už bolo vyššie zmieňované, zvýšili 

                                                   
189 LOW, Peter W. Criminal law. Revised 1st ed. West Publishing Co, 1990, s. 196. 
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hranicu sedem rokov na rozmedzie ôsmych až šestnástich a niektoré pripustili protidôkaz 

spôsobilosti pre deti vo veku do štrnásť rokov.190 

 

5.4.3 Nepríčetnosť 

 

 Obrana v rámci dôvodu nepríčetnosti býva zložitejšia. Tradičný prístup vychádza 

z dvoch zložiek: obvinený musí trpieť duševnou poruchou a že táto porucha musí priamo 

súvisieť so spáchaným činom. Aký tento vzťah musí byť, sa snažia definovať rôzne prístupy. 

Najrozšírenejším je M’Naghten test. Ten skúma dve zložky. Dve otázky, ktoré si kladie, je či  

obvinený v čase spáchania trestného činu, ako výsledku duševnej poruchy, nevedel rozpoznať 

povahu a kvalitu spáchaného činu, alebo či nevedel rozpoznať, že daný čin je správny alebo 

nesprávny. Ďalšími testami, ktoré sa používajú sú „The Product Test“, „Irresistible Impulse 

Test“, „Model Penal Code test“ a „Federal test“. V rámci nepríčetnosti býva zahrnutá aj 

nedobrovoľná intoxikácia, ktorá je taktiež obranou, ak spôsobí rovnaké symptómy ako sú 

vyžadované u nepríčetnosti v jurisdikcii daného štátu.191 

 

5.4.4 Nátlak 

 

 O nátlaku hovorí právna úprava v prípade, kedy má obvinený pred sebou ťažkú voľbu 

– musí si vybrať medzi spáchaním trestného činu alebo nepríjemným dôsledkom jeho 

nekonania. Obrana týmto inštitútom musí spĺňať niekoľko požiadaviek. V prvom rade, bude 

takéto jednanie ospravedlniteľné len ak bol k nemu jeho páchateľ prinútený inou osobou. 

Prinútenie musí spočívať vo vyhrážke bezprostredne hroziacej smrti alebo vážneho ublíženia 

na zdraví osoby jednajúcej alebo inej osoby a musí byť takého charakteru, že by primerane 

rozumná osoba nebola v rovnakej situácii schopná konať inak. Posledný dôležitý požiadavok 

je, že obvinený sa nemôže podielať na vyvolaní situácie nátlaku. Napríklad osoba, ktorá sa 

spikla za účelom nákupu a predaja ilegálnych drog nebude disponovať obranou nátlaku, ak 

bude neskôr prinútená spolupáchateľom k jednaniu, ktoré založenie spiknutia predpokladalo 

ako jeden z cieľov.  

 V zvykovom práve sa po dlhú dobu predpokladalo, že manželka bola pod nátlakom, ak 

spáchala trestný čin v prítomnosti manžela. Táto domnienka bola opustená už takmer vo 

                                                   
190 Taktiež, s. 197. 
191 Taktiež, s. 198-200. 
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všetkých jurisdikciách. Definícia nátlaku je upravená v každom americkom štáte odlišne. 

Niektoré z nich nepripúšťajú nátlak ako obranu pri taxatívne vymenovaných závažných 

trestných činoch. 192 Od českej úpravy inštitútu krajnej núdze sa odlišuje výrazne – nevyžaduje 

totiž obligatórny znak, aby spôsobený následok bol menej závažný ako ten, čo hrozil. Tento 

znak posudzuje literatúra samostatne a má naňho rozličné názory. Podľa môjho názoru sa však 

skryto odráža v požiadavku, aby priemerne uvažujúca osoba jednala rovnako v zrovnateľnej 

situácii.  

 

5.4.5 „Entrapment“ 

 

 Doslovný preklad tohto slova by znamenal podvod, takže v našej úprave by sa zhodoval 

s jednaním v skutkovom omyle. Avšak úprava amerického „entrapment“ zahŕňa situáciu, kedy 

polícia neobjektívne nabáda osobu k spáchaniu trestného činu. Táto obrana zahŕňa dve zložky: 

idea spáchania činu musí vzniknúť u polície a obvinený je „nevinná“ osoba, ktorá by nebola 

inak spáchala takýto čin, keby nebola navedená. Centrálna otázka tak tkvie v domnienke, že 

osoba nemá predispozície k spáchaniu činu. K vyvráteniu tejto domnienky a preukázaniu toho, 

že takáto osoba naopak mala požadované predispozície, je prokurátor oprávnený predložiť 

dôkazy o osobnosti, reputácii a predošlej kriminálnej histórii obvineného, ktoré normálne nie 

sú prípustné v trestnom procese, pretože by porota, ktorá rozhoduje, mohla byť nimi zaujatá. 
193 Je treba si uvedomiť, že obvinený použitím tejto obrany stavia všetko na jednu kartu. Jeho 

priznanie k spáchaniu činu je totiž podmienkou, aby ju mohol použiť. Dôkazné bremeno tak 

potom leží na jeho pleciach, aby dokázal, že naozaj konal pod vplyvom spomínaných okolností.  

 

 

5.4.6 Hlavný páchateľ ako nevinný nástroj 

 

 Zvykové právo nevyčleňuje nepriame páchateľstvo ako samostatný inštitút. Nakoľko 

však z časti opustilo prísne nastavený princíp, kedy komplic (spolupáchateľ alebo účastník) 

nemohol byť trestne zodpovedný, ak vina hlavného páchateľa nebola preukázaná, rieši túto 

otázku v rámci zvláštnej formy spolupáchateľstva. Ak D prinúti X spáchať krádež pod hrozbou 

usmrtenia, X bude zbavený viny na základe nátlaku a D bude obvinený z krádeže. X sa tak 
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193 Taktiež, s. 218-219. 
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stane nevinným nástrojom D, pretože nezdieľali spoločný kriminálny úmysel a X vykonal 

krádež len zo strachu o svoj život. Vina D v tomto prípade nebude založená na princípoch 

spolupáchateľskej zodpovednosti, naopak, D bude priamo zodpovedný za spáchanie činu skrz 

nástroj. Inými slovami, vina D nebude odvodená od inej vinnej osoby.194 

 Všeobecne, ak je hlavný páchateľ oslobodený na základe vyššie zmienených 

ospravedlňujúcich dôvodov, jeho zbavenie viny nebude brániť úspešnému trestnému stíhaniu 

vedľajšieho páchateľa, na ktorého sa tento dôvod už nevzťahuje. Hovoríme vtedy o osobnej 

ospravedlňujúcej podmienke. Napríklad v prípade United States v. Lopez195, S asistoval P pri 

úteku z väzenia. P však tvrdila, že utiekla, pretože mala obavy o svoj život, ktoré plynuli 

z protiprávneho vyhrážania. Prokuratúra proti jej obhajobe nenamietala nič, ale odmietla snahu 

S o zbavenie viny z rovnakého dôvodu.196 

 Ako ďalší príklad uvádza Dressler vo svojej knihe prípad Regina v. Cogan and Leak.197 

Hlavný páchateľ Cogan nekonal s požadovaným úmyslom potrebným k spáchaniu trestného 

činu a bol tak zbavený viny. Fakty uvádzajú, že Leak presvedčil svojho kamaráta Cogana, aby 

mal pohlavný styk s Leakovov ženou, tvrdiac mu, že jeho žena s tým súhlasila. V skutočnosti, 

však Leak svoju ženu k tomu prinútil. Cogan bol oslobodený na základe precedentu, ktorý 

hovoril, že skutkový omyl ohľadne kamarátovej manželky poprel jeho úmysel ju znásilniť.198 

 Judikatúrou sa tak môže rozširovať základný výčet dôvodov ospravedlňujúcich konaní 

a tieto dôvody sa približujú českej právnej úprave nepriameho páchateľstva. Keďže americká 

úprava nemá tento inštitút zakotvený samostatne, môže sa zdať, že sa miešajú prvky 

spolupáchateľstva, ospravedlňujúcich dôvodov a ad hoc náhladov na konkrétne jednania 

páchateľov a ich komplicov. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
194 DRESSLER, Joshua. Understanding Criminal Law. 6th edition. LexisNexis, 2012, str. 476-478. 
195 662 F. Supp. 1083 (N.D. Cal. 1987). 
196 DRESSLER, Joshua. Understanding Criminal Law. 6th edition. LexisNexis, 2012, str. 478. 
197 1 Q.B. 217 (1975). 
198 DRESSLER, Joshua. Understanding Criminal Law. 6th edition. LexisNexis, 2012, str. 479. 
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Záver 
 

 Na uzákonenie Trestného zákonníka v roku 2010 sa nahliadalo ako na prelomovú 

normu. Bola určite veľmi významná s ohľadom na inštitút nepriameho páchateľstva, pretože 

ten si konečne našiel svoje legitímne miesto v právnej úprave a ukončil tak dlhú púť, kedy bol 

len dovodzovaný praxou a judikatúrou. Ako to však už býva, časom sa začali objavovať 

nedostatky jeho definície. Výčet osôb, ktoré môže nepriamy páchateľ využiť k spáchaniu 

trestného činu, je totiž taxatívny. Podľa vzoru zahraničných úprav chýba obecná definícia 

nepriameho páchateľa, ktorá by bola schopná pokryť aj ďalšie eventuálne prípady páchania 

trestnej činnosti touto formou. Ako totiž povedal Cicero, „najväčším lákadlom ku zlým skutkom 

je nádej na beztrestnosť“. Súčasný zákon zabudol napríklad na prípady, kedy by osoba 

nemusela byť trestne zodpovedná pri jej využití nepriamym páchateľom, napríklad vďaka 

hmotneprávnej exempcii osôb alebo mravnej a rozumovej vyspelosti maloletých. Mám za to, 

že pokiaľ páchateľ volí túto formu spáchania trestného činu, naozaj spolieha na jeho 

neodhalenie. Skonštruovať totiž plán takéhoto jednania nie je vôbec jednoduché, a o to ťažšie 

je jeho následné odhalenie.  

 Ingerencia medzinárodných zmluv je v prípade nepriameho páchateľstva nulová. 

Napriek tomu nie je možné spochybniť jeho užitočnosť. Podľa môjho názoru je jeho potreba 

preukázateľná v dobe, kedy je inštitút účastníctva v akcesorickej povahe k hlavnému 

páchateľovi, ako aj v dobe, kedy tomu tak nebolo. Autori naň vyjadrovali rôzne názory, Kallab 

a Milota boli jeho priaznivcami, zatiaľ čo Miřička ostával veľmi skeptický. Solnař pripustil 

jeho praktický význam v budúcnosti, avšak za platnej úpravy, kedy platila akcesorita 

účastníctva, jeho potrebu nevidel. Myslím, že najzásadnejší rozdiel s účastníctvom je v kvalite 

navedenej osoby. V prípade nepriameho páchateľstva je totiž táto osoba z taxatívne 

vymenovaných príčin zranitelnejšia, ľahšie ovládateľná, a preto by sa návod takejto osoby 

nemal porovnávať s osobou, ktorá si je plne vedomá svojho konania. 

 Judikatúra sa v oblasti nepriameho páchateľstva pomaly vyvíja, napriek nie príliš 

rozšírenej forme tejto činnosti. Názory odvolacích súdov a Najvyššieho súdu, však, ako som 

uviedla na príkladoch, nie sú vždy zhodné, priam by som povedala, že si často odporujú. 

S narastajúcim počtom prípadov však verím, že nájdu spoločnú cestu ako nazerať na tento 

inštitút. Americký právny systém má v počte súdnych rozhodnutí určite navrch a mohol by 

poslúžiť ako inšpirácia v tejto oblasti.   

 V závere sa domnievam, že hoci nepriame páchateľstvo prešlo už naozaj dlhú cestu, 

ešte dlhšia ho v budúcnosti len čaká.  
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Zoznam použitých skratiek 
 
 
MPC – Model Penal Code 
 
NDR – Nemecká demokratická republika 
 
SRN – Spolková republika Nemecko 
 
TOPO – Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
 
TZ – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 
ZSVM – Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	 63	

Zoznam použitej literatúry 
 
 
KOLEKTÍV: Československé trestní právo. Svazek I, Obecná část. Praha: Orbis, 1957. 

 

SBORNÍK PŘÍSPEVKŮ, uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup. Vývoj práva 

v Československu v letech 1945-1989. Praha: Karolinum, 2004. 

 

BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. 

Brno: Masayrykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-

4844-7. 

 

DOLENSKÝ, Adolf. Příručka k studiu trestního práva: obecná část - trestní zákon a trestný čin. 

Praha: Policejní akademie ČR, 1997. ISBN 80-85981-18-1. 

 

DRAŠTÍK, A.; R. FREMR; T. DURDÍK; M. Růžička, A. SOTOLÁŘ a kol. Trestní zákoník. 

Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-790-4. 

 

FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní 

řád. Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. Díl 1: Trestní zákoník, Praha: Linde, 

2010. 

 

FILIPOVSKÝ, Jan, Jan TOLAR a Adolf DOLENSKÝ. O obecné části trestního zákona. Praha: 

Orbis, 1951. 

 

GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ a kol. Kriminologie. 4.vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-614-3. 

 

HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu 

pachatele. 1. vyd. Praha: Jaroslav Hofman, 2010. ISBN 978-80-904379-0-6. 

 

JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 

Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-21-9. 

 



	 64	

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6.vyd. Praha: Leges, 

2017. 

 

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: 

Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-230-1. 

 

KALLAB, Jaroslav.: Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Část obecná 

i zvláštní. Praha: Melantrich, 1935. 

 

KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část.1 

vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-042-3. 

 

KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 

 

MATYS, Karel a kol. Trestní zákon. Komentář. 1.vyd. Praha: Orbis, 1975. 

 

MILOTA, Albert. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice: 

Právo hmotné. V Kroměříži: J.Gusek, 1926. 

 

MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná. Desáté vydání. Praha: Všehrd. 1932. 

 

NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. ISBN 

978-80-7380-651-4. 

 

PRUŠÁK, Josef. Rakouské právo trestní. Díl všeobecný. Praha. Všehrd, 1912. 

 

SOLNAŘ, Vladimír. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Knihovna Sborníku věd 

právních a státních, 1947. 

 

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

Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 

SOLNAŘ, VLADIMÍR. Systém československého trestního práva. Základy trestní 

odpovědnosti. Praha: Academia, 1972. 

 



	 65	

SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. 

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

 

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 

 

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. 

 

ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-

7400-350-9. 

 

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 

 

VÁCLAV, Aleš. Trestní zákon: stručný výklad zákona ze dne 12. července 1950. Praha: Orbis, 

1951. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 66	

Odborné články 
 
 
Právní rozhledy, 2000, č.3, str.120-125. 

 

Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, č.5, str. 46. ISSN 1214-3758. 

 

DOLENSKÝ, Adolf. Poznámky k rekodifikaci. Trestní právo. Praha: Orac, 1996, č.11. 

 

DVOŘÁK, Marek. Konference „ Trestní zákoník – 10 let od přijetí“. Trestněprávní revue. 

Praha: C.H.Beck, 2019, č. 4. 

 

FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České 

republiky č. 40/2009 Sb. Trestní právo. Praha: Novatrix, 2009, č.3. ISSN 1214-3758. 

 

HEIN, Oldřich. Kulhající trestní zákon. Trestněprávní revue. 2014, (6). ISSN 1213-5313. 

 

CHROMÝ, J. Trestněprávní ochrana mládeže v České republice – vybrané teoretická 

východiska. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ, 2008, č.5. ISSN 1214-3758. 

 

KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 

Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.10. ISSN 1211-2860. 

 

KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým  souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 

Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.11. ISSN 1211-2860. 

 

KMEC, Jiří. K nepřímému pachatelství a některým souvisejícím otázkám trestní odpovědnosti. 

Trestní právo. Praha: Orac, 2003, č.12, str. 21. ISSN 1211-2860. 

 

KRATOCHVÍL, Vladimír. Akcesorita účastenství, vývojová stádia trestného činu a nepřímé 

pachatelství. Socialistické súdnictvo. 1984, č.6. 

 

KRATOCHVÍL, Vladimír. Od nepřímého pachatelství k přímému (skrze 

quasispolupachatelství sui generis), anebo beztrestnost? Státní zastupitelství. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016. 



	 67	

 

KREJČIRIKOVÁ, Kateřina. Hranice trestní odpovědnosti mladistvých ve vybraných 

evropských zemích. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ, 2008, č.5. ISSN 1214-3758. 

 

KUČERA, Pavol. K některým aspektům nutné obrany ve smyslu §29 trestního zákoníku. 

Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, č.4. ISSN 1211-2860. 

 

MAREŠOVÁ, Alena. Proč usilujeme o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. České 

vězeňství. Praha: Tiskárna věznice Praha-Pankrác, 1996, č.5-6. 

 

MATIAŠKO, Maroš. K otázce věkové hranice trestní odpovědnosti: Realita a mystifikace. 

Trestneprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2008, č.7. ISSN 1213-5313. 

 

NOVOTNÝ, František, Petr KYBIC. Nutná obrana (několik poznámek). Trestní právo. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, č.2. ISSN 1211-2860. 

 

RICHTER, Martin. Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak přistupovat 

k posuzování jeho vyvarovatelnosti?. Trestneprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2018, č. 6. ISSN 

1213-5313. 

 

SALKOVA, Ekaterina, Janko ROJČEV. Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality 

mládeže. Právník. Praha: AV ČR, 2017, č.11. ISSN 0231-6625. 

 

SKUPIN, Zdeněk Jiří. Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním 

zásahu do autorských práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou 

obranu a krajní nouzi. Trestněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2019, č. 2.  

 

STOČESOVÁ, Simona. Krajní nouze v německém trestním právu. Trestní právo. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, č. 1. 

 

SVATOŠ, Roman. Vývoj kriminality mládeže v České republice. Kriminalistika. Praha: 

Tiskárna Ministerstva vnitra, 2013, č. 2. ISSN 1210-9150. 

 



	 68	

ŠÁMAL, Pavel, Zdeněk KARABEC. Ke koncepci rekodifikace trestního práva hmotného. 

Právník, Praha: AV ČR, 4/2000. ISSN 0231-6625. 

 

TOGNER, Michal. Pokračování v účastenství. Trestneprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2008, 

č.8. ISSN 1213-5313. 

 

VICHEREK, Juraj. Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue. 

Praha: C.H.Beck, 2016, č.1. ISSN 1213-5313. 

 

VYBÍRAL, Boris. Nad novou knihou o účastenství v československom socialistickém trestním 

právu. Právník. 1960. 

 

ZELENÝ, Pavel. K akcesoritě účastenství. Bulletin advokacie. Praha: Ústředí české advokacie 

a Ústredie slovenskej advokácie, 1979, říjen-prosinec. 

 
 
 
 
 
Ostatné zdroje 

 
ŠVORC, P.: Spoločnosť a história – dve stránky jednej mince, str. 1-8. Dostupné  z 

http://www.shs.sav.sk/zjazd11/Svorc-Spolocnost_a_historia.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 69	

Právne predpisy 
 
 
Zákon č. 117/1852 Ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích 

 

Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 

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

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 70	

Judikatúra 
 
 
3 To 72/80 (R 20/1982 tr.) 

 

Sp.zn. 8 Tdo 715/2015-46 

 

Sp.zn. 1 To 38/70, (R 51/1970 tr.) 

 

Sp.zn. 8 Tdo 420/2017, (R 36/2018) 

 

Sp.zn. 7 Tz 179/99 

 

Sp.zn. 2 Tz 4/55 

 

Sp. zn. 7 To 389/94 

 

Sp. zn. 4 Tz 37/2002 

 

Sp. zn. 8 Tdo 797/2010 

 

Sp. zn. 8 Tdo 1191/2018 

 

Sp.zn. 2 To 26/2011 

 

r.č. 41/80 Sb. rozh.tr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 71	

Zahraničná literatúra  
 
 
DRESSLER, Joshua. Understanding Criminal Law. 6th edition. LexisNexis, 2012. 
 

GARDNER R. Martin. Understanding Juvenile law. Matthew Bender & Co., 1997. ISBN 0-

8205-2728-9. 

 

GÖSSEL, K.H. Über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht. Berlin: Duncker&Humblot, 

1974. 

 
LaFAVE, Wayne R., Austin W. SCOTT, Jr. Criminal law. Second Edition. Hornbook series 

Student Edition. West Publishing Co., 1986. ISBN 0-314-26045-5.  
 

LOW W. Peter, Criminal law. Revised 1st ed. West Publishing Co, 1990. ISBN 0-314-73494-

5. 

 
 
Zahraničné články a internetové zdroje 
 

ENGLAND, C. Deborah. Parent’s Civil Liability for a child’s acts dostupné z 

https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/parents-civil-liability-a-childs-acts.htm. 

 

KWON, Diana. If 8-year-olds understand the morality of murder, should they be held 

accountable for killing? Taktiež dostupné z https://qz.com/646862/if-8-year-olds-understand-

the-morality-of-murder-should-they-be-held-accountable-for-killing/. 

 

Parental liability for Torts of Minors. Dostupné taktiež z 

https://www.bpslawyers.com/Articles/Parental-Liability-for-Torts-of-Minors.shtml. 

 
 
Zahraničné právne predpisy 
 
 

The Restatement (Second) of Torts 

 

Model Penal Code 



	 72	

Zahraničná judikatúra 
 
 
1 Q.B. 217 (1975) 

 

543 U.S. 551 (2005) Roper v. Simmons 

 

560 U.S. 48 (2010) Graham v. Florida 

 

567 U.S. 460 (2012) Miller v. Alabama 

 

620 A.2d 207, Morrisey v. State 

 

662 F. Supp. 1083 (N.D. Cal. 1987) 

 

Lubitz v. Wells, 19 Conn. Supp. 322 (1955) 

 

Jarboe v. Edwards, 26 Conn. Supp. 350 (1966) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



	 73	

Abstrakt 
 
Nepriame páchateľstvo 
 
 
 Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je 

jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití 

osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto 

osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom – ku 

spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne 

zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok 

veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, 

ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene.  Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj 

nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, 

a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si 

hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol 

považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len 

dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej 

úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou 

akcesoritou účastníctva, kedy návodca alebo pomocník už nemohol byť trestne zodpovedný, ak 

ním nebol aj hlavný páchateľ. Boli však aj autori, ktorí sa s nepriamym páchateľstvom 

stotožňovali už od samého počiatku, hlavne kvôli rozdielu v „kvalite“ navedeného človeka pri 

spáchaní činu. 

 Z povahy veci nie je možné spáchať takýmto spôsobom vlastnoručné a nedbalostné 

trestné činy, nie je však vylúčená možnosť jednania prostredníctvom právnickej osoby alebo 

omisívne. Cieľom tejto diplomovej práce je tak poukázať na potrebu daného inštitútu, rozobrať 

jeho jednotlivé zložky, nedostatky, ktoré spočívajú hlavne v taxatívnom vymedzení prípadov 

a navrhnúť možné zlepšenia. Zameriava sa taktiež na výraznú kreativitu, ktorú musia páchatelia 

v takejto forme činnosti vyvinúť. V závere práce sa autor venuje zrovnaniu úpravy 

v angloamerickom práve v Spojených štátoch amerických, ktoré situáciu rieši stále v rámci 

spolupáchateľstva, eventuálne účastníctva.  

 
 
 

Kľúčové slová: nepriamy páchateľ, živý nástroj, trestná zodpovednosť 
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Indirect perpetration 

Abstract 
 
 The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, 

which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in using other person 

who cannot be liable for his/her actions, also called an innocent agent or instrumentality. Such 

a person is controlled by an indirect perpetrator in the backround who must have double 

intentions towards committing a crime and also an abuse of a person who for some reason will 

not be held criminally liable. The reasons for staying out of criminal liability are enumeratively 

listed in the Criminal Code and include the lack of age, insanity, mistake, emergency, necessity 

and other defenses, as well as the fact that the person acted with no culpability or at all.  It also 

deals with a matter when the innocent agent acts with no mental state (or motive) sufficient for 

commision of the offense which is required for particular criminal act and in those cases his 

liability can be measured at least as negligence and does not exclude his liability for another 

offense. This institute sought its way into the Criminal Code for quite a long time, until the 

enaction in 2009. The new Criminal Code was considered a groundbreaking legal regulation. 

By that time, the institute of indirect perpetration was only open for a discussion and inferences. 

In many ways it is similar to the legal regulation of complicity or participation and therefore 

the authors did not see the point in its separate use. After all, the institute gained significant 

place with the isolation of the principle of participation , when aider and abettor could no longer 

be criminally liable, unless he was also the main perpetrator. However, there were also writers 

that have intentified themselves with the purpose of indirect perpetration from the very 

beginning, mainly because of the difference in „quality“ of a person that was induced to commit 

a crime. 

 Because of the nature of conduct it is not possible to commit some specific crimes 

through indirect perpetration, however the possibility of acting through legal persons or crimes 

of omission are not exluded. The aim of this thesis is therefore to point out the necessity of this 

institute, analyse its individual components, defects which consist mainly in enumerative list 

of instances when the innocent instrument might be excused and propose possible 

improvements. It is also focused on creativity of the perpetrator who needs to have a great 

imagination to commit such crime. The end of the thesis is dedicated to the comparison of the 

rules in Anglo-American law in the Unites States of America, which still solves the situation in 

terms of accomplice liability, also known as complicity.  

Key words: indirect perpetrator, innocent instrumentality,criminal liability 


