
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu 

Abstrakt 

 Problematika nezpůsobilého pokusu a nezpůsobilé přípravy patří mezi jednu z nejdisku-

tovanějších a přitom nejméně jasných oblastí trestního práva hmotného. Ačkoliv bylo tomuto 

tématu (především v minulosti) věnováno množství prací, dodnes se nepodařilo uspokojivě 

odpovědět na všechny otázky, které jsou s nezpůsobilým pokusem a nezpůsobilou přípravou 

spojené. Ke složitosti problému přispívá i skutečnost, že v právních předpisech bývají často 

upraveny jen dílčí aspekty nezpůsobilé přípravy a pokusu (např. v současném trestním zákoníku 

se nezpůsobilé přípravě a nezpůsobilému pokusu výslovně věnuje jen ustanovení § 46 odst. 3). 

Cílem diplomové práce bylo podat komplexní výklad o nezpůsobilém pokusu a přípravě v nauce, 

právních předpisech a judikatuře a navrhnout řešení některých problémů současné právní úpravy. 

 Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilou přípravu trestného činu můžeme chápat jako zvláštní 

případy pokusu a přípravy trestného činu - od „normálního“, způsobilého pokusu/přípravy se 

nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus odlišují tím, že pro absenci některého ze znaků 

skutkové podstaty trestného činu nemohou vést k dokonání. Příčinou nezpůsobilosti přípravy či 

pokusu je vždy omyl pachatele, a to zpravidla pozitivní skutkový omyl. Nezpůsobilou přípravu       

a nezpůsobilý pokus můžeme dělit podle několika kritérií, nejvýznamnější je dělení na absolutně 

a relativně nezpůsobilé pokusy/přípravy, pokusy/přípravy na nezpůsobilém předmětu útoku, 

pokusy/přípravy nezpůsobilými prostředky a pokusy/přípravy nezpůsobilým subjektem. Pro 

trestní odpovědnost pachatele je pak klíčové, jednal-li pachatel v ontologickém nebo nomolo-

gickém omylu. 

 Práce je rozdělena na pět částí. První část pojednává o různých teoretických přístupech 

k nezpůsobilému pokusu. Druhá část se zabývá pojetím nezpůsobilého pokusu a nezpůsobilé 

přípravy, a to jak v historii, tak i v současnosti, zatímco třetí a čtvrtá část jsou věnovány 

jednotlivým druhům nezpůsobilé přípravy a nezpůsobilého pokusu. Poslední část práce je 

zaměřena na trestání nezpůsobilé přípravy a pokusu a je rovněž nabídnut krátký exkurs do 

několika zahraničních úprav. V závěru práce jsou pak zdůrazněny jednotlivé problémy, s nimiž 

se současná právní úprava potýká, a jsou nastíněny návrhy jejich řešení. 
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