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Úvod 

Nepřímé pachatelství spočívá v úmyslu spáchat trestný čin prostřednictvím jiné, trestně 

neodpovědné osoby. Takováto osoba je v případě nepřímého pachatelství zneužita jako pouhý 

„živý nástroj“. Otázka nepřímého pachatelství je bezesporu i v současné době velice zajímavým 

a diskutabilním tématem. Bez institutu nepřímého pachatelství by totiž bylo velice obtížné 

pohnat k spravedlnosti pachatele některých trestných činů, jenž nespáchal trestný čin svou 

vlastní rukou, nýbrž ke spáchání trestného činu využil jinou trestně neodpovědnou osobu. 

Nepřímé pachatelství je v českém právním řádu výslovně upraveno až od roku 2010, ačkoliv 

pojem nepřímého pachatelství je v trestněprávní literatuře zmiňován již na počátku minulého 

století a nepřímé pachatelství bylo i před rokem 2010 z teorie dovozováno.  

 

V průběhu minulého století začíná být nepřímé pachatelství vnímáno jako nezbytná součást 

trestněprávní nauky, avšak minimálně v první polovině 20. století nebyl tento institut přijímán 

zcela jednoznačně. V průběhu času se vnímání důležitosti institutu nepřímého pachatelství často 

měnilo. Změna pohledu souvisela především se změnou vnímání účastenství na trestném činu. 

Nepřímé pachatelství je totiž nezbytnou částí teorie akcesority, neboť zaplňuje její prázdné 

místo. Na druhou stranu v případě platnosti teorie osamostatnění účastenství by podle některých 

názorů nebylo nezbytné zabývat se otázkou nepřímého pachatelství, neboť by vzhledem 

k absenci akcesority účastenství neexistoval problém nemožnosti postihnout pachatele, jenž 

trestný čin spáchal pomocí jiné trestněprávně neodpovědné osoby. 

 

Mnozí autoři se v průběhu času z výše uvedených důvodů vůči nepřímému pachatelství 

vymezovali jako proti zcela nepotřebnému. Již v období Rakousko-Uherské monarchie však 

tento institut ve své práci obhajoval František Storch. Na Storcha posléze ve své práci navazuje 

Kallab. Na druhou stranu odpůrcem nepřímého pachatelství byl především Prušák. Výhrady 

k němu měl i Miřička a z počátku měl dokonce jisté výhrady i Solnař. Nicméně až do 2. 

poloviny 20. století bylo téma nepřímého pachatelství spíše na okraji zájmů odborné veřejnosti. 

Jistá změna vnímání nepřímého pachatelství přišla až ve druhé polovině 20. století. Z dnešního 

pohledu je však institut nepřímého pachatelství naprosto nezbytný a neoddiskutovatelný. Více o 

vývoji tohoto institutu se rozepíši v kapitole věnované historii vnímání nepřímého pachatelství 

na území naší republiky. 
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Tuto práci jsem tematicky rozdělil do 3 částí. První část této práce je věnována historickému 

vývoji vnímání institutu nepřímého pachatelství. Druhá část práce je zaměřena na současné 

pojetí tohoto institutu a na jednotlivé případy nepřímého pachatelství. Dále je tato část práce 

zaměřena na vztah nepřímého pachatelství vůči pachatelství přímému a jeho vymezení vůči 

spolupachatelství a jiným formám účastenství na trestném činu. Vzhledem k důležité souvislosti 

nepřímého pachatelství s teorií akcesority účastenství, rozhodl jsem se druhou část této práce 

doplnit ještě o krátkou kapitolou věnovanou teorii akcesority účastenství.  

   

Ve třetí části této práce se zaměřím na pojetí nepřímého pachatelství v zahraničních právních 

úpravách a jejich srovnání s právní úpravou českou. Chtěl bych se ve své práci věnovat také 

polské právní úpravě, protože mám pocit, že na rozdíl od právní úpravy rakouské či německé 

nebyl polské úpravě ani literatuře věnován dostatečný prostor. Zde vidím poněkud slepé místo 

české trestněprávní literatury a chtěl bych se ve své práci pokusit alespoň částečně toto prázdné 

místo zaplnit. Polská právní úprava a literatura zabývající se nepřímým pachatelstvím byla dosud 

zpracována pouze v několika málo pracích. Byla by tedy velká škoda opominout naše sousedy, 

ke kterým máme velice blízko jak vzdálenostně tak i jazykově.  
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1.  Historie právní úpravy a pojmu nepřímého 

pachatelství 

V této kapitole čtenáři stručně přiblížím, jak bylo na nepřímé pachatelství nahlíženo v průběhu 

historie. Vývoj je logicky dělen do několika etap a to podle platnosti tehdejších trestních zákonů. 

Při zpětném pohledu do historie právních úprav vidíme, že v minulosti vztah mezi účastenstvím 

na trestném činu a pachatelstvím nebyl vždy pouze akcesorní, ale byl založen i na zásadě 

osamostatnění účastenství. Z tohoto důvodu také pojem nepřímého pachatelství nebyl mnohými 

autory považován za nikterak důležitý. K trestnosti tzv. nepřímého pachatele totiž nebyla 

požadována trestnost osoby, jež svým protiprávním jednáním způsobila trestněprávně relevantní 

následek. 

1.1  Období před rokem 1950 

Ačkoliv během první Československé republiky proběhlo několik pokusů o vytvoření nového 

trestního zákona, který by platil na území celé Československé republiky, byly tyto snahy 

z různých důvodů neúspěšné a na území republiky stále platilo více trestních zákonů. Na území 

Čech, Moravy a Slezska platil rakouský Trestní zákon č. 117/1852 ř.z.. Milota ve své práci 

podotýká, že výše zmíněný trestní zákon byl vlastně pouze přepracovaným trestním zákonem 

z roku 1803, který ve své podstatě vycházel již z Všeobecného zákoníku o zločinech a trestech 

na ně vydaného Josefem II. roku 1787. Oproti tomu na území Slovenska platil novelizovaný 

Uherský trestní zákon z roku 1878. Mimo to na území republiky ještě platilo několik tzv. 

vedlejších zákonů, které se týkaly pouze konkrétních částí trestního práva a které měly díky své 

univerzálnosti pomoci k určité unifikaci trestního práva na území celé tehdejší Československé 

republiky.
1
 K tomu ještě jako kuriozita až do počátku roku 1920 v oblasti slezského Hlučínska 

platilo právo německé.
2
 
3
  

  

Jak jsem již výše zmiňoval, v období první poloviny 20. století bylo téma nepřímého pachatelství 

spíše na okraji zájmů trestněprávní nauky. Nesmíme však toto opominutí hodnotit dnešním 

pohledem a musíme reflektovat tehdejší vnímání účastenství na trestném činu. Z dnešního 

pohledu se nám jeví akcesorita účastenství tj. závislost trestní odpovědnosti účastníka 

(organizátora, návodce, pomocníka) na trestní odpovědnosti hlavního pachatele trestného činu 

                                                 
1
 MILOTA, Albert. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice. J. Gusek, nakladatelství 

v Kroměříži 1926, s. 7 
2
 MALÝ, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 400 

3
 K připojení Hlučínska k Československu došlo 4. února 1920 na základě článku 83 Versailleské mírové smlouvy, 

která vstoupila v platnost 10. ledna 1920. 
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jako naprosto samozřejmá a nezpochybnitelná. V minulosti však byla akcesorní povaha 

účastenství mnohými autory odmítána pro její nefunkčnost a to i s ohledem na problematiku 

nepřímého pachatele. Velkou mezerou této teorie byly zejména případy tzv. přísné (extrémní) 

akcesority, kdy by nebylo možné postihnout účastníka na trestném činu osoby trestně 

neodpovědné např. pro nedostatek věku nebo pro nepříčetnost. Pro funkčnost teorie akcesority 

bylo potřeba vytvořit již zmiňovaný pojem nepřímého pachatele.
4
  

 

Nepřímé pachatelství však v tomto období nemělo přímou oporu v zákoně a tento institut byl 

některými autory pouze dovozován, na čemž se však zdaleka ne všichni shodli. Pojem pachatele 

nebyl v Trestním zákoně č. 117/1852 ř.z. definován, avšak nalezneme zde 3 formy trestné 

součinnosti a to konkrétně pachatelství přímé, spoluvinu a účastenství. 

 

§ 5 O spoluvinnících a účastnících zločinů 

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

poučením, pochvalou zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně podnět dal, k vykonání jeho úmyslným 

opatřením prostředkův, odvrácením překážek, anebo jakýmkoliv způsobem nadržoval, pomáhal, 

k bezpečnému vykonání jeho přispěl; i kdož se jen napřed s pachatelem o pomoc, kterou mu po 

vykonaném skutku poskytnouti má, neb o podíl v zisku a užitku srozuměl. 

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

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

vztahovati na ostatní spoluvinníky a účastníky. 

 

Postupem času začalo být rozlišováno přímé pachatelství, spolupachatelství, nepřímé 

pachatelství, návod a pomoc.
 
Nepřímé pachatelství však nemělo zákonnou oporu a tento institut 

byl částí teorie pouze dovozován. Mnozí však tento institut popírali.
5
 Jen pro úplnost je vhodné 

uvést, že nepřímé pachatelství nikdy nebylo příliš častým jevem a pravděpodobně i z tohoto 

důvodu o něm ve starší literatuře najdeme jen velice málo zmínek a to s často protichůdnými 

názory významných osobností z řad tehdejších trestněprávních teoretiků.  

 

Nepřímé pachatelství na počátku 20. století bylo často dovozováno teorií. Zastáncem teorie 

akcesority účastenství a tedy i institutu nepřímého pachatelství byl František Storch. Ve své 

                                                 
4
 PELC, Vladimír. Účastenství v trestním právu. Účastenství v trestním právu / Vladimír Pelc; vedoucí práce Jiří 

Jelínek; oponent práce Jiří Říha [online]. 2014,  
5
 ŘÍHA, Jiří.: Účastenství v trestním právu. Práce posluchačů č. 200. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 

2006, s. 39-44 
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učebnici z roku 1907 pojednává o tzv. nepřímém čili fingovaném pachatelství a uvádí příklady, 

kde k takovému jednání dochází. Storch zde zmiňuje:  

a) navedení či pomoc nepříčetnému člověku 

b) přinucení jiné osoby ke spáchání trestného činu za použití absolutního násilí 

c) vzbuzení či využití omylu jiné osoby tak, že potom nelze mluvit o úmyslu jednající osoby.
6
  

 

Později se nepřímým pachatelstvím zabýval i Albert Milota, jenž ho zmiňoval hned vedle 

pachatelství přímého, účastenství a spolupachatelství. Podle Miloty je pachatelem i osoba, která 

spáchá trestný čin pomocí trestně neodpovědné osoby. Takovou osobou podle něj může být 

osoba nepříčetná, jednající v omylu, nebo v důsledku donucení.
7
 

 

Institut nepřímého pachatelství obhajoval ve své učebnici z roku 1935 i Jaroslav Kallab, který 

zde uvádí: „Dolosní spoluvina na kulposním činu by mohla býti nepřímým pachatelstvím.“ Ve 

svém díle vymezuje nepřímé pachatelství vůči návodu. U návodu zmiňuje jako důležitý 

předpoklad využití příčetné osoby, u které návodce vzbudil zločinný úmysl a pomocí níž bude 

zločinný úmysl i proveden. Nepřímé pachatelství se od návodu liší tím, že je zde sice využito 

lidské osoby ke spáchání zločinného úmyslu, avšak pouze jako tzv. živého nástroje. Toto je 

možné za předpokladu, že činnosti tzv. nepřímého pachatele se nedostává některé z podstatných 

náležitostí trestného činu. To je možné trojím způsobem:  

a) případy vis absolutna, tj. donucením pomocí fyzického násilí a potlačením vůle osoby, která 

čin provedla 

b) vzbuzením omylu v druhé osobě, pro nějž si tato nemohla trestnost svého jednání uvědomit. 

V tomto případě se tedy chybí úmysl spáchat trestný čin (není však vyloučena nedbalost) 

c) vědomé využití nepříčetné osoby jako svého živého nástroje
8
 

 

K výše zmíněnému Kallab uvádí: „Ve všech těchto případech nejde o návod, poněvadž se 

nedostává odpovědnosti osobě, jež čin uskutečnila; věc je stejná, jako by "návodce" byl použil 

jakéhokoliv jiného nástroje (cvičeného zvířete); ten totiž, kdo tímto způsobem použil jiného jako 

svého nástroje, je pachatelem.“
9
 

                                                 
6
 STORCH, František. Rakouské právo trestní hmotné. 4., autorisované vyd. Praha: Všehrd, 1907. 238 s. 

7
MILOTA, Albert. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice. J. Gusek, nakladatelství 

v Kroměříži 1926, s. 35 
8
 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i zvláštní). Praha: 

Melantrich a. s., 1935, s. 71 
9
 Citováno z KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. (Část obecná i 

zvláštní). Praha: Melantrich a. s., 1935, s. 71 
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S pojmem nepřímého pachatelství naopak velice důrazně nesouhlasil Josef Prušák, který ve své 

práci přímo uvádí, že „uměle konstruovaný pojem nepřímého pachatelství je naprosto neužitečný 

a zbytečný“
10

 Z jeho pohledu je toto tvrzení naprosto logické. Prušák se ve své učebnici 

vymezuje proti tehdejšímu převládajícímu názoru, že pokud se někdo dopouští zločinu skrze 

jinou osobu nejednající ve zlém úmyslu, jedná se o tzv. „nepřímé pachatelství“. Souvisí to s jeho 

nahlížením na akcesoritu účastenství na trestném činu, která je dle jeho názoru v naprostém 

rozporu s ustanoveními rakouského trestního zákoníku.  

 

Podle Prušáka navzdory převládající teorii je akcesorní povaha návodu a pomoci rakouskému 

právu neznámá a jsou tedy samostatně trestány pomoc i návod a to vzhledem k činnosti zločinné 

bez ohledu na trestnost samotného pachatele. Vzhledem k absenci akcesority účastenství dle 

Prušáka pozbývá smyslu i nepřímé pachatelství, neboť se vždy bude jednat o pachatele přímého, 

spolupachatele, návodce, nebo pomocníka.
 

Pachatele nepřímého tedy považuje za pouhou 

„pochybnou fikci“, která má posloužit jako vyplnění prázdného místa a zásadní slabiny teorie 

akcesorní povahy spoluviny a účastenství, neboť dle panujícího názoru, mělo se touto konstrukcí
 

zabránit úniku zaslouženému trestu tzv. „nepřímému pachateli“
11

  

 

Prušák své tvrzení doplňuje i několika případy, které mají demonstrovat zbytečnost tohoto 

pojmu. Ve své učebnici uvádí některé příklady trestných činů, na nichž demonstruje, že je nelze 

spáchat ve formě nepřímého pachatelství. Uvádí zde kupříkladu soudce, který musí zákon sám 

porušit, protože osoba neúřední se nemůže ani jako nepřímý pachatel dopustit úředního deliktu. 

Falešný žalobce též musí sám žalovat, neboť ten, kdo sám nežaloval, nemůže být nikdy jako 

žalobce odsouzen. Křivopřísežníka, který též musí sám křivě přísahat nebo cizoložníka, jenž by 

jen těžko využil jiné osoby jako živého nástroje.
12

 Tyto příklady samozřejmě nelze ani 

z dnešního pohledu pod vlivem teorie akcesority rozporovat, neboť se jedná o vlastnoruční 

delikty, které opravdu nelze spáchat formou nepřímého pachatelství. Na druhou stranu je však 

takovýchto trestných činů menšina a z dnešního pohledu nedokazují nemožnost spáchat pomocí 

nepřímého pachatelství jiné trestné činy.  

 

                                                 
10

 PRUŠÁK, Josef. Rakouské právo trestní. Praha: Všehrd, 1912, s. 129 
11

 Tamtéž s. 136 
12

 Tamtéž s. 129-130 
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Prušák dále ve své učebnici polemizuje, zda by nebylo možné jistou oprávněnost pojmu 

nepřímého pachatelství přiznat alespoň v případech fyzického donucení ale to pouze v případě 

požadavku vlastnoručnosti jako nezbytné podmínky pachatelství. Avšak i zde dochází k závěru, 

že se o nepřímé pachatelství nejedná: “neboť požadavek ten v případě onom nesporně je splněn. 

Kdo násilím vede ruku moji a poškozuje jí třetí osobu neb cizí věc, jedna přece "vlastnoručně", 

vlastní rukou vede moji ruku. Jinak by také ten, kdo zraňuje výstřelem, sečnou zbraní, neb kdo 

poštval kousavého psa, nezraňoval vlastnoručně.“
13

 

 

Ohledně institutu nepřímého pachatelství je ve svém díle kritický i August Miřička. Miřička sice 

nepřímé pachatelství neodmítá tak zásadně jako Prušák, akceptuje jeho obecné přijímání, avšak 

v některých případech s užitím tohoto institutu důrazně nesouhlasí. Nesouhlasí například 

s interpretací pomoci nepříčetnému pachateli, kterou považuje za účastenství a to i s ohledem na 

jeho vnímání teorie akcesority účastenství. Miřička obecně považuje případy nepřímého 

pachatelství za spíše výjimečný jev. Za nepřímé pachatelství považuje vzbuzení nebo využití 

omylu jiné osoby jako živého nástroje či případy, kde nepřímý pachatel užil fyzickou sílu tj. 

případy vis absoluta.
14

 

 

Z počátku se k nepřímému pachatelství kriticky stavěl i Vladimír Solnař. Ve své učebnici z roku 

1947 sice nepřímé pachatelství připouštěl, ale upozorňoval na problémy zvláštních deliktů. 

Nepřímé pachatelství ale Solnař v některých případech považoval za nezbytné vzhledem 

k akcesorní povaze účastenství. Ve svém díle uvádí čtyři případy možného nepřímého 

pachatelství a to konkrétně: 

a) navedení nepříčetného ke spáchání trestného činu 

b) využití omylu jednající osoby 

c) nedostatek úmyslu u osoby navedené 

d) případy vis absolutna, tj. donucením pomocí fyzického násilí a potlačením vůle osoby, která 

čin provedla
15

 

 

1.1.1 Judikatura 

Ačkoliv bylo nepřímé pachatelství v období rakouském a posléze v období první 

Československé republiky velice řídkým jevem, bylo již tehdy vydáno pár velice významných 

                                                 
13

 Citováno z PRUŠÁK, Josef. Rakouské právo trestní. Praha: Všehrd, 1912, s. 129-130  
14

 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné. 10. vyd. Praha: Všehrd, 1932, s. 80-81. 
15

 SOLNAŘ, Vladimír. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Knihovna Sborníku věd právních, 1947. s. 102. 
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rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tato rozhodnutí nemalým způsobem přispěla 

k neoddiskutovatelnému potvrzení existence právního institutu nepřímého pachatelství. Význam 

této judikatury spočívá především v tom, že do jisté míry zaplnila dosud slepé místo praktické 

aplikace trestního zákona a nezvratně potvrdila některé již dřívější úvahy větší části tehdejších 

trestněprávních teoretiků. Přestože tato dřívější judikatura neobsáhla pojem nepřímého pachatele 

zcela, významným způsobem přispěla k jeho budoucímu postavení a v konečném důsledku 

pomohla upevnit jeho nezastupitelné místo v trestněprávní nauce. Níže uvádím 2 významné 

judikáty z období první republiky. 

 

R 5080/1934 Pachatelem vraždy (tzv. nepřímým) je i ten, kdo po předchozí úvaze a podle 

předem promyšleného plánu nechá vraždu spáchat osobu, které nemůže být trestný čin přičítán 

k vině např. pro omyl.
16

 

 

R 6159/1938 Jde o nepřímé pachatelství, dá-li pachatel, znaje křivost obvinění, bezelstným 

advokátem sepsati a podati žádost o obnovu řízení, v níž je jiná osoba obviňována z trestného 

činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku; nepřímý pachatel je stejně trestný jako 

pachatel přímý.
17

 

1.2 Období 1950-1961 

Po druhé světové válce a zvláště po roce 1948 během tzv. právnické dvouletky zintenzivnily 

snahy o unifikaci práva na území Československé republiky, neboť doposud v Českých zemích 

platil Trestní zákon č. 117/1852 ř.z. a na Slovensku stále Uherský trestní zákon z roku 1878. 

Ministerstvo spravedlnosti nechalo mimo jiné zřídit odbornou kodifikační komisi pro trestní 

právo, která byla dále rozdělena na komisi pro trestní zákon a na komisi pro trestní řád.  

 

Výsledkem těchto snah bylo vytvoření zcela nového Trestního zákona č. 86/1950 Sb., který 

nabyl účinnosti dne 1. 8. 1950. Tento zákon přinesl mnohé změny.  

 

Mezi nejvýznamnější změny oproti předchozímu zákonu patří opuštění formálního pojetí 

trestného činu po sovětském vzoru a zdůraznění faktoru nebezpečnosti trestného činu pro 

společnost (tzv. materiální pojetí). Pro institut nepřímého pachatelství však bylo ještě 

                                                 
16

 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 325 
17

 Tamtéž s. 326 
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důležitějším faktem to, že účastenství bylo výslovně založeno na tzv. osamostatnění. K trestnosti 

návodce a pomocníka nebylo tedy potřeba trestnosti přímého pachatele.  

 

§ 7 Návod a pomoc 

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

sazby stanovené na trestný čin, k němuž naváděl. 

(2) Kdo někomu úmyslně poskytne pomoc k spáchání trestného činu, bude potrestán podle trestní 

sazby stanovené na trestný čin, při němž pomáhal. Pomocí je zejména poskytování prostředků, 

odstraňování překážek, rada, utvrzování v předsevzetí nebo slib přispět po trestném činu. 

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

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

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

nebo komu bylo pomáháno, dopustil trestného činu. 

 

S ohledem na osamostatněné účastenství se objevily názory odmítající nepřímé pachatelství, jako 

již nepotřebný institut. Nepřímé pachatelství však bylo i nadále dovozováno většinovou teorií. 

Ačkoliv pojem nepřímého pachatele v zákoně přímo uveden nebyl, ustanovení § 2 o trestném 

činu umožňovalo postihnout i nepřímého pachatele. 

 

§ 2 Trestný čin 

Trestným činem je jen takové pro společnost nebezpečné jednání, jehož výsledek uvedený v 

zákoně pachatel zavinil. 

  

Názor odmítající nepřímé pachatelství byl zastáván v učebnici trestního práva z roku 1951 od 

autorů Filipovského, Tolara a Dolenského, kteří zastávají názor, že se vždy bude jednat o 

pachatele přímého, neboť tzv. nepřímý pachatel je pouze živým nástrojem ke spáchání trestného 

činu a pachatel je tedy jen jakýmsi domnělým návodcem. Vzhledem k absenci akcesority 

účastenství pak nevidí potřebu zabývat se institutem nepřímého pachatelství. V učebnici přímo 

uvádějí: Nový trestní zákon úplně odpoutává trestnost návodce a pomocníka od trestnosti 

pachatele, Ustanovení o věku (§ 10 tr. zák.) a nepříčetnosti (§ 11 tr. zák.) je konstruováno tak, že 

i jednání dětí a osob nepříčetných jsou trestnými činy; vylučuje se jen trestní odpovědnost za ně, 

Nebude proto v těchto případech třeba mluvit o „nepřímém pachatelství“.“
18

 

                                                 
18

 FILIPOVSKÝ, Jan. TOLAR, Jan. DOLENSKÝ, Adolf: O obecné části trestního zákona. Praha: Orbis, 1951. s. 87 
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Názor na nepřímé pachatelství však v průběhu času změnil Solnař. V tomto období již Solnař 

přijímá nepřímé pachatelství bez dřívějších výhrad. Ve své práci o účastenství z roku 1959 

obhajuje nezbytnost existence nepřímého pachatelství i v právním systému, jenž není založen na 

akcesoritě účastenství a vychází tedy ze zásady osamostatnění účastenství. Otázka akcesority či 

osamostatnění účastenství je dle Solnaře základní otázkou institutu účastenství. I přesto se však 

dle něj jedná o problematiku velmi jemnou, jejíž výklad není vůbec snadný již proto, že zásada 

akcesority není zcela jednoznačná a dá se uplatňovat s různou intenzitou. Solnař zde také odmítá 

nepřímé pachatelství jako instituci, jež slouží k pouhému vyplnění mezery, která by jinak 

v systémech založených na zásadě akcesority vznikla. Zároveň k tomu dodává: „Jestliže však 

nepřímé pachatelství může za platnosti zásady akcesority vyplňovat mezery trestní odpovědnosti, 

mohlo by podle zásady osamostatnění přispět k správnější individualisaci trestní 

odpovědnosti.“
19

 

Dle Solnaře má institut nepřímého pachatelství v systémech založených na zásadě osamostatnění 

trochu jinou funkci než v systémech založených na zásadě akcesority účastenství. Jde především 

o kvalitativní rozdíl mezi pachatelstvím a návodem. Z tohoto důvodu je tedy nezbytné rozlišovat 

mezi trestní odpovědností návodce, který k trestnému činu svedl osobu plně trestně odpovědnou, 

která si je vědoma následků svého jednání a naopak trestní odpovědností osoby, která užila 

k dosažení svých vlastních zločinných úmyslů osoby, jenž není trestně odpovědná (dítě, 

nepříčetný, osoba jednající v omylu atd.) a je tedy v důsledku pachatelova jednání pouze tzv. 

živým nástrojem. Institut nepřímého pachatelství dle Solnaře vede ke správnější charakteristice 

trestného činu, neboť přispívá ke srozumitelnosti a přesvědčivosti soudních rozhodnutí a neméně 

důležitou funkci plní při vyplňování mezer, které by nebylo možné jinak uspokojivě řešit nežli 

konstrukcí pojmu nepřímého pachatele.
20

 

 

Solnařův názor se však setkal i s kritickými pohledy. Ne všichni souhlasili s jeho názorem a 

nezbytností institutu nepřímého pachatelství. Kritický pohled na tuto problematiku nabízí 

kupříkladu článek Borise Vybírala z roku 1960. Vybíral zde důrazně nesouhlasí s nezbytností 

institutu nepřímého pachatelství. Považuje ho za konstrukt uměle vykonstruovaný a zcela 

neužitečný. Vybíral sice v zásadě souhlasí se Solnařovým názorem ohledně kvalitativního 

rozdílu mezi návodem a pachatelstvím, ale nespatřuje v něm důvod ke konstrukci institutu 
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 SOLNAŘ, Vladimír.: Účastenství v československém socialistickém trestním právu. Praha: ČSAV, 

1959, s. 34 
20

 Tamtéž s. 42-43 
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nepřímého pachatelství. Namísto toho by řešení viděl spíše v různé výměře trestů z důvodu 

přitěžujících okolností.
21

 

1.3 Období 1962-1990 

Dne 1. 1. 1962 nabyl účinnosti nový trestní zákon č. 140/1961 Sb., který přinesl oproti 

předchozímu trestnímu zákonu několik výrazných změn. Tento zákon byl postupně mnohokráte 

novelizován a na území České republiky platil až do konce roku 2009 (Na Slovensku do konce 

roku 2005). Trestní zákon z roku 1950 již v mnohých ohledech i přes své novelizace 

nevyhovoval tehdejšímu materiálnímu pojetí trestného činu, neboť jeho koncepce vycházela již 

z unifikační osnovy z roku 1937 a ta se s materiálním pojetím trestného činu v mnohých 

ohledech neslučovala. Tento zákon také podle vzoru sovětského práva upravil účastenství a 

vývojová stádia trestné činnosti.
22

 

 

Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu 

§ 9 

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

(2) Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, 

jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). 

 

§ 10 

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

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

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

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

překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po trestném činu (pomocník). 

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

trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného. 

 

Velikou změnou bylo zakotvení zásady akcesority účastenství a tedy nahrazení zásady 

osamotnění účastenství. I přesto že již dále nebylo pochyb o nezbytnosti institutu nepřímého 

pachatelství, nepřímé pachatelství v trestním zákoně stále upraveno nebylo.  

                                                 
21

 VYBÍRAL, Boris. Nad novou knihou o účastenství v československém socialistickém trestním právu. 

Právník. 1960, s. 777-779 
22

 ŘÍHA, Jiří.: Účastenství v trestním právu. Práce posluchačů č. 200. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 
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Nepřímým pachatelstvím se ve své učebnici z roku 1972 důkladněji zabýval Solnař. Reaguje zde 

především na výše zmíněnou změnu pojetí akcesority účastenství. Solnař již ve své předešlé 

práci obhajoval nezbytnost nepřímého pachatelství, jako institutu nenahraditelného jak v pojetí 

akcesorní povahy účastenství, tak i v systémech, kde účastenství stojí na zásadě osamostatnění. 

Solnař zde připouští, že v období platnosti předešlého trestního zákona sice mohla být 

konstrukce nepřímého pachatelství předmětem diskuze, avšak nyní již nikoliv. Za nepřímého 

pachatele Solnař označuje následující případy. 

a) toho, kdo užil k spáchání trestného činu úmyslně osoby nepříčetné (dítěte) 

b) toho, kdo užil osoby, která jednala ve skutkovém omylu, a tedy nemohla porozumět významu 

svého jednání a není proto vinna 

c) případy vis absolutna, tj. pachatele, který donutil druhou osobu pomocí fyzického násilí 

d) kdo donutil k jednání pod pohrůžkou a donucený zároveň sám jednal v krajní nouzi 

e) kdo zneužil svého práva dávat rozkazy a zneužil tak osoby, která byla povinna rozkaz 

uposlechnout 

f) nepřímý pachatel úmyslně zneužívaje k dosažení svých cílů osoby jednající kulpózně nebo 

dokonce osoby nejednající ve specifickém úmyslu nebo z pohnutky, kterou skutková podstata 

nepředpokládá
23

 

 

S ohledem na výše zmíněné tedy Solnař vyvrací některé z argumentů odpůrců nepřímého 

pachatelství. Jedná se především o vymezení nepřímého pachatele vůči účastníkovi respektive 

návodci. Častým argumentem především v období platnosti trestního zákona z roku 1950 byl, že 

tzv. nepřímý pachatel, který zneužije ke spáchání trestného činu jiné osoby, jenž není trestně 

odpovědná, je v rámci zásady osamostatnění účastenství odpovědná jako návodce.
24

  

 

Solnař mimo jiné ještě správně zmiňuje, že není nutné spáchat nepřímé pachatelství komisivně, 

ale je možné dopustit se ho i opominutím a dává za příklad ošetřovatele v ústavu pro 

choromyslné, jenž úmyslně opomine zabránit nemocnému, aby napadl jiného pacienta.
25

 Na 

závěr kapitoly věnované nepřímému pachatelství ještě Solnař dodává, že podobně jako nepřímé 

pachatelství přichází v úvahu i nepřímé spolupachatelství a dokonce i nepřímé účastenství ve 

                                                 
23

 SOLNAŘ, Vladimír. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: 

Academia, 1972, s. 282 
24

 Tamtéž s. 283 
25
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13 

 

 

formě organizování, návodu či pomoci a to při platnosti obdobných zásad jako u nepřímého 

pachatelství v užším slova smyslu.
26

 

 

1.3.1. Judikatura 

Z judikatury tohoto období lze zmínit několik zásadních soudních rozhodnutí, které dále přispěly 

k vymezení institutu nepřímého pachatelství a zároveň ho pomohly šířeji definovat a vyjasnit 

určité nedostatky praktické aplikace trestního zákona vzhledem k tehdejší absenci nepřímého 

pachatele v zákonné úpravě. 

 

R 51/1970-II. Jestliže pachatel spáchá trestný čin společným jednáním s osobou pro nedostatek 

věku trestně neodpovědnou (§ 25 TrZ), nejde o spolupachatelství podle § 23 TrZ, ale o spáchání 

trestného činu jediným pachatelem podle § 22 odst. 2 TrZ.
27

 

 

B 5/1979-27-III. Za nepřímé pachatelství lze považovat i případy, kdy nepřímý pachatel úmyslně 

zneužíval k dosažení svých cílů osoby, která nejedná v úmyslu nebo z pohnutky, které 

předpokládá skutková podstata trestného činu, popř. jedná v tomto směru v omylu.
28

 

1.4 Období 1990-2009 

Se změnou politického režimu přišly i některé významné novely v oblasti trestního práva. Nebyl 

sice vydán nový trestní zákon, avšak vzhledem k významu roku 1989 rozhodl jsem se věnovat 

tomuto období samostatnou kapitolu. 

 

Spolu s přechodem společnosti na nový demokratický režim, bylo potřeba provést několik 

zásadních změn. Tyto změny byly nutné především pro zachování souladu s nově přijatou 

Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a rovněž v souladu 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Významnou změnou stojící za 

zmínění bylo například definitivní zrušení trestu smrti nebo zrušení obecné trestnosti přípravy a 

její omezení jen na zvláště závažné trestné činy, tj. trestné činy s horní hranicí trestní sazby 

odnětí svobody alespoň 8 let. Většina dalších významných změn se odehrála především ve 

zvláštní části trestního zákona.  

 

                                                 
26
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 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 326 
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I přes významné novely trestního zákona nebylo nepřímé pachatelství ani nadále výslovně 

upraveno. Zákonná úprava účastenství i pachatelství nadále zůstávala beze změny oproti 

předchozímu znění a institut nepřímého pachatelství byl i nadále dovozován pouze teorií. Na 

tento problém upozorňovali mnozí autoři. Kritikem této úpravy byl například Jiří Jelínek. Jelínek 

ve své učebnici uvádí, že je velikým nedostatkem absence právní úpravy, jež by upravovala 

definici pojmu nepřímého pachatelství a výčet podmínek, za nichž je nepřímý pachatel trestně 

odpovědný.
29

 Dalším z řady těch, kdo absenci zákonné definice nepřímého pachatelství 

považovali za problém, byl Kratochvíl, který ve své učebnici z roku 2009 s potěšením kvituje, že 

v novém trestním zákoníku již legální definice nechybí a uvádí: „Legální definice forem 

nepřímého pachatelství je v trestním zákoníku téměř vyčerpávající a zohledňuje dosavadní 

přístupy teorie i praxe. Z hlediska legality trestního práva lze tento krok jen přivítat.“
30

 

1.5 Současná právní úprava 

Ačkoliv byl trestní zákon č. 140/1961 Sb. mnohokráte novelizován, byl na něm stále patrný jeho 

původ v minulém režimu a bylo proto nezbytné přijít se zcela novým zákonem, který by tak 

odstranil některé jeho nedostatky. Po dlouhých odborných i politických debatách byl roku 2009 

přijat současný trestní zákoník, který tak završil mnohaletý proces rekodifikace trestního práva 

hmotného. V důsledku toho bylo přijato mnoho změn, z nichž několik bylo zcela zásadního rázu. 

Tyto změny měly dopomoci k tomu, aby nový trestní zákoník odpovídal modernímu pojetí 

trestního práva hmotného a adekvátně reagoval na změny, které ve společnosti proběhly od 

vydání předchozího trestního zákoníku. Mezi změny nejvýraznější patří opuštění materiálně-

formálního pojetí trestného činu a přistoupení na současné pojetí formální. I přes tuto změnu je 

samozřejmě i nyní dle § 12 trestního zákoníku uplatňována zásada subsidiarity trestní represe. 

Další výraznou změnou oproti předchozímu trestnímu zákoníku je častější používání 

alternativních trestů. Důležitou změnou stojící též za zmínku je zpřísnění trestních sazeb u 

některých závažných trestných činů. Změna nastala i v zákonném vymezení pachatele a 

spolupachatele. Z pohledu této práce je však nejvýznamnější změnou oproti předchozí právní 

úpravě, vymezení nepřímého pachatelství. Nepřímé pachatelství tak bylo po dlouholetých 

debatách konečně výslovně ukotveno v trestním zákoníku. Výslovným ukotvením nepřímého 

pachatelství tak byl odstraněn jeden z velkých nedostatků předchozích trestních zákonů. 

 

                                                 
29

 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2004, s. 280 
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Jak jsem již výše zmínil, významnou změnou z pohledu této práce je odlišné vymezení pachatele 

a spolupachatele oproti předchozí právní úpravě. Dle znění § 22 trestního zákoníku č. 40/2009 

Sb. je pachatelem trestného činu ten, kdo spáchal trestný čin, nebo naplnil znaky skutkové 

podstaty pokusu či přípravy, pokud ta je trestná, a to buď: 

a) svým jednáním (pachatel přímý) 

b) užitím jiné osoby (pachatel nepřímý)   

c) úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob (spolupachatel) 

 

§ 22 

Pachatel 

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného 

činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. 

 

(2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně 

odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, 

krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala 

zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové osoby, která 

nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem; v těchto případech není 

vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala. 

 

Podle § 22 odst. 2 trestního zákoníku je tedy nepřímým pachatelem takový pachatel, který ke 

spáchání trestného činu úmyslně užije jinou osobu jako tzv. živý nástroj. „Živý nástroj“ v tomto 

případě sám nejedná, nebo alespoň nejedná zaviněně ve formě požadované pro toto jednání 

trestním zákoníkem. Zákon přímo uvádí následující situace, kdy se jedná o nepřímého pachatele: 

1) osoba neodpovědná pro nedostatek věku 

2) osoba neodpovědná z důvodu nepříčetnosti 

3) osoba jednající v omylu 

4) osoba jednající v okolnosti vylučující protiprávnost 

5) osoba sama nejednající 

6) osoba jednající nezaviněně či nejednající ve zvláštním úmyslu či pohnutce předpokládané 

zákonem 

 

Podle Jelínka však česká právní úprava trpí určitými nedostatky. Jedním z nedostatků je absence 

obecné formulace nepřímého pachatelství, tak jak je běžné v některých zahraničních zákonech, 
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podle nichž je nepřímým pachatelem ten, kdo spáchá trestný čin prostřednictvím jiného. 

V českém trestním zákoníku je tak pouze taxativní výčet případů, kdy se jedná o nepřímé 

pachatelství. Jelínek k tomu dodává, že v taxativním vymezení případů se skrývá nebezpečí, že 

zákonodárce neodhalil všechny případy a na některé mohl zapomenout a že při obecné formulaci 

nepřímého pachatelství bylo by možné se takovémuto problému vyhnout.
 31

 S tímto tvrzením 

nelze než souhlasit, neboť je možné představit si i případy, kdy by se o nepřímé pachatelství 

mohlo jednat, avšak v zákonném taxativním výčtu takovýto případ chybí. Jelínek k tomu ve své 

učebnici uvádí případ zneužití osoby požívající hmotně právní exempci.
32

 

 

Dle mého názoru by bylo lepší vymezit případy nepřímého pachatelství demonstrativně. Ideální 

by dle mého názoru bylo, doplnit první větu § 22 odst. 2 trestního zákoníku tak, aby z 

jazykového výkladu textu vyplývalo, že se jedná o výčet demonstrativní. Formulace § 22 odst. 2 

trestního zákoníku by tedy mohla být následující: „Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k 

provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná, a to zejména pro nedostatek věku, 

nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti 

vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného 

činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z 

pohnutky předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové 

osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala.“ 
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 JELÍNEK, Jiří.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 314 
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2. Vymezení nepřímého pachatelství vůči dalším formám 

trestné součinnosti 

V této kapitole bych chtěl čtenáři přiblížit rozdíly mezi jednotlivými formami trestné součinnosti 

s ohledem na nepřímé pachatelství. Tato kapitola plynule navazuje na kapitolu předchozí, tj. 

současné pojetí nepřímého pachatelství. Tato část práce je zaměřena především na vymezení 

pojmů účastenství a pachatelství v souvislosti právě s nepřímým pachatelstvím. Jsou sice i jiné 

formy trestné součinnosti než je účastenství, ale z hlediska této práce pro nás nejsou až tak 

důležité. Dále je tato část práce věnována zásadě akcesority účastenství, jejímu historickému 

vývoji a především jejímu vlivu na nepřímé pachatelství. 

2.1 Vztah nepřímého pachatelství a účastenství 

Vztah nepřímého pachatelství a účastenství je velice těsný a někdy lze i celkem obtížně zjistit, 

jestli se vůbec o nepřímé pachatelství jedná či nikoliv. Toto těsné spojení souvisí především se 

zásadou akcesority účastenství, ale o tom se rozepíši více až v následující kapitole, která je právě 

této zásadě věnována. K účastenství obecně lze uvést, že účastenství dělíme na účastenství v 

užším smyslu (organizátorství, návod, pomoc) a účastenství v širším smyslu (organizátorství, 

návod, pomoc a spolupachatelství)
33

 

 

Co se týče účastenství v užším smyslu tak dle § 24 odst. 1 trestního zákoníku platí: Účastníkem 

na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně 

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

b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo 

c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, 

odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, 

utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník). 

 

Spolupachatelství je dle § 23 trestního zákoníku upraveno takto: Byl-li trestný čin spáchán 

úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin 

spáchala sama (spolupachatelé). 

 

Jak již bylo uvedeno, důležitým znakem nepřímého pachatelství je úmysl spáchat trestný čin 

pomocí jiné trestně neodpovědné osoby. V případě že by tento úmysl chyběl (tj. úmysl využít 
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tzv. „živého nástroje“) nejednalo by se o nepřímé pachatelství, ale o jinou formu účastenství na 

trestném činu. Typickým příkladem nepřímého pachatelství je navedení dítěte ke spáchání 

krádeže. V tomto případě je dítě trestně neodpovědné a osoba, která ho navedla, je sama 

nepřímým pachatelem trestného činu. V případě, že by však již dítě dosáhlo 15 let věku a bylo 

již trestně odpovědné, bude pak osoba, která ho navedla účastníkem na trestném činu ve formě 

návodu. 

2.2 Zásada akcesority účastenství 

 

Vzhledem k důležitosti zásady akcesority účastenství a její provázanosti s institutem nepřímého 

pachatelství, považuji za vhodné věnovat jí alespoň krátkou kapitolu v této práci. Teorie 

akcesority samozřejmě není jedinou teorií dovozující odpovědnost za účastenství na trestném 

činu. Je však teorií nejznámější a v našem středoevropském prostoru také teorií absolutně 

dominantní. V současné české trestněprávní literatuře se v podstatě ani nesetkáme s jinou teorií, 

která by účastenství na trestném činu vysvětlovala. Tato teorie vznikla v Německu, avšak její 

kořeny sahají až do středověké Itálie a dílům tehdejších právních teoretiků (např. Baldus).
34

  

 

Dalšími ve světě rozšířenějšími teoriemi jsou kauzální teorie a teorie pluralitní skutkové 

podstaty. Vedle těchto 3 obecně rozšířenějších teorií existují ještě další, avšak tyto již nejsou 

moc rozšířené a zastává je pouze hrstka autorů. Vladimír Pelc ve své rigorózní práci zmiňuje 

například teorii diferenciovaných vícesubjektových skutkových podstat nebo asociativní teorii 

účastenství Antoliseiho, kterou zastává pouze on sám.
35

 Pro bližší seznámení se s těmito teoriemi 

odkazuji na Pelcovu rigorózní práci, jež tyto teorie vyčerpávajícím způsobem popisuje. Pro 

pojem nepřímého pachatele je totiž zásadní pouze teorie akcesority. 

 

Zásada akcesority obecně vyjadřuje závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní 

odpovědnosti hlavního pachatele. V teorii je dnes často za její pravý opak označována zásada 

osamostatnění účastenství, kde účastník není závislý na činnosti hlavního pachatele. Vzhledem 

ke složitosti účastenství má i zásada akcesority některá slabá místa, která bylo potřeba vyplnit. 

Někteří autoři také na tyto slabiny upozorňovali. Typickým příkladem je právě nepřímé 

pachatelství, jež je také většinou autorů považováno za doplněk zásady akcesority.  
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V minulosti se mezi autory trestněprávní literatury často vedly spory o to, která ze zásad by měla 

mít přednost, tj. zda zásada akcesority či zásada osamostatnění. Většina trestních zákonů 

platných na území naší republiky však vyznávala platnost zásady akcesority. Již v období 

platnosti rakouského trestního zákona z roku 1852 mezi autory většinově převládal názor 

podporující zásadu akcesority účastenství. Akcesorní povaha účastenství však nebyla přijímána 

bez výhrad. Jak jsem již dříve zmiňoval, nesouhlasil s ní například Prušák, jenž ve své učebnici 

z roku 1912 zmiňuje, že navzdory převládající teorii je akcesorní povaha návodu a pomoci 

rakouskému právu neznámá a jsou tedy samostatně trestány pomoc i návod a to vzhledem 

k činnosti zločinné bez ohledu na trestnost samotného pachatele.
36

 Jeho názor však byl i v tomto 

období spíše menšinový.  

 

Výjimkou, co týče odpovědnosti založené na akcesorní povaze účastenství, byl trestní zákon 

z roku 1950. Tento zákon byl vyloženě postaven na zásadě osamostatnění účastenství. V zákoně 

bylo přímo uvedeno, že trestnost návodce a pomocníka není závislá na trestnosti přímého 

pachatele.
37

 Jelínek k tomu však udává, že ve skutečnosti se o osamostatnění účastenství 

nejednalo, ale šlo spíše o limitovanou akcesoritu. Jelínek k tomu dále ve své učebnici uvádí, že 

účastník není nikdy zcela nezávislý na činnosti pachatele hlavního, ale ve skutečnosti se vždy 

jedná pouze o určité uvolnění míry závislosti účastníka na hlavním pachateli. Akcesorita tedy 

může být velmi přísná, nebo do určité míry limitována, jak tomu bylo právě v trestním zákoně 

z roku 1950.
 
Akcesorita je tedy nezbytnou součástí dualistického systému, jenž je založen na 

odlišení mezi účastenstvím a pachatelstvím.
38

 Jen pro doplnění uvedu, že opakem dualistického 

(pluralitního) systému je systém monistický, kde trestnost ostatních účastníků není závislá na 

trestnosti hlavního pachatele. Osoby zúčastněné na trestném činu jsou si v zásadě rovny a rozdíl 

nastává až při ukládání trestu. Tento systém je užíván například v Rakousku.
39

 

 

Vzájemným vztahem mezi zásadou akcesority a zásadou osamostatnění účastenství se zabývá ve 

své rigorózní práci i Pelc, který nesouhlasí s většinovým názorem, že zásada osamostatnění je 

pouze jakýmsi protikladem k zásadě akcesority. Pelc k tomu ve své práci trefně uvádí: “V naší 

literatuře se nejčastěji hovoří o tzv. zásadě akcesority účastenství a o zásadě osamostatnění 

účastenství jako o jejím protikladu. Zde je však akcesoritou či osamostatněním spíše nutno 
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 PRUŠÁK, Josef. Rakouské právo trestní. Praha: Všehrd, 1912, s. 136 
37

 Viz § 7 odst. 3 zákona č. 86/1950 Sb. 
38
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rozumět vyjádření míry závislosti trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti 

pachatele, než teorii vysvětlující podstatu účastenství. Hovořit zde proto o nějakých zásadách 

může být poměrně zavádějící.“
 40

 S tímto názorem lze samozřejmě polemizovat, avšak dle mého 

názoru nesporným faktem potvrzující výše zmíněné je, že trestní odpovědnost účastníka je vždy 

do určité míry závislá na trestní odpovědnosti hlavního pachatele. Dalším faktem, na který Pelc 

ve své práci upozorňuje, je i problém nejasné terminologie, co se týče pojmů teorie či zásada 

akcesority. V některých publikacích totiž pojem akcesority účastenství představuje jednu ze tří 

výše zmíněných teorií a v některých případech jde spíše o vyjádření konkrétní míry závislosti 

trestnosti jednání účastníka na trestnosti jednání hlavního pachatele.
41

 Osobně si však ohledně 

výše zmíněného problému nedokáži zcela dobře představit, jak se tomuto vyhnout, neboť česká 

trestněprávní nauka jiných pojmů, nežli výše zmíněných nezná. Problémem ohledně nejasné 

terminologie se však zabývají autoři trestněprávní literatury již dlouho. Na nejasnou interpretaci 

pojmu akcesority upozorňoval i Solnař ve své práci o účastenství z roku 1959, kde mimo jiné 

odkazuje na trefnou poznámku Reinharda Franka o tom, že akcesorita je heslo, díky kterému se 

autoři domnívají, že jím mohou dokázat, co právě dokázat potřebují.
 42

 

 

Na závěr této kapitoly bych ještě rád doplnil, že akcesoritu tj. závislost trestní odpovědnosti 

účastníka na trestném činu hlavního pachatele dělíme na akcesoritu kvalitativní a akcesoritu 

kvantitativní. Akcesoritou kvalitativní rozumíme závislost trestní odpovědnosti účastníka na 

„právní kvalitě“ trestného činu spáchaného hlavním pachatelem. Čím nižší jsou nároky na 

„kvalitu“ hlavního činu, tím nižší jsou i nároky na akcesoritu a naopak. Akcesoritou kvantitativní 

naopak rozumíme závislost trestní odpovědnosti účastníka na vývojovém stádiu trestného činu 

spáchaným hlavním pachatelem. V České republice se organizátorství, návod a pomoc posuzuje 

jako účastenství podle § 24 pouze, dospěl-li hlavní pachatel alespoň do stadia pokusu. V 

opačném případě může být organizátor, návodce či pomocník odpovědný za přípravu (ale to 

pouze pokud se jedná o zvláště závažný zločin).
43

  

 

                                                 
40

 Citováno z: PELC, Vladimír. Účastenství v trestním právu. Účastenství v trestním právu / Vladimír Pelc; vedoucí 
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41

 Tamtéž s. 3 
42
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2.3 Nepřímé pachatelství ve vztahu k přípravě a pokusu 

Jak jsem již zmínil, možnou formou trestné součinnosti z hlediska nepřímého pachatelství je 

vedle účastenství i příprava. Odpovědná za přípravu by mohla být osoba, která se připravovala 

provést trestný čin jako nepřímý pachatel a zároveň osoba která má být „živým nástrojem“ se o 

trestný čin ještě nepokusila, ani jej nedokonala. Způsob přípravy není ani z hlediska nepřímého 

pachatelství určující. Podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku je přípravou: Jednání, které záleží v 

úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v 

jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, 

ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže 

to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani 

dokonání zvlášť závažného zločinu. Jako příklad s ohledem na nepřímé pachatelství lze uvést 

situaci, kdy si osoba A vyhlédne nezletilou osobu B (mladší 15 let) k tomu, aby osoba B usmrtila 

osobu C. Zároveň již osoba A vypracuje plán, jak k tomuto zločinu má dojít a opatří pro osobu B 

zbraň, ale k samotnému útoku nakonec nedojde. V takovém případě je osoba A trestně 

odpovědná za přípravu k trestnému činu vraždy. Jednalo by se tak o pokus nepřímého 

pachatelství a tedy přípravu trestného činu. Nutno však podotknout, že rozlišování přímého a 

nepřímého pachatelství v souvislosti s přípravou má pro trestní odpovědnost relevantní význam 

pouze v případě trestných činů, u kterých není příprava trestná. 

 

Co se týče nepřímého pachatelství ve vztahu k pokusu trestného činu, je především důležité 

zmínit, že rozlišení přípravy a pokusu ve vztahu k nepřímému pachatelství není zcela 

jednoznačné a případ, který jsem výše popsal, by někteří autoři jistě označili za pokus trestného 

činu, nikoliv jeho přípravu. Ve své diplomové práci tak činí například Pulec.
44

 Pulec se ve své 

práci opírá i o zjištění Kmece, který ve svém pojednání o nepřímém pachatelství došel ke 

stejnému závěru.
45

 Oba zmínění autoři tak činí z důvodu faktické rozdílnosti návodu trestně 

odpovědné osoby a návodu osoby trestně neodpovědné. Oba autoři pak docházejí k závěru, že 

výše zmíněné jednání by mělo být posuzováno jako pokus již v okamžiku, kdy se nepřímý 

pachatel pokouší přimět trestně neodpovědnou osobu k jednání.
46

 Já osobně se však k tomuto 

názoru nepřikláním a domnívám se, že vhodnějším řešením je nahlížet na pokus nepřímého 

pachatelství spíše jako na přípravu trestného činu, nežli jeho pokus, neboť dle § 21 odst. 1 
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trestního zákoníku je pokus definován takto: Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného 

činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo. Dle mého názoru v případě pokusu nepřímého 

pachatelství ještě nedošlo k bezprostřednímu směřování k dokonání trestného činu a tudíž je pro 

popsané jednání vhodnější charakteristika přípravy trestného činu podle § 20 odst. 1 trestního 

zákoníku. Jsem si však vědom, že se jedná o problematiku, jenž nemá zcela jasné řešení. Lze se 

samozřejmě setkat i s výtkou, že v případě pokusu nepřímého pachatelství u méně významných 

trestných činů by navádějící potenciální nepřímý pachatel mohl zůstat beztrestný. Toto tvrzení se 

samozřejmě nedá rozporovat, avšak nevidím v tomto případě žádný závažný problém, neboť 

příprava trestného činu není u méně závažných trestných činů trestná a ani v případě pokusu 

nepřímého pachatelství by nebyla jeho trestnost vhodná z důvodu jeho relativně malé 

společenské škodlivosti. 

2.4 Nepřímé účastenství a nepřímé spolupachatelství 

Stejně jako se vyskytuje nepřímé pachatelství, může se vyskytnout i nepřímé účastenství. Již 

Solnař ve své práci možnost nepřímého účastenství zmiňoval. Solnař ve své práci uvádí, že 

podobně jako nepřímé pachatelství přichází v úvahu i nepřímé spolupachatelství a stejně tak i 

nepřímé účastenství. Nepřímé účastenství je dle Solnaře možné ve formě organizování, návodu 

či pomoci, a to při platnosti obdobných zásad jako u nepřímého pachatelství v užším slova 

smyslu.
47

 

 

Ani další autoři možnost nepřímého účastenství nevylučují. Ze slovenských autorů lze zmínit 

Kubičku, který ve své práci o trestné součinnosti pojednává mimo jiné i o nepřímém 

účastenství.
48

  Ačkoliv se jedná o autora slovenského, zmiňuji ho, neboť slovenská trestněprávní 

úprava i teorie ohledně účastenství i nepřímého pachatelství vychází často z odborné literatury 

české. Více o tomto tématu bude pojednáno v samostatné kapitole, která se slovenské úpravě 

nepřímého pachatelství věnuje. 

 

Kubička sice ve své práci nevěnuje nepřímému účastenství velký prostor, avšak zmiňuje 

zajímavý příklad, kdy ředitel nařídí svému podřízenému pracovníkovi, aby vyhotovil potvrzení o 

zaměstnání v obchodní společnosti pro pachatele a to následně pachateli předal. Pachatel je ve 

skutečnosti nezaměstnaný a chce toto potvrzení použít k získání úvěru od banky. Ředitel vědom 
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si této skutečnosti, zamlčí tyto okolnosti svému podřízenému a ten spoléhajíce na to, že pachatel 

ve společnosti pracuje, vyhotoví mu dané potvrzení. Kubička ředitele označuje jako nepřímého 

účastníka trestného činu úvěrového podvodu. Podřízený pracovník je v tomto případě pouze tzv. 

„živým nástrojem“.
49

 Pokud bychom vycházeli z premisy, že se skutečně jedná o nepřímé 

účastenství, jednalo by se o nepřímé účastenství ve formě pomoci.  

 

Vyvstává však otázka, jestli by výše zmíněný případ nebylo vhodnější posuzovat jako nepřímé 

spolupachatelství. V tomto případě vycházím z rozhodnutí Nejvyššího soudu R 49/2009-I. 

Jednalo se o případ policisty, který vyhotovil po dohodě se svým známým falešný záznam o 

dopravní nehodě. Tato osoba poté záznam předložila pro účely pojistného plnění, na které 

samozřejmě nebyl právní nárok. Policista v tomto případě nebyl klasifikován jako účastník na 

trestném činu, ale přímo jako spolupachatel a to na základě této argumentace: „Spolupachatelství 

z hlediska § 23 TrZ vyžaduje společné jednání a společný úmysl spáchat trestný čin, přičemž 

společné jednání může probíhat nejen současně, ale i postupně, pokud na sebe časově navazuje a 

jednání každého spolupachatele je článkem řetězu společných činností, ve kterém předchozí 

činnost je bezprostřední a nutnou součástí další činnosti, a takové společné jednání směřuje k 

přímému vykonání trestného činu a ve svém celku tvoří jeho skutkovou podstatu.“ 
50

 

 

Pro účely této práce si lze tento případ trochu upravit. Vycházejme z předpokladu, že k sepsání 

záznamu o nehodě dal policistovi rozkaz jeho nadřízený, který byl domluven s pachatelem 

pojistného podvodu, a předpokládejme, že policista, který záznam sepsal, neměl o trestném činu 

žádné ponětí. Analogicky k výše zmíněnému rozhodnutí Nejvyššího soudu by se v tomto případě 

jednalo o nepřímé spolupachatelství, nikoliv o nepřímé účastenství. Vzhledem k tomu, že v 

případě ředitele a jeho podřízeného se jedná o typově velice podobný ba dokonce stejný případ, 

přikláněl bych se na rozdíl od Kubičky spíše k nepřímému spolupachatelství. 

 

O nepřímé účastenství ve formě návodu či organizátorství by se mohlo jednat v případě, že by 

nepřímý návodce či organizátor svůj návod či plán pachateli sdělil pomocí jiné trestně 

neodpovědné osoby. Tyto formy nepřímého účastenství by však již vyžadovali velikou dávku 

důmyslnosti a vzhledem ke složitosti nebudou nikterak časté. Vyloučeny ale samozřejmě býti 

nemohou.   
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3. Jednotlivé případy nepřímého pachatelství  

Tato kapitola je věnována jednotlivým případům nepřímého pachatelství, které jsou taxativně 

upraveny zákonem. Čtenáři zde blíže přiblížím jednotlivé situace a každé z nich věnuji krátkou 

podkapitolu. V současném trestním zákoníku jsou taxativně upraveny následující případy 

nepřímého pachatelství: 

1) osoba neodpovědná pro nedostatek věku 

2) osoba neodpovědná z důvodu nepříčetnosti 

3) osoba jednající v omylu 

4) osoba jednající v okolnosti vylučující protiprávnost 

5) osoba sama nejednající 

6) osoba jednající nezaviněně, případně nejednající ve zvláštním úmyslu či pohnutce 

předpokládané zákonem 

3.1 Osoba neodpovědná pro nedostatek věku 

Typickým případem nepřímého pachatelství, který je zmiňován již ve starší literatuře, je právě 

případ užití osoby, která je pro svůj věk trestně neodpovědná. Ve starší literatuře byla takováto 

osoba v kontextu nepřímého pachatelství mnohými uváděna jako osoba nepříčetná. Činí tak ve 

své práci například Solnař.
51

 Dřívější nauka totiž nepříčetností rozuměla nemožnost rozpoznat 

protiprávnost svého činu nebo ovládat své jednání. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou v 

platném trestním zákoníku oba tyto případy zmiňovány samostatně, tak i já jim věnuji své 

samostatné podkapitoly. Pro oba zmíněné případy však platí, že osoba, jež byla zneužita jako 

tzv. živý nástroj, nenaplnila obecné znaky trestného činu, jimiž jsou dle zákona požadovaný věk 

a příčetnost pachatele (u mladistvých je pak vzhledem k jejich nízkému věku a nezkušenosti 

vedle těchto uváděna též rozumová a mravní vyspělost). Dle § 25 trestního zákoníku není trestně 

odpovědný, kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku. Typicky se jedná o 

případ navedení dítěte ke spáchání trestného činu, kdy ono samotné nebude za takovýto čin 

odpovídat. Jako příklad lze uvést rodiče, který navede své dítě ke krádeži. 

 

K obligatorním znakům provinění mladistvých je ještě nutné uvést, že rozumová a mravní 

vyspělost je jedním ze samostatných obligatorních obecných znaků.
52

 Nestačí tedy, že mladistvý 

již dosáhl 15 let a že je příčetný, ale musí být vzhledem k svému věku i rozumově a mravně 
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vyspělý. Podle § 5 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže platí, že: „Mladistvý, který v 

době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho 

protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“ Zákon tak 

reflektuje skutečnost, že kolem 15. roku života jsou mezi mladistvými stále ještě podstatné 

rozdíly ve vývoji a ne vždy tak mladistvý dokáže rozpoznat protiprávnost svého činu nebo 

ovládnout své jednání a to právě z důvodu své nedostatečné mravní či rozumové vyspělosti.
53

 

Pro úplnost je ještě vhodné doplnit, že kolektiv učebnice trestního práva hmotného od Šámala na 

rozdíl od Jelínka nepovažuje rozumovou a mravní vyspělost mladistvého za samostatný 

obligatorní znak subjektu provinění, ale považuje ho za speciální důvod nepříčetnosti.
54

 

3.2 Osoba neodpovědná z důvodu nepříčetnosti 

Dalším případem vedle již výše zmíněného je zneužití nepříčetné osoby jako živého nástroje ke 

spáchání trestného činu. Nepříčetnou osobou je dle § 26 trestního zákoníku taková osoba, která 

pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohla rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat 

své jednání. Z těchto důvodů tedy nemohlo dojít k naplnění obecných znaků trestného činu.  

 

Příčetností se rozumí způsobilost být pachatelem trestného činu, pokud ta závisí na duševních 

schopnostech pachatele. Příčetnost je tedy podmíněna chápáním významu pachatelova činu a 

schopností ovládat své jednání.
55

 Pro příčetnost je tedy důležitá přítomnost schopnosti 

rozpoznávací a ovládací. Obě tyto schopnosti (rozpoznávací i ovládací) musí být přítomny 

zároveň. Z výše zmíněného tedy vyplývá, že pachatel jedná v nepříčetnosti, pokud:  

a) trpí duševní poruchou 

b) je zbaven schopnosti rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout své jednání.
56

 

Česká trestněprávní nauka pak o těchto podmínkách mluví jako o kritériích biologických 

(duševní porucha) a kritériích psychologických (rozpoznávací schopnost)
57

  

 

Dle § 123 trestního zákoníku je duševní porucha definována následovně: „Duševní poruchou se 

rozumí mimo duševní poruchy vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální 

retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka.“  
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Trestní právo v případě duševní poruchy nezkoumá tuto poruchu samu o sobě, ale zkoumá její 

vliv na spáchání trestného činu. Zkoumá tedy v podstatě, zda je zachována svobodná vůle a 

schopnost pachatele jednat ze své vůle svobodně.
58

 V případě nepřímého pachatelství pak tedy 

zkoumá, do jaké míry osoba páchající trestný čin jednala svobodně, případně jaký vliv na ní 

měla osoba, která ji k takovémuto jednání podnítila. V případě, že by osoba páchající protiprávní 

čin byla příčetná a zletilá, jednalo by se u osoby podnícející o případ účastenství ve formě 

návodu či organizátorství. Pokud by však osoba jednající byla nepříčetná, byla by podnícející 

osoba nepřímým pachatelem trestného činu.  

 

Kromě nepříčetnosti definuje trestní zákoník ještě zmenšenou příčetnost. Dle § 27 trestního 

zákoníku platí: „Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníženou 

schopnost rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný.“ 

U zmenšené příčetnosti však nejsou schopnosti ovládací a rozpoznávací zcela vymizelé, ale jsou 

pouze výrazně omezeny. Co se týče případu účastenství u již výše zmíněného případu 

podnícející a podnícené osoby, nedošli bychom zde k závěru, že se jedná o nepřímé pachatelství. 

Pachatel i přes svoji výrazně zmenšenou příčetnost, nestal by se pouhým „živým nástrojem“, 

neboť spáchá-li pachatel trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, je trestně odpovědný. 

Zmenšená příčetnost nevylučuje trestní odpovědnost, ale umožňuje zvláštní postup vůči 

pachateli (podnícené osobě). Zmenšená příčetnost má ale zásadní význam především při 

rozhodování o trestu podle § 40 trestního zákoníku. Co se týče podnícející osoby, ta by byla 

v tomto případě účastníkem na trestném činu, případně by se ještě mohlo jednat o pokus 

nepřímého pachatelství. O pokus nepřímého pachatelství by se jednalo v případě, že by 

podnícející osoba měla za to, že osoba podnícená je osobou nepříčetnou.  

 

Zajímavým případem je pak trestný čin opilství podle § 360 trestního zákoníku: 

Opilství 

(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu 

nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta 

až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude 

potrestán tímto trestem mírnějším. 
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(2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v 

úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se 

přivedl do stavu nepříčetnosti.  

 

U trestného činu opilství je situace v souvislosti s nepřímým pachatelstvím poněkud složitější a 

je nutné věnovat se jí trochu podrobněji. Typickým příkladem je uvedení jiné osoby do 

nepříčetnosti pomocí návykové látky
59

 a její následné využití jako živého nástroje ke spáchání 

trestného činu. „Opilec“ se však také může uvést do stavu nepříčetnosti zcela sám a nepřímý 

pachatel poté jeho stavu pouze využije. Vzhledem k tomu, že trestný čin opilství bývá označován 

jako vlastnoruční delikt a spolupachatelství ve formě rozdělení úloh tak není možné, není možné 

ani nepřímé pachatelství. Nevylučuje to ovšem možnost nepřímého pachatelství jiného trestného 

činu, který živý nástroj v nepříčetnosti spáchá.
60

 V případě nepřímého pachatelství bude tedy 

pachatel trestně odpovědný za čin, který „živý nástroj“ spáchal, kdežto „živý nástroj“ bude 

trestně odpovědný za trestný čin opilství. Při posuzování otázky nepříčetnosti se pak vždy 

vychází ze znaleckého posudku. 

 

Zajímavou formou zavinění jsou pak tzv. případy actio libera in causa.
61

 Rozlišujeme 2 formy a 

to podle formy zavinění. Oba případy jsou upraveny v ustanovení § 360 odst. 2. Toto ustanovení 

vylučuje použití privilegovaného odstavce prvního, což znamená, že pachatel je plně trestně 

odpovědný, ačkoliv spáchal trestný čin ve stavu nepříčetnosti. Z hlediska nepřímého pachatelství 

však pro nás nejsou až tak zajímavé, neboť v případě actio libera in causa dolosa (napití se na 

kuráž) by se trestní odpovědnost potencionálního „živého nástroje“ posuzovala podle doby, kdy 

byl ještě příčetný a uváděl se úmyslně do stavu nepříčetnosti. Takováto osoba by byla trestně 

odpovědná za úmyslný trestný čin a nepřímé pachatelství by tak nebylo možné.  

 

V případě actio libera in causa culposa se domnívám, že by nepřímé pachatelství možné bylo a to 

v podstatě za stejných podmínek jako u běžné nepříčetnosti živého nástroje s tím, že by si osoba 

uvádějící se do stavu nepříčetnosti nebyla vědoma, že osoba která jí v tom podporuje, chce 

pomocí ní jako „živého nástroje“ spáchat trestný čin. Jako příklad actio libera in causa culposa se 

často uvádí příklad profesionálního řidiče, který se při přípravě na cestu opije do nepříčetnosti a 
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v takovém stavu poté sedne za volant. V takovémto případě řidič spáchá trestný čin z nedbalosti, 

která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti. Pokud by ho jiná osoba k pití pobízela 

s úmyslem způsobit dopravní nehodu, byla by pak tato osoba jako nepřímý pachatel trestně 

odpovědná za trestný čin způsobený řidičem dopravního prostředku. 

3.3 Osoba jednající v omylu 

Jedná se o případy, kdy nepřímý pachatel využije ke spáchání trestného činu omylu „živého 

nástroje“. Jedná se o celkem častý případ nepřímého pachatelství. „Živý nástroj“ nejčastěji jedná 

ve skutkovém omylu negativním, který nepřímý pachatel vyvolal nebo jej alespoň využil. 

Teoreticky možný je však i skutkový omyl pozitivní.
62

  

  

Ve skutkovém omylu negativním podle § 18 odst. 1 trestního zákoníku  jedná: „Kdo při 

spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem 

trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z 

nedbalosti.“  Takový omyl tedy vylučuje jak úmysl, tak i vědomou nedbalost. Příkladem 

zneužití omylu „živého nástroje“ je pomoc zloději, který se právě pokouší vloupat do cizího 

vozidla a požádá kolemjdoucího o pomoc s tím, že ztratil klíče a nemůže se tak do vozidla dostat 

a nutně si potřebuje vyzvednout notebook ležící na zadním sedadle. Kolemjdoucí se v dobrém 

úmyslu pokusí zloději pomoci, a jelikož je technicky zdatný a kreativní člověk, dokáže vozidlo 

odemknout i bez použití klíče. Notebook pak zloději v dobré víře předá. Kolemjdoucí jednal ve 

skutkovém omylu a nebude tak trestně odpovědný. Za krádež tak bude jako nepřímý pachatel 

odpovědná osoba, která kolemjdoucího požádala o pomoc s úmyslem dopustit se nepřímého 

pachatelství. 

 

Podle § 18 odst. 2 trestního zákoníku: „Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkové 

okolnosti, které by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán jen za 

tento mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z nedbalosti.“ V případě nepřímého 

pachatelství by se mohlo jednat o případ, kdy nepřímý pachatel podnítí jinou osobu ke spáchání 

méně závažného činu, než je trestný čin ke kterému takovéto jednání ve skutečnosti směřuje. 

Podnícená osoba pak nejedná v úmyslné formě zavinění ve vztahu k trestnému činu, o který 

nepřímý pachatel fakticky usiluje.  

Příklad: Osoba A navede osobu B k podpálení sousedova zahradního domku. Osoba A však ví, 

že v zahradním domku přespává bezdomovec. Osoba A ho tímto chce usmrtit a dobře ví, že 
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zapálením domku dojde ke smrti této osoby uhořením. Osoba B si toho není vědoma a domnívá 

se, že kromě zničení zahradního domku k žádné jiné škodě na zdraví či majetku nedojde a 

domek tak zapálí. V tomto případě nebude osoba B odpovědná za trestný čin vraždy, ale 

z důvodu negativního skutkového omylu bude odpovědná za méně závažný trestný čin.
63

 Za 

vraždu bude v tomto případě odpovědná osoba A jako nepřímý pachatel. 

 

Podle § 18 odst. 4 trestního zákoníku: „Kdo při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou 

okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za 

trestný čin spáchaný z nedbalosti.“ V případě nepřímého pachatelství by se mohlo jednat o 

případ, kdy nepřímý pachatel vyvolá v „živém nástroji“ mylnou představu o existenci skutkové 

okolnosti vylučující jeho protiprávnost. Teoreticky lze uvažovat o takové situaci, kdy osoba A (s 

cílem ublížit na zdraví či dokonce usmrtit osobu C) vzbudí odůvodněné obavy o život či zdraví 

v osobě B, které jí domněle hrozí od osoby C. Osoba B se pak dopustí tzv. putativní (domnělé) 

obrany proti C, čímž této osobě způsobí zranění nebo jí dokonce usmrtí. Osoba A by se tak stala 

nepřímým pachatelem trestného činu pomocí osoby B jako živého nástroje. Co se však týče 

praktického provedení nepřímého pachatelství vyvoláním omylu takovýmto způsobem, 

domnívám se, že by bylo stěží proveditelné a vyžadovalo by nesmírnou důmyslnost nepřímého 

pachatele nebo ohromnou naivitu „živého nástroje“, ale teoretická možnost tu samozřejmě 

existuje. 

 

Teoreticky možný je v případě nepřímého pachatelství i negativní právní omyl. Podle § 19 odst. 

1 trestního zákoníku: „Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná 

zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.“ V tomto případě by se však ze strany „živého nástroje“ 

muselo jednat o omluvitelný omyl. Dle § 19 odst. 2 trestního zákoníku však platí že: „Omylu 

bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou vyplývala 

pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z 

jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost činu 

rozpoznat bez zřejmých obtíží.“ Právní omyl obecně má zvláštní význam především u 

majetkových a hospodářských trestných činů, neboť u některých by požadavek důkladné znalosti 
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zákonné úpravy mohl být až příliš přísný.
64

 Jelínek pak ve své učebnici uvádí příklad, „kdy 

pachatel spáchal trestný čin krátce poté, co nastoupil do nového zaměstnání a nestačil se ještě 

důkladně seznámit s příslušnými právními předpisy, jak bylo jeho povinností.“
65

  

 

Výše zmíněný příklad si pro účely své práce trochu upravím. S ohledem na nepřímé pachatelství 

si tedy lze představit situaci, kdy nadřízený zaúkoluje svého nově nastoupivšího podřízeného ke 

spáchání trestného činu, přičemž dobře ví, že nový zaměstnanec se ještě nestihl seznámit 

s příslušnými právními předpisy a není si tedy vědom, že se trestného činu dopouští a úkol splní. 

Nadřízený zaměstnanec, který svého podřízeného úkoloval se tak stává nepřímým pachatelem 

trestného činu, kdežto jeho podřízený je jako pouhý „živý nástroj“ v rukách svého šéfa trestně 

neodpovědným pro negativní právní omyl. 

3.4 Osoba jednající v okolnosti vylučující protiprávnost 

V této kapitole čtenáři přiblížím jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost v souvislosti s 

nepřímým pachatelstvím. Okolnosti vylučující protiprávnost jsou takové okolnosti, které 

pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti.
66

 Nepřímým pachatelstvím pak může 

být užití takové osoby ke spáchání trestného činu či v případě nutné obrany pak i obrana proti 

„živému nástroji“. Více o jednotlivých případech bude pojednáno v kapitolách jim určených. V 

zákoně nejsou jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost stanoveny taxativně. V § 28 až § 32 

trestního zákoníku nalezneme pouze demonstrativní výčet jednotlivých případů. Konkrétně se 

jedná o krajní nouzi, nutnou obranu, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití 

zbraně. Kromě případů v zákoně zmíněných pak lze uvažovat ještě o dalších situacích, které byly 

vytvořeny teorií a praxí trestního práva. Jako další okolnosti pak lze uvést výkon práv a 

povinností, výkon dovolené činnosti či uposlechnutí rozkazu.  

3.4.1 Krajní nouze 

Krajní nouzí se podle § 28 trestního zákoníku rozumí:  

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem, není trestným činem. 
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(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 

anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, 

anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 

Z výše zmíněného tedy vyplývá, že k tomu aby se jednalo o krajní nouzi, musí být kumulativně 

splněno několik následujících podmínek: 

a) Činem jinak trestným je odvraceno nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem. 

b) Nebezpečí hrozí bezprostředně (nejde tedy o krajní nouzi, pokud již nebezpečí pominulo). 

c) Nemožnost odvrátit nebezpečí jinak (v případě že by byla možnost odvrátit nebezpečí 

mírnějšími prostředky, nebyla by splněna podmínka subsidiarity jednání v krajní nouzi) 

d) Způsobený následek nesmí být stejně závažný nebo dokonce závažnější než následek, který 

hrozil (v případě že by došlo ke stejnému nebo horšímu následku, nebyla by splněna podmínka 

proporcionality jednání) 

e) Poslední podmínkou je že ten, komu hrozilo nebezpečí, neměl povinnost jej snášet. Pro tuto 

osobu pak povinnost snášet nebezpečí vyplývá přímo ze zvláštního zákona. Jde například o 

lékaře v nemocnici nebo o policistu či hasiče při výkonu služby. Ani tak ovšem nelze tuto 

povinnost chápat absolutně.
67

 

 

V případě nepřímého pachatelství jde o situace, kdy „živý nástroj“ jedná v situaci krajní nouze, 

kterou nepřímý pachatel vyvolal, nebo nad ní má kontrolu. Důvody nebezpečí pak mohou být 

zcela různé. Jako příklady lze zmínit přírodní síly, útoky zvířat, hlad, jednání člověka a další.
68

 

Nejtypičtějším případem nepřímého pachatelství pak bude jednání v důsledku přímého donucení 

(tzv. případy vis compulsiva), kdy však na rozdíl od případů vis absoluta nedojde k přímému 

fyzickému donucení, ale „živý nástroj“ jedná sám (nikoliv však ze své vlastní vůle). Jako příklad 

lze uvést situaci, kdy nepřímý pachatel pod pohrůžkou fyzického násilí donutí „živý nástroj“ 

ukrást v klenotnictví náhrdelník. 

Typově stejným příkladem je situace, kdy osoba A pod pohrůžkou smrti donutí osobu B k tomu, 

aby zmlátila osobu C, v tomto případě pak bude osoba B pouze „živým nástrojem“ a osoba A 

bude nepřímým pachatelem trestného činu. Ještě nutno dodat, že u osoby A lze uvažovat i o 

jednočinném souběhu s trestným činem vydírání. Co se týče podmínky proporcionality, tak ta by 

nebyla splněna, pokud by kupříkladu osoba A osobě B nevyhrožovala smrtí ale „pouhým“ 
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ublížením na zdraví. V takovém případě by pachatelem trestného činu byla osoba B a osoba A 

by byla účastníkem na trestném činu. K proporcionalitě je pak v komentáři k trestnímu zákoníku 

uvedeno: „Požadavek proporcionality u krajní nouze je výrazem toho, že nelze připustit 

záchranu jednoho zájmu chráněného trestním zákoníkem obětováním rovnocenného zájmu 

jiného, neboť to by nezbavovalo čin povahy materiální protiprávnosti.“
69

 

 

Nepřímé pachatelství je však možné i jinak než jen pomocí vis compulsiva. „Živý nástroj“ může 

samozřejmě reagovat i na jiné nebezpečí než fyzické násilí. Lze si teoreticky představit celou 

řadu nepřímým pachatelem vyvolaných nebezpečných situací, přičemž jako příklady lze zmínit 

vyvolaný požár, způsobení povodně a další, přičemž skutečným pachatelovým úmyslem by bylo 

způsobení následku, kterým „živý nástroj“ v krajní nouzi odvrací nebezpečí. 

3.4.2 Nutná obrana 

Nutná obrana je v § 29 trestního zákoníku definována takto: 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 

Nutná obrana je speciálním privilegovaným případem krajní nouze. Místo obecně vymezeného 

pojmu nebezpečí je zde myšlen přímo útok jiné osoby a též škoda vzniká pouze útočníkovi a 

nikomu jinému, jak je možné v případě krajní nouze. Dále zde také není stanovena podmínka 

subsidiarity a ani požadavek útok snášet. Důvodem privilegovanosti nutné obrany je potřeba 

okamžité reakce proti útoku a především zájem společnosti na tom, aby se předešlo 

nenahraditelným újmám na životě, zdraví či majetku.
70

 Nepřímé pachatelství prostřednictví 

osoby jednající v nutné obraně je však dle mého názoru velice těžko proveditelné a možné spíše 

v teoretické rovině. 

O nepřímé pachatelství v souvislosti s nutnou obranou se může jednat kupříkladu v případě, kdy 

osoba A chce způsobit ublížení na zdraví osobě B a to s využitím jiné osoby (C) jako „živého 

nástroje“. Rozhodne se tedy, že podnítí osobu B k útoku na osobu C s vědomím fyzické převahy 

osoby C a tedy s vědomím toho, že osoba C se osobě B ubrání a způsobí jí tak ublížení na zdraví. 

Osoba C v tomto případě nebude pro okolnost vylučující protiprávnost trestně odpovědná, 

kdežto osoba A bude jako nepřímý pachatel odpovědná pro trestný čin ublížení na zdraví osobě 
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B. Osoba B by mohla být trestně odpovědná za pokus ublížení na zdraví a to v závislosti na 

intenzitě útoku. 

3.4.3 Svolení poškozeného 

Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost je výslovně upravena trestním 

zákoníkem od roku 2009. V předešlém trestním zákoníku stejně jako přípustné riziko tato 

okolnost výslovně upravena nebyla. Avšak i v minulosti byly tyto okolnosti dovozovány 

trestněprávní teorií. Podle § 30 odst. 1 trestního zákoníku platí, že: „Trestný čin nespáchá, kdo 

jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně 

rozhodovat, jsou činem dotčeny.“ Svolení však musí být dáno předem, nebo současně s jednáním 

(po jednání pouze v případě, mohl-li jednající důvodně předpokládat, že mu bude souhlas 

udělen), dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně. Dále také není možné udělit souhlas k ublížení 

na zdraví nebo usmrcení.
71

 

Ohledně možnosti nepřímého pachatelství v souvislosti se svolením poškozeného se domnívám, 

že v těchto případech není nepřímé pachatelství možné, neboť vzhledem k (dobrovolnému) 

souhlasu poškozeného se nemůže jednat o trestný čin a i využití „živého nástroje“ k trestné 

činnosti je tak nemyslitelné. 

3.4.4 Přípustné riziko 

Podle § 31 odst. 1 trestního zákoníku se o přípustné riziko jedná v případě že: „Trestný čin 

nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého 

rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním 

zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“ Tato okolnost vylučuje 

protiprávnost zejména z toho důvodu, že k vědeckému pokroku je potřeba podstupovat i určité 

riziko. Vzhledem k obecné definici přípustného rizika, je možné ho uplatňovat v různých 

oborech lidské činnosti, pokud se jedná o společensky prospěšný cíl. U přípustného rizika také 

platí zásada subsidiarity rizikového jednání a rizikové jednání musí být v souladu s dobrými 

mravy a tedy v souladu s obecně přijímanými standardy současných pravidel morálky.
72

  

 

Co se týče možnosti dopustit se nepřímého pachatelství v souvislosti s přípustným rizikem jako 

okolností vylučující protiprávnost, domnívám se, že k tomuto nebude docházet příliš často. 

Teoretická možnost však vyloučena není. Jako příklad si lze představit fiktivní situaci, kdy vědec 
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vytvoří zcela novou očkovací látku proti nedávno objevenému viru, přičemž si je vědom, že 

klinické testy a jiná ověřování bezpečnosti látky neproběhly zcela v souladu s legislativou ani se 

současnými vědeckými postupy a dokonce ví, že hrozí nezanedbatelné riziko, že očkovací látka 

způsobí ještě větší problémy, protože proti viru nemusí chránit, ale naopak ho pomůže zmutovat 

do ještě horší podoby. Vědec však nepřiměřeně spoléhá na to, že k tomu nedojde a postoupí tak 

takovou látku laboratoři, která začne tuto na základě špatných dat produkovat a v důsledku výše 

zmíněného dojde ke zvýšení nebezpečnosti nakažlivé nemoci. V tomto případě bude trestně 

odpovědný jako nepřímý pachatel vědec, který látku laboratoři předal.
73

 Pracovníci laboratoře, 

kteří látku produkovali pak při dodržení všech nezbytných podmínek, budou trestně neodpovědní 

pro přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost. 

3.4.5 Oprávněné použití zbraně 

Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost je upraveno v § 32 trestního 

zákoníku: „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“ Oprávnění použít zbraň tedy mají na základě zvláštního zákona příslušníci 

jednotlivých ozbrojených sborů (např. Policie ČR). Rozebírání jednotlivých podmínek možnosti 

použití zbraně a definice zbraně vůbec však není cílem této práce a pro důkladnější studium 

oprávněného použití zbraně odkazuji na příslušnou trestněprávní literaturu. 

 

Co se týče možnosti nepřímého pachatelství a oprávněného použití zbraně, platí pak totéž co pro 

krajní nouzi či nutnou obranu. Jediným rozdílem je, že „živým nástrojem“ nemůže být jakákoliv 

osoba, ale pouze osoba, která je podle zvláštního zákona oprávněna za určitých okolností k 

použití zbraně.  

3.5 Osoba sama nejednající 

Zde se jedná o tzv. případy vis absoluta, spočívající ve fyzickém donucení druhé osoby a tedy 

přímém fyzickém ovládnutí „živého nástroje“. Nepřímý pachatel zde využívá osobu, která sama 

nejedná, neboť jí k tomu zcela chybí jedna ze dvou složek jednání, tj. vůle či její projev. 

V podstatě se však jedná pouze o nedostatek vůle, tedy psychické složky.
74

 Složka fyzická sice 

přítomna je, avšak zásadně se nejedná o projev vůle, nýbrž o důsledek donucení fyzickou silou. 

Případy vis absoluta byly zmiňovány již ve starší literatuře. Již v období první poloviny 20. 

století se o těchto případech zmiňují například Milota, Kallab či Solnař (srov. kapitola 1. 1.). 
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Z pohledu „živého nástroje“ se tak nejedná o trestný čin, neboť z důvodu jeho faktického 

nejednání v tomto případě zcela chybí objektivní stránka trestného činu. Jako příklad lze uvést 

již mnohokráte uváděný příklad, kdy nepřímý pachatel uchopí ruku jiné osoby a násilím ji vede 

k podpisu smlouvy, závěti či jiného důležitého dokumentu. Jako další příklad lze uvést ještě 

případ, kdy nepřímý pachatel prudce strčí do jiné osoby s cílem rozbít předmět stojící za ní 

(například drahocenná váza v muzeu). V obou těchto případech zcela absentuje psychická 

složka, neboť „jednání“ osoby je pouze důsledkem fyzického donucení, nikoli projevem 

svobodné vůle. 

3.6 Osoba jednající nezaviněně, případně nejednající ve zvláštním 

úmyslu či pohnutce předpokládané zákonem 

V tomto případě nepřímý pachatel využije osobu, která vůbec nejedná zaviněně, nebo nejedná ve 

zvláštním úmyslu či pohnutce předpokládané zákonem. Tato osoba pak jedná pouze v méně 

závažné formě zavinění ve vztahu k trestnému činu spáchanému nepřímým pachatelem, nebo 

dokonce jedná zcela nezaviněně ve vztahu k výše zmíněnému trestnému činu nepřímého 

pachatele. Při tvorbě současného trestního zákoníku a tedy i ustanovení o nepřímém pachatelství 

byla reflektována dosavadní trestněprávní nauka vycházející i z významných soudních 

rozhodnutí. Jedním z nejvýznamnějších soudních rozhodnutí bylo i rozhodnutí B 5/1979-27-III 

ze kterého bylo dovozeno, že: „za nepřímé pachatelství lze považovat i případy, kdy nepřímý 

pachatel úmyslně zneužíval k dosažení svých cílů osoby, která nejedná v úmyslu nebo z pohnutky, 

které předpokládá skutková podstata trestného činu, popř. jedná v tomto směru v omylu.“
75

 Tato 

skupina případů se do značné míry překrývá s případy omylů (viz kapitola 2.3.).
76

 

 

Příklad: Provozovatel autodopravy, vědom si toho, že mechanik, u kterého nechal opravit brzdy 

auta, odvedl tuto práci neodborně a nekvalitně, přičemž ví, že brzdy selžou, nechá do auta 

usednout svého zaměstnance, kterého chce usmrtit. V takovém případě může být provozovatel 

odpovědný za úmyslný trestný čin vraždy, kdežto mechanik pouze pro nedbalostní trestný čin 

proti životu či zdraví (teoreticky pokud by byly splněny podmínky i pro trestný čin obecné 

ohrožení z nedbalosti). 
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4. Úprava nepřímého pachatelství ve vybraných 

zahraničních právních řádech 

V této kapitole čtenáře seznámím s právní úpravou nepřímého pachatelství v právních řádech 

okolních států. Pro uvedení právě těchto úprav jsem se rozhodl z důvodu, že jsou dle mého 

názoru pro naši právní úpravu nejrelevantnější. Právní úprava především v německy mluvících 

zemích nám je velice blízká již z toho důvodu, že jsme v minulosti byli součástí Habsburské 

monarchie a zejména z rakouské právní úpravy jsme mnoho právních institutů převzali a 

zachovali je i po vzniku samostatné Československé republiky. Toto je i případ institutu 

nepřímého pachatelství, který se do naší právní literatury dostal právě skrze nauku německou a 

rakouskou. Vzhledem k naší společné minulosti se Slováky nelze opominout ani právní úpravu 

slovenskou a díky jazykové blízkosti vidím jako naprosto nezbytné zabývat se i právní úpravou 

polskou.  

4.1 Slovensko 

Slovenská úprava byla vzhledem k našemu společnému státu dlouhou dobu totožná s naší právní 

úpravou. Na této skutečnosti nic nezměnila ani skutečnost rozpadu České a Slovenské 

Federativní Republiky. Jak v České tak i ve Slovenské republice byl nadále používán trestní 

zákon z roku 1961. Po několikaletém rekodifikačním procesu byl přijat Trestný zákon č. 

300/2005 Z. z., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2006. Trestný zákon z roku 2005 však úpravu 

nepřímého pachatelství neobsahuje a vymezení nepřímého pachatelství je tak i nadále ponecháno 

pouze trestněprávní teorii. Oproti předešlé úpravě tato nezaznamenala větších změn. Za zmínku 

však stojí zavedení pojmu objednatele trestného činu, který v českém právním řádu 

nenalezneme. Novelou z roku 2016 byla i ve slovenském právním řádu upravena trestní 

odpovědnost právnických osob. Níže uvádím znění slovenského Trestného zákona, týkající se 

pachatelství, spolupachatelství a účastenství. 

 

§ 19 

Páchateľ 

(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. 

(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok 

ustanovených osobitným predpisom. 

 

§ 20 

Spolupáchateľ 
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Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov 

(spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. 

 

§ 21 

Účastník 

(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne 

a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor), 

b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca), 

c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo 

d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, 

odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine 

(pomocník). 

(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti 

páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

Jak jsem již výše zmínil, nepřímé pachatelství je stále upraveno pouze teorií a trestný zákon 

výslovně nepřímého pachatele neupravuje. Nepřímým pachatelem je ten, kdo ke spáchání 

trestného činu úmyslně užije jinou osobu jako „živý nástroj“. „Živý nástroj“ jedná nezaviněně a 

za trestný čin bude trestně odpovědný ten pachatel, který prostřednictvím „živého nástroje“ 

jednal.
77

 

Za nepřímého pachatele pak trestněprávní teorie označuje tyto osoby:
78

 

a) Osoba, která užije ke spáchání trestného činu jinou trestně neodpovědnou osobu. 

b)  Osoba, která užije ke spáchání trestného činu jinou osobu, která jednala ve skutkovém 

omylu, a v jehož důsledku nemohla rozeznat význam svého jednání. 

c) Osoba, která přinutila jinou osobu násilím nebo hrozbou bezprostředního násilí k činu, 

který má znaky trestného činu. 

d) Osoba, která zneužila svého práva dávat rozkazy v případě že osoba, která rozkaz plnila, 

byla povinna tento rozkaz uposlechnout. 

e) Osoba, která k dosažení svých cílů zneužila osobu jednající kulpózně nebo osobu, která 

nejednala ve zvláštním úmyslu nebo ze zvláštní pohnutky, které skutková podstata 

trestného činu předpokládá.
79
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Slovenská úprava stejně jako česká připouští spáchání nepřímého pachatelství i omisivně tj. 

z důvodu úmyslného opomenutí a jako příklad uvádí ošetřovatele v psychiatrické léčebně, který 

nepříčetné osobě úmyslně nezabrání v tom, aby usmrtila jinou osobu.
80

 V případě, že se jedná o 

pachatele trestného činu, u kterého trestný zákon vyžaduje určité speciální vlastnosti či 

postavení, může být nepřímým pachatelem zase jen takováto osoba. „Živý nástroj“ pak tyto 

vlastnosti mít nemusí.
81

  

 

Co se týče ukládání trestů za nepřímé pachatelství, tak je teoreticky možné uvažovat o přitěžující 

okolnosti podle § 37 písm. i) trestného zákona tj. zneužil ke spáchání trestného činu osobu, která 

není trestně odpovědná.
82

 

Obecně lze však říci, že slovenská trestněprávní teorie je v otázce nepřímého pachatelství 

v podstatě totožná s českou trestněprávní teorií a dokonce i co se týče relevantní judikatury, tak 

vychází z některých stejných judikátů z doby našeho společného státu. 

 

Judikatura: 

Níže uvádím pár významných soudních rozhodnutí, které jsou častěji zmiňovány v současné 

slovenské odborné literatuře a které pomáhají zaplnit mezeru, jenž je z důvodu absence výslovné 

zákonné úpravy nepřímého pachatelství ve slovenském trestním právu stále ještě patrná.  

 

R 51/1970: Jestliže pachatel spáchá trestný čin společným jednáním s osobou pro nedostatek 

věku trestně neodpovědnou, nejde o spolupachatelství, ale o spáchání trestného činu jediným 

pachatelem.
83

 

 

R 28/1994: Pachatelem (spolupachatelem) trestného činu znásilnění podle § 199 Trestného 

zákona může být i žena, pokud násilím nebo hrozbou bezprostředního násilí donutí jinou ženu 

k souloži s mužem.
84
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R 9/1983: Pachatel, který násilím nebo hrozbou bezprostředního násilí donutí ženu k souloži 

s nezletilým trestně neodpovědným pro nedostatek věku, dopouští se trestného činu znásilnění 

podle § 199 Trestného zákona jako jediný pachatel.
85

 

 

ZPS 58/1999: II. Za pachatele trestného činu podle § 19 odst. 1 Trestného zákona se považuje i 

tzv. „nepřímý pachatel“, který ke spáchání trestného činu užil jiné osoby, která je v jeho rukách 

„živým nástrojem“ a jako živý nástroj sama nejedná nebo nejedná zaviněně. Podstatným znakem 

takového pachatelství je, že „živý nástroj“ buď není trestně odpovědný (např. pro nepříčetnost), 

nebo má jen omezenou odpovědnost (např. pro nedbalostní trestný čin), nebo alespoň není 

trestně odpovědný za ten samý trestný čin. Úmysl nepřímého pachatele se musí vztahovat i na 

skutečnost, že ke spáchání trestného činu využívá jinou osobu jako „živý nástroj“.
86

 

 

Vzhledem k absenci zákonné úpravy nepřímého pachatelství, ozývají se i na Slovensku kritici 

tohoto nedostatku. Kubička se dokonce domnívá, že při současném znění trestného zákona by 

bylo dokonce možné zpochybňovat trestní odpovědnost nepřímého pachatele, ačkoliv se tak 

neděje.
87

 Podle současného trestného zákona se dovozuje trestní odpovědnost pachatele podle § 

19 odst. 1 a to s ohledem na výše zmíněnou judikaturu a trestněprávní teorii. Kubička však 

k tomuto dodává, že použití takovéhoto zákonného podkladu hraničí s porušením zásady nullum 

crimen sine lege certa, neboť nesplňuje požadavek dostatečné určitosti právní úpravy. K výše 

zmíněnému však zároveň dodává, že je toho názoru, že pod zákonnou definici pachatele 

(Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám) je možné subsumovat i pachatele 

nepřímého, ačkoliv by bylo velice vhodné nepřímé pachatelství výslovně upravit zákonem.
88

 

Kubička zároveň ještě dodává, že by bylo možné inspirovat se českou právní úpravou, ale s tím 

rozdílem, že by druhá věta § 22 odst. 2 trestního zákoníku byla před středníkem doplněna větou 

„nebo užil takovou osobu, vůči které z jiných důvodů nelze vyvozovat trestní odpovědnost“. 

S tímto doplňkem by pak bylo bez problému možné pod nepřímé pachatelství podřadit i situace 

výslovně neupravené zákonem.
89

 S tímto názorem se plně ztotožňuji a nemohu než souhlasit. 
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4.2 Rakousko 

V rakouské právní úpravě nepřímé pachatelství nenalezneme. Tento institut zde nenalezneme 

zejména proto, že rakouská úprava opustila dualistický koncept účastenství a stojí na 

monistickém principu, kde jsou si účastníci v zásadě rovni, a rakouská právní úprava tak pracuje 

s jediným extenzivním pojmem pachatele.
90

 Rakouská právní úprava se přiklonila 

k monistickému systému s přijetím současného rakouského trestního zákona z roku 1974 

(Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974). Podle Říhy je rakouský systém jednou z 

nejvýznamnějších úprav vycházejících z tzv. monistického konceptu účastenství.
91

 S ohledem na 

monistický koncept účastenství není v Rakousku brána v potaz ani zásada akcesority účastenství, 

což znamená, že osoby podílející se na trestném činu mohou být trestány i pokud by nebyl 

potrestán přímý pachatel trestného činu, jelikož jejich trestnost není závislá na trestnosti hlavního 

(přímého) pachatele.
92

 

 

§ 12 StGB Nakládání se všemi zúčastněnými jako s pachateli 

Trestného činu se nedopustí pouze přímý pachatel, ale též každý, kdo jiného ke spáchání 

trestnému činu přiměje, nebo kdo jinak přispěje k jeho spáchání.
93

 

 

§ 13 StGB Samostatná trestní zodpovědnost zúčastněných 

Zúčastnilo-li se trestného činu více osob, bude každá z těchto osob potrestána podle svého 

zavinění.
94

 

 

Rakouský tretní zákon v § 12 rozlišuje 3 druhy pachatele, tento výčet je taxativní. Prvním 

případem je přímý pachatel (unmittelbarer Täter). Za přímého pachatele je pak označován ten, 

kdo trestný čin přímo spáchal. Dále je za přímého pachatele označován také ten, kdo pachateli 

pomáhá v jeho trestné činnosti tím, že ho podporuje vědomou a dobrovolnou spoluprací do té 
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míry, že sám naplní znaky skutkové podstaty trestného činu. Takováto osoba je pak označována 

za spolupachatele.
95

 

 

Druhým případem je pachatel označovaný jako Bestimmungstäter, což bychom do češtiny mohli 

přeložit jako určující pachatel. Určujícím pachatelem je osoba, která v jiném úmyslně vzbudí 

rozhodnutí spáchat trestný čin, přičemž tato osoba je trestná, i pokud se přímý pachatel o trestný 

čin nepokusí. Zároveň postačí, pokud určující pachatel pohne k trestnému činu pachatele 

přímého alespoň náznaky (například radou nebo dokonce i gesty). U určujícího pachatele je však 

vyžadován záměr užití jiné osoby ke spáchání trestného činu.
96

 Do této kategorie bychom 

zařadili i případy, jež česká trestněprávní nauka označuje za nepřímé pachatelství.  

 

Třetím a posledním případem je pak pachatel označovaný jako Beitragstäter, což bychom do 

češtiny mohli přeložit jako přispívající pachatel. Přispívající pachatel umožňuje nebo usnadňuje 

pachateli provedení činu.
97

 Přispívajícím pachatelem je pak ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti, 

jakýmkoliv způsobem přispěje ke spáchání trestného činu.
98

 Tento třetí případ dle rakouského 

trestního zákona lze označit za jakousi generální klausuli, do níž spadají všechny ostatní případy, 

jež nespadají pod přímého pachatele či pachatele určujícího.
99

 

 

Závěrem lze k rakouské právní úpravě uvést, že pojetí založené na monistickém systému v sobě 

skývá určité výhody. Především monistický systém je oproti dualistickému jednodušší. Systém 

založený na akcesoritě účastenství v sobě totiž skrývá některé mezery, které je poté potřeba 

složitě vyplňovat. Jako příklad lze uvést právě koncepci nepřímého pachatelství, bez níž by 

systém založený na akcesoritě účastenství v podstatě nemohl fungovat. Institut nepřímého 

pachatelství však dle mého názoru má místo i v monistickém systému. V tomto ohledu 

souhlasím s tvrzením Solnaře, který ve své práci uvádí, že i v případě platnosti zásady 

osamostatnění, může institut nepřímého pachatelství přispět ke správnější individualizaci trestní 

odpovědnosti.
100
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4.3 Německo 

V německém právu na rozdíl od rakouského je nepřímému pachatelství věnován podstatně větší 

prostor. V německé trestněprávní literatuře má tento pojem velice dlouhou tradici. Již v 19. 

století se můžeme setkat s odbornou literaturou věnující se nepřímému pachatelství. Již Franz 

von Liszt se ve svém díle zmiňuje o nepřímém pachatelství (zmiňuje jej jako intelektuální 

autorství, fingovaný či nepřímý čin). Nepřímé pachatelství také uvádí jako další variantu 

pachatelství vedle pachatelství přímého. Ve své učebnici pak udává tyto příklady: 

a) pachatelem užitá osoba nebyla příčetná 

b) osoba jednající nesvobodně, tj. z donucení 

c) osoba jednající bez zlého úmyslu, která nemohla porozumět následkům svého jednání 

d) osoba jednající bez požadovaného úmyslu, přičemž tento úmysl se vyskytuje u 

podněcovatele
101

 

 

Liszt ve své práci pojednává o pojmu mittelbare Thäterschaft, což můžeme do češtiny přeložit 

právě jako nepřímé pachatelství a zároveň se zde zmiňuje, že se jedná o pojem obecně uznávaný 

tehdejší německou právní vědou. Zmiňuje pak i některé autory, kteří již v době druhé poloviny 

19. století zastávali tento názor. Jedná se kupříkladu o autory jako von Finger, Geyer, Hälschner, 

Meyer a další.
102

 

 

Nepřímé pachatelství je v německém trestním zákoníku (Strafgesetzbuch (StGB)) upraveno v § 

25 odst. 1. Německý trestní zákoník je pozoruhodný už jen tím, že byl vydán roku 1871 a 

v platnosti je i přes své mnohé novelizace až dodnes. Jeho četné novelizace souvisely především 

s mnohými společenskými změnami minulého století. Pachatelství je pak v současném znění 

německého trestního zákoníku upraveno následovně. 

 

§ 25 Pachatelství 

(1) Jako pachatel bude potrestán ten, kdo se dopustil trestného činu sám či prostřednictvím jiné 

osoby. 

(2) Dopustí-li se trestného činu více osob společně, bude každá z těchto osob potrestána jako 

pachatel (spolupachatelé).
103
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Co se týče trestné součinnosti a pachatelství, tak ty jsou v německém trestním zákoníku 

upraveny v § 25 až 31. Vzhledem k účelu této práce však výslovně uvádím pouze § 25, neboť jen 

ten se výslovně týká nepřímého pachatelství. Pachatelství je pak v německém právu rozlišeno na 

pachatelství přímé, nepřímé a spolupachatelství (§ 25). V následujících paragrafech jsou též 

upraveny další formy trestné součinnosti jako návod (§ 26) a pomoc (§ 27). Dále pak zvláštní 

osobní znaky pachatele (§ 28), samostatná trestnost zúčastněných osob (§ 29), pokus účastenství 

(§ 30) a ustoupení od pokusu účastenství (§ 31). Obecně je také nutno zmínit, že německé pojetí 

účastenství vychází z dualistické koncepce a na rozdíl od úpravy rakouské je trestnost účastníků 

na trestném činu odvislá od trestnosti hlavního pachatele.  

 

Jako určitou výhodu německé úpravy oproti úpravě české, vidím obecnou formulaci nepřímého 

pachatelství. Díky obecné formulaci je eliminováno riziko, že zákonodárce v taxativním výčtu 

případů zapomněl na některé potenciálně možné případy nepřímého pachatelství, ke kterým by 

teoreticky mohlo dojít.  

 

V odborné literatuře je nepřímé pachatelství definováno jako spáchání trestného činu skrze jinou 

trestně neodpovědnou osobu. Německá literatura v tomto případě zmiňuje nepřímého pachatele 

jako osobu řídící, jež stojí v pozadí (Hintermann) a osobu pomocí které je trestný čin spáchán 

označuje jako pouhý nástroj ke spáchání trestného činu (Werkzeug). Někdy bývá „živý nástroj“ 

označován též jako Tatmittler nebo Vordermann, což bychom mohli přeložit jako osoba 

v popředí, tedy osoba řízená. O nepřímé pachatelství se tak jedná ve všech případech, kdy „živý 

nástroj“ není trestně odpovědný, ať už se jedná o jakýkoliv důvod trestní neodpovědnosti.
104

 

Kinderhäuser k tomu dále dodává, že nepřímým pachatelem může býti pouze taková osoba, která 

naplňuje všechny znaky a subjektivní předpoklady, které jsou pro daný trestný čin požadovány. 

Z tohoto důvodu je tedy nepřímé pachatelství vyloučeno u vlastnoručních trestných činů.
105

  

 

V odborné literatuře je často svorně pojednáváno o dvou základních formách nepřímého 

pachatelství. Konkrétně se jedná o důvody „převahy“ řídící osoby (Hintermann) nad osobou 

řízenou (Vordermann). V první skupině případů nepřímého pachatelství se jedná o převahu 

                                                                                                                                                             
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. 

(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter). 
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„vědění“
106

 na straně nepřímého pachatele a ve skupině druhé se jedná o převahu vůle.
107

 U 

první skupiny se v německé literatuře vedou spory, o kolik „více“ než „živý nástroj“ musí 

nepřímý pachatel vědět. U druhé skupiny sporný bod spočívá v otázce o kolik „více“ vůle musí 

nepřímý pachatel projevit při páchání trestného činu.
108

 

 

U první skupiny uvádím některé typické příklady, které jsou uvedeny i v komentáři. Často je 

uváděn případ, kdy „živý nástroj“ nenaplní objektivní znaky skutkové podstaty trestného činu. 

Typicky se jedná o situace, kdy je obětí sám živý nástroj. Dalším často uváděným příkladem je 

situace, kdy „živý nástroj“ sice naplní objektivní znaky skutkové podstaty trestného činu, avšak 

bez úmyslu trestný čin spáchat.
109

 Mohlo by se tak jednat kupříkladu o situaci, kdy pachatel 

přikáže nic netušícímu portýrovi, aby cizí zavazadlo přinesl k jeho autu. Portýr tak učiní v 

přesvědčení, že se jedná o zavazadlo pachatele. V tomto případě je portýr pouhým „živým 

nástrojem“. Opomenout samozřejmě nemohu ani případy nezletilého či nepříčetného, kteří byli 

jako „živý nástroj“ využiti ke spáchání trestného činu.
110

 

 

U druhé skupiny tj. Tatherrschaft kraft überlegenen Wollens můžeme typicky uvažovat o 

případech vis compulsiva. V německé literatuře se v souvislosti s případy vis compulsiva a 

odvracení krajní nouze často pojednává o tzv. „kvalitě“ krajní nouze. V německém právu stejně 

jako v právu českém platí, že by mimo jiné měly být použity přiměřené prostředky, tj. aby 

způsobený následek nebyl ještě horší či stejný než újma, která bezprostředně hrozila. Jako 

příklad v komentáři je uváděna situace, kdy osoba T hrozí osobě W, že v případě, že W neusmrtí 

osobu O, zveřejní kompromitující materiály, které na osobu W má.
111

 Ve výče zmiňovaném 

případě by samozřejmě podmínka přiměřenosti dodržena nebyla. Lze si však představit situaci, 

kdy osoba T vyhrožuje osobě W smrtí, pokud ta fyzicky nenapadne osobu O. V takovém případě 

by již mohlo být na osobu W pohlíženo jinak. Záleželo by samozřejmě na dalších okolnostech 

případu. 
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Německá komentářová literatura se mimo jiné zabývá i tzv. excesem „živého nástroje“, neboli 

excesem osoby stojící v popředí.
112

 Jde o případ, kdy se „živý nástroj“ dopustí trestného činu, ke 

kterému nebyl podnícen nepřímým pachatelem. V takovém případě není nepřímý pachatel za 

tento čin trestně odpovědný. Vyloučena ovšem není odpovědnost za nedbalostní trestný čin.
113

 

Jen pro úplnost ještě dodávám, že touto problematikou se zabývá i literatura česká a vesměs 

dochází ke stejnému závěru.  

 

Na závěr této kapitoly bych ještě rád doplnil, že v německé trestněprávní teorii bývají případy 

vis absoluta hodnoceny jako pachatelství přímé.
114

 V tomto bodě se německá nauka výrazně liší 

od nauky naší, kde naprostá většina autorů považuje případy vis absoluta za typický případ 

nepřímého pachatelství. 

4.4 Polsko 

V polské právní úpravě se s pojmem nepřímého pachatelství nesetkáme. Je především nutné 

zmínit, že polská úprava účastenství vychází z principu osamostatnění účastenství. Tento princip 

je vyjádřen v článku 20 polského trestního zákoníku (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny). Pro účely této práce uvádím pouze 2 nejdůležitější články, kterými jsou Čl. 18 a Čl. 20 

trestního zákoníku. 

Čl. 18.  

§ 1. Jako pachatel odpovídá ne jen ten, kdo spáchá trestný čin sám nebo společným jednáním ve 

shodě s jinou osobou, ale také ten kdo spáchání trestného činu řídí skrze jinou osobu, nebo 

využije závislosti jiné osoby na sobě a ke spáchání trestného činu ji podnítí. 

§ 2. Za návod odpovídá ten, kdo chce, aby jiná osoba vykonala trestný čin, přičemž ji k tomu 

podněcuje. 

§ 3. Za pomoc odpovídá, kdo v úmyslu, aby jiná osoba spáchala trestný čin svým chováním 

usnadňuje jeho spáchání a to zejména poskytnutím náčiní, dopravního prostředku, udělením 

rady či informace; za pomoc odpovídá též ten, kdo v rozporu se zvláštním právním závazkem 

zabránit trestnému činu svojí nečinností usnadňuje jiné osobě jeho spáchání
115
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Čl. 20. Každý kdo se účastnil spáchání trestného činu odpovídá v mezích svého úmyslu či 

nedbalosti nehledě na odpovědnost ostatních účastníků.
116

 

 

Jak bylo již výše uvedeno, trestnost jednotlivých účastníků na trestném činu není závislá na 

trestní odpovědnosti „hlavního pachatele“. Tresného činu se může pachatel dopustit sám 

(sprawstwo), ve spolupachatelství (współsprawstwo) nebo jako „řídící“ pachatel (sprawstwo 

kierownicze). Účastenství je pak dále možné ve formě návodu (podżeganie) a pomoci 

(pomocnictwo).
117

 Zajímavostí je, že v polské trestněprávní nauce je přípustné spolupachatelství 

i ve formě nedbalostní. Marek k tomu poznamenává, že ačkoliv je spolupachatelství typicky 

úmyslným jednáním, tak ani jeho nedbalostní formu nelze vyloučit. Marek nevylučuje ani 

možnost, že jeden ze spolupachatelů jedná úmyslně a druhý nedbalostně.
118

 

 

Některé případy které česká nauka označuje jako nepřímé pachatelství by byly v polské 

trestněprávní nauce označeny právě jako sprawstwo kierownicze, což bychom mohli přeložit 

jako „řídící“ pachatelství. Marek ve své učebnici o „řídícím“ pachatelství pojednává v tom 

smyslu, že „řídící“ pachatelství je konstrukce, která je v trestním právu zavedena za účelem 

reflektování role, kterou má osoba řídící na spáchání trestného činu skrze jinou osobu. Podle 

přijaté doktríny a ustáleného výkladu se o „řídící“ pachatelství jedná v případě, kdy řídící osoba 

realizuje spáchání trestného činu pomocí jiné osoby či osob, přičemž řídící osoba má faktickou 

kontrolu nad spácháním trestného činu. Tato kontrola spočívá ve skutečnosti, že podnět ke 

spáchání trestného činu vychází právě od řídící osoby a ta má zároveň kontrolu nad prováděním 

celé „akce“ či nad její případnou změnou nebo ukončením.
119
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Gardocki však k nepřímému pachatelství v souvislosti s „řídícím“ pachatelstvím dodává: V teorii 

trestního práva je znám pojem nepřímého pachatelství, které spočívá ve spáchání trestného činu 

prostřednictvím jiné osoby. Polský trestní zákoník však nezná takovouto formu spáchání 

trestného činu a připouští pouze zvláštní variantu „řídícího“ pachatelství. Doktrína trestního 

práva v Polsku se však navíc shoduje na tom, že případy označované za nepřímé pachatelství by 

měli býti považovány za návod či pomoc.
120
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5. Závěr 

Na závěr své práce bych rád uvedl několik důležitých poznatků a shrnutí. Účelem této práce bylo 

popsání institutu nepřímého pachatelství a zkoumání jeho vybraných problematických aspektů. 

Ve své práci jsem se věnoval i historickému vývoji tohoto institutu, neboť bez znalosti 

historického vývoje a historických konsekvencí nemohli bychom dostatečně dobře porozumět 

ani jeho současnému výkladu, ani jeho důležitosti. Dalším stěžejním bodem této práce je 

komparace s vybranou zahraniční právní úpravou, neboť bez znalosti zahraniční úpravy nemohla 

by být znalost dané problematiky nikdy kompletní. Opomenout jsem nemohl ani relevantní 

judikaturu, která nepřímé pachatelství pomohla definovat především v době, kdy ještě nepřímé 

pachatelství nebylo upraveno v zákonné úpravě a jeho existence se dovozovala pouze z teorie. 

 

První část této práce se věnuje historickému vývoji a chápání nepřímého pachatelství v kontextu 

konkrétního historického období. Dnes je sice nepřímé pachatelství nepostradatelným institutem 

trestního práva, bez jehož existence nebylo by vůbec možné trestně postihnout některé trestné 

činy, avšak nebylo tomu tak vždy. V minulosti byli i autoři, kteří tento institut zpochybňovali. 

Až do roku 2010 nebylo nepřímé pachatelství v zákoně upraveno a dovozovalo se pouze 

z judikatury a trestněprávní literatury. Především v období první Československé republiky a 

poté i v období platnosti Trestního zákona č. 86/1950 Sb. bylo nepřímé pachatelství 

zpochybňováno a označováno za nepotřebný institut, jež má pouze vyplnit slabé místo, které 

v sobě ukrývá zásada akcesority účastenství. Především autorům kritické literatury v 50. letech 

20. století nelze upřít určitou oprávněnost jejich výtek, neboť tehdejší Trestní zákon vyznával na 

rozdíl od dnešního, zásadu osamostatnění účastenství, kde k trestnosti účastníků na trestném činu 

není potřeba trestnosti pachatele hlavního a vyvstávají tudíž i jisté pochybnosti o nezbytnosti 

institutu nepřímého pachatelství. Avšak i v této době se objevovaly názory, jež nejenže nepřímé 

pachatelství nezavrhovaly, nýbrž jej považovaly za naprosto nezbytný institut i v systémech se 

značně limitovanou akcesoritou účastenství. Jak jsem již zmiňoval, nepřímé pachatelství bývá 

považováno za jakýsi doplněk zásady akcesority účastenství. Z tohoto důvodu jsem také viděl 

jako nezbytné věnovat se podrobněji vztahu nepřímého pachatelství k účastenství a jako naprosto 

nezbytné považoval jsem i zpracování alespoň krátké kapitoly věnující se teorii akcesority 

účastenství, respektive alespoň jejímu základnímu vymezení. 

 

V současnosti je nepřímé pachatelství upraveno v § 22 odst. 2 trestního zákoníku a to tak, že 

nepřímým pachatelem je takový pachatel, který ke spáchání trestného činu úmyslně užije jinou 
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osobu jako tzv. živý nástroj. „Živý nástroj“ v tomto případě sám nejedná, nebo alespoň nejedná 

zaviněně ve formě požadované pro toto jednání trestním zákoníkem. V zákoně je stanoven 

taxativní výčet případů, kdy se může jednat o nepřímé pachatelství. Mnohými a to oprávněně je 

tento způsob řešení kritizován, neboť taxativní výčet případů nemůže zcela jistě pokrýt všechny 

hypotetické situace, kdy může teoreticky dojít k nepřímému pachatelství. Zcela jistě by bylo 

vhodnější upravit nepřímé pachatelství v zákoně, jeho obecnou formulací. V této práci jsou 

zpracovány jednotlivé případy, kdy může dojít k nepřímému pachatelství, přesně tak jak 

stanovuje taxativní výčet v trestním zákoníku. Konkrétně se jedná o případy osoby neodpovědné 

pro nedostatek věku, nepříčetnosti, osoby jednající v omylu, osoby jednající v okolnosti 

vylučující protiprávnost, osoby nejednající a osoby jednající nezaviněně, případně nejednající ve 

zvláštním úmyslu či pohnutce předpokládané zákonem. Jako časté se mi jeví především 

možnosti využití nezletilé či nepříčetné osoby, nebo osoby, která jedná v omylu a to především 

ve skutkovém omylu negativním, který nepřímý pachatel vyvolal nebo jej alespoň využil. Jako 

spíše méně pravděpodobné možnosti vidím případy zbývající a jako nemožnou považuji jednu 

z okolností vylučující protiprávnost, konkrétně svolení poškozeného a to vzhledem k udělení 

dobrovolného souhlasu poškozeného. 

 

Poslední část práce jsem věnoval vybraným zahraničním právním úpravám. Jedná se dle mého 

názoru o úpravy, které jsou pro nás ať už z hlediska historického, jazykového či geografického 

nejbližší. Co se týče slovenské právní úpravy, tak jako zásadní nedostatek považuji dosavadní 

absenci institutu nepřímého pachatelství a stálou nutnost jeho dovozování z trestněprávní 

judikatury a literatury. Obecně lze však říci, že slovenská trestněprávní nauka i v oblasti 

nepřímého pachatelství sdílí mnohé s úpravou naší a i ve slovenské literatuře často najdeme 

odkazy na českou literaturu. V rakouské úpravě naopak pojem nepřímého pachatele nenajdeme. 

Nemůžeme to však považovat za nedostatek rakouské úpravy, ale musíme brát v potaz, že 

rakouská úprava opustila dualistický koncept účastenství a stojí na monistickém principu a 

absence nepřímého pachatelství není takovým problémem, jako by byla v konceptu dualistickém. 

K rakouské právní úpravě lze obecně poznamenat, že pojetí účastenství obsažené v tomto 

systému je oproti dualistickému systému jednodušší a odpadá problém akcesority účastenství. 

Jak jsem však již ve své práci zmiňoval, i v systému monistickém by institut nepřímého 

pachatelství mohl své místo najít. V případě platnosti zásady osamostatnění může institut 

nepřímého pachatelství přispět ke správnější individualizaci trestní odpovědnosti a zohlednit tak 

kvalitativní rozdíl mezi pachatelstvím a účastenstvím na trestném činu. 
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Co se týče německé úpravy, tak můžeme konstatovat, že má ve své podstatě mnoho společného 

s úpravou naší a to i vzhledem ke stejným historicko-kulturním východiskům. Jako největší 

výhodu německé úpravy pak spatřuji obecnou formulaci nepřímého pachatelství v zákoně. Díky 

této skutečnosti je v podstatě eliminováno riziko, že zákonodárce v taxativním výčtu zapomene 

na nějaký případ nepřímého pachatelství. Jak jsem již ve své práci zmiňoval, mohlo by se jednat 

například o případ zneužití osoby požívající hmotně právní exempci. Tento případ by z hlediska 

německého trestního práva nepředstavoval takový problém, jak by tomu bylo v právu českém. 

 

V polské právní úpravě nepřímé pachatelství nenalezneme, neboť polská úprava je založena na 

zásadě osamostatnění účastenství. Nalezneme zde však zajímavý pojem „řídícího“ pachatele, 

pod který by teoreticky mohly spadat některé případy, které jsou v Česku považovány za 

nepřímé pachatelství. Obecně je však nutné poznamenat, že většina polských autorů považuje 

případy označované jako nepřímé pachatelství za návod či pomoc. 

 

Na úplný závěr této práce bych si dovolil jeden návrh de lege ferenda. Jak jsem již ve své práci 

zmínil, česká právní úprava nepřímého pachatelství trpí dle mého názoru jedním velkým 

nedostatkem. Tímto nedostatkem je absence obecné formulace nepřímého pachatelství v zákoně. 

V německém trestním zákoníku je nepřímý pachatel definován jako ten, kdo se dopustil 

trestného činu prostřednictvím jiné osoby. Takováto formulace předchází riziku, že zákonodárce 

v taxativním výčtu případů opomine některá jednání. Dle mého názoru by však nejlepším 

možným řešením byla obecná formulace nepřímého pachatelství s demonstrativním vymezením 

případů. Dle mého názoru by bohatě postačovalo doplnit první větu § 22 odst. 2 trestního 

zákoníku tak, aby z jazykového výkladu textu vyplývala demonstrativnost výčtu případů 

nepřímého pachatelství. Navrhuji tedy změnit ustanovení § 22 odst. 2 trestního zákoníku takto: 

„Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně 

odpovědná, a to zejména pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v 

nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala 

nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil takové 

osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem; v těchto 

případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný trestný čin, který tímto 

jednáním spáchala.“ 
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Nepřímé pachatelství 

Abstrakt 

 

Nepřímé pachatelství spočívá v úmyslu spáchat trestný čin prostřednictvím jiné, trestně 

neodpovědné osoby. Takováto osoba je v případě nepřímého pachatelství zneužita jako pouhý 

živý nástroj. Bez institutu nepřímého pachatelství nebylo by v některých případech vůbec 

možné, nepřímého pachatele potrestat. V dualistických systémech práva se tento institut jeví jako 

naprosto nezbytný, neboť zaplňuje prázdné místo, které v sobě skrývá zásada akcesority 

účastenství a pomáhá tak překonávat jisté obtíže, které při aplikaci trestního práva 

v dualistických systémech nastávají. Mnohdy také bývá nepřímé pachatelství označováno jako 

jakýsi doplněk zásady akcesority účastenství. Účelem této práce je zevrubné popsání institutu 

nepřímého pachatelství a to i s ohledem na jeho historický vývoj a porovnání s vybranou 

zahraniční právní úpravou. 

Práce je strukturována do 3 tematických částí, přičemž první část této práce je věnována 

historickému vývoji v chápání institutu nepřímého pachatelství. Jednotlivé podkapitoly jsou 

navíc doplněny významnou judikaturou, jež se k tématu vztahuje. 

Druhá část práce je věnována současnému pojetí nepřímého pachatelství v české trestněprávní 

úpravě a jsou zde rozebrány jednotlivé případy nepřímého pachatelství přesně tak, jak je 

taxativně vymezuje trestní zákoník. O každém z těchto případů je následně důkladněji pojednáno 

a každému z nich je věnován dostatečný prostor.  

Třetí část diplomové práce se věnuje vybraným zahraničním trestněprávním úpravám a to 

s ohledem na jejich úpravu nepřímého pachatelství. Ne ve všech zahraničních úpravách nepřímé 

pachatelství nalezneme a to zejména z důvodu jiné koncepce účastenství. Jako příklad lze uvést 

úpravu rakouskou, která je založena na principu monistickém, nikoliv dualistickém a institut 

nepřímého pachatelství tak v této právní úpravě není tak naprosto nezbytný jako v systémech 

dualistických, mezi které se řadí i systém český. V samotném závěru jsou pak shrnuty nosné 

myšlenky a výsledky této práce. 
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The indirect perpetration 

Abstract 

 

The indirect perpetration consists in the commission of a crime through another person who is 

not criminally responsible. In case of indirect perpetration, such a person is being misused by the 

indirect perpetrator as a „living instrument“ to actually carry out the criminal act. Without the 

institution of indirect perpetration, it would not be possible to punish an indirect perpetrator in 

some cases. In dualistic systems, this legal institution seems necessary as it fills the gap 

generated by the principle of accessory participation and helps to overcome certain difficulties 

that arise from the application of criminal law in dualistic systems. Indirect perpetration is hence 

often indicated as a supplement to the principle of accessory participation.  

The aim of this diploma thesis is a detailed description of the indirect perpetration. This is also 

accomplished through the analysis of its historical development and the comparison of selected 

foreign legal systems. 

The work is divided into three thematic parts. The first part is devoted to the historical 

development of the indirect perpetration. Individual subchapters are also supplemented by 

relevant case law pertaining to the topic. 

The second part of the diploma thesis is devoted to the current concept of indirect perpetration in 

Czech criminal law. Individual cases that can be found in the criminal code are analyzed. 

The third part of the diploma thesis is devoted to the analysis of  indirect perpetration in selected 

foreign legal systems. Indirect perpetration can not be found in all foreign criminal law systems. 

This is mainly due to different conceptions of participation. This includes, for example, the 

Austrian criminal law, which is based on the one-tier principle. Thus, the institute of indirect 

perpetration is not necessary for this legal regulation, unlike in dualistic systems, which also 

include the Czech system. Finally, the most important ideas and results of this work are 

summarized. 
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