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ÚVOD 

  

Má diplomová práce nese název Omyl v trestním právu. Fenomén omylu je 

v lidském životě prakticky dennodenním úkazem. V závislosti na okolnostech má pak 

omyl různé důsledky, od těch nicotných po zcela fatální. I proto jej musí právo jako 

takové reflektovat. Jak ukáže tato práce níže, rozeznáváme z pohledu trestního práva 

několik druhů trestněprávních omylů, které mohou zasáhnout jak pachatele trestného 

činu, tak poškozeného, jehož omyl tato práce, na rozdíl od mnoha jiných, reflektuje. 

Poznání omylu pachatele trestného činu je pro právní teorii velmi podstatné, neboť 

má v případě trestněprávně relevantních omylů o velmi závažný důsledek pro subjektivní 

stránku trestného činu. V našem pojetí trestního práva, spočívající na zásadě 

odpovědnosti za zavinění, se jedná o problematiku, bez níž by tento koncept neměl valný 

smysl.  

Z kraje své práce se budu věnovat vysvětlení samotného pojmu omylu, jeho 

teoretickému zařazení do kontextu trestního práva a vysvětlení jeho důsledků. Zaměřím 

se na pojem zavinění, zvláště jeho význam a složky, druhy samotného zavinění, což jsou 

úmysl a nedbalost (včetně jejich forem), či pojem vina, což jsou pojmy, které je třeba znát 

pro další orientaci v problematice omylů, a vlastně trestního práva vůbec.  

Ve druhé kapitole se zaměřím na historický vývoj trestněprávního pojetí omylu na 

straně pachatele na našem území. Mé srovnání počne v roce 1918, při vzniku 

samostatného Československa, a dále bude členěno vždy na samostatné úseky dle 

platnosti platného trestního kodexu, až do roku 2009, kdy byl přijat trestní zákoník.  

Kapitola třetí se již zaměří na samotný omyl, konkrétně na omyl pachatele trestného 

činu, který se pokusí rozčlenit do základních kategorií. Souhrnným znakem těchto 

různých kritérií pro dělení omylu je značný význam pro jejich řešení, ať již takto omyl 

dělí zákon, nebo právní teorie. V této kapitole použiji pro názornost též praktických 

příkladů jednotlivých omylů. 

Čtvrtá kapitola se bude zabývat jednotlivými druhy omylu na straně pachatele, 

jejich důsledky a jejich řešením. Pokusím se vysvětlit teoretický koncept a význam 

jednotlivých druhů omylu, ukážeme si jeho řešení a prameny, z nichž toto řešení pochází. 

V několika případech poukáži na nejednoznačnost právní úpravy či nejednotnost právních 

teoretiků, a pokusím se pomocí různých výkladových a argumentačních přístupů najít 

východisko při řešení těchto teoretických nesouladů, které mohou mít velký význam na 
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posouzení případného trestného činu zasaženého takovým omylem, neboť 

nejednoznačnost práva je mu na škodu, obzvláště v právu trestním.  

Pátá kapitola se zaměří na odlišnosti při řešení trestné činnosti mladistvých 

pachatelů, stižených omylem, vůči pachatelům dospělým, jak je přináší zvláštní právní 

úprava.  

Šestá kapitola reflektuje poměrně nový teoretický koncept pro trestní právo v České 

republice, kterým je trestní odpovědnost právnických osob. Jeho teoretické řešení je 

velmi potřebné, neboť to je nyní prakticky jediná opora, pro poznání práva v této oblasti, 

kdy zákon výslovně neřeší tuto problematiku a judikatura zatím stále neexistuje. Nejprve 

se pokusím vysvětlit příčiny a původ trestní odpovědnosti právnických osob v našem 

právním řádu, poté i stavbu její koncepce zavinění a jeho přičítání. Zaměřím se na klíčové 

otázky této problematiky ke vztahu k omylu, zvláště zda je možno jej vůbec uvažovat a 

jaké by byly jeho důsledky, pokud ano. 

Kapitola sedmá se zaměří na případ, kdy je omyl přítomen nikoliv na straně 

pachatele, ale na straně poškozeného. Poukážeme na způsoby a případy, kdy způsobení 

omylu poškozeného pachatelem trestní zákoník kriminalizuje. 

Konečně osmá, poslední kapitola, nám poskytne srovnání přístupu k omylu na 

straně pachatele s naší sousední Slovenskou republikou. S touto evropskou zemí nás pojí 

dlouholetá společná historie, a až donedávna byly naše právní řády jedním. Díky pohledu 

na Slovenskou republiku si můžeme velmi živě představit, jaké by mohlo trestní právo u 

nás být, kdybychom se vydali o něco jinou cestou. Na rozdíl od teoretiků v České 

republice se problematika omylu na Slovensku těší ještě menšímu zájmu, a jeho řešení je 

v jejich publikacích strožejší, což podtrhuje i vcelku jednoznačné a jednoduché řešení 

omylů, což je mého pohledu velmi pozitivní pro orientaci v právu.  
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1. POJEM OMYLU 

 

1.1 Vysvětlení pojmu 

 

Pojem omylu je z pohledu práva vnímán konstantně a jeho výklad nepůsobí 

problém. Za omyl se považuje jak určitá představa, která se však rozchází se skutečností, 

tak absence této představy. Zcela nebo zčásti chybějící představa je označována za omyl 

kvantitativní, na druhé straně stojí omyl kvalitativní, spočívající v chybnosti představy1. 

Pachatel má v úmyslu usmrtit střelnou zbraní osobu A před jejím domem. 

Pachatel zaujme střeleckou pozici a zamíří. Zahlédne osobu B, která je osobě A 

podobná, a na tu vystřelí. Vzhledem k tomu že představa se rozchází se 

skutečností v identifikaci poškozeného pachatelem, jedná se o omyl kvalitativní. 

O omyl kvantitativní by mohlo jít, pokud by byl krom původně cílené osoby A 

zasažen odraženou střelou i náhodný chodec, osoba C, jejíž možnost zasažení 

odrazem střely pachatel nepředpokládal. Je možné oba případy zkombinovat, 

pokud by střela zasáhla mylně rozpoznanou osobu B, tak by došlo i k odrazu a 

zasažení osoby C. 

Nauka trestního práva se zaměřuje především na omyl na straně pachatele trestného 

činu, pro který má vypracovány ustálené definice. Kallab definuje omyl jako „… 

nesouhlas mezi pachatelovou představou o vnější stránce činu a skutečností“2. Na straně 

poškozeného pak půjde z pohledu trestního práva o omyl, který vyvolá nebo zneužije 

pachatel trestného činu (přidat příklad podvodu), nebo který jinak ovlivní objektivní 

stránku trestného činu. Omyl pachatele i poškozeného může, ale nemusí být trestněprávně 

relevantní. 

Omyl pachatele bude ovlivňovat subjektivní stránku trestného činu, a to jak její 

obligatorní, tak i fakultativní část (motiv, záměr3). Omyl poškozeného bude naopak 

naplňovat objektivní stránku trestného činu. Pro trestní právo v České republice je 

stěžejní zásada subjektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti založené na zavinění. Knapp 

definuje zavinění takto: „Zavinění je psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem 

                                                 
1 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 303 
2 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i zvláštní). 

V Praze: Melantrich, 1935, 337 s., str. 57 
3 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 213 
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chová k výsledku jeho chování“4. Opakem této zásady je pak zásada objektivní 

odpovědnosti, která se vyskytuje především v angloamerickém právním systému (ačkoliv 

se zde neuplatní dominantně)5. 

 

1.2 Vina a zavinění 

 

Zavinění je obligatorní součástí subjektivní stránky skutkové podstaty trestného 

činu a trestný čin se v našem právním systému bez zavinění neobejde6. Trestní zákoník 

totiž vychází z principu individuální odpovědnosti fyzické osoby za zavinění, a tak je u 

každého trestného činu jeho přítomnost nezbytná. Zavinění je pak složené z vědomostní 

a volní složky. Zavinění musí být bezpodmínečně dáno již při páchání skutku, nikoliv až 

po jeho dokonání. Je nezbytně nutné, aby zavinění zahrnovalo všechny podstatné faktické 

(nikoliv však právní) okolnosti a skutečnosti, které naplní znaky skutkové podstaty 

trestného činu, a to včetně objektu trestného činu7 či příčinné souvislosti uvnitř objektivní 

stránky trestného činu, kde ovšem musí být přítomna aspoň možnost představit si rozvoj 

příčinné souvislosti8. Mezi okolnosti, které je musí krýt zavinění, je nutné počítat i 

normativní znaky skutkové podstaty alespoň odpovídající laické představě, tedy význam, 

který je normativnímu znaku běžně přiřazován9, neboť dle judikatury NS ČSR10 je znalost 

normativního znaku rovna znalosti skutkové. Není nutné, aby zavinění obsahovalo vztah 

k subjektivní stránce činu, jehož znaky pachatel naplňuje11. Zavinění se pak dále podle 

Jelínka „nemusí vztahovat na právní posouzení skutku a jeho trestnost, protiprávnost 

jakožto rozpor s celým právním řádem, společenskou škodlivost a dále samotné jednání 

pachatele trestného činu opilství (zde musí být zaviněné přivedení se do stavu 

nepříčetnosti)“12. 

                                                 
4 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1. str. 201 
5 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3. str. 19 a 20 
6 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 216 
7 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 281 
8 Rozh. č.20/1981 Sb. rozh. tr. 
9 Tamtéž, str. 221 
10 Rozh. č. 10/1977 Sb. rozh. tr. 
11 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 220 
12 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 213 
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Vědomostní složka zavinění obsahuje informace pachatelem vnímané svými 

smysly v době trestněprávně relevantního jednání, informace které pachatel vnímal 

v minulosti a jeho vnitřní představy. Volní složka nese vlastní pachatelovo rozhodnutí, 

pachatelovo chtění nebo smíření s realizací určitého následku, tak jak pachatel vyvozuje 

z vědomostní složky. Různé variace vědomostní a volní složky tvoří několik stupňů 

zavinění. Trestní zákoník rozeznává v §15 úmysl a v §16 nedbalost, každou ve dvou 

upřesňujících stupních. Toto rozlišování je nezbytně nutné, protože na dělbě zavinění je 

postavena i konstrukce skutkových podstat jednotlivých trestných činů. Jako výchozí 

kritérium trestnosti činů je podle §13, odst. 2 trestního zákoníku odpovědnost za úmysl, 

zatímco možnost nedbalostního zavinění je nutno v zákoně výslovně uvést (příklad tč 

vraždy, obecného ohrožení). Zákon může do základní skutkové podstaty zahrnout jak 

úmysl i nedbalost (příklad byť i z nedbalosti), může pro úmyslné a nedbalostní jednání 

vytvořit dvě základní skutkové podstaty (příklad ublížení na zdraví), nebo může 

vyžadovat pouze úmysl. Jinak je tomu u posuzování těžšího následku či tzv. jiných 

skutečností. Podle interpretačního pravidla §17 TZ je výchozí konstrukce opačná, tedy 

zavinění postačí pouze nedbalostní, pokud není zákonem uvedeno něco jiného. To bude 

mít vliv na posuzování kvalifikovaných skutkových podstat13.  

O úmyslný trestný čin jde vždy, pokud je přítomna jak složka vědomá, tak složka 

volní, a to buď jako chtění – úmysl přímý, zákonem upravený v § 15, odst. 1 a) TZ, nebo 

smíření – úmysl nepřímý, zákonem upravený v § 15, odst. 1 b) TZ. U úmyslu přímého 

má tedy pachatel představu o tom jak poruší/ohrozí či může porušit/ohrozit právem 

chráněný zájem a toto porušení způsobit chce. V případě, že není pachatelova vůle 

směřována k chtění, ale vědomá složka zde je a pachatel je srozuměn či smířen s tím co 

může nastat, jedná se o úmysl nepřímý. Ve výjimečných případech zákon vyžaduje úmysl 

přímý, ale podle § 13, odst. 2 TZ obecně stačí kterýkoliv z nich. Rozdíl nalézáme ve vyšší 

společenské závažnosti úmyslu přímého. Vlastní emocionální vztah k trestné činnosti ale 

v úmyslu zahrnut není, což nevylučuje, aby byl dán úmysl k, pro pachatele samotného, 

zavrženíhodnému jednání14, které ani sám nechce15. Trestní zákoník a právní nauka 

rozeznávají ještě dvě jiné variace úmyslu přímého i nepřímého, a to předchozí uvážení 

(delší časový odstup od samotného uskutečnění trestného činu, plánovaná činnost), 

                                                 
13 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 276 
14 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 228 
15 Rozh. č. 6/2006 Sb. rozh. tr. 
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rozmysl (uvážení před samotným činem s krátkým časovým odstupem)16 a dále obmysl 

(cílem pachatele je samotné trestné jednání, jednání tedy není jen prostředkem)17 jako 

variantu přímého úmyslu. 

Nedbalostní zavinění se od úmyslu odlišuje nepřítomností volní složky. Zatímco u 

úmyslu je vždy přítomna jak vědomá, tak volní složka, u nedbalosti nemusí být dokonce 

dána ani jedna. Nedbalost, při které pachatel ví, že může porušit či ohrozit právem 

chráněný zájem, je nazývána nedbalostí vědomou, upravenou v § 16, odst. 1 a) TZ. Od 

úmyslu ji odlišuje pachatelova vůle, která není přítomna (pachatel následek nechce, ani 

s ním není smířen), u nedbalosti vědomé pachatel spoléhá bez přiměřených důvodů, že 

zájem chráněný právem neporuší nebo neohrozí. Nedbalost, při které pachatel neví, že 

může porušit nebo ohrozit právem chráněný zájem, ač o tom vzhledem k okolnostem a 

ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl, se nazývá nedbalost nevědomá a upravuje 

ji § 16, odst. 1 b) TZ. Kritérium pro hodnocení nedbalosti (jak vědomé tak nevědomé18) 

je tedy dvojí – objektivní, opírající se o zvláštní předpisy, ale i běžnou míru opatrnosti a 

péče, a subjektivní – opřené o vlastnosti, schopnosti a znalosti pachatele19. Trestní 

zákoník mimo tyto dva stupně upravuje v § 16, odst. 2 ještě tzv. nedbalost hrubou. Ta 

tvoří zvláštní kritérium pro posuzování nedbalosti, založené na míře intenzity nedbalosti. 

Hrubá nedbalost „… svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k právem chráněným 

zájmům“20, cílem úpravy je tedy posoudit vztah pachatele k právem chráněným zájmům 

a poskytnout jim větší ochranu před takovým pachatelem, který by jich nedbal. Hrubá 

nedbalost se pak objeví ve zvláštní části trestního zákoníku jako znak skutkové podstaty 

a jako přitěžující okolnost.  

Rozlišování úmyslu a nedbalosti nemusí být vždy snadné. Zvláště jsou v nauce 

řešeny případy lhostejnosti. Rozeznáván jsou pravá a nepravá lhostejnost. Pravá 

lhostejnost se vyznačuje nepřítomností vztahu pachatele k následku21. Stará právní úprava 

umožňovala takové jednání posoudit nejvýše jako nedbalost vědomou, což se změnilo 

s účinností nového trestního zákoníku. Pravá lhostejnost naplňuje obsah „smíření“ podle 

§ 15, odst. 2 TZ, posuzovat se potom bude jako úmysl nepřímý. Oproti tomu situace u 

lhostejnosti nepravé, situaci kdy pachatel přijme obě alternativní možnosti, z nichž právě 

                                                 
16 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. [online]. Parlament České 

republiky: Poslanecká sněmovna. [cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247>. str. 218 
17 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 219 
18 Tamtéž str. 232 
19 Tamtéž str. 234 
20 §16 odst. 2 TZ 
21 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 289 
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jedna nastane22, je řešena jako jasné naplnění výrazu „srozumění“ (kterým nepřímý úmysl 

definovala i starší právní úprava), a tedy jednání v úmyslu nepřímém23.  

Relevantní pachatelův omyl zasáhne vědomostní složku zavinění, a v důsledku toho 

bude i ovlivněna složka volní24. Pokud pak nemá pachatel žádnou nebo vadnou představu 

o realitě, nemůže promítnout do své vůle sice skutečný stav, který ale odporuje jeho 

subjektivní představě (nebo takový o kterém neví). Omyl je tedy považován za obrácené 

zavinění25. Právě pro toto spojení se zaviněním je možné omyl zohlednit i bez jeho 

výslovné úpravy v zákoně, jak to činila nauka a judikatura před účinností současného 

trestního zákoníku. Aby bylo možné uvažovat zavinění pachatele, je nutno aby pachatel 

trestného činu byl vůbec schopný dopustit se zaviněného jednání. Pachatel tedy bude 

muset splňovat kritéria požadovaného věku, příčetnosti, v případě mladistvého pachatele 

ještě ZSM stanoví podmínku rozumové a mravní vyspělosti26.  

Od pojmu zavinění pak moderní právní nauka odlišuje pojem viny. Zatímco 

zavinění je součástí subjektivní stránky trestného činu, vina je pojmem širším a 

nejednotně vykládaným. Různé výklady pojmu viny můžeme pozorovat už ve starší 

literatuře, kde ale též pojem vina označuje námi chápaný pojem zavinění27. Zatímco 

Kratochvíl mluví o vině jako „zaviněném naplnění znaků subjektu, objektivní stránky a 

objektu“28, Jelínek29 vnímá různé výklady a aspekty pojmu viny. U Jelínka dominuje vina 

jako užívaný pojem trestního práva procesního, např. dle §2 odst. 2, §9 odst. 1, §225 odst. 

1, vše TŘ, kdy označuje souhrn všech podmínek nutných pro to, aby šlo o trestný čin (což 

odpovídá i Kratochvílově definici).  

 

                                                 
22 příklad: oběť zemře, nebo přežije, pachateli to bude ale zcela jedno 
23 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 1976, sp. zn. Tpjf 30/76, č. 41/1976 Sb.  
24 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 45  
25 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 303 
26 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 304 
27

 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i 

zvláštní). V Praze: Melantrich, 1935, 337 s., str. 46 
28 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 275 
29 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 217 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ OMYLU V TRESTNÍM PRÁVU 

NA NAŠEM ÚZEMÍ 
 

2.1 Vývoj v období od vzniku Československé republiky do roku 1950 

 

Úprava omylu v trestním právu na území samostatné Československé republiky má 

své kořeny v právním řádu Rakouska-Uherska. Díky zákonu č. 11/1918 sb. byl převzat 

právní řád bývalého císařství, konkrétně tak zákon stanovil v článku 2. Právní úprava 

trestního práva nebyla jednotná, neboť rakouský zákoník - Zákon č. 117/1852 Ř. z., zákon 

trestní o zločinech, přečinech a přestupcích (dále jen TZ 1852) omezoval svou působnost 

na Čechy, zatímco Uherský trestní zákoník z roku 1878 tak činil Slovensko a 

Podkarpatskou Rus. Právě TZ 1852 je pro vývoj úpravu omylu na našem území klíčový, 

zvláště s ohledem na vznik české právní nauky. 

Z hlediska zavinění byly rozeznávány 2 základní druhy, úmysl a nedbalost, stejně 

jako nyní. Zlý úmysl upravoval TZ 1852 v §1, nedbalost však nikoliv. Nutnou přítomnost 

jedné z těchto forem zavinění zmiňuje například Kallab30. Zákon nesl též výslovnou 

úpravu omylu, a to v §2 písm. e) mezi důvody vylučující zlý úmysl případ skutkového 

negativního omylu, v §3 případ negativního omylu právního, stejně jako v §233.  

Trestněprávní nauka, například Kallab či Miřička, pak řeší zákonem nevyjmenované 

situace víceméně shodně. Omyl právní pozitivní, a to jako putativní delikt, stejně jako 

omyl skutkový pozitivní, opíraje se o §11, který zakazuje pachatele činit odpovědným za 

jeho vnitřní zamýšlení bez rozhodné změny ve vnějším světě31, v čemž je možné spatřovat 

objektivní pojetí trestného činu dle tohoto zákona. Oba výše zmínění autoři rovněž 

zmiňují zvláštní skutkové omyly, omyl v předmětu útoku, aberratio iuctus, a u Miřičky32 

nalezneme i příklon k bezvýznamnosti omylu o kauzálním průběhu, včetně dolu 

generalis. 

Trestní zákoník z roku 1852 po vzniku samostatného státu v mnohém nevyhovoval, 

a proběhly dva zásadní pokusy o jeho nahrazení. První osnova nového trestního kodexu 

pochází z roku 1921 v první, resp. z roku 1926 v druhé verzi. Obdobně jako TZ 1852 

měla i zde být problematika omylu výslovně upravena. Za zmínku z první verze této 

                                                 
30 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i 

zvláštní). V Praze: Melantrich, 1935, str. 49 
31 Tamtéž, str. 59 
32 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: část obecná i zvláštní. Praha: Všehrd, 1934, xvi, str. 47 
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osnovy stojí Miřičkovo dělení forem zavinění na úmysl, vina vědomá a nedbalost, a 

příklon k subjektivnímu pojetí trestného činu, spočívajícím v trestání pachatele podle jeho 

představ. Ani jedna z těchto osnov však nebyla realizována, zvláště pro svou 

ekonomickou náročnost a složitost pro státní aparát33. Druhá osnova pochází z roku 1937, 

a oproti odborníky připravovaným osnovám z let 1921 a 1926 byla tato připravována již 

Ministerstvem spravedlnosti. Tato osnova nesla zmínku již o pouhých dvou formách 

zavinění, úmyslu a nedbalosti. V případě právního omylu negativního by mohl být, 

zvláště kvůli komplikovanosti norem, omluvitelný omyl o mimotrestní normě. Negativní 

omyl skutkový měl za následek vyloučení trestnosti, pokud jím nebyla naplněno 

nedbalostní zavinění, pozitivní omyl skutkový by měl za následek trestání podle 

mírnějšího ustanovení, pokud by se jej pachatel domníval34. Kvůli nadcházející době 

nacistické okupace však ani tato osnova nebyla přijata35. 

I ve věcech mládeže reflektoval zákon č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad 

mládeží, problematiku omylu, a to konkrétně v §6 odst. 1, který umožnil upustit od 

potrestání mladistvého pachatele pro omluvitelnou neznalost právních předpisů. 

 

2.2 Vývoj mezi lety 1950 a 1961 

 

Protože se na našem území nepodařilo trestní právo sjednotit mezi první a druhou 

světovou válkou, potřeba jeho úpravy zde stále existovala. Po událostech z roku 1948 

k této potřebě přistoupily i mnohé potřeby ideologické a mocenské. V rámci takzvané 

právnické dvouletky byl vytvořen zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon (dále jen TZ 1950). 

TZ 1950 si bral jako vzor především sovětské právo a jeho primárním účelem byla 

ochrana socialistického zřízení36.  Tento zákon si vyžádal dvě změny, v roce 1956 to byla 

zásadnější novelizace zákonem č. 63/1956 Sb., zaměřená především na oblast trestání, a 

                                                 
33 FENYK, J. Návrh trestního zákona České republiky, příčiny a důsledky jeho nepřijetí (Odlišný vývoj a 

osud projektů trestních zákoníků od vzniku samostatného československy). Trestní právo, 2006, č. 6. str. 8 

a 9 
34 Tamtéž, str. 9 
35 SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého 

trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, 157, 502, 283 s. ISBN 978-80-254-4033-9. str. 49 
36 Důvodová zpráva k zákonu č. 86/1950 Sb., trestní zákon. [online]. Parlament České republiky: 

Poslanecká sněmovna [cit. 1. 3. 2015]. Dostupné z: <http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0472_09.htm> 
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v roce 1957 to byla novela zákonem č. 68/1957 Sb., směřující k úpravě trestných činů 

proti těhotenství ženy37. 

Řešení problematiky omylu nebylo řešeno výslovnou úpravou. Zákon upravoval 

pouze otázku zavinění a pokusu s tím, že případ omylu bude řešen dle teorie. 

„Druhá taková zásada je, že bez viny není trestu. Osnova tuto zásadu provádí v §§ 

3 a 4 a přesně stanoví její dosah. Vina je určitým psychickým vztahem člověka k jeho 

jednání a k výsledku tohoto jednání. Pro tento vztah je rozhodné, zda si pachatel 

představil všechny okolnosti činu; není proto třeba výslovného ustanovení o omylu“38. 

Omyl skutkový negativní vylučoval dle teorie jakoukoliv formu úmyslného 

zavinění, stejně jako zavinění z vědomé nedbalosti, přestože nevědomá nedbalost byla 

v mnoha případech stále trestná. Omyl skutkový pozitivní byl vykládán dle ustanovení o 

pokusu. Omyl právní pozitivní se posuzoval jako putativní delikt, omyl právní negativní 

se řídil zásadou „Neznalost zákona neomlouvá.“, a to i co do omylu o normách 

povolaných odkazovací či blanketní dispozicí39, což změnil až aktuální TZ. Přesto zde 

jistá relevance právního omylu negativního byla. Až už jako případná polehčující 

okolnost, tak dle Solnaře použitím materiálního pojetí trestného činu, tedy vymizením 

společenské nebezpečnosti v důsledku omylu a následné beztrestnosti. I nyní autoři 

rozlišují negativní právní omyl o normách trestního práva a práva mimotrestního, jež je 

dle nich postaven na roveň omylu skutkovému negativnímu40.  

I TZ 1950 myslel na speciální ustanovení o omylu mladistvých pachatelů. V §58 

písm. a) byla i nadále zachována možnost upustit od potrestání v případě omluvitelného 

omylu. 

  

                                                 
37 GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In: BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo 

v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: MU, 2009, str. 553-581. [cit. 1. 3. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.komunistickepravo.cz>; str. 556 a 557 
38 Důvodová zpráva k zákonu č. 86/1950 Sb., trestní zákon. [online]. Parlament České republiky: 

Poslanecká sněmovna [cit. 1. 3. 2015]. Dostupné z: <http://psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0472_09.htm> 
39 Srov. Rozh. č. 28/2002 Sb. rozh. tr. 
40 KUCHTA, J. Právní úprava a pojímání právního omylu od doby Jaroslava Kallaba po současnost. In: 

MACHALOVÁ, T. K odkazu Jaroslava Kallaba: právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu 

evropské integrace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 68–73. ISBN 

9788073800703; str. 71 
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2.3 Vývoj mezi lety 1961 a 2009 

 

Nová kodifikace trestního práva následovala z počátku 60. let, nedlouho po vydání 

nové Ústavy ČSSR z roku 1960. Ač s mnohými úpravami, trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

(dále jen TZ 1961) přetrval v našem právním řádu až do roku 2009, kdy byl přijat aktuálně 

platný TZ. Ač se jedná spíše o evoluční než revoluční změny oproti TZ 195041, je z jeho 

textu cítit mnohem silnější působení zásady subsidiarity trestní represe a dalších 

navazujících zásad, odklon od retributivního trestání, tak i preciznější a jistější úprava 

skutkových podstat zvláštní části. Tento zákon na našem území platil poměrně dlouhou 

dobu, proto jeho konečný stav neodpovídá stavu při přijetí zákona, což se ostatně týká i 

stavu společnosti v těchto odlišných dobách. Do roku 1989 byl novelizován osmkrát, 

přičemž výraznější změna byla pouze jedna42. Změn po roce 1989 bylo již značné 

množství, avšak i přes jejich existenci, způsobující na druhé straně erozi samotného 

zákona, nebylo možné TZ 1961 dostatečně přizpůsobit současným poměrům43. 

V obecné části se oproti předchozí právní úpravě objevuje nejprve široce pojatá 

trestnost přípravy a zmírnění úpravy pokusu trestného činu. Ani zde nenalezneme 

výslovné ustanovení o omylech, proto je i nadále omyl řešen pomocí ustáleného výkladu 

problematiky zavinění, tedy shodně jako v obdobích předchozích44. Problematiku omylů 

v tomto období tedy nerozvíjela právní úprava, ale právní nauka a judikatura. 

                                                 
41 GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In: BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo 

v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: MU, 2009, str. 553-581. [cit. 1. 3. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.komunistickepravo.cz>; str. 567 a násl. 
42 GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In: BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo 

v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: MU, 2009, str. 553-581. [cit. 1. 3. 2015]. Dostupné z: 

<http://www.komunistickepravo.cz>; str. 571 
43 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. [online]. Parlament České 

republiky: Poslanecká sněmovna. [cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247>. str. 185 
44 SOLNAŘ, Vladimír. Československé trestní právo, obecná část. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, str. 129 a 

násl. 
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3. OMYL A JEHO DĚLENÍ 

 

Omyl na straně pachatele můžeme dělit podle mnoha kritérií. Základní dělení je na 

omyl skutkový a právní, a dělení na omyl pozitivní a negativní. Tato dělení se užívají 

především v kombinaci, pomocí níž lze vcelku přesně typizovat specifický případ omylu 

a podřadit jej pod určitý způsob řešení. 

 

3.1 Omyl skutkový a omyl právní 

 

Omyl můžeme dělit z hlediska povahy okolností, ve kterých se pachatel mýlí. Toto 

dělení je pro trestní zákoník výchozí a odlišuje tak od sebe §18 a §19. Skutkový omyl 

bude zasahovat všechny skutkové okolnosti, nezávislé na právu45. Tyto okolnosti 

v případě omylu nebudou v souladu s realitou, a to aspoň v takové míře, aby tento omyl 

nesl dostatečnou právní relevanci. Omyl právní naopak bude zasahovat pachatelovo 

vnímání práva. Omyl právní také proto lze rozdělit na samostatný omyl o protiprávnosti, 

omyl o trestnosti činu a někdy i omyl v normativních znacích skutkové podstaty46 (který 

se ale podle právní nauky řeší jako omyl skutkový, podle čehož jej někteří autoři ke 

skutkovým omylům také řadí). Nejširší pojetí právního omylu zastává Jelínek, ten vidí 

podstatu právního omylu v „neznalosti nebo mylném výkladu norem trestního práva 

anebo právních norem mimotrestních relevantních pro trestněprávní posouzení, zejména 

u blanketních nebo odkazovacích dispozic“ 47.  

Příkladem skutkového omylu je pachatel, který vykoná soulož s dítětem mladším 

15 let, pokud neví, že osoba, se kterou provozuje pohlavní styk je mladší, než 

zákon připouští, nebo se dokonce vážně domnívá, že je již starší. Právním 

omylem by bylo, pokud by pachatel věděl, že je dítě mladší 15 let, ale neměl by 

představu o tom, že se vykonáním soulože s touto osobou dopustil trestného 

činu. 

  

                                                 
45 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i 

zvláštní). V Praze: Melantrich, 1935, 337 s., str. 57 
46 Tamtéž, str. 58 
47 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 246 
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3.2 Omyl pozitivní a negativní 

 

Na omyl pozitivní a negativní se omyly dělí podle kritéria postavení subjektivní 

(mylné) představy vůči objektivní realitě. Omyl pozitivní nastává, pokud si pachatel 

představuje určitou skutečnost, která ale ve skutečnosti neexistuje. V případě omylu 

negativního pachatel o určité skutečnosti, která reálně existuje, neví, nebo si ji 

nepředstavuje (nebo si ji nepředstavuje správně). 

Pozitivní omyl pachatele o podmínkách použití vyšší trestní sazby nastává, 

pokud pachatel vezme z kapsy oběti peněženku, o níž se domnívá, že obsahuje 

nejméně 50000 kč, ačkoliv v ní je pouze 5000 kč. Negativní omyl by nastal, pokud 

by pachatel ukradl peněženku s domnělým obsahem nepřevyšujícím 6000 kč, 

ovšem ta by oproti představě pachatele obsahovala navíc dalších 50000 kč. 

 

3.3 Omyl o podmínkách trestní odpovědnosti, omyl o přitěžujících a 

polehčujících okolnostech, omyl o okolnostech vylučujících 

protiprávnost 

 

Omyl dále lze třídit podle okruhu skutečností, které zasahuje z pohledu vlivu na 

trestní odpovědnost a otázky viny a trestu. Omyl o podmínkách trestní odpovědnosti a 

omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost bude mít vliv na otázku viny pachatele, 

zatímco omyly o polehčujících a přitěžujících okolnostech ovlivní podmínky pro výměru 

trestu. 

Omyl o podmínce trestní odpovědnosti nastane například v situaci, kdy pachatel 

prodá několik videokazet, podle pachatele obsahující záběry naplňující 

skutkovou podstatu trestného činu šíření pornografie, která byla ale těsně před 

prodejem znehodnocena působením přírodních vlivů, a která tedy nebyla na 

přehrávačích kupců čitelná. Omyl o polehčující okolnosti může nastat, pokud se 

pachatel dopustí trestného činu v domnělé závislosti podřízenosti vůči osobě, 

kterou považoval za svého nadřízeného, ačkoliv tato osoba byla pouze 

nadřízené osobě fyzicky podobná. Omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost 

je přítomen například tehdy, když pachatel po ztrátě vědomí, vyvolané útokem 

osoby A, spatří osobu B sklánějící se nad ní s nožem a při když ji při své obraně 

usmrtí, předpokládá, že se brání útoku osoby A, přestože jde pouze o zcela jinou 
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osobu, která se snaží poskytnout první pomoc a nůž používala pro uvolnění 

zakrváceného oděvu. 

 

3.4 Obecné a zvláštní druhy omylu 

 

Zvláštní druhy omylu jsou takové, které právní nauka oddělila od omylů obecných 

kvůli jejich specifičnosti. Pro jejich neobvyklost a poměrně jasné vymezení v nauce je 

ani podle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku48 není třeba řešit výslovnou právní 

úpravou. Zde je ale nutno podotknout, že stejně takovou měrou byly vlastně právní 

naukou vymezeny a řešeny všechny obecné druhy omylů.  Zvláštní omyly jsou zpravidla 

omyly skutkové, nikoliv právní. Mezi zvláštní druhy omylu patří omyl v předmětu útoku 

(error in objecto, error in persona), omyl o kauzálním průběhu a jeho dva speciální 

případy, aberace (aberratio ictus) a dolus generalis. 

Omyl v předmětu útoku nastane, pokud pachatel předmětu útoku špatně 

identifikuje, zamění ho za jiný předmět srovnatelné kvality.49 

Omylem v předmětu útoku je případ, kdy má pachatel v úmyslu omezit osobní 

svobodu svého pracovního kolegu, a tak poté co shledá, že se v jeho pracovně 

svítí a kdosi se uvnitř pohybuje, uzamkne zvenku místnost a navíc před dveře 

postaví těžkou skříň, aby nebylo možné se z ní dostat. Nicméně uzamčenou 

osobou není kolega, nýbrž pouhá uklizečka, která ten den přišla o něco dříve do 

práce. 

Omyl o kauzálním průběhu vzniká tehdy, kdy pachatelovo jednání vyvolá jiný 

následek, než byl následek původně zamýšlený. Podle způsobu, jakým se odchýlí 

následek reálný od následku plánovaného, pak bude nutné posoudit relevanci takového 

omylu. 

Příkladem budiž pachatel, snažící se usmrtit svou oběť podáním jedu v nápoji. 

Oběť příčinou působení jedu ztratí vědomí, přičemž narazí hlavou na ostrou 

hranu stolu a následkem toho zemře dříve, než by bylo možné zemřít na otravu. 

                                                 
48 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. [online]. Parlament České 

republiky: Poslanecká sněmovna. [cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247>. str. 202  
49 Pozn.: „Předmětem útoku jsou buď lidé, nebo věci, na které pachatel trestného činu bezprostředně útočí 

a tím zasahuje objekt trestného činu.;“ JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA 

a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 

s. ISBN 9788087576649. str. 246 
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Aberací je myšlen takový omyl v kauzálním průběhu, kdy pachatel správně 

identifikuje předmět útoku, na který je pak útok skutečně směřován.  Ten pak vyvolá 

následek, který pachatel chtěl, ale nezávisle na jeho vůli tyto následky způsobil na jiném 

předmětu útoku v důsledku jiného chodu příčinné souvislosti.  

Pachatel vystřelí na osobu A s úmyslem ji usmrtit. Ta ale v poslední chvíli 

zakopne, vyhne se střele a střela usmrtí osobu B, stojící za ní. 

Dolus generalis je pojímán v literatuře velmi různorodě. Základní definice ale bude 

obdobná, tedy že v případě tohoto omylu dochází ke způsobení pachatelem zamýšleného 

následku, avšak způsobem podstatně odlišným.  

Pachatel hodlá usmrtit osobu A tak, že ho střelí do oblasti hrudníku. Poté dojde 

k zahlazovacímu jednání – pachatel vhodí tělo osoby A (domnívajíc se že ta již 

není naživu) do předem vykopané jámy, kde ji zahrne zeminou, následkem čehož 

se osoba A udusí.  

Nejširší pojetí zastává Kratochvíl50, který za dolus generalis považuje jak případ, 

kdy je zahlazovací jednání předem promyšleno jako součást pachatelova jednání (jde o 

jeden skutek), tak případ kdy pachatel nápad své jednání zahladit dostane až následně 

(skutky dva). Naopak podle Jelínka51 a Novotného52 u následně usmysleného 

zahlazovacího jednání nejde o dolus generalis. Vzhledem k samotnému výkladu pojmu 

dolu generalis, to že skutečně dojde k podstatné neshodě pachatelovy představy se 

způsobem, jakým dojde k následku, postačuje k podřazení pod samotný pojem dolus 

generalis, jak to činí Kratochvíl53. Samotná existence více skutků, nemá vliv na podstatu 

takového omylu (tedy domnělou smrt). Jelínek54 pak ještě jako dolus generalis označuje 

i případ, kdy pachatel zvolí zahlazovací jednání i „pro jistotu“, tak aby se ujistil o 

úspěšnosti svého jednání. Tento případ ale nelze podle mého soudu označit za dolus 

generalis, neboť zde chybí prvek omylu, vše probíhá podle pachatele plánovaným, nebo 

přinejmenším zhruba zamýšleným způsobem (pachatel vychází z toho, že oběť nemusí 

být mrtvá, čemuž tak ve skutečnosti i je). 

  

                                                 
50 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 321 
51 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 245 
52 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Jiří JELÍNEK a Marie VANDUCHOVÁ. Trestní právo hmotné. 

4. přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003, 435 s. ISBN 80-86395-73-1. str. 247 
53 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 323 
54 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 245 
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4. JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY OMYLU A JEHO ŘEŠENÍ DLE 

PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

 

Trestní zákoník dělí omyl na dvě kategorie – omyl skutkový dle §18 TZ a omyl 

právní dle § 19 TZ. Uvnitř každé z nich specifikuje podrobnější pravidla, která modifikují 

příslušný vztah k zavinění pachatele. 

V této části trestní zákoník nevyčerpává všechny druhy a možnosti právně 

relevantního omylu. Některé z nich nalezneme na jiných místech trestního zákoníku 

(například právní omyl neomluvitelný dle §41 písm. h), některé z nich ponechává trestní 

zákoník právní nauce a judikatuře (například všechny zvláštní druhy omylu, pozitivní 

omyl právní). 

 

4.1 Omyl skutkový negativní 

 

Skutkový omyl negativní je omyl, kdy pachatel nepředpokládá nebo nezná některou 

ze skutečností odpovídajících realitě, která je znakem trestného činu. Neznalostí je mylná 

představa, tedy představa která existuje, ale rozchází se s realitou. Pokud pachatel některý 

ze znaků trestného činu nepředpokládá, jeho představa je nulová. U omylu skutkového 

negativního je nutné, aby pachatelova představa nezahrnovala jako alternativu 

skutečnosti, které odpovídají realitě. Zatímco v případě chybějící, nebo mylné představy 

není přítomna vědomá složka zavinění, a tedy není u pachatele dán úmysl ani vědomá 

nedbalost, v případě kdy pachatel ví o možnosti, u které se nakonec ukáže její soulad 

s realitou, je možné zavinění z nepřímého úmyslu nebo vědomé nedbalosti (v závislosti 

na konstelaci volní složky zavinění v době spáchání činu) 55. 

Trestní zákoník v §18 odst. 1 TZ jako následek negativního skutkového omylu o 

podmínkách trestní odpovědnosti stanovuje vyloučení úmyslné formy zavinění. 

Vzhledem k chybějící vědomostní složce zavinění není možné, aby pachatel jednal 

úmyslně, neboť není možné, aby chtěl (nebo s tím byl srozuměn) něco, o čem neví a co 

si nepředstavuje. Stejně tak je vyloučena nedbalost vědomá, neboť právě přítomnost 

vědomostní složky zavinění zde chybí. Je však možné, aby pachatel jednající v omylu 

                                                 
55 Jako příklad může posloužit rozh. č. 63/1978 Sb. rozh. tr, týkající se míry předpokládané obrany 

poškozené během znásilnění. V tomto judikátu je zřetelně odlišován účinek omylu, chybějící představy 

pachatele, a naopak vědomosti pachatele.  
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splnil kritéria nedbalosti nevědomé. Pro trestné činy, které je možné spáchat z nedbalosti, 

není rozhodné, zda jde o vědomou či nevědomou nedbalost. Dokonce přítomnost omylu 

skutkového negativního ani neovlivní posouzení přítomnosti nedbalosti hrubé. Jednání 

v takovém omylu je proto nutné dále posuzovat z pohledu zavinění. Jestliže pachatel měl 

a mohl vzhledem ke svým osobním poměrům a okolnostem vědět, že svým jednáním 

může porušit nebo ohrozit právem chráněný zájem společnosti, je zde dáno zavinění 

z nedbalosti nevědomé a pachatel může být odpovědný za řadu trestných činů. Na druhou 

stranu, není vyloučeno, že tento omyl může mít za následek absenci jakéhokoliv zavinění 

a tedy beztrestnost činu. Je však nezbytné, aby pachatel nesplnil podmínky nevědomé 

nedbalosti. 

Ze stejných zásad vychází i posuzování skutkového omylu negativního o 

okolnostech použití vyšší trestní sazby. Konstrukce § 18 odst. 1 TZ totiž uvádí jako 

kritérium omyl o znacích trestného činu, mezi které řadíme i znaky kvalifikovaných 

skutkových podstat. Zákonná úprava okolností použití vyšší trestní sazby v §17 TZ 

stanoví jako výchozí formu zavinění nedbalostní, nevyžaduje-li zákon výslovně zavinění 

úmyslné. Konstrukce zde je opačná než v případě základních skutkových podstat, které 

se řídí ustanovením § 13 odst. 2 TZ, podle kterého je výchozím požadavkem na trestnost 

činu zaviněné úmyslné jednání. Omyl tedy bude hrát význam pouze u takových trestných 

činů, kde je pro těžší následek výslovně uveden požadavek úmyslu (např. úmyslné 

zavinění okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby v § 272 odst. 3 písm. a) TZ u 

trestného činu obecné ohrožení odlišuje tento společensky škodlivější a závažnější 

druh zavinění od klasické konstrukce nedbalostního způsobení závažnějšího následku v 

§ 272 odst. 2 písm. d TZ)), nebo tam kde dojde v důsledku negativního skutkového omylu 

k situaci, že nebude možno pachatele vinit ani z nedbalosti nevědomé56.  

 Na přitěžující okolnosti nelze aplikovat ustanovení o omylu dle § 18 odst. 1 TZ57, 

ale je nutné je vyložit dle stejných zásad posuzování negativního skutkového omylu a 

ustanovení §39 odst. 5 TZ, které v zásadě odpovídá konstrukci okolností použití vyšší 

trestní sazby, negativní skutkový omyl bude hrát roli tam, kde je požadované zavinění 

úmyslné, nebo tam kde nebude možné pachatele vinit ani z nevědomé nedbalosti. 

                                                 
56 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 234 
57 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 307 
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U všech konstelací skutkového negativního omylu, je též nutno zkoumat, jestli 

samotná přítomnost omylu a neznalost skutkového stavu není příčinou nevědomé 

nedbalosti58. 

 

4.2 Omyl skutkový pozitivní 

 

Pozitivním omylem skutkovým je nesoulad pachatelovy představy s realitou, kdy 

si pachatel představuje, že jsou dány určité podmínky trestnosti jeho činu, které ve 

skutečnosti ale dány nejsou. V zásadě se vychází z principu, že by pachatel měl být 

postihován za to, co si představuje a k čemu směřuje jeho úmysl59 . Díky této pachatelově 

představě sem spadají vždy případy, kdy jde vůči zamýšlenému trestnému činu o jednání 

hnané úmyslem, a to jak úmyslem přímým tak nepřímým. Zákonná úprava výslovně 

upravuje v §18 TZ pouze dva případy takového omylu. 

Prvním je dle §18 odst. 2 TZ situace, při níž pachatel předpokládá takové skutkové 

okolnosti, které odpovídají znakům mírnějšího trestného činu, než jaký nakonec pachatel 

spáchá ve skutečnosti. Jde tedy o omyl o privilegované skutkové podstatě. Vzhledem 

k tomu, že zde má pachatel představu, která ač se nenaplní, není pro společnost natolik 

škodlivá jako skutečný stav, poskytuje trestní zákoník pachateli takového skutku 

zmírnění. Pachatel je v tomto případě potrestán podle ustanovení o mírnějším úmyslném 

trestném činu, a to v jeho dokonané formě. Výjimkou je případ, že skutečný čin, kterému 

odpovídá jednání a následek pachatelem způsobený, je postihován jako trestný čin 

spáchaný z nedbalosti. To by totiž znamenalo, že je nutné aplikovat ustanovení §18 odst. 

1 o omylu skutkovém negativním60. 

Tím druhým je pak dle §18 odst. 3 TZ, kdy naopak pachatel mylně předpokládá 

takové skutkové okolnosti, které by odpovídaly znaky přísnějšího úmyslného trestného 

činu. Jde omyl o okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby. Zcela nutný je 

zde úmysl pachatele a okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, která úmyslné 

                                                 
58 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 242 
59 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 52 
60 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 308 
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jednání pachatele vyžaduje61. Oproti tomu se odchyluje Stočesová62, která naopak 

nevylučuje případy okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, ke kterým postačí 

nedbalost, avšak pachatel je zaviní úmyslně. Zde omyl spočívá v tom, že nebyl právem 

chráněný zájem porušen ve skutečnosti takovou měrou, jak si pachatel představoval. 

Vzhledem k pachatelovu jednání, které bezprostředně směřovalo k dokonání trestného 

činu, jehož úmyslem bylo spáchat trestný čin a k jehož dokonání oproti pachatelově 

představě nedošlo, je takové jednání hodnoceno jako pokus právě toho přísnějšího 

trestného činu.  

Trestním zákoníkem neřešená je situace, kdy pachatel předpokládá, že naplňuje 

svým jednáním všechny znaky trestného činu, některý z těchto znaků ovšem není dán. 

Jde tedy o skutkový pozitivní omyl o podmínkách trestní odpovědnosti. Řešení tohoto 

omylu v dnešní době odpovídá subjektivní teorii, jednání pachatele je dle ní nutno 

posuzovat podle toho, co si pachatel představuje a jaký je jeho úmysl63. Ve starší literatuře 

se místy vyskytuje řešení pozitivního skutkového omylu o podmínkách trestní 

odpovědnosti, které odpovídá objektivní teorii, tedy vychází ze zásady, že „pachateli 

nelze přičítati více, než si představoval, ale i to, co si představoval, jen potud, pokud byla 

jeho představa správná“64. Hodnocen by byl takový skutek jako putativní delikt.  

Dnešní pojetí na takový skutek naopak bude pohlížet jako na přípravu či pokus65 

trestného činu, za který bude pachatel v pozitivním skutkovém omylu o podmínkách 

trestní odpovědnosti trestně odpovědný. K takovému důsledku skutkového omylu 

můžeme dojít pomocí logického výkladu § 18 odst. 3 TZ a použití argumentu „a maiore 

ad minus“66. 

Příprava trestného činu je nejranější stádium trestného činu, které zahrnuje takové 

jednání, které spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného 

zločinu, tedy trestnému činu, který je dle § 14 odst. 3 spáchaný úmyslně a zároveň je za 

něj v trestním zákoně stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí činící nejméně 10 let. 

                                                 
61 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (1450 s.,  s. 1451-

3586). ISBN 978-80-7400-428-5. str. 201 
62 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 55 
63 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 52 
64 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i 

zvláštní). V Praze: Melantrich, 1935, 337 s., str. 59 
65 HERCZEG, J. Zavinění a omyl v novém trestním kodexu. Bulletin advokacie, 2009, č. 10., s. 47-53. str. 

52 
66 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 310 
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V úvahu ji dle §20 TZ můžeme brát pouze u zvlášť závažných zločinů, u kterých 

konkrétně je dle zákona příprava trestná. Podmínkou, aby šlo o přípravu je, aby nedošlo 

k pokusu, natož dokonání trestného činu. Vytváření podmínek pro spáchání příslušného 

zvlášť závažného zločinu zákon vymezuje pouze demonstrativním výčtem možných 

způsobů spáchání, je tedy možno vyložit jako přípravu širokou škálu jednání. Je proto 

nutné, aby byl vždy celý skutek poměřován podle základní definice přípravy, tedy zda 

jsou skutkem vytvářeny podmínky pro spáchání trestného činu, ale nedošlo ještě ani 

k pokusu trestného činu.  Přípravou trestného činu nemůže být pouhé pojetí myšlenky, 

nebo projev úmyslu trestný čin spáchat67. Vzhledem k tomu, že přípravné jednání nemusí 

vůbec nutně znamenat nežádoucí změnu ve vnějším světě a nemusí ani znamenat možnost 

dokonání trestného činu, je nutné poměřovat každé přípravné jednání z hlediska 

společenské škodlivosti v souladu s principem subsidiarity trestní represe, mající původ 

v § 12 odst. 2 TZ. Je tedy možné, že za část přípravných jednání ovlivněných omylem 

nebude možno uplatnit trestní odpovědnost a její následky68. V případě takového 

pozitivního omylu účastníka je pak nutné dbát pravidel zásady akcesority účastenství69, 

přičemž zásada subsidiarity trestní represe je i zde na místě. 

Pokusem trestného činu je jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání 

trestného činu, jehož se pachatel dopustil v úmyslu spáchat trestný čin, a k jehož dokonání 

nedošlo. Trestní zákoník ho upravuje v § 21. Není rozhodné nutné, aby bylo objektivně 

možné jednáním pachatele naplnit beze zbytku všechny znaky trestného činu. Je tedy 

postihován i nezpůsobilý pokus. Nezpůsobilý pokus má několik forem. Jsou jimi: 

a) pokus na nezpůsobilém předmětu útoku (na takovém předmětu útoku není 

možné vyvolat zamýšlené, právem sankcionované, následky), například 

pokus zavraždit osobu již zemřelou 

b) pokus nezpůsobilými prostředky (na předmětu útoku lze zamýšlené následky 

vyvolat, ale nikoliv pachatelem zvolenými prostředky), například pokus 

zavraždit poškozeného střelbou z makety pistole  

c) pokus nezpůsobilým subjektem (subjekt nemůže zamýšlený následek vyvolat 

díky určité inkompatibilitě osobních vlastností), například pokus pachatele 

nakazit poškozeného domnělou pohlavní chorobou, kterou však pachatel 

nakažen není.  

 

                                                 
67 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Jiří JELÍNEK a Marie VANDUCHOVÁ. Trestní právo hmotné. 

4. přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003, 435 s. ISBN 80-86395-73-1. str. 153 
68 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 116 
69 Rozh. č. 30/1996 Sb. rozh. tr. 
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Nezpůsobilý pokus se dá též třídit na pokus nezpůsobilý absolutně a relativně, kdy 

u absolutně nezpůsobilého pokusu nelze způsobit zamýšlený, právem sankcionovaný, 

následek nikdy. V případě relativně nezpůsobilého pokusu nelze takový následek 

způsobit za konkrétní konstelace okolností. Takové dělení má vliv zvláště na hodnocení 

závažnosti skutku, kdy se předpokládá vyšší společenská nebezpečnost pokusu „pouze“ 

relativně nezpůsobilého. 

Velmi podstatným znakem pokusu je úmysl spáchat trestný čin, který vylučuje 

pokus nedbalostního trestného činu. Tento úmysl se musí zaměřit na dokonání činu, 

nebude stačit vůle k pouhému pokusu70. 

U všech druhů pokusu, obzvláště ale u pokusu nezpůsobilého, je nutné sledovat 

společenskou nebezpečnost činu ve všech souvislostech (jak co se objektivní stránky týče, 

tak především co do osoby pachatele). Lze si totiž představit takové příklady pokusu, 

které budou natolik nereálné a nesmyslné, že nebude vůbec smysluplné se s nimi 

z pohledu trestního práva zabývat (příkladem budiž pokus ublížení na zdraví pomocí 

kouzelných rituálů). To si zákon žádá zcela bezpodmínečně v §12 odst. 2 TZ, který 

zakotvuje zásadu subsidiarity trestní represe. I zde je možné, že část omylem zasažených 

jednání, které budeme hodnotit jako pokus, nebude vůbec možno trestní odpovědnost 

uplatňovat. 

Při aplikaci těchto pravidel si musíme dát pozor na aplikaci obecných důvodů 

nemožnosti pokusu či omylu 71: 

a) předčasné dokonání trestného činu 

b) široce formulovaná skutková podstata zahrnující přípravu či pokus 

c) nedbalostní trestné činy 

Pokud jde o skutkový omyl pozitivní o přitěžující okolnosti, trestní zákoník jej nijak 

neupravuje. Vzhledem demonstrativnímu pojetí přitěžujících okolností dle § 42 TZ je 

však žádoucí, aby byl takový prokázaný omyl pachatele považován za obecnou přitěžující 

okolnost72, vzhledem ke zvýšené společenské škodlivosti činu za přítomnosti pachatelovy 

vůle jednat způsobem, který trestní zákoník sankcionuje.   

                                                 
70 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 284 
71 Tamtéž, str. 285 a 286 
72 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 309 
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4.3 Skutkový omyl negativní o okolnostech vylučujících protiprávnost 

 

Omyl skutkový negativní se může týkat také okolností vylučujících protiprávnost. 

Takovým omylem je situace, kdy pachatel neví, že jsou zde okolnosti vylučující 

protiprávnost, jimiž jsou: nutná obrana (§ 29 TZ), krajní nouze (§ 28 TZ), svolení 

poškozeného (§ 30 TZ přípustné riziko (§ 31 TZ), oprávněné použití zbraně (§ 32 TZ), 

nebo dle teorie o jeden z případů v zákoně neuvedených73. Problematické je, že tento 

omyl není trestním zákoníkem řešen, a oproti vysvětlení této absence důvodovou zprávou 

k trestnímu zákoníku právní nauka není při jeho řešení zcela jednotná. Nejkritičtější 

problém vyvolává řešení případů nutné obrany a krajní nouze. U tohoto omylu Jelínek74 

uvádí „Negativní omyl (skutkový) o okolnostech vylučujících protiprávnost má stejný 

význam jako pozitivní omyl o skutečnostech tvořících znaky skutkové podstaty trestného 

činu.“, tedy hodnotí toto jednání jako pokus trestného činu. Kratochvíl75 oproti tomu 

zastává teorii, že pachatel trestného činu, pokud nezná určité okolnosti vylučující 

odpovědnost, nemůže být nositelem vůle k nutné obraně, a z tohoto důvodu je pachatel 

odpovědný zcela stejně, jako kdyby zde okolnosti vylučující protiprávnost nebyly (tedy 

byl by zodpovědný za dokonaný trestný čin, nebo jeho způsobilý pokus). Zajímavé je 

srovnání se starší literaturou, kde Kallab76 zastává názor, že takové jednání nemůže být 

vůbec trestné, a jde pouze o putativní delikt. Toto Kallabovo pojetí v současnosti již 

nenalézá oporu v zákoně, nauce ani judikatuře. 

Kritické pro srovnání aktuálních přístupů, Jelínkova i Kratochvílova, je jak hledisko 

čistě teoretické, tedy jakým způsobem pachatelovu neznalost skutečností vylučujících 

protiprávnost, tak otázka důsledku jednotlivých řešení, tedy jejich přiměřenost a 

subjektivně vnímaná spravedlivost. Rozdíl řešení podle Jelínka a Kratochvíla bude 

spočívat v tom, zda lze dokonat jednání, které objektivně vykazuje znaky beztrestnosti. 

Příkladem budiž pachatel, který se rozhodne otestovat funkčnost své nově 

zakoupené střelné zbraně na náhodném chodci v temné uličce. Nicméně 

namísto běžného kolemjdoucího narazí na narkomana, který ve snaze opatřit si 

prostředky na získání drogy zamíří do téže uličky s úmyslem usmrtit potenciální 

                                                 
73 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 263 
74 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 244 
75 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 323 
76 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i 

zvláštní). V Praze: Melantrich, 1935, 337 s., str. 68 a 69 
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oběť. Pachatel usmrtí narkomana, nikoliv náhodnou osobu, ale člověka, který se 

jej chystal rovnocenným způsobem usmrtit, což si pachatel neuvědomoval. 

Dle Kallabovy teze by zde byl pachatel zcela beztrestný. Dle Jelínka by jeho čin 

byl hodnocen jako pokus vraždy, podle Kratochvíla jako vražda dokonaná. Rozdíl 

v hodnocení bude dán výkladem nutné obrany. Pokud bychom byli zastánci teorie, že je 

nutné, aby zde byla vědomost o skutečnostech vylučujících protiprávnost, museli bychom 

dát zapravdu Kratochvílovi, neboť zde tato vědomost nebyla, a ač by situace odpovídala 

po objektivní stránce nutné obraně, absence obranného úmyslu, pohnutky či vědomí by 

způsobila nedostatek subjektivní podmínky, a tedy neexistoval by důvod bránící 

považování činu v uvedeném příkladu za dokonanou vraždu. To by navíc mohlo přinést 

podstatné rozdíly v řešení jiných omylů o okolnostech vylučujících protiprávnost. Trestní 

zákoník však nutnost této subjektivní podmínky ve svém textu nestanoví a k tomuto 

problému se nevyjadřuje ani Důvodová zpráva. V takovém případě se teorie spokojí 

s pouhou objektivní přítomností daných okolností, které by vyloučily protiprávnost 

jednání, ač subjektivní vnímání pachatelova jednání je zcela jiné. K tomuto výkladu se 

kloní ve své práci například i Stočesová77, která jasně hodnotí samotný následek 

pachatelova jednání jako jednání v souladu s právem. Proto není pro pachatele možné 

trestný čin dokonat. Postihovali bychom dle této teorie pokus o vraždu, ač musíme 

připustit, že by dokonání bylo zmařeno pouhou náhodou78. Pokus trestného činu zde bude 

dán, neboť pachatel bezprostředně směřoval ke spáchání trestného činu, úmyslem byl 

dokonat jej a dokonání nenastalo, čímž tak zcela odpovídá definici pokusu79. Pro toto 

pojetí hovoří i konstrukce skutkového omylu pozitivního o okolnostech vylučujících 

protiprávnost, který je konstruován zcela přesně jako negativní omyl o podmínkách 

trestní odpovědnosti, a pokud bychom aplikovali stejnou logiku na řešení skutkového 

omylu negativního o okolnostech vylučujících protiprávnost, museli bychom jeho 

důsledek ztotožnit s pojetím skutkového omylu pozitivního o podmínkách trestní 

odpovědnosti, jehož následkem je pachatel trestán podle ustanovení o pokusu (přípravě) 

trestného činu. Tento výkladový problém má kořeny v kombinaci zvolené neúplné úpravy 

omylu o okolnostech vylučujících protiprávnost a konstrukcí okolností vylučujících 

protiprávnost samotných. 

                                                 
77 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 86 
78 KLAPAL, V. Negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost. Trestněprávní revue. 

2012, č. 5, str. 112-116. ISSN 1213-5313. 
79 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 282 
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U jiné skupiny okolností vylučujících protiprávnost však je zcela zřejmé, že je nutné 

řešit je v souladu s teorií pokusu. Bude to například při omylu o povolení určité činnosti. 

Kupříkladu pachatel, který hodlá vykonávat podnikání, aniž by si byl vědom toho, 

že má patřičného povolení. To mu již vydáno bylo, nicméně pachatel o tom neví 

a rozhodne se nečekat, až tomu tak bude. 

Podle Kratochvílovy teorie by se tento případ řešil jako dokonaný trestný čin. To je 

ovšem chybná úvaha, neboť zde není ani teoreticky možno porušit objekt trestného činu 

neoprávněné podnikání dle § 251 TZ. Nejedná se o totiž o způsobilý subjekt, jímž by byl 

pouze skutečně neoprávněný podnikatel. 

Rozdíly v dopadu aplikace obou teorií by mělo přinést zvažování vlastní 

společenské škodlivosti jednání80 a především zhodnocení všech okolností případu 

v oblasti výměry trestu, a to zvláště pokud bychom aplikovali přísnější teorii, ke které se 

kloní Kratochvíl.   

 

4.4 Skutkový omyl pozitivní o okolnostech vylučujících protiprávnost 

 

Na rozdíl od skutkového negativního omylu o okolnostech vylučujících 

protiprávnost na tento druh omylu trestní zákoník myslí výslovnou úpravou, a to v § 18 

odst. 4 TZ. Podstata tohoto omylu spočívá v chybném skutkovém hodnocení, kdy se 

pachatel domnívá, že jedná zcela po právu, díky přítomnosti bezchybných okolností 

vylučujících protiprávnost, ale ve skutečnosti tomu tak není, tyto okolnosti perfektní 

nejsou. Zvláštností tohoto omylu je možný zásah omylu i do oblasti omylu právního 81. 

Trestní zákoník k tomuto omylu přistupuje poměrně jednoduše, kdy jej výslovně řeší 

stejně jako negativní skutkový omyl o podmínkách trestní odpovědnosti. To odpovídá 

pojetí, ve kterém mají okolnosti vylučující protiprávnost opačný význam ke znakům 

skutkové podstaty82 a podle kterého lze následky pozitivního skutkového omylu o 

okolnostech vylučujících protiprávnost a negativního skutkového omylu o podmínkách 

                                                 
80 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 282 
81 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 87 
82 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Jiří JELÍNEK a Marie VANDUCHOVÁ. Trestní právo hmotné. 

4. přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003, 435 s. ISBN 80-86395-73-1. 245 
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trestní odpovědnosti ztotožnit, ze kterého vycházela i judikatura ještě v době před 

vznikem TZ83.  

Jisté je, že vědomí protiprávnosti u tohoto případu omylu zcela chybí, neboť se 

pachatel zcela protichůdně domnívá na základě svého omylu, že protiprávnost dána být 

v jeho případě nemůže. V důsledku toho nelze mít za to, že pachatel protiprávní následek 

způsobil úmyslně84. S tím koresponduje i zmíněný § 18 odst. 4 TZ. Stejně jako u omylu 

skutkového negativního o podmínkách trestní odpovědnosti je tedy vyloučen úmysl, 

avšak odpovědnost za nedbalost dotčena není. Tento omyl tedy může znamenat 

beztrestnost pouze některých skutků, a to těch, u kterých je k vyvození trestnosti nutné 

zavinění úmyslné. 

Krom toho myslí zákon na tento omyl, v případě že pachatelovo jednání je shledáno 

jako trestné, při ukládání trestních sankcí. Nejsou-li dány všechny podmínky nutné 

obrany, nebo krajní nouze při odvracení útoku či nebezpečí, anebo jsou překročena meze 

jiné okolnosti vylučující protiprávnost, má na své straně pachatel polehčující okolnost dle 

§ 41 písm. g) TZ. Dále je zde za stejných podmínek dána možnost soudu mimořádně 

snížit trest odnětí svobody podle § 58 odst. 6 TZ, přičemž soud nebude vázán 

ustanovením § 58 odst. 3 TZ.  

 

4.5 Omyl v předmětu útoku 

 

Tento omyl spadá do kategorie zvláštních skutkových omylů, nemá tedy vlastní 

zákonnou úpravu a jeho řešení je dané ustálenou praxí. Od skutkového omylu prostého 

se liší tím, že zde pachatel jen chybně individualizuje předmět útoku, kvalita předmětu 

musí být zachována (pak by totiž šlo o prostý skutkový omyl). Tato shodná kvalita 

předmětu bude poměřována dle příslušné skutkové podstaty trestného činu, k němuž 

pachatel směřoval85. Subjektivně zde pachatel neuskuteční jednání, které chtěl, ač 

z hlediska práva nebude hrát omyl význam – pachatel měl v úmyslu zasáhnout určitý 

předmět, a to se mu také povedlo. Je zde tedy nutné zachování objektu trestného činu jak 

v představě pachatele, tak v realitě. Pokud by došlo k porušení jiného objektu trestného 

                                                 
83 Rozh. č. 10/1980 Sb. rozh. tr. 
84 Pozn. Pachatel nechtěl jednat protiprávně, ani to chtít de facto nemohl, neboť si nebyl té možnosti vědom. 
85 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 59 a 60 
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činu, opět by šlo o prostý skutkový omyl86, který by ovšem právně relevantní byl. 

Z pohledu subjektivní stránky pachatele je při omylu v předmětu útoku vždy přítomná 

jedna z forem úmyslu. V zásadě se dá říci, že se bude jednat o omyl v motivu87.  

Omyl v předmětu útoku nemá pro posouzení skutku žádnou právní relevanci. 

Skutkový průběh činu probíhá podle pachatelovy představy, výjimkou je mylně 

identifikovaný předmět stejné váhy. Pachatelovo zavinění je zde jasně dáno a objekt 

trestného činu je též zachován (nadto nedošlo k omylu o žádném dalším znaku trestného 

činu).  

Stočesová88 uvádí příklady, za kterých by bylo možné pochybovat o právní 

relevanci omylu v předmětu útoku. Považuje za takové příklady situace, kde pachatel 

jedná na dálku, výsledek jeho jednání ale nezahrnuje kýžený předmět útoku. Je ale nutno 

dát zapravdu závěru, ke kterému dochází, a to že i v tomto případě pachatel natolik 

konkretizoval svůj úmysl spáchat trestný čin přesně definovaným mechanismem, že nelze 

o relevanci takového omylu hovořit. Podle mého také správně uvádí, že u obdobných 

druhů jednání jde spíše o omyl spočívající v identifikaci předmětu útoku, než o aberaci. 

Kratochvíl89 z omylu v předmětu útoku dále vyčleňuje omyl v subjektu objektu 

trestněprávní ochrany. Za relevantní případy považuje zejména majetkové trestné činy, u 

nichž je dán předmět, objekt a subjekt objektu naráz (tedy osoba nositele právem 

chráněného zájmu). Tento omyl podle něj spočívá ve správné identifikaci předmětu 

(konkrétní věc) a objektu trestného činu, ale v záměně subjektu chráněného zájmu 

(konkrétní majitel). Mám však za to, že se jedná pouze o omyl v předmětu útoku, neboť 

je subjekt objektu trestného činu je jeho podstatnou odlišující vlastností, a tedy nemůžeme 

mít za to, že došlo ke správné identifikaci předmětu. I zde jde také o omyl v motivu. 

  

                                                 
86 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 235 
87 MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: část obecná i zvláštní. Praha: Všehrd, 1934, 413 s. str. 62 
88 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 62 a 63 
89 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 319 
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4.6 Omyl o kauzálním průběhu 

 

Jako obecný typ zvláštního omylu skutkového je někdy uváděn omyl v kauzálním 

průběhu90. Z požadavku, aby se zavinění vztahovalo na všechny znaky skutkové podstaty 

trestného činu, není možné vyloučit ani požadavek na zavinění příčinné souvislost mezi 

jednáním pachatele a následkem. Pachatelovo jednání ani dosažený následek nejsou 

omylem zasaženy, ale samotný průběh příčinné souvislosti se může velmi variabilně 

odchylovat. Pokud tato odchylka dosáhne kritického rozměru, může se stát, že následek 

díky přetržení pří činné souvislosti bude subjektivně i objektivně pachateli 

nepřičitatelný91. Pro pachatelovo zavinění je nutné, zda pachatel měl a mohl o podstatné 

změně v příčinné souvislosti vědět92. Proto Stočesová definuje atypický kauzální průběh, 

kdy následek nebude dán pachatelovým jednáním, ale pouze dílem náhody. 

Mám však za to, že se bez omylu o kauzálním průběhu jako o samostatném typu 

obejdeme. Zvláště díky konstrukci omylu skutkového (která bude zahrnovat i řešení 

omylu o kauzálním průběhu), a výkladu o objektivní stránce trestného činu, která ovlivní 

řešení atypických kauzálních průběhů. Proto tento typ není široce českou právní 

literaturou rozebírán. 

 

4.7 Aberace (aberratio iuctus) 

 

Aberace je typ zvláštního skutkového omylu, spočívající v odchylce v kauzálním 

průběhu. Pachatelova představa kauzálního průběhu se od reality zcela liší93. Ani aberace 

není nijak výslovně upravena v trestním zákoníku, ale její výklad nečiní v praxi problém. 

Na rozdíl od omylu v předmětu útoku se pachatel mýlí až v průběhu příčinné souvislosti, 

nedochází k omylu v samotném předmětu útoku94. Zasažený i cílený předmět útoku si co 

do své kvality musí být rovny. 

                                                 
90 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 64 
91 Tamtéž, str. 65 
92 Tamtéž 
93 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 245 
94 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 321 
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Pachatel se pokouší zasáhnout individualizovaný předmět, to se mu však nepodaří. 

Jiným případem bude, pokud pachatel individualizovaný předmět zasáhne, ale zasáhne 

ještě předmět další. Pachatel se může v důsledku aberace nacházet v pozitivním 

skutkovém omylu, úmysl bude dán, avšak nedojde ke vzniku následku, pachatel bude 

v důsledku toho odpovědný za pokus trestného činu. Alternativně dojde k dokonanému 

úmyslnému trestnému činu. Dále dojde k zasažení předmětu jiného, o jehož zasažení 

pachatel nikterak neusiloval. V tom bude spočívat onen druh negativního skutkového 

omylu. Pachatelovi nelze vůči druhému zasaženému předmětu přičítat úmysl, avšak 

nedbalostní zavinění zde dáno je (je nutné, aby šlo o nedbalost nevědomou, jinak by šlo 

o aberaci zdánlivou95), která by měla být dle ustálené judikatury96 i výše citované 

literatury posouzena jako jednočinný souběh dokonaného činu nevědomě nedbalostního 

a pokusu/dokonaného činu úmyslného. 

 

4.8 Dolus generalis 

 

Jako ostatní případy zvláštního skutkového omylu, dolus generalis trestní zákoník 

neupravuje. Jde o omyl spočívající v podstatné odchylce způsobu, jakým byl vyvolán 

kýžený následek, tedy náleží mezi omyly v příčinné souvislosti. 97 Existuje podle teorie 

několik situací, které spadají pod pojem dolus generalis. V jejich řešení budou značné 

rozdíly. Výchozí teorie ale je, že existují 2 (dílčí) jednání, z nichž u prvního je podle 

předpokladu pachatele způsoben zamýšlený následek, ten ale nastane až v důsledku 

(dílčího) jednání následného, který má zpravidla charakter zakrývacího jednání. 

Odchylky od pachatelovy představy v případě dolu generalis musí být velmi podstatné98, 

proto aby bylo možné uvažovat vůči nim o nedbalosti, nikoliv o součásti úmyslu, což 

vyplývá mimo jiné i z judikatury99. 

První formou, která je řešena jako dolus generalis je situace, kdy pachatel pojme 

úmysl prvním dílčím jednáním spáchat trestný čin, druhé dílčí jednání je pak předem 

plánované (nutné je, aby pachatel nebyl ani vědom možnosti, že by dokonal čin až tímto 

                                                 
95 KRATOCHVÍL, V. Některé otázky zvláštních případů skutkového omylu. Bulletin advokacie. 1990, č. 

2, s. 35-45. ISSN 1210-6348. str. 39 
96 Rozh. č. 74/1956 Sb. rozh. tr. 
97 Pozn. Jako dolus generalis bývala označována speciální forma úmyslu, pojetí, ze kterého však vycházím 

ve své práci, se drží označení dolus generalis jako označení pro zvláštní případ skutkového omylu. 
98 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 322 
99 Rozh. č. 54/1977 Sb. rozh. tr. 
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druhým dílčím jednáním, pak by nebylo možné hovořit vůbec o omylu, neboť by zde 

neexistoval rozpor pachatelovy představy s realitou), a právě během něj nastane 

zamýšlený následek. Vzhledem k tomu, že v následném zakrývacím jednání není 

přítomen úmysl pachatele spáchat daný trestný čin, takové jednání není kryto úmyslem. 

V případě, že pachatel subjektivně dosáhne zamýšleného následku, nelze k dalšímu 

průběhu jeho jednání sledovat působení vůle vůči následku, ba ani vědomí takové 

možnosti. Proto posoudíme tento případ jako jednočinný souběh pokusu a nedbalostního 

odpovídajícího trestného činu 100. Proti tomuto hodnocení však existují i nesouhlasné 

názory101, které staví na teorii, že takový omyl je pro právní posouzení zcela 

bezvýznamný. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě skutečně jedná o nesoulad 

pachatelovy představy se skutečností, a že pachatelovo zahlazovací jednání bylo 

vyvoláno jiným motivem než jednání první, a přistoupeno k němu až na základě premisy, 

že byl čin dokonán, kloním se k závěru, že by čin měl být posouzen podle výše zmíněného 

řešení jako nedbalostní jednání v jednočinném souběhu s pokusem. 

Druhou formou je situace, kdy pachatel pojme úmysl spáchat trestný čin prvním 

jednáním. Až dodatečně pojme úmysl k jednání zahlazovacímu, během nebo následkem 

jehož je následek způsoben. Jde o dva samostatné skutky, opět jeden ve formě pokusu, 

druhý jako dokonaný z nedbalosti. Někteří autoři jej vyčleňují z pojmu dolus generalis 
102, stejně jako judikatura Nejvyššího soudu103. Příčinu můžeme hledat zejména v chápání 

pojmu jako určité formy úmyslu (jak tomu nasvědčuje jazykový výklad), nikoliv o druh 

omylu (dle obsahu pojmu).  

Možná trochu paradoxně se dá říci, že zvláštní druh omylu, o který v obou 

zmíněných variantách půjde, se odchýlil od původního významu pojmu dolus generalis, 

pod kterým je znám. 

  

                                                 
100 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 236; K tomuto názoru se 

kloní i Stočesová. STOČESOVÁ. Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3, str. 82 
101 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 322 
102 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 245  

či 

NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Pavel ŠÁMAL, Michal 

TOMÁŠEK, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 6., přeprac. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2010, 583 s. ISBN 978-80-7357-509-0. str. 247 
103 Rozh. č. 12/1990 Sb. rozh. tr. 
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4.9 Právní omyl o normativních znacích skutkové podstaty 

 

Normativní znak skutkové podstaty je právní pojem, právní vztah, nebo právní 

institut obsažený ve skutkové podstatě trestného činu, který není definovaný trestním 

zákonem, ani na něj není trestním zákonem odkazováno104. Kratochvíl jej výslovně 

označuje jako druh právního omylu o mimotrestních normách105. 

Příkladem: „věc“, „cizí věc“, „manželství“, „povinnost vyživovat“, „úvěr“, 

„elektronické peníze“, „ochranné pásmo vod“ aj.  

Ač se jedná o omyl ve vnímání práva (mimotrestního), samotná přesná znalost 

právního významu není rozhodná. Po pachateli se žádá pouze znát obsah a obvyklý 

význam těchto pojmů, odpovídající laické představě106. Omyl o normativních znacích 

skutkové podstaty se již dlouho podle judikatury107 posuzuje podle zásad o omylu 

skutkovém, ať jde o omyl pozitivní či negativní. Nejedná se o omyl skutkový v pravém 

slova smyslu, ale jeho důsledky jsou v tomto případě postaveny omylu skutkovému na 

roveň. Tuto zásadu podporuje i judikatura v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 

2011, sp. zn. 5 Tdo 1375/2011. 

 

4.10 Právní omyl negativní 

 

Negativní právní omyl je omylem spočívajícím v mylné, nedostatečné nebo zcela 

chybějící představě pachatele o platném právu. Trestní zákoník upravuje právní omyl 

negativní v § 19 odst. 1 TZ takto: 

„Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, 

nemohl-li se omylu vyvarovat.“ 

                                                 
104 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 220 

A 

Rozh. č. 47/2011 Sb. rozh. tr. 
105 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 314 
106 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 221 
107 Rozh. č. 10/1977 Sb. rozh. tr. 
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Následkem jednání v takovém omylu, za podmínek že se takovému omylu nebylo 

možno vyvarovat, je absence zavinění, tedy jednoho z obligatorních znaků skutkové 

podstaty trestného činu. Kde není zavinění, nelze následkem toho uvažovat o trestní 

odpovědnosti za takového jednání108. Pokud shledáme omyl pachatele jako 

neomluvitelný, přesto se bude podle § 41 písm. h) TZ jednat aspoň o polehčující okolnost. 

Dalším důsledkem neomluvitelného omylu je možnost soudu mimořádně snížit trest 

odnětí svobody podle § 58 odst. 6 TZ, přičemž soud nebude vázán ustanovením § 58 odst. 

3 TZ109. 

Omluvitelnost, je podmínkou pro vyloučení zavinění při jednání v omylu právním 

negativním. § 19 TZ používá v odst. 1 i 2 úsloví „nemohl-li se omylu vyvarovat“. Zvláště 

odstavec 2 tohoto paragrafu je pro výklad omluvitelnosti podstatný, říká nám za jakých 

podmínek je omluvitelnost vyloučena. Jde o situace, kdy má pachatel povinnost seznámit 

se s příslušnou právní normou, a to na základě zákona, jiného právního předpisu, úředního 

rozhodnutí, smlouvy, zaměstnání, povolání, funkce, anebo je-li pro pachatele možné bez 

větších obtíží protiprávnost činu rozpoznat. Jsou tak na určité osoby kladeny vyšší 

nároky, vyplývající z jejich právního postavení, a zároveň je zde nastaveno kritérium 

obecné. Rozdílná kritéria jsou tedy jak objektivní (adresát se nachází objektivně v situaci 

kdy má neomluvitelnou povinnost znát), tak subjektivní (zde je nutné přihlédnout 

k vlastnostem a schopnostem adresáta). Schopností rozeznat bez větších obtíží 

protiprávnost činu není myšlena schopnost rozeznat protiprávnost svého jednání, jak ji 

vnímáme v případě posuzování příčetnosti. Ustanovení odstavce 2 ale nelze chápat 

absolutně, například v případě velmi krátkého časového úseku, který by měl pachatel na 

seznámení se s normou, by mohl takový omyl zcela jistě být považován za omluvitelný. 

Zvolená úprava však není příliš šťastná. Právní obec se zcela neshoduje v pojetí 

právního omylu odpovídajícího § 19 odst. 1 TZ, ne na každý případ právního omylu 

můžeme tuto normu vztahovat. Zcela jistě je vyloučen omyl o normativních znacích 

skutkové podstaty, o čemž není mezi právnickou obcí sporu. Dále není sporu o tom, že 

se naopak právní omyl bude vždy týkat mimotrestních právních norem, které jsou pro 

posouzení trestnosti relevantní na základě především blanketních110 a odkazovacích 

dispozic (dále v textu označeny jen jako „normy mimotrestní“) 111, tedy že na tyto případy 

se výše citované zákonné ustanovení uplatní. 

                                                 
108 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 246 
109 Tamtéž, str. 247 
110 Rozh. č. 9/1997 Sb. rozh. tr. 
111 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 236 
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Problém nastává, pokud jde o omyl o trestnosti činu, omyl spočívající v neznalosti 

nebo mylném výkladu norem trestních. Zákon mluví o „protiprávnosti“ činu, přičemž 

právní nauka definuje protiprávností rozpor s právní normou v rámci celého právního 

řádu112. Výklad, který zastává ve své učebnici Jelínek do pojmu „protiprávnost“ zahrnuje 

nejen normy mimotrestní, ale též normy trestní. Tomu by dávalo zapravdu i pojetí § 2 

odst. 2 písm. a) ZSVM, který rozumí protiprávním činem: provinění, trestný čin nebo čin 

jinak trestný. 

Důvodová zpráva113 se k výkladu staví takto: 

„Navrhovaná úprava omylu se dotýká protiprávnosti jako znaku trestného činu ve smyslu 

§ 13 tz, včetně protiprávnosti vyplývající z norem, jichž se trestní zákon dovolává coby 

norem mimotrestních. Ohledně vlastního popisu znaků trestných činů v trestním zákoně 

se uplatní zásada „neznalost trestního zákona neomlouvá“. Protiprávnost je totiž třeba 

posuzovat z pohledu celého právního řádu, neboť trestným činem může být pouze jednání 

právním řádem zakázané a nedovolené. Požadavek protiprávnosti jako nutné podmínky 

trestnosti činu vyplývá z čl. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „každý může 

činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 

Výklad pojmu „protiprávnost“, obsahující pojem „trestnost“ (kterou chápe jako 

protiprávnost trestní, rozpor s normami trestního práva, a tedy užší než obecnou 

„protiprávnost“), jak je uveden výše a jak jej vnímá část právní nauky, důvodová zpráva 

podle mého názoru nepodporuje. Jelínek pak vyvozuje tedy jasný závěr, a to že by měl 

§19 odst. 1 ve svém důsledku krýt i negativní omyl o normách trestního práva hmotného. 

Výkladu samotné důvodové zprávy k normám trestním je pak nejbližší názor, že omyl o 

nich je zásadně neomluvitelný, dle zásady „ignorantia iuris non excusat“114, jak uvádí 

například Herczeg115, čímž se dále komplikuje výklad § 19 odst. 1 TZ. Důvodová zpráva 

tedy sama o sobě neodpoví na otázku, jestli trestnost bude řazena pod pojem protiprávnost 

a bude možné, aby byl za daných podmínek omluvitelný, jak naznačuje Jelínek, jestli 

bude sice řazen pod pojem protiprávnost, ale v jeho případě bude zásadně neomluvitelný, 

                                                 
A 

KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 313 
112 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 126  
113 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. [online]. Parlament České 

republiky: Poslanecká sněmovna. [cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247>. str. 203 
114 „neznalost (trestního) práva neomlouvá“ 
115 HERCZEG, J. Zavinění a omyl v novém trestním kodexu. Bulletin advokacie, 2009, č. 10., s. 47-53, str. 

53 
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HERCZEG, J. Právní omyl v novém trestním kodexu, Trestní právo, 2010, č. 6, s. 5-10. str. 7 
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nebo zda je nutné ho vyloučit a zúžit tak chápání v tomto případě na rozpor s právním 

řádem, vyjma norem trestních. 

Na opačném názorovém pólu než Jelínek stojí názor Kratochvíla116 nebo 

Stočesové117, kteří se drží klasického dělení právního omylu, jak jej rozlišoval například 

již Kallab118. Ten důsledně rozlišuje omyl o normativních znacích skutkové podstaty, 

omyl o protiprávnosti a omyl o trestnosti jednání. Základním stavebním kamenem tohoto 

argumentu je výklad § 13 odst. 1 TZ, kdy v zákonné definici shledávají současnou 

přítomnost dvou pojmů – „protiprávnost“ a „trestnost“, přičemž trestný čin je výslednou 

kombinací protiprávního jednání a všech naplněných znaků dle trestního zákona. Vychází 

tak i z jím citované rakouské právní nauky, kde Fuchs119 uvádí: 

„Pachatel má aktuální vědomí o bezprávnosti činu (Unrecht), jestliže ví, že jeho 

jednání je zakázáno právním řádem. Znalost jeho trestnosti není požadována. 

Vědomí protiprávnosti není vědomím trestnosti.“ 

Je nesporné, že vědomí trestnosti je vždy vědomím protiprávnosti (neboť jej v sobě 

nutně obsahuje), a tedy že trestnost činu bez jeho protiprávnosti nemůže existovat.   

Samotné řešení právního omylu negativního se tedy velmi liší v důsledku výkladu 

pojmu protiprávnost. Někteří autoři (např. Herczeg) stojí za názorem, že podle § 19 odst. 

1 TZ byl omyl o trestnosti zahrnut pod pojem protiprávnost, avšak dle zásady „ignorantia 

iuris non excusat“ byl vždy posouzen jako neomluvitelný omyl. To se jeví jako vcelku 

kompromisní řešení mezi dvěma názorovými póly, avšak myslím, že pokud bychom 

připustili řešení, které nerozlišuje pojmů trestnost a protiprávnost, museli bychom být 

důkladnější při výkladu § 19 odst. 1 TZ a přiklonit se spíše k řešení které zastává Jelínek. 

Ten oproti tomu nevylučuje, aby takový čin byl hodnocen jako omluvitelný za splnění 

ostatních zákonných podmínek. Podle výše zmíněného Kratochvílova výkladu je pak 

pojem trestnost nepodřaditelný pod pojem protiprávnost, a omyl o trestnosti bude tak 

zcela bezvýznamný120, stejné řešení pak nalezneme například i u Stočesové121. Vzhledem 

                                                 
116 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 312 a kapitola V. týkající se protiprávnosti, str. 214 a násl. 
117 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3 str. 102 
118 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i 

zvláštní). V Praze: Melantrich, 1935, 337 s. str. 58 
119 FUCHS, H. Österreichisches Strafrecht. All. Teil I. 7. Aufl. Wien, N. Y.: Springer Verlag, 2008, s. 2, 

68, 79, 80, 199, 201, 202. Citováno dle: KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo 

hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822 
120 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 316 
121 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3 str. 102 
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k četnosti názorů podporující členění právního omylu na omyl o trestních normách a omyl 

o normách mimotrestních, mám za to, že je nutné se přiklonit k názoru Kratochvílovu. 

Použijeme-li výklad teleologický, zjistíme, že právní omyl v trestním zákoníku má za cíl 

zmírnit dopad často překotně měněné a nepřehledné legislativy, především v poměrně 

odborných právních odvětvích122. Pokud připustíme, že neznalost trestního práva bude 

omluvitelná, může dojít v důsledku toho k erozi trestního práva, které by relativizovalo 

samo sebe. 

Zajímavým příkladem takového právního omylu může být situace, kdy si statutární 

orgán právnické osoby vyžádá právní posudek od advokáta k jednání, který se ukáže jako 

vadný a jednání je následně shledáno trestným činem. Vzhledem k tomu, že zde bude 

vadou posudku zasaženo vnímání práva, je nutno brát v potaz předmět vadného právního 

posudku i jeho obsah123. Bude-li jím posouzení trestnosti určitého jednání, nehrál by 

takový omyl vzhledem výše uvedenému výkladu roli, avšak byli-li předmětem posouzení 

protiprávnosti vzhledem k mimotrestním normám, může takový posudek, za podmínek 

omluvitelnosti (která se ale může odvíjet též od otázky, zda byly informace pro 

vypracování posudku úplné a pravdivé, a zda není nutné pochybovat o odbornosti 

zpracovatele posudku, jestliže jeho odbornost nahrazuje odbornost statutárního 

orgánu124) takového omylu, důvodem pro beztrestnost činu a to jak pro samotnou 

právnickou osobu, jíž se přičte jednání statutárního orgánu, tak pro statutární orgán 

samotný125. Od tohoto případu je nutné odlišovat samotné zaviněné nesplnění zákonem 

ukládaných povinností (péče řádného hospodáře) statutárnímu orgánu vůči správě 

právnické osoby, které spočívá mimo jiné v chybějících vlastnostech a schopnostech 

potřebných pro výkon statutárního orgánu, jež lze vyvodit právě z nutnosti posudek zadat 

jinému subjektu.126
 Zde by šlo nikoliv o omyl, ale naopak o důkaz zavinění trestného činu 

                                                 
122 KUCHTA, J. Právní úprava a pojímání právního omylu od doby Jaroslava Kallaba po současnost. In: 

MACHALOVÁ, T. K odkazu Jaroslava Kallaba: právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu 

evropské integrace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 68–73. ISBN 

9788073800703, str. 73 
123 Například proto, že by se mohlo jednat pouze o omyl v čistě mimotrestní normě, a tedy řešení by bylo 

zcela jiné, dle pravidel o omylech skutkových, viz předcházející podkapitola. 
124 JOSKOVÁ, L. Advokátní pomoc jako důvod pro vyloučení odpovědnosti člena představenstva. Právní 

rozhledy, 2010, č. 21, str. 778 
125 BERAN, K. Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti s povinností 

reprezentantů kapitálových společností jednat s péčí řádného hospodáře, Bulletin advokacie, 2004, č. 9, str. 

17 
126 “…vypracování odborného posudku samo o sobě o „řádné péči“ svědčit nemusí, někdy může být naopak 

důkazem nekompetentnosti osob, které mají své povinnosti vykonávat s řádnou péčí.“ 
BERAN, K. Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti s povinností reprezentantů 

kapitálových společností jednat s péčí řádného hospodáře, Bulletin advokacie, 2004, č. 9, str. 17 
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poškozující právnickou osobu (která se nalézá v roli poškozeného, nikoliv pachatele jako 

u případného jednání v omylu). 

Shledáme tedy, že názory na výklad základních pojmů trestního práva se velmi liší, 

a to jak v důsledku, tak v argumentaci. Samotná právní úprava nám odpovědi na to 

k jakému řešení se přiklonit neposkytne, neboť ji lze vyložit dvěma zásadně odlišnými 

způsoby. Je tedy podle mě aktuální otázkou de lege ferenda, zda a jak upřesnit stávající 

právní úpravu natolik, aby nedocházelo k podobným teoretickým rozporům o výkladu 

zákona. Je zřejmá vůle zákonodárce nezmírnit právní úpravu natolik, aby bylo možné 

omluvit omyl o trestnosti činu, na druhou stranu je vhodné zachovat určitou možnost jak 

zmírnit dopad neznalosti norem, na který trestní zákoník pouze odkazuje, a u nichž může 

být laická orientace nadmíru obtížná. Bylo by bezrozporné, kdyby se ustanovení § 19 

odst. 1 zaměřilo nikoliv na protiprávnost činu jako takovou, ale kdyby popsalo právní 

omyl o normách práva mimotrestního, na které je trestním zákonem odkázáno, nebo 

jejichž porušení trestní zákon vyžaduje. 

Omluvitelnost, je podmínkou pro vyloučení zavinění při jednání v omylu právním 

negativním. § 19 TZ používá v odst. 1 i 2 úsloví „nemohl-li se omylu vyvarovat“. Zvláště 

odstavec 2 tohoto paragrafu je pro výklad omluvitelnosti podstatný, říká nám za jakých 

podmínek je omluvitelnost vyloučena. Jde o situace, kdy má pachatel povinnost seznámit 

se s příslušnou normou, a to na základě zákona, jiného právního předpisu, úředního 

rozhodnutí, smlouvy, zaměstnání, povolání, funkce, anebo je-li pro pachatele možné bez 

větších obtíží protiprávnost činu rozpoznat. Ustanovení odstavce 2 ale nelze chápat 

absolutně, například v případě velmi krátkého časového úseku, který by měl pachatel na 

seznámení se s normou, by mohl takový omyl zcela jistě být považován za omluvitelný. 

U každého případu právního omylu negativního je nezbytné důkladně zkoumat 

společenskou nebezpečnost činu ve smyslu aplikace zásady subsidiarity trestní represe 

podle § 12 odst. 2 TZ, ať už jde o právní omyl omluvitelný či neomluvitelný.  

Zvláštním případem omylu v právním hodnocení, daného současnou přítomností 

právního omylu pozitivního s právním omylem negativním je omyl v subsumpci127. 

Pachatel se mylně domnívá, že se dopustil určitého trestného činu, ačkoliv reálně nejsou 

dány všechny jeho znaky, avšak znaky zcela jiného trestného činu, o jehož spáchání již 

pachatel neví, zde dány jsou. Omyl v subsumpci hodnotí Stočesová jako bezvýznamný, 

pachatel je podle ní zcela odpovědný za trestný čin, kterého se skutečně dopustil, a to bez 

ohledu na to co spáchat chtěl (a výši trestních sazeb těchto rozdílných činů). Zavinění 

                                                 
127 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3 str. 103 
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protiprávnosti zde skutečně je, je ale otázkou, zda při současném znění §19 odst. 1 TZ 

nebude omyl v normě práva trestního relevantní. Pokud ano, zřejmě by bylo nutné 

vykládat pachatelovo jednání podle ustanovení o právním omylu negativním (neboť část 

pachatelovy představy, která odpovídá právnímu omylu pozitivnímu, nebude vůbec 

postihována). I zde se tedy promítne určitá výkladová nesrovnalost týkající se omylu o 

trestnosti. 

 

4.11 Právní omyl pozitivní 

 

Právní omyl pozitivní patří mezi omyly, které nejsou výslovně v zákoně vymezeny. 

Jedná se o takový omyl, kdy se pachatel domnívá, že jeho jednání je právem zakázané, 

ačkoliv tomu tak není. Někteří autoři rozlišují zvláště pozitivní právní omyl o 

protiprávnosti a pozitivní omyl právní o trestnosti128, jiní129 hovoří pouze o omylu o 

trestnosti činu. Někdy bývá tento druh omylu označován jako tzv. putativní delikt 130, 

jelikož jde o delikt zdánlivý. Pokud jde o právní pozitivní omyl o normativním znaku 

skutkové podstaty, stejně jako právní omyl negativní o normativním znaku skutkové 

podstaty se hodnotí podle zásad omylu skutkového. 

Právní omyl pozitivní nemá zcela žádný význam. Podle zásady nullum crimen sine 

lege nelze jako trestné hodnotit jednání, o němž zákon výslovně neříká, že trestné je. 

Opačné hodnocení by odporovalo zcela § 13 odst. 1 TZ, který zcela jasně vyžaduje, aby 

trestným činem bylo jednání protiprávní, o které se objektivně nejedná, a naplňující znaky 

uvedené v trestním zákoně, přičemž v případě tohoto omylu takové znaky dány nejsou.  

 

                                                 
128 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3 str. 102 a 103 
129 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 239 
130 STOČESOVÁ, Simona. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3 str. 103 
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5. OMYL MLADISTVÉHO PACHATELE 
 

Zvláštní právní úprava zákona č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM) se bude dotýkat trestných 

činů mladistvých pachatelů, podle §2 písm. c ZSVM osob, které dovršily patnáctý rok 

věku, ale nepřesáhly osmnáctý rok věku. Tento zákon je vůči trestnímu zákoníku 

speciální, proto pokud není výslovně v ZSVM upravena vlastní úprava, použije se na 

mladistvého pachatele ustanovení dle trestního zákoníku, který je vůči ZSVM 

subsidiárním předpisem. Úprava trestního zákoníku o omylu se použije pak stejně jako 

by tomu bylo v případě pachatele dospělého. 

Dle trestního zákoníku bude řešeno zavinění pachatele, tak obecné případy omylu. 

Jinak je ale řešena otázka samotné trestní odpovědnosti dle §5 odst. 1 ZSVM, kdy je po 

mladistvém pachateli vyžadována rozumová a mravní vyspělost, které musí pachateli 

umožnit rozeznat protiprávnost a ovládnout své jednání. Není-li tomu tak, není dána 

trestní odpovědnost takového mladistvého pachatele131. Tuto podmínku trestní 

odpovědnosti pak řadí někteří mezi znaky subjektu132 provinění133, někteří jako speciální 

důvod nepříčetnosti134. Je tedy zřejmé, že právě při nedostatečné mravní či rozumové 

vyspělosti bude docházet k jednáním mladistvého pachatele v omylu, nicméně takový 

pachatel nebude vůbec trestně odpovědný, a proto ani přítomnost takového omylu nebude 

mít žádný význam.  

ZSVM obsahuje speciální právní úpravu upuštění od uložení trestního opatření135. 

Jedním z možných důvodů upuštění od uložení trestního opatření je pachatelův negativní 

právní omyl. Na rozdíl od trestního zákoníku tedy neobsahuje ZSVM úpravu negativního 

právního omylu spočívající v modifikaci zavinění, ale takovou, která se promítne do 

pravidel o trestání pachatele. Podle důvodové zprávy k ZSVM slouží rozšíření podmínek 

upuštění od uložení trestního opatření především tak, že „…vytváří podmínky pro aktivní 

působení blízkého sociálního okolí na mladistvého a pro specifické působení Probační a 

mediační služby“136. 

                                                 
131 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 211 
132 Tamtéž, str. 212 
133 Pozn.: trestný čin spáchaný mladistvým (§6 odst. 1 ZSVM) 
134 NOVOTNÝ, Oto, Adolf DOLENSKÝ, Jiří JELÍNEK a Marie VANDUCHOVÁ. Trestní právo hmotné. 

4. přeprac. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2003, 435 s. ISBN 80-86395-73-1. str. 501 
135 Pozn.: Nikoliv tedy opatření výchovného či ochranného! 
136 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 418/2011 Sb., zákona č.218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.[online]. Parlament České 
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Dle § 11 odst. 1 písm. b ZSVM může soud pro mládež upustit od uložení trestního 

opatření mladistvému pachateli. Předpokladem upuštění od potrestání je uznání viny 

mladistvého. Je nutno, aby byly splněny následující obecné podmínky dle § 11 odst. 1 

ZSVM: 

a) jde o provinění, za které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, nepřevyšující 

5 let na své horní hranici 

b) pachatel lituje spáchání tohoto provinění 

c) pachatel projevuje účinnou snahu po nápravě 

 

a dále podmínka konkrétní dle § 11 odst. 1 písm. b ZSVM: 

d) pachatel se dopustil provinění z neznalosti právních předpisů (včetně předpisů 

trestních), omluvitelné zejména vzhledem k jeho věku, rozumové vyspělosti a 

prostředí, ve kterém žil. 

 

Nutné je zde zkoumat hledisko omluvitelnosti takové neznalosti právních předpisů 

podle všech okolností případu a zvláště vzhledem ke kritériím věku, rozumové vyspělosti 

a prostředí, ve kterém pachatel žil137.  

 

  

                                                 
republiky: Poslanecká sněmovna. [cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6321>. str. 52 
137 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 9788087576649. str. 249 
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6. ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB ZA TRESTNÉ 

ČINY A JEJICH OMYL 

 

Jako poměrně nový institut v trestním právu České republiky byla zavedena trestní 

odpovědnost právnických osob. Stalo se tak 27. 10. 2011 zákonem č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ), který nabyl účinnosti 

1. 1. 2012. Pravděpodobně nejsilnějším důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob byla potřeba vyhovět požadavkům mezinárodních závazků České 

republiky na poli trestání právnických osob za protiprávní jednání účinnými sankcemi. 

Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí tyto jistě společensky závažné argumenty: 

„V rámci Evropské unie je Česká republika posledním členským státem, který 

nemá implementovány závazky v tomto směru.“138 

a 

„České republice by mohly být za neplnění těchto povinností uloženy finanční 

sankce, a to v poměrně krátkém časovém intervalu.“139 

Je nutno uvést, že Česká republika nebyla nijak nucena řešit deliktní odpovědnost 

právnických osob právě v rámci práva trestního, a přestože právnickou obcí nebyl 

koncept trestní odpovědnosti právnických osob nijak vřele přijímán (a stále je 

podrobován kritice) a ani zákonodárce dlouhou dobu nebyl ochotný k tomuto řešení 

přistoupit140. 141 V konceptu bylo odmítnuto řešení pomocí správního práva, ač by podle 

mého soudu bylo přes určité opravdu relevantní argumenty důvodové zprávy, jako 

například nemožnost mezinárodní spolupráce správněprávní, značně vhodnější, a byla 

zvolena cesta úpravy zvláštním zákonem. TOPOZ je tedy spolu s ZSVM dalším 

speciálním zákonem, k němuž má trestní zákoník subsidiární charakter.  

                                                 
138 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim.[online]. Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna. [cit. 1. 12. 2014]. Dostupné 

z: <http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=69428>. str. 25 
139 Tamtéž, str. 24 
140 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 203 pozn. pod čarou; nebo 

SOKOL, Tomáš. Dveřmi vyhozen, oknem se vrací. Parlamentní magazín [online]. [cit. 1. 12. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.parlamentnimagazin.cz/dvermi-vyhozen-oknem-se-vraci> 
141 Možnost zahrnout trestní odpovědnost právnických osob do úpravy trestního zákoníku z roku 2009 uvádí 

důvodová zpráva k němu, přesto nebyla tato koncepce přijata a trestní zákoník z roku 2009 trestní 

odpovědnost právnických osob nijak neřešil 
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U fyzických osob se vychází ze zásady individuální trestní odpovědnosti osob 

fyzických osob za zavinění. Z pohledu právnických osob ale o zavinění, tedy vnitřním 

psychickém vztahu či vůli pachatele k jeho jednání, nelze hovořit142. V důsledku toho 

bylo nutné přijít pro jiný koncept, na kterém by byla trestní odpovědnost postavena. Tím 

se ukázala být teorie přičitatelnosti, jež je popsána v následující části této práce. 

 

6.1 Trestní odpovědnost právnických osob  

 

Trestní odpovědnost právnických osob je nepochybně třeba hodnotit v souladu se 

soukromoprávní úpravou právnických osob a v jejím kontextu. Nový občanský zákoník, 

tedy zákon č. 89/2012 sb. (NOZ), vychází ve své úpravě z tzv. teorie fikce, tedy 

předpokladu, že právnická osoba je pouze fiktivním subjektem, kterému je právní 

osobnost přiřčena pouze na základě zákona, a tedy že se nejedná o subjekt mající základ 

v realitě. Souhlasně k tomuto pojetí se vyjadřuje i důvodová zpráva k TOPOZ, „právnické 

osoby jsou subjekty práva odlišné od fyzických osob, jsou uměle právem vytvořeny a 

nadány způsobilostí k právům a povinnostem, způsobilostí k právním a protiprávním 

úkonům a odpovědností v právních vztazích“, ačkoliv vzhledem k době, kdy byl TOPOZ 

přijímán, není naplňování teorie fikce důsledné. TOPOZ byl přijat v době, kdy ještě nebyl 

v platnosti občanský zákoník z roku 2012, a proto musel odpovídat nejen úpravě 

plánovaného NOZ, ale také na platný občanský zákoník a zákoník obchodní143. Jedním 

z argumentů odpůrců144 této právní úpravy je právě trestání fiktivních, reálně 

neexistujících subjektů, místo skutečných pachatelů, jimiž jsou z jejich pohledu vždy a 

pouze osoby fyzické.145 

                                                 
142 JELÍNEK, Jiří, Karel BERAN, Jana NAVRÁTILOVÁ a Jiří ŘÍHA. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, 904 s. ISBN 978-80-87212-49-3. str. 205 a NOVOTNÝ, Oto, 

Adolf DOLENSKÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Pavel ŠÁMAL, Michal TOMÁŠEK, Marie 

VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 6., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2010, 583 s. ISBN 978-80-7357-509-0. str. 212 
143 BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 

2014 č. 5, str. 107-113 a ŠÁMAL, P.; DĚDIČ, J.; GŘIVNA, T.; PÚRY, F.; ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost 

právnických osob: komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 802 s. Beckova edice Komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-116-1. str. 178 a 181 
144 Například bývalý prezident V. Klaus a stanovisko, které zaujal při vetování tohoto zákona. 
145 Václav Klaus: osobní stránka. KLAUS, Václav. [online]. [cit. 1. 1. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.klaus.cz/clanky/2971> 
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Vymezit samotný pojem právnické osoby odlišně od soukromoprávní úpravy není 

nutné, a pojetí trestního práva se od soukromoprávního nebude lišit146. Z tohoto důvodu 

je nutné odkázat především na NOZ, který od roku 2013 harmonizuje dřívější 

dvojkolejnost soukromého práva (tedy starý občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., a 

obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb.) a též zákon o obchodních korporacích, zákon 

č. 90/2012 Sb. 

Ohledně jednání právnické osoby soukromé právo přešlo výhradně na pojetí 

spočívajícího v jednání za právnickou osobu, bylo upuštěno od dvojkolejnosti jednání za 

právnickou osobu (především v zastoupení zákonném či smluvním) a jednání, které se 

považovalo za samostatné jednání právnické osoby (jednání statutárního orgánu 

právnické osoby). 

Právnická osoba se může dopustit pouze trestných činů výslovně uvedených, a to v 

§ 7 TOPOZ. 

Zákon upravuje pojem trestného činu právnické osoby v § 8 odst. 1, je jím 

protiprávní čin, spáchaný jménem právnické osoby nebo v jejím zájmu nebo rámci její 

činnosti, jednal-li tak tzv. sekundární či terciární subjekt147 za splnění podmínek 

přičitatelnosti dle §8 odst. 2 TOPOZ. Subjektem samotného trestného činu je právnická 

osoba, označovaná jako primární subjekt, sekundárním objektem jsou myšleny subjekty 

uvedené v § 8 odst. 1 písm. a)-c) TOPOZ, terciárním subjektem pak je zaměstnanec 

právnické osoby dle § 8 odst. 1 písm. d) TOPOZ.  

Právnické osobě je tedy možno přičítat jednání: 

a) statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, jiné osoby oprávněné jednat jménem 

nebo za právnickou osobu 

b) toho, kdo u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost (ač se nejedná o 

osobu uvedenou v písm. a)) 

c) toho, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání 

bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku, zakládajícího trestní odpovědnost 

právnické osoby 

 

                                                 
146 ŠÁMAL, P.; DĚDIČ, J.; GŘIVNA, T.; PÚRY, F.; ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob: 

komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 802 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-

116-1. str. 171 
147 FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 169 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-

209. str. 31 
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nebo orgánů právnické osoby, a také: 

d) zaměstnance (nebo osoby v obdobném postavení) při plnění pracovních úkolů, a to na 

podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo subjektů 

uvedených v písm. a)-c), anebo proto, že orgány právnické osoby nebo subjekty 

uvedené v písm. a)-c) neprovedly taková opatření, ke kterým byly povinny dle jiného 

právního předpisu nebo která od nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly 

povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž 

jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení 

následků spáchaného trestného činu. 

Nelze si tedy představit trestný čin právnické osoby, který by nesplňoval výše 

uvedené podmínky přičitatelnosti. Zároveň TOPOZ v § 9 odst. 3 nevylučuje samostatnou 

paralelní trestní odpovědnost výše zmíněných osob, kterými může být i jiná osoba 

právnická, a naopak. Z tohoto důvodu nebude mít dle § 8 odst. 4 TOPOZ vliv trestní 

neodpovědnost jednající fyzické osoby148. 

 

6.2 Zavinění právnické osoby 

 

Jak bylo zmíněno již výše, trestní odpovědnost právnických osob stojí na zásadě 

přičitatelnosti činu. Jak uvádí Jelínek s Herczegem149, vychází se z názoru, že 

přičitatelnost zavinění (jak jej chápeme u fyzických osob) nahrazuje a jde tedy o jeho 

fikci. Ta se uplatní za podmínek splnění zákonných požadavků na přičitatelnost činu 

obsažených v § 8 odst. 2 TOPOZ (a pochopitelně též § 8 odst. 1 TOPOZ). Nutné je ovšem 

ještě správně zhodnotit celou subjektivní stránku činu, neboť trestní zákoník toto nadále 

vyžaduje bez rozdílu na to, kdo je pachatelem, a důsledky vlivu subjektivní stránky jsou 

zásadní (odlišování trestných činů úmyslných, nedbalostních, atd.), neboť našemu 

právnímu řádu není vlastní odpovědnost zcela objektivní (též odpovědnost za výsledek). 

Toho lze docílit jedině tak, že od sekundárních a terciárních subjektů a jejich subjektivní 

stránky činu je na základě přičitatelnosti odvozována subjektivní stránka trestného činu 

právnické osoby150.  Situace je pak jasná z pohledu subjektů sekundárních, jejichž jednání 

                                                 
148 JELÍNEK, Jiří; Jiří HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 204 s. ISBN 978-80-87576-07-6. str. 86 a 87 
149 Tamtéž, str. 76 
150 Tamtéž; ŠÁMAL, P.; DĚDIČ, J.; GŘIVNA, T.; PÚRY, F.; ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických 

osob: komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 802 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-

80-7400-116-1. str. 174 
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se přičítá přímo. Ohledně terciárních subjektů není zcela jasná shoda. Šámal a Dědič 

zastávají názor, že je vždy rozhodná forma zavinění, která byla dána u té osoby, „jejímž 

jednáním byly rozhodujícím způsobem v konečném důsledku naplněny znaky spáchaného 

trestného činu“151, tedy zaměstnance, zcela bez vlivu orgánů právnické osoby. Proti tomu 

stojí názor Fenyka a Smejkala, kteří stojí za výkladem, podle nějž se „subjektivní stránky 

sekundárních a terciárních subjektů se kumulují“152, tedy že vyšší forma zavinění má 

přednost. Z hlediska vnímání formy zavinění trestním právem nelze podle mě o trestání 

nekompetentního manažera, ale o nalezení co nejbezprostřednější vazby právnické osoby 

a osoby, jejíž jednání je přičítáno. Je-li dána podmínka § 8 odst. 2 písm. b) TOPOZ, není 

účelné hodnotit zavinění činu dle zavinění této skutečnosti, ale podle toho co si 

představovala a chtěla osoba, jejíž jednání je přičítáno. Kloním se tedy k závěrům, které 

zastává Šámal a Dědič. 

Nezjištění konkrétní jednající osoby dle § 8 odst. 3 TOPOZ nebrání trestní 

odpovědnosti právnické osoby, ale pouze je-li dostatečně jasně objasněno jednání této 

osoby, včetně příslušné formy zavinění. Není tedy nutné, aby byla známa identita 

konkrétní jednající fyzické osoby, objasnění skutku co do přičitatelnosti a splnění 

ostatních znaků trestného činu, a to včetně subjektivní stránky je však bezpodmínečné. 

To se ale může jevit v praxi velmi problematické. Pro tuto úpravu se zákonodárce rozhodl, 

aby bylo dosaženo souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti153 jednající fyzické i 

právnické osoby, čemuž odpovídá i § 8 odst. 4 písm. d) TOPOZ (a též § 9 odst. 3 TOPOZ), 

který říká, že trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání neodpovědnost jednající 

fyzické osoby. 

  

                                                 
151 ŠÁMAL, P.; DĚDIČ, J.; GŘIVNA, T.; PÚRY, F.; ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob: 

komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 802 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-

116-1. str. 213 
152 FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 169 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-

209. str. 39 
153 JELÍNEK, Jiří; Jiří HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 204 s. ISBN 978-80-87576-07-6. str. 79 
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6.3 Omyl právnické osoby 

 

Omylem právnické osoby jako pachatele se komentáře k TOPOZ ani důvodová 

zpráva, natož samotný zákon nezabývají. Konkrétně se jím ve svém článku zabývá 

Kratochvíl154. Podle něj je nutné pro aplikaci ustanovení § 18 a 19 TZ vyložit základní 

ustanovení TOPOZ, § 1 odst. 2, který udává základní interpretační rámec pro použití 

subsidiárních trestních předpisů. Kratochvíl nejprve uvažuje ve svém příspěvku 

především o tom, zdali není z povahy věci vyloučena aplikace § 18 a 19 TZ. Dle mého 

názoru je nutné souhlasit s jeho závěrem, že tomu tak není, neboť by jinak šlo nejen o 

z hlediska subsidiarity trestní represe problémový výklad155, ale o zcela nepřijatelné 

zpřísnění trestní odpovědnosti právnické osoby vůči osobám fyzickým, kdy by 

prokazatelně stejné jednání bylo v případě jednoho pachatele posuzováno přísněji, 

zatímco v případě druhého by bylo posuzováno mírněji (nebo dokonce jako zcela 

beztrestné). Kratochvíl se tak v závěru výkladu o použitelnosti příslušných ustanovení TZ 

o omylu dostává k názoru, že je třeba použít, ač v modifikované podobě. Nicméně 

v závěru příspěvku shrnuje „Jakékoliv hypoteticky shora uvažované modifikace aplikace 

trestního zákoníku v souvislosti s omylem právnické osoby jakožto pachatele trestného 

činu a s ohledem na jejich specifika proto potřebné nejsou“156. 

Jak již bylo zmíněno, celá subjektivní stránka fyzické osoby, jejíž jednání je 

právnické osobě přičítáno, se musí přivlastnit též osobě právnické, což by mělo tedy 

znamenat včetně případné přítomnosti omylu.  Kratochvíl přistupuje k věci tak, že 

odlišuje případy kdy podněcující jednání fyzické osoby je trestným činem a případy, kdy 

jde o čin jinak trestný 157. Pro jednání fyzické osoby, které je trestným činem, vidí 

Kratochvíl řešení v posouzení jednání fyzické osoby dle ustanovení TZ, „ne jinak než v 

intencích § 18 a 19 TrZ“, a přičtení výsledně posouzeného jednání právnické osobě. Tedy 

kupříkladu v důsledku omylu skutkového pozitivního by se jednání posuzovalo jako 

pokus trestného činu, a to jak v případě fyzické osoby, tak v případě osoby právnické, 

neboť by se odvozovalo jednání právnické osoby od jednající osoby fyzické. Zda půjde 

o sekundární nebo terciární subjekt pak nebude rozhodné. Pokud by šlo o činy jinak 

                                                 
154 KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost právnické osoby jednající v omylu. In: ZÁHORA, J. Aktuálne 

otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc. et mult. Dr.h.c., k 80. 

narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. 

januára 2012. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 113-129. ISBN 97880 89447 63 3. 

[cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/konferencie/cic/zbornik_cic_web.pdf>. 
155 Tamtéž, str. 120 
156 Tamtéž, str. 127 
157 Tamtéž, str. 125 
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trestné (jako příklad je uváděno jednání nepříčetného zaměstnance), podle Kratochvílovy 

teorie by mělo být vyloučeno posuzování subjektivní stránky fyzické osoby, jež by mělo 

nahrazovat zavinění ze strany právnické osoby vůči jednání fyzické osoby, zvláště pak 

jestli není takové jednání fyzické osoby trestně neodpovědné zaviněné nedbalostní 

právnické osoby vůči ní158. Uplatní se tak zcela beze všech pochyb 8 odst. 4 písm. d) 

TOPOZ.  

Souhlasím s řešením, které Kratochvíl uvádí u jednání fyzických osob, jež jsou 

trestným činem. Adekvátním způsobem bude promítnut vztah skutečně jednající osoby 

k trestnému činu, od čehož by se mělo odvodit i posouzení odpovědnosti osoby právnické. 

V případech, kde nelze vyvozovat odpovědnost fyzické osoby, však nejde podle mého 

názoru o stoprocentně odpovídající postoj. Při určitých přiléhavých případech bude nutno 

řešit odpovědnost právnické osoby spíše jako nepřímé pachatelství v úmyslných formách. 

Například pokud určitá odpovědná osoba uvnitř právnické osoby vědomí a vůli 

k protiprávnímu následku má, byť ve formě nepřímého úmyslu, a spoléhá (čeká, je 

smířena…) na dokonání činu neodpovědnou fyzickou osobou. Vliv omylu by pak nebyl 

pro posouzení trestného činu právnické osoby rozhodný159. Jinak je zcela odpovídající 

Kratochvílův výklad, který v případě splnění podmínek přičitatelnosti činu jinak 

trestného fyzické osoby zkoumá navíc zavinění osoby právnické z hlediska možného 

zavinění z nedbalosti (nedbalost spočívající v omylu).  

I v případě, že bychom vliv omylu na samotnou trestní odpovědnost právnické 

osoby vyloučili, bude nutné důsledně aplikovat § 12 odst. 2 TZ a zásadu subsidiarity 

trestní represe, na jejímž základě by byla jistě trestnost v mnoha případech omylu 

právnické osoby vyloučit. 

  

                                                 
158

KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost právnické osoby jednající v omylu. In: ZÁHORA, J. Aktuálne 

otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc. et mult. Dr.h.c., k 80. 

narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. 

januára 2012. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 113-129. ISBN 97880 89447 63 3. 

[cit. 1. 12. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/konferencie/cic/zbornik_cic_web.pdf>. str. 126 
159 ŠÁMAL, P.; DĚDIČ, J.; GŘIVNA, T.; PÚRY, F.; ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob: 

komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012. 802 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-

116-1. str. 219 
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7. OMYL NA STRANĚ POŠKOZENÉHO 
 

Omylem na straně poškozeného z hlediska trestního práva máme na mysli případ, 

kdy se představa poškozeného neshoduje s realitou. Mýlí se tedy osoba odlišná od 

pachatele. Relevance omylu poškozeného pro trestní právo je dána především z hlediska 

objektivní stránky trestného činu160. Omyl poškozeného patří ke znakům skutkové 

podstaty trestného činu, které definují určité jednání pachatele, např. uvedení někoho 

v omyl, využití něčího omylu, aj.  

Mnoho jednání za přítomnosti omylu poškozeného se dá řadit mezi přitěžující 

okolnosti, zákon například výslovně upravuje v § 42 písm. c) TZ „spáchání trestného 

činu se zvláštní lstí nebo obdobným způsobem“.  

Jednání, při kterém může být přítomen omyl poškozeného, nalezneme v § 119 TZ. 

Pomocí lsti nebo obdobným způsobem je možno uvést poškozeného do stavu 

bezbrannosti, trestný čin spáchaný na takovém poškozeném bude považován za trestný 

čin spáchaný násilím, tak lze za přítomnosti omylu na straně poškozeného spáchat např. 

loupež dle § 173 TZ, omezování svobody vyznání dle § 176 TZ, znásilnění dle § 185, 

nebo získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a 

pevnou plošinou dle § 290. V § 120 TZ je upraveno uvedení někoho v omyl a využití 

něčího omylu prostřednictvím technického zařízení, tedy omyl vyvolaný na straně 

poškozeného pomocí počítače, jeho programového vybavení, apod. 

Konkrétní jednání, jejichž objektivní stránka zahrnuje (případně i vyžaduje) omyl 

poškozeného, nebo adresáta pachatelova jednání, jsou upravena ve zvláštní části trestního 

zákoníku.  

Jsou jimi například: 

- obchodování s lidmi, § 168 odst. 2 TZ („za použití násilí, lsti“, „zneužívaje jejího 

omylu“) 

-  zavlečení, § 172 odst. 1 a 2 TZ („lstí, násilím nebo hrozbou násilí“) 

- poškození cizích práv, § 181 odst. 1 písm. a) a b) TZ („Kdo jinému způsobí vážnou 

újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b) využije něčího 

omylu…“), trestný čin, kde omyl na straně poškozeného zásadním rysem 

objektivní stránky činu, jednání pachatele je poškozovací 

                                                 
160 KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012, 921 s. ISBN 9788071790822. str. 327 
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- pomluva, § 184 odst. 1 TZ („Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj“), zde objektivní 

stránka vyžaduje šíření nepravdivého údaje o poškozeném, adresáti jsou tedy 

vystavováni omylu 

- výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, § 192 odst. 1 TZ („jež se jeví být 

dítětem“), kdy se pachatel snaží vyvolat omyl, že jde o dítě, ač tomu tak není 

- podvod, § 209 odst. 1 TZ („Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho 

v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti…“), další trestný 

čin, kde omyl na straně poškozeného zásadním rysem objektivní stránky činu, 

jednání pachatele je tentokráte obohacovací; obdobně pojistný, úvěrový a dotační 

podvod 

- legalizace výnosu z trestné činnosti, § 216 odst. 1 TZ („Kdo zastírá původ nebo 

jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu…“), 

jednání které se snaží vyvolat omyl o předmětu legalizace 

- poškození věřitele, § 222 odst. 1 a 2 TZ („předstírá nebo uzná neexistující právo 

nebo závazek“ aj.) 

- padělatelské trestné činy, spočívající v udávání pozměněných předmětů, padělání 

a pozměnění peněz §233 TZ, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění 

platebního prostředku § 234 TZ, udávání padělaných a pozměněných peněz § 235 

TZ, padělání a pozměnění známek § 246 TZ, padělání a napodobení díla 

výtvarného umění § 271, padělání a pozměnění veřejné listiny § 348 TZ aj. 

- porušení povinnosti, spočívající v poskytnutí pravdivé informace, např. porušení 

povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §227 TZ, zkreslování údajů o 

stavu hospodaření a jmění § 254 TZ, vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy 

§ 259 TZ 

- ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla § 291 

TZ („Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit…“) 

- podání nepravdivé informace v právně významné situaci nebo postavení dle 

Hlavy X. TZ, křivé obvinění § 345 TZ, křivá výpověď a nepravdivý znalecký 

posudek § 346 TZ, křivé tlumočení § 347 TZ 

- šíření poplašné zprávy § 357 TZ („tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je 

nepravdivá“), trestný čin spočívající ve vyvolávání omylu u několika subjektů 

najednou 

- obcházení branné povinnosti § 371 TZ („Kdo,…, se dopustí pletich v úmyslu 

dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti…“) 

- a další 
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Je také bezesporu, že omyl na straně poškozeného se může vyskytnout i v mnoha dalších 

případech trestného jednání, jejichž podstata spočívá v jednání s omylem nesouvisejícím. 
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8. ÚPRAVA OMYLU V TRESTNÍM PRÁVU NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

 

Zajímavé srovnání trestního práva nám poskytne pohled na Slovenskou republiku. 

Právní kultura našich dvou zemí byla ve vzdálenější historii různá, avšak díky reformám 

na území našeho společného státu došlo k jejímu sblížení s tou naší. Prvním společným 

trestním zákonem pro území dnešní České republiky a Slovenské republiky byl TZ 1950, 

který následoval o desetiletí později TZ 1961. Ten platil i na Slovensku vskutku dlouhou 

dobu, přežil rozdělení společného státu v roce 1993 a byl nahrazen až v roce 2005. Při 

přímém porovnání obou samostatných republik musíme Slovenské republice přiznat větší 

progresivitu a rychlost co se vývoje práva týče. Jak nový trestní zákoník, zákon č. 

300/2005 Z.z, tak nový trestní řád, zákon č. 301/2005 Z.z., byl na Slovensku přijat dříve 

jak u nás. V případě trestního řádu k jeho novele v České republice, přes veškerou 

potřebu, stále nedošlo. Též trestání právnických osob na Slovensku uplatňují déle, 

ačkoliv, jak bude níže zmíněno, je jejich koncept velmi kritizovaný a v plánu je přejít na 

obdobný model, jaký byl přijat i u nás. 

Právní úprava trestního práva hmotného na Slovensku se od té naší tedy zákonitě 

tolik neliší. Pojímání subjektivní stránky trestného činu je v zásadě shodné s tím v České 

republice. Zavinění je i zde obligatorní součástí subjektivní stránky trestného činu. 

Slovenský trestný zákon rozeznává taktéž zavinění úmyslné (§15), ve formách přímého 

a nepřímého úmyslu, a zavinění nedbalostní, ve formách nedbalosti (§16) vědomé a 

nevědomé161.  Stejně jako v našem TZ, i v § 17 trestného zákona je zakotveno pravidlo, 

že je třeba úmyslného zavinění ke spáchání trestného činu, pokud zákon nestanoví, že 

postačí zavinění z nedbalosti. 

Úpravu omylu však ve Slovenském trestném zákoně, až na drobnou výjimku, 

nenajdeme. Po vzoru svého předchůdce, TZ 1961, je ponecháno řešení omylu právní 

teorii. Shodně jako u nás je dělen omyl na omyl právní a skutkový, pozitivní a negativní, 

jsou zde taktéž rozeznávány zvláštní případy skutkového omylu. Skutkový omyl 

negativní znamená vyloučení úmyslu a vědomé nedbalosti. Trestnost činu může být i 

v tomto případě zachována, je-li trestný čin možno spáchat z nedbalosti, dopustil-li se jí 

pachatel. Skutkový omyl pozitivní znamená, že pachatel nenaplní znaky skutkové 

podstaty trestního činu, ačkoliv se toho domnívá. Proto bude pachatel odpovědný buď za 

                                                 
161 IVOR, Jaroslav. Trestné právo hmotné. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006, 530 s. ISBN 80-8078-

099-4. str. 136 a násl. 
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přípravu dle §13, nebo za pokus dle § 14 trestného zákona. Omyl týkající se okolností 

vylučujících protiprávnost je považován za obrácený skutkový omyl, je tedy řešen jako 

obyčejný skutkový omyl s opačným znaménkem162. Právě v případě omylu o okolnosti 

vylučující protiprávnost nalezneme onu výslovnou úpravu omylu, a to v § 25 odst. 4 

trestného zákona, který se týká pouze omylu o trvání útoku, jež nevylučuje odpovědnost 

za nedbalostní trestný čin. Právní omyl je též řešen poměrně jednoduše. Pozitivní právní 

omyl znamená pouze domnělý trestný čin, který není nijak sankcionován. Bez významu 

jsou podle slovenské nauky i případy pozitivního právního omylu, neboť slovenské trestní 

právo vychází ze zásady „neznalost trestního zákona neomlouvá“163. Nicméně i zde je 

korektiv omylu o mimotrestní normě, takový omyl je považován nikoliv omyl za právní, 

ale za omyl skutkový164. Zvláštní druhy omylu slovenská nauka rozeznává ve třech 

základních formách, jako omyl v předmětu útoku (error in obiecto, error in persona), který 

podle ní nemá význam. Naopak význam je přikládán aberaci, neboť je díky ní čin 

posuzován jako jednočinný souběh nedbalostního jednání, působícího následek, a 

pokusu, který nebyl dokonán. Dolus generalis je nakonec posledním zvláštním druhem 

omylu, kterým se slovenská právní věda zabývá. Je-li v pachatelově představě celý skutek 

jako celek, nemá pak omyl v kauzálním průběhu význam, na druhé straně pak je možno 

rozlišovat vícečinný souběh pokusu úmyslného trestného činu a dokonaného trestného 

činu v případě, že lze shledat v pachatelově jednání dva skutky165. 

Trestní odpovědnost právnických osob na Slovensku je řešena pomocí zcela 

odlišného konceptu než u nás. Do slovenského trestného zákona byl vnesen zákonem č. 

224/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Zatímco u nás byl zvolen 

model pravé trestní odpovědnosti, Slovensko zvolilo metodu nepravé trestní 

odpovědnosti. Trestána není právem sama právnická osoba jako subjekt, ale je možno ji 

postihnout ochranným opatřením dle § 83a a § 83b trestného zákona, vedle samotného 

pachatele – fyzické osoby166. Jak uvádí důvodová zpráva k tomuto zákonu167: 

                                                 
162 ČENTÉŠ, Jozef. Trestný zákon: vel'ký komentár. Bratislava: Eurokodex, 2013, xxiv, 880 s. ISBN 978-

80-8155-020-1. str. 30 
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Zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nie je prípustné vo 

vzťahu k zásade individuálnej zodpovednosti za zavinenie, k zásade personality 

trestov a zároveň neschopnosti právnickej osoby niesť vôľovú zodpovednosť s 

možnosťou výberu konať v súlade s právom alebo proti právu. Uvedené 

konštatovanie bolo určujúce pre formovanie výsledného znenia predkladaného 

návrhu zákona. 

 

V důsledku zvoleného přístupu není omyl právnické osoby nutno (ani možno) 

zkoumat. 
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9. ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce byl komplexní rozbor problematiky omylu v trestním 

právu, od historického přehledu ke zhodnocení aktuálně platné právní úpravy, nalezení 

jejich slabých stránek a nastínění příslušného řešení. Přítomnost historického pohledu na 

věc slouží k porovnání vývoje problematiky i k možnému historického výkladu, neboť ne 

vždy lze totiž v odlišné formulaci nové právní úpravy hledat záměr zákonodárce změnit 

ustálenou praxi.  

Mimo jiné jsem se v této práci snažil vylíčit rozdíly mezi jednotlivými druhy omylů, 

nápomocné by k tomu měly být i přiložené příklady. Toto dělení má velký praktický 

význam, neboť právě na jeho základě jsou konkrétní případy omylu kategorizovány a 

následně je jim přiřazeno řešení, které se na toto dělení váže. Tato práce také, aspoň 

krátce, poukazuje na druhé straně na možnosti, jakými se omyl s trestněprávní relevancí 

může objevit u poškozeného. 

Nicméně ne ve všech směrech se řešení omylu v trestním právu vyvíjí, důkazem 

budiž řešení skutkového omylu podle právní úpravy trestního zákoníku. Zahrnutí úpravy 

omylu do tohoto kodexu trestního práva nebylo z důvodu koncepčních změn, ale spíše 

z důvodu posílení právní jistoty. V tomto ohledu je ale nutné trestní zákoník kritizovat 

pro jeho nedůslednost. Formulace právního omylu negativního je nedostatečně přesná a 

odporuje jazykovému výkladu. Navíc právní nauce se nepodařilo dodnes zaujmout 

jednotné stanovisko. Vyřešení tohoto problému se zdá být nezávažnějším úkolem, 

týkajícím se omylu. V ideálním případě se tohoto úkolu zhostí zákonodárce 

přeformulováním příslušného ustanovení trestního zákoníku. Dále je problematická i 

chybějící úprava skutkového negativního omylu o okolnostech vylučujících 

protiprávnost, a ani zde se právní teoretici na jeho řešení zcela neshodnou. Také v tomto 

případě se jeví jako nejvhodnější zásah zákonodárce. Méně závažné je již vynechání 

zvláštních druhů omylu. Nicméně i zde by se výslovná úprava v právní praxi mohla 

vyplatit, neboť právní teoretici nejsou ve výkladu důsledků takových omylů za jedno.  

K tomu aby tato práce zcela vyčerpala problematiku omylu pachatele – fyzické 

osoby je nutné zmínit i omyl mladistvého a jeho řešení. Rozdíl se projeví v oblasti trestu, 

nikoliv viny. Zde osobně vidím prostor pro změnu této právní úpravy. Vzhledem k tomu, 

že mladistvému pachateli může být ku prospěchu pouze omluvitelný právní omyl (pojatý 

šířeji než je tomu u osob dospělých), bylo by možné jeho následky promítnout nikoliv do 

otázky trestání, ale do otázky zavinění. Jednalo by se pak pouze o rozšíření pravidla, které 

stanoví trestní zákoník obecně. 



 

53 

Velký význam lze přikládat řešení omylu v případě právnické osoby. Protože 

nepovažuji zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, zvláště způsobem, kterým 

to činí TOPOZ, za správné, celou problematiku by v mých očích usnadnila změna celého 

konceptu z pravé trestní odpovědnosti na trestní odpovědnost nepravou, nebo jeho 

přesunutí do oblasti správního trestání. V řešení přičitatelného zavinění terciárních 

subjektů podle stávající právní úpravy by právní praxe měla podle mého dát přednost 

bezprostřednějšímu řešení, kdy bude přičítáno jednání osoby naplňující znaky trestného 

činu. Co se do uplatňování omylu týče, je podle mého nezbytné brát jej v úvahu i u osob 

právnických, neboť v opačném případě by trestné právo stranilo zcela bezprizorně 

jednomu druhu pachatelů (fyzické osoby), zatímco jiným (právnické osoby) by v rozporu 

se zásadou subsidiarity trestní represe nastavovalo mnohem přísnější pravidla chování. 

Ne jinak tomu je podle mne v případě přičítání zavinění sekundárních subjektů, kde by 

mělo být řešením přičítáním zavinění modifikovaného řešením omylu. Vycházíme-li 

z teorie, že omyl je obráceným zaviněním, nevidím důvod proč jej nepřičítat také. 

Problematické se pak v neposlední řadě jeví i řešení případu, kdy nelze vyvozovat 

odpovědnost fyzické osoby, jejíž jednání se právnické osobě přičítá. V přiléhavých 

případech bude nutno řešit odpovědnost právnické osoby spíše jako nepřímé pachatelství 

v úmyslných formách, nebo pomocí jiného právního institutu. Tuto problematiku by měl 

zákonodárce reflektovat a přičítání omylu ujasnit. 
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ABSTRAKT 

 

Cílem této diplomové práce je komplexní rozbor problematiky omylu v trestním 

právu, nalezení slabých stránek současné úpravy a nastínění příslušného řešení. Omylem 

je myšlen jakýkoliv nesoulad něčí představy s realitou. Poznání omylu pachatele 

trestného činu je pro právní teorii velmi podstatné, v případě trestněprávně relevantních 

omylů jde o velmi závažný důsledek pro subjektivní stránku trestného činu. V českém 

trestním právu, spočívajícím na zásadě odpovědnosti za zavinění, se jedná o 

problematiku, bez níž by tento koncept nebyl úplný a jehož smysl by se vytrácel. Tato 

práce třídí problematiku omylu z pohledu aktuální právní úpravy, právní nauky a 

příslušné judikatury. 

První kapitola této práce se věnuje vysvětlení samotného pojmu omylu, jeho 

teoretickému zařazení do kontextu trestního práva a vysvětlení jeho důsledků. Zaměřuje 

se na pojem zavinění, zvláště jeho význam a složky, druhy samotného zavinění, což jsou 

úmysl a nedbalost (včetně jejich forem), či pojem vina, což jsou pojmy, které je třeba znát 

pro další orientaci v problematice omylů, a vlastně trestního práva vůbec.  

Ve druhé kapitole se práce zaměřuje na historický vývoj trestněprávního pojetí 

omylu na straně pachatele na našem území. Mé srovnání začíná v roce 1918, při vzniku 

samostatného Československa, a dále je členěno vždy na samostatné úseky dle platnosti 

platného trestního kodexu až do roku 2009, kdy byl přijat aktuálně platný trestní zákoník.  

Kapitola třetí se zaměřuje na samotný omyl, konkrétně na omyl pachatele trestného 

činu, který se pokusí rozčlenit do základních kategorií. Souhrnným znakem těchto 

různých kritérií pro dělení omylu je jejich význam pro jeho řešení, ať již takto omyl dělí 

zákon, nebo právní teorie. V této kapitole je pro názornost použito příkladů jednotlivých 

druhů omylu. 

Čtvrtá kapitola se podrobně zabývá jednotlivými druhy omylu na straně pachatele, 

jejich důsledky a jejich řešením. V několika případech poukazuji na nejednoznačnost 

právní úpravy či nejednotnost právních teoretiků a pokouším se pomocí různých 

výkladových a argumentačních přístupů najít východisko při řešení těchto teoretických 

nesouladů, které mohou mít velký význam na posouzení případného trestného činu 

zasaženého takovým omylem, neboť nejednoznačnost práva je mu na škodu, obzvláště v 

právu trestním.  
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Pátá kapitola se zaměřuje na odlišnosti při řešení trestné činnosti mladistvých 

pachatelů, stižených omylem, vůči pachatelům dospělým, jak je přináší zvláštní právní 

úprava.  

Šestá kapitola reflektuje poměrně nový teoretický koncept pro trestní právo v České 

republice, kterým je trestní odpovědnost právnických osob. Jeho teoretické řešení je 

velmi potřebné, neboť to je nyní prakticky jediná opora, pro poznání práva v této oblasti, 

kdy zákon výslovně neřeší tuto problematiku a judikatura zatím stále neexistuje. Nejprve 

se práce soustředí na vysvětlení příčin a původu trestní odpovědnosti právnických osob v 

našem právním řádu, poté i na stavbu její koncepce zavinění a jeho přičítání. Zaměřuji se 

na klíčové, často dosud zřídka uvažované, otázky této problematiky ke vztahu k omylu, 

zvláště zda je možno jej vůbec uvažovat a jaké by byly jeho důsledky, pokud ano. 

Kapitola sedmá se zaměří na případ, kdy je omyl přítomen nikoliv na straně 

pachatele, ale na straně poškozeného. Poukazuji na způsoby a případy, kdy způsobení 

omylu poškozeného pachatelem trestní zákoník kriminalizuje. 

Osmá kapitola na závěr poskytne srovnání přístupu k omylu na straně pachatele s 

naší sousední Slovenskou republikou. S touto evropskou zemí nás pojí dlouholetá 

společná historie a až donedávna byly naše právní řády jedním. 
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ABSTRACT 
 

Error in criminal law  

 

The aim of this thesis is a comprehensive analysis of the problems of error in 

criminal law, finding weaknesses in the current legislation and outline appropriate 

solution. By error any inconsistency of someone's imagination with reality is meant. 

Knowing the offender’s error is a very significant for legal theory, in case of relevant 

criminal errors it is a very serious consequence for the subjective aspect of the crime. In 

the Czech criminal law, which is based on the principle of liability for fault, it is an issue, 

without which this concept was not complete and whose meaning would be fading away. 

This thesis classifies the problems of error in terms of current legislation, legal doctrine 

and relevant case law . 

The first chapter of this thesis is devoted to an explanation of the term error itself, 

its theoretical inclusion in the context of criminal law and explains its implications. It 

focuses on the concept of fault, especially its importance and its components, the two 

faces of it, which are intent and negligence, or on the concept of guilt. Knowing these two 

concepts is essential for the next orientation in the issue of errors, and indeed in criminal 

law at all. 

In the second chapter the work focuses on the historical evolution of criminal law 

concept of error of the offender in our country. My comparison begins in 1918, when the 

Czechoslovakia became independent, and is divided into separate sections always 

according to the valid Criminal Code until 2009, when the currently valid Criminal Code 

was accepted. 

The third chapter focuses on the error itself, particularly on the offender’s error, 

which is divided into basic categories. The overall feature of these different criteria for 

dividing the error is their importance for solving it, whether it is divided by law or legal 

theory. In this section examples are used to illustrate different types of error. 

The fourth chapter examines in detail the different types of perpetrator‘s error, their 

consequences and their solutions. In several cases I point out the ambiguity of the law or 

inconsistency of legal theoretics and I try using a variety of interpretation and 

argumentation approaches to find a way to deal with these theoretical discrepancies that 
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may have a major impact on the recognition of a possible crime affected by such an error, 

because ambiguity is harmful for law as a whole, especially the criminal one. 

The fifth chapter focuses on differences in dealing with crimes committed by 

juvenile offenders, stricken by an error, against adults offenders, as it brought by specific 

legislation. 

The sixth chapter reflects the relatively new theoretical concept of criminal law in 

the Czech Republic, which is the criminal liability of legal persons. Its theoretical solution 

is very necessary because it is now virtually the only support for the knowledge of the 

law in this area, because the written law doesn’t deal with this issue and case law still 

doesn’t exist. Firstly, the work focuses on explaining the causes and origins of criminal 

liability of legal persons in our legal system, then it focuses on the construction of the 

concept of fault and its attribution. I focus on the important, still rarely considered, 

questions of this issue, especially if an error can be even considered, and what would the 

consequences be if it does. 

Chapter seven focuses on the case where the error is not present on the side of the 

offender, but on the side of the injured. It shows the ways and cases, where the perpetrator 

causes injured’s error, and the Criminal Code criminalizes such a behaviour. 

Finally the eighth chapter provides a comparison approach to an error on the side 

of the offender with our neighboring Slovak Republic. With this European country we 

share many years of history and, until recently, our legal systems were united. 
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