
Účastenství 

Résumé 

 

Předkládaná diplomová práce analyzuje institut účastenství v širším smyslu v českém 

trestním právu, tedy kromě účastenství v užším smyslu se soustředí i na spolupachatelství. 

Účastenství je jednou z nejproblematičtějších otázek obecné části trestního práva, přitom je 

v současné době jedním z nejaktuálnějších témat, neboť roste počet trestných činů páchaných 

za součinnosti více osob. Cílem práce je kriticky zhodnotit stávající úpravu účastenství 

v českém trestním zákoníku a navrhnout možné řešení některých identifikovaných nedostatků. 

Tohoto cíle by mělo být dosaženo nejen analýzou české odborné literatury a judikatury, ale 

i komparací s francouzskou a belgickou právní úpravou účastenství a rozborem relevantní 

francouzské a belgické odborné literatury a judikatury.  

Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do čtyř kapitol, jež jsou dále členěny. První 

kapitola se zprvu věnuje obecně problematice trestné součinnosti více osob na páchání trestné 

činnosti a možnostem jejich postihu. V této souvislosti je vysvětlena koncepce plurality 

trestných činů a jednotnosti trestného činu (také známé jako monistický a dualistický systém). 

V následující části kapitoly je vymezen rozdíl mezi účastenstvím v užším a širším smyslu 

a vysvětleny podmínky trestní odpovědnosti spolupachatelů a účastníků. Hlavní důraz je 

kladen na vymezení jednotlivých forem účastenství a jejich odlišení od spolupachatelství. 

Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu účastenství ve Francii. Krátce popisuje 

vývoj právní úpravy účastenství ve francouzských trestních zákonících, následně je vysvětlen 

pojem a klasifikace trestných činů podle francouzské právní teorie a připomenuty základy 

trestní odpovědnosti. Hlavní část kapitoly je věnována druhům pachatelů trestného činu, 

problematice spolupachatelství a trestní odpovědnosti účastníků, přičemž je opět kladen důraz 

na vymezení forem účastenství a jejich odlišení od spolupachatelství.  

Třetí kapitola má stejnou strukturu jako kapitola druhá, avšak představuje právní úpravu 

účastenství v Belgii. Opět je kladen důraz především na odlišování spolupachatelství od 

účastenství, které je velmi rozdílné od českého i francouzského práva. 

Čtvrtá kapitola vychází z poznatků analýzy české úpravy účastenství i provedené 

komparace francouzské a belgické úpravy účastenství a obsahuje několik návrhů de lege 

ferenda, které by mohly vyřešit některé nedostatky stávající úpravy účastenství v českém 

právu.  

 


