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Úvod 

 

Součinnost více osob na páchání trestné činnosti je v současném světě jedním 

z nejpalčivějších problémů trestního práva, neboť výrazně narůstá počet trestných činů 

páchaných za účasti více osob. Nemusí se přitom jednat o teroristické skupiny nebo 

organizované zločinecké skupiny, jejichž postih je v popředí zájmu národních zákonodárců 

i nadnárodních uskupení. Trestné činy páchané za součinnosti více osob (i když nedosahují 

stupně organizovanosti potřebného pro založení organizované zločinecké skupiny nebo 

teroristické skupiny) jsou zpravidla společensky škodlivější nežli trestné činy páchané 

samostatnými pachateli, neboť jejich provedení bývá lépe naplánováno a často se jedná 

o závažnější trestnou činnost, k níž by se samostatný pachatel zpravidla neodhodlal. Účast 

více osob zároveň umožňuje znásobit individuální sílu a schopnosti zúčastněných osob 

a působí i jako psychická podpora, čímž se zvyšuje riziko bezchybného dokonání trestného 

činu a naopak se snižuje možnost jeho odhalení, a tím i možnost postihu osob zúčastněných 

na jeho spáchání. 

Právě otázka postihu osob zúčastněných na trestném činu je tradičním předmětem 

zájmu trestního práva, přičemž možnosti řešení se v jednotlivých zemích i historických 

obdobích značně liší. Moderní trestní právo musí vyvážit zájem společnosti na spravedlivém 

postihu osob zúčastněných na trestné činnosti (a to především s přihlédnutím k významu 

jejich účasti na trestném činu) s ochranou jednotlivců před přílišným rozšiřováním trestní 

represe hraničící s bezprávím, již garantují lidskoprávní úmluvy i vnitrostátní předpisy. 

Zákonodárce tedy musí nastavit jejich postih tak, aby se nejednalo o kolektivní odpovědnost, 

neboť tato je v rozporu se zásadami moderního trestního práva, na druhou stranu ale ani 

o absolutní individuální odpovědnost, protože trestní odpovědnost účastníků vždy určitým 

způsobem závisí na pachateli trestného činu; takový systém by v konečném důsledku vedl 

k beztrestnosti všech zúčastněných osob s výjimkou pachatele. 

Touto problematikou se zabývá právě institut účastenství v širším smyslu (ponecháme-li 

stranou zvláštní formy trestné součinnosti, které zpravidla vznikají vydělováním z obecné 

úpravy účastenství), jenž patří k nejsložitějším a nejkomplexnějším otázkám obecné části 

trestního práva. Je tomu tak především proto, že trestní odpovědnost účastníků je vždy 

určitým způsobem svázaná se spáchaným trestným činem a jeho pachatelem, a právě míra 

této provázanosti, resp. závislosti (tzv. zásada akcesority účastenství), s sebou přináší četné 
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a navzájem propojené problémy, na něž zpravidla neexistuje jediné správné a obecně platné 

řešení.  

 

Cílem předkládané práce je především analyzovat základy právní úpravy účastenství 

v širším smyslu (tedy včetně spolupachatelství) v České republice a upozornit na vybrané 

problematické momenty stávajícího systému postihu účastenství; naopak až na drobné 

výjimky ponechávám stranou historii právní úpravy účastenství na českém území. 

Předznamenávám, že cílem práce není postihnout problematiku účastenství v širším smyslu 

v celé komplexnosti, neboť popis všech otázek vztahujících se k účastenství několikanásobně 

přesahuje rozsah předkládané práce.  

Kromě analýzy české úpravy je cílem práce rovněž představit právní úpravu účastenství 

ve Francii a v Belgii. Jak jsem již upozorňovala výše, způsob postihu osob zúčastněných na 

trestném činu může být v jednotlivých zemích diametrálně odlišný. S ohledem (nejen) na 

společnou historii, blízkost právních řádů i dobrou znalost jazyka bývá v českých odborných 

kruzích podrobně analyzována především německá a rakouská právní úprava účastenství 

a relevantní právní teorie. Domnívám se však, že je záhodno zkoumat i právní úpravy 

účastenství v jiných (evropských) zemích, neboť znalost (co nejvíce) zahraničních úprav bývá 

užitečná nejen při případných novelizačních pracích, ale umožňuje i lépe porozumět 

vnitrostátní právní úpravě v teoretické rovině, snáze rozpoznat její problematické momenty 

i navrhnout možná řešení identifikovaných problémů. S přihlédnutím k mým jazykovým 

schopnostem a s ohledem na skutečnost, že moderní evropské trestní zákoníky vycházejí 

(mimo jiné) z odkazu francouzského napoleonského zákoníku z roku 1811, jsem se rozhodla 

pro komparaci české právní úpravy účastenství s úpravou francouzskou a pro značnou 

inspirativnost i úpravou belgickou.  

Hlavním cílem předkládané práce je pokusit se s využitím poznatků z komparace české 

právní úpravy účastenství s úpravou francouzskou a belgickou kriticky zhodnotit českou 

úpravu účastenství a navrhnout možné řešení jejích vybraných nedostatků. Sledovaným 

záměrem této práce je přispět do odborných debat na téma právní úpravy účastenství v České 

republice a podpořit spíše ojedinělé názory, podle nichž je potřeba stávající úpravu 

účastenství změnit. 

 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se nejprve věnuje obecně 

možnostem postihu více osob zúčastněných na spáchaném trestném činu a představuje 

koncepce jednotnosti trestného činu a plurality trestných činů. Dále je pozornost 
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soustřeďována na vymezení pojmu trestné součinnosti v českém právu a odlišení účastenství 

v širším smyslu od ostatních forem trestné součinnosti. Konečně je vymezeno účastenství 

v užším a širším smyslu a následně je analyzována trestní odpovědnost spolupachatelů 

i účastníků v užším smyslu, přičemž důraz je kladen především na odlišení jednotlivých 

forem účastenství v užším smyslu od sebe navzájem i od spolupachatelství.  

Druhá a třetí kapitola se zaměřuje na zahraniční právní úpravy - druhá kapitola 

představuje právní úpravu účastenství ve Francii a třetí kapitola právní úpravu účastenství 

v Belgii. Obě kapitoly se nejprve krátce věnují historii trestního práva v dané zemi s důrazem 

na historii právní úpravy účastenství. Dále jsou ve stručnosti vysvětleny základy trestní 

odpovědnosti v daných právních řádech. Hlavní části kapitol jsou pak soustředěny na pojem 

pachatele, spolupachatele a účastníka, jejich vzájemné odlišení a na trestní odpověď účastníka 

a spolupachatele. 

Poslední čtvrtá kapitola popisuje českou právní úpravu účastenství de lege ferenda, tedy 

pokouší se identifikovat hlavní problematické momenty stávající úpravy účastenství 

a představit jejich, podle mého názoru, nejlepší možné řešení.  
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1. Pojem a právní úprava účastenství v České republice  

 

Jak již bylo avizováno v úvodu, není cílem předkládané práce postihnout problematiku 

účastenství v českém právu v celé jeho šíři. Pro co nejpřesnější vymezení předmětu této práce 

se v této kapitole zaměřím především na vymezení pojmu účastenství v užším i širším smyslu 

a na jeho odlišení od ostatních forem trestné součinnosti. Dále se budu stručně věnovat 

institutu spolupachatelství a často obtížnému rozlišování mezi spolupachatelstvím 

a účastenstvím (především pomocí). V konečné řadě se budu soustřeďovat na institut 

účastenství v užším smyslu, na zásady k němu se pojící a analyzuji jednotlivé formy 

účastenství.  

Až na drobné výjimky budu pojednávat o účastenství podle platné právní úpravy. 

O historii účastenství a vývoji právní úpravy tohoto institutu na českém území již v odborné 

literatuře existují obsáhlá pojednání,
1
 pročež (a s přihlédnutím k rozsahu předkládané práce) 

nebude výklad o účastenství v českém právu uvozen historickým úvodem (na rozdíl od 

francouzské a belgické části).  

 

1.1.  Pluralita osob při páchání trestného činu – možné způsoby postihu 

Dříve, než přistoupím k definování pojmu účastenství, je potřeba učinit pomyslný krok 

zpět a připomenout, na jaké situace právní úprava účastenství dopadá. Skutkové podstaty 

trestných činů jsou ve zvláštní části trestního zákona většinou definovány jako (zpravidla 

dokonané) činnosti jedné osoby.
2
 Na spáchání jednoho trestného činu se však může různým 

způsobem a různou měrou podílet mnoho dalších osob, přičemž vzniká otázka, jakým 

způsobem a na základě jakého právního titulu mají být tyto osoby postihovány. 

Na tuto otázku neexistuje univerzálně platná odpověď. Způsob postihu osob různým 

způsobem zúčastněných na páchaném trestném činu je otázkou koncepční, již musí vyřešit 

zákonodárce při konstrukci systému trestního práva v daném státě. V této souvislosti je třeba 

zvažovat především dva okruhy otázek: (i) má-li být jako pachatel trestného činu označována 

a trestána pouze osoba, která samostatně (po vzoru francouzské teorie lze říci „materiálně“) 

páchá trestný čin, nebo každá osoba určitým způsobem zúčastněná na trestném činu, 

a (ii) jaké způsoby přičinění ke spáchání trestného činu mají být trestány v rámci 

                                                 
1
 Srov. např. ŘÍHA, Jiří. Účastenství v trestním právu. Praha, 2006, s. 22-127. Disertační práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. 
2
 KALLAB, Jaroslav. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: (část obecná i zvláštní). 

Praha: Melantrich, 1935, s. 70. Vysokoškolské rukověti. Řada spisů právnických a hospodářských. 
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tzv. obecných forem trestné součinnosti,
3
 resp. která jednání zúčastněných osob mají být 

trestána jako samostatný trestný čin nezávislý na hlavním trestném činu.  

 

1.1.1. Koncepce jednotnosti nebo plurality trestných činů (dualistický nebo 

monistický model) 

První otázka se váže k pojetí pojmu „pachatel“ trestného činu a rozlišování mezi 

pachatelem a účastníky. V této souvislosti se nabízí dvě možnosti řešení – koncepce 

jednotnosti trestného činu a koncepce plurality trestných činů, jak je formuluje francouzská 

(a zřejmě lze říci obecněji i evropská frankofonní) právní teorie. Tyto koncepce obsahově 

odpovídají dualistickému a monistickému systému podle německé právní teorie,
4
 rozdílné 

označování plyne pouze z akcentování jiného prvku dané koncepce (systému).
5
 

 

Podle koncepce plurality trestných činů (une conception de la pluralité d’infractions) 

je každá zúčastněná osoba, která se jakýmkoli způsobem podílí na spáchání hlavního 

trestného činu, trestně odpovědná pouze za své vlastní jednání naplňující znaky samostatného 

trestného činu. Tato koncepce nerozlišuje mezi pachatelem, účastníkem, podílníkem atd., 

neboť každá zúčastněná osoba je pachatelem „svého“ trestného činu (objektivní stránka je 

formulována tak, aby vystihovala povahu účasti osoby na „hlavním“ trestném činu). 

V konkrétním případě je tak spácháno tolik trestných činů, kolik je osob zúčastněných na 

hlavním trestném činu.
6
 

Z koncepce plurality trestných činů vychází například polský trestní zákoník z roku 

1997, který návodce a pomocníka trestá nikoli jako účastníka trestného činu spáchaného jinou 

osobou, nýbrž jako pachatele trestného činu navádění nebo pomoci. Obdobně je tomu 

například v italském trestním zákoníku z roku 1930 nebo brazilském trestním zákoníku z roku 

                                                 
3
 Používám termín „obecné formy trestné součinnosti“ pro označení forem trestné činnosti, které jsou 

charakterizovány pluralitou zúčastněných osob, a spolupachatelství – tedy účastenství v širším smyslu, 

a „zvláštní formy trestné součinnosti“, zahrnující jednání, jež jsou postihována jako samostatné trestné činy, 

a okolnosti, které jsou znakem kvalifikované skutkové podstaty trestného činu. 

Solnař tyto zvláštní formy trestné součinnosti označuje jako „souvislé trestné činy“. Srov. SOLNAŘ, 

Vladimír. Účastenství v československém socialistickém trestním právu. Praha: Nakladatelství Československé 

akademie věd, 1959, s. 19. 
4
 K dualistickému a monistickému systému v podrobnostech viz ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 212-216. 

5
 Zatímco francouzské označování zdůrazňuje, že důsledkem nerozlišování pachatele a účastníka je vyšší počet 

trestných činů v daném případě (každý spáchá „svůj“ trestný čin), německá teorie klade důraz na samotné 

nerozlišování mezi pachatelem a účastníkem, kdy fakticky existuje pouze jedna osoba - pachatel. 
6
 PRADEL, Jean. Droit pénal comparé. 2e éd. Paris: Dalloz, 2002, s. 316. 
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1984, jež postihují všechny osoby jakýmkoli způsobem se podílející na jednom trestném činu. 

Z této koncepce vychází rovněž právní úprava v Rakousku nebo ve skandinávských zemích.
7
  

 

Opačně koncepce jednotnosti trestného činu (la conception de l’unité d’infraction) 

rozlišuje pachatele trestného činu a účastníky v užším smyslu, jejichž trestní odpovědnost je 

odvozena od trestní odpovědnosti pachatele – tzv. zásada akcesority (viz dále), 

ve francouzské teorii „vypůjčení trestnosti“ – l’emprunt de criminalité. Právní úpravy 

jednotlivých států vycházející z této koncepce se od sebe značně liší, a to podle způsobu: 

(i) vymezení forem účastenství,
8
 (ii) stanovení podmínek trestnosti účastenství (hlavně kvalita 

hlavního trestného činu), (iii) trestání účastenství (výše trestu ukládaná účastníkovi 

v porovnání k trestu ukládanému pachateli trestného činu).
9
  

 

Uvedené koncepce jsou teoretickými modely přistupování k postihu plurality osob při 

páchání trestného činu. Stejně jako v případě většiny koncepcí nebo zásad se tyto takřka 

nevyskytují v čisté podobě, zpravidla se jedná o různé kombinace. Přesto lze vždy 

konstatovat, ke které koncepci se právní řád dané země přiklání. Lze uzavřít, že český právní 

řád vychází z koncepce jednotnosti trestného činu (dualistického systému, srov. § 22 až 24 

tr. zák.).  

  

1.1.2. Obecné a zvláštní formy trestné součinnosti  

Druhá koncepční otázka se zabývá tím, ve kterých případech má být jednání osob 

zúčastněných na spáchaném trestném činu (mimo hlavního pachatele) postihováno v rámci 

obecných forem trestné součinnosti, tedy zpravidla jako účastenství (v širším nebo užším 

smyslu), a kdy má být znakem skutkové podstaty páchaného trestného činu (zvláštní forma 

trestné součinnosti). Z logiky věci tato otázka přichází v úvahu pouze v právních řádech států, 

jež se přiklonily ke koncepci jednotnosti trestného činu.  

Zvolené řešení zpravidla vychází především z historického vývoje postihu vícera osob 

zúčastněných na trestném činu, z teoretických východisek trestnosti účastenství jako obecné 

                                                 
7
 PRADEL, 2002, op. cit., s. 316-317. V podrobnostech k právní úpravě ve vybraných evropských zemích viz 

ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 128-207. 
8
 Pradel rozděluje právní úpravy účastenství analyzovaných (především evropských) zemí do tří skupin, a to 

podle „počtu slov“ užívaných zákonem pro označení osob zúčastněných na trestném činu: (i) dvě slova – 

pachatel a účastník (např. Francie), (ii) tři slova – pachatel, účastník a návodce (např. Španělsko, Německo, 

Švýcarsko), (iii) čtyři slova - např. polský trestní zákoník hovoří o pachateli, řídícím pachateli, návodci 

a pomocníkovi. V podrobnostech viz PRADEL, 2002, op. cit., s. 318-321. 
9
 V podrobnostech viz PRADEL, 2002, op. cit., s. 317-325.  
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formy trestné součinnosti a reflektuje reálné zkušenosti s trestnou činností páchanou v daném 

státě. Nelze však zapomínat ani na roli trestní politiky daného státu.  

Postih určitého jednání jakožto účastenství v užším smyslu s sebou přináší výhody 

i nevýhody. Za hlavní nevýhodu lze považovat zásadu akcesority, která zvláště v případě tzv. 

přísné akcesority (viz dále) může vést k úplné beztrestnosti určitých jednání. Na druhou 

stranu mohou ze zásady akcesority plynout i určité výhody, neboť umožňuje reflektovat 

povahu a závažnost hlavního trestného činu (a případně i přičítání okolností podmiňujících 

použití vyšší trestní sazby); v případě zvláštních forem trestné součinnosti je trestní sazba za 

samostatný trestný čin zpravidla stanovena obecně, bez ohledu na povahu a závažnost 

hlavního trestného činu (ač může být zohledněna při ukládání trestu). 

Příkladem rozdílného vymezení obecných a zvláštních forem trestné součinnosti 

v různých zemích může být postih veřejného podněcování ke spáchání trestného činu (tiskem, 

verbálním projevem na veřejnosti apod.). Zatímco v českém právu je takové jednání znakem 

skutkové podstaty samostatného trestného činu podněcování (srov. § 364 tr. zák.), v právu 

belgickém se jedná o účastenství formou „návodu“ [srov. článek 66 al. 5 belgického trestního 

zákoníku (C. pén. belge), blíže bude o belgické právní úpravě pojednáno dále]. 

 

1.1.3. Účastenství a jiné formy trestné součinnosti v českém právu 

V návaznosti na předchozí teoretický úvod se v této části práce pokusím o stručné 

a výstižné vymezení pojmu trestné součinnosti a odlišení účastenství od ostatních forem 

trestné součinnosti podle českého práva.  

 

Trestnou součinností většina českých právních teoretiků rozumí případy, kdy „se na 

trestném činu podílí více spolupachatelů nebo vedle pachatele (spolupachatele) i jiné osoby, 

zejména tím, že 

a) trestný čin pachatele nebo spolupachatelů úmyslně zosnují, řídí, vyvolávají nebo 

takový čin umožňují či alespoň usnadňují, 

b) zužitkují výnosy z trestného činu nebo 

c) pachateli či spolupachatelům trestného činu nebo osobám na něm zúčastněným 

usnadňují uniknout trestnímu stíhání nebo trestu.“
10

 

 

                                                 
10

 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 303. 

Obdobně např. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 254., 

nebo ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1-139). Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 327. 
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Odlišnou definici trestné součinnosti představuje Kratochvíl a kol.: „[t]restná 

součinnost jako kvalifikovaná forma trestné činnosti se vyznačuje dvěma či více jejími 

subjekty, jedním společným nebo hlavním trestným činem a s ním souvisejícím činem 

vedlejším, vzájemnou nebo aspoň jednostrannou propojeností subjektivních a objektivních 

stránek jednání zúčastněných subjektů.“ V případě absence některých z prvků této definice 

označuje takovou trestnou součinnost jako zdánlivou
11

 (oproti trestné součinnosti 

skutečné).
12

  

S touto definicí trestné součinnosti se neztotožňuji, neboť nepovažuji za správné 

označování „hlavního“ trestného činu a „vedlejšího činu“ v případě zvláštních forem trestné 

součinnosti (např. podněcování k trestnému činu podle § 364 tr. zák., nebo legalizace výnosů 

z trestné činnosti podle § 216 tr. zák.). Podle mého názoru nelze tyto samostatné trestné činy 

označovat jako „vedlejší činy“, neboť takové označení implikuje závislost trestní 

odpovědnosti pachatele „vedlejšího činu“ na trestní odpovědnosti pachatele „hlavního 

trestného činu“ a zároveň snižuje závažnost těchto trestných činů. Dále mám jisté pochybnosti 

o správnosti požadavku alespoň jednostranné propojenosti subjektivních a objektivních 

stránek jednání jednotlivých subjektů (např. v případě nepřekažení nebo neoznámení 

trestného činu podle § 367 a 368 tr. zák.).  

 

Obecnou formou trestné součinnosti v českém právním řádu je především 

účastenství v širším smyslu, které kromě účastenství v užším smyslu zahrnuje 

i spolupachatelství. Obecnou formou trestné součinnosti jsou i některé formy přípravy – 

spolčení a srocení (srov. § 20 odst. 1 tr. zák.),
13

 jež ovšem přichází v úvahu pouze tehdy, je-li 

příprava trestného činu trestná. Zatímco srocení označuje faktické shluknutí nejméně tří osob 

k spáchání individuálně určitého zvlášť závažného zločinu, vyžaduje spolčení předchozí 

dohodu dvou nebo více osob o spáchání konkrétního zvlášť závažného zločinu.
14

  

Zvláštní formy trestné součinnosti vznikaly zejména postupným vydělováním 

určitých jednání z obecné úpravy účastenství
15

 (především z pomoci k trestnému činu, 

                                                 
11

 Například souběžné pachatelství, sukcesivní pachatelství nebo nepřímé pachatelství. Srov. KRATOCHVÍL, 

Vladimír a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 370-375. 
12

 KRATOCHVÍL, 2012, op. cit., s. 347.  
13

 Do jisté míry „předchůdcem“ spolčení a srocení byl podle prvorepublikové právní teorie komplot – spojení 

několika osob ke společnému provádění individuálně určitého trestného činu. Spojení osob za účelem 

provádění individuálně neurčitých trestných činů se nazývalo tlupa (zřejmě obdoba organizované zločinecké 

skupiny). V podrobnostech viz např. MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: část obecná i zvláštní. Praha: 

Všehrd, 1934, s. 105. 
14

 Např. ŠÁMAL, 2012, op. cit., s. 384. 
15

 A to ačkoli historicky vznikala právní úprava účastenství (resp. celá obecná část trestního práva) generalizací 

samostatných trestných činů. K tomu viz SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 27. 
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v menší míře z návodu) – např. podílnictví (§ 214 tr. zák) nebo nadržování (§ 366 tr. zák.), 

jiné byly zavedeny za účelem přísnějšího postihu určitých, pro společnost zvlášť 

nebezpečných, případů trestné součinnosti – např. organizovaná zločinecká skupina (§ 129 

tr. zák.).  

Do zvláštních forem trestné součinnosti patří především samostatné trestné činy 

obsažené ve zvláštní části trestního zákoníku. Jedná se především o „některé formy trestné 

součinnosti“ (srov. § 364 až 368 tr. zák. - např. podněcování k trestnému činu, nadržování, 

neoznámení trestného činu apod.), dále trestné činy podílnictví a legalizace výnosů z trestné 

činnosti (v úmyslné i nedbalostní podobě, srov. § 214 až 217 tr. zák.), jakož i některé další 

trestné činy [např. zvláštním případem návodu je veřejné podněcování ke genocidiu 

(srov. § 400 odst. 2 tr. zák)].
16

  

Další zvláštní formou trestné součinnosti je organizovaná zločinecká skupina 

ve smyslu definice v § 129 tr. zák.; účast na organizované zločinecké skupině je trestná podle 

§ 361 tr. zák. Od účasti na organizované zločinecké skupině je třeba odlišit, spáchal-li 

pachatel trestný čin jako „člen organizované skupiny“, což může být obecnou přitěžující 

okolností [srov. § 42 písm. o) tr. zák.], nebo znakem kvalifikované skutkové podstaty 

[např. § 173 odst. 2 písm. a) tr. zák.]. Organizovaná skupina není definována v zákoně, 

rozumí se jí „sdružení více osob, v němž je provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy 

sdružení a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje plánovitostí a koordinovaností“.
17

 Pro 

úplnost upozorňuji na novou formu trestné součinnosti, kterou je teroristická skupina ve 

smyslu definice v § 129a tr. zák.
18

 

Zvláštní formou trestné součinnosti jsou konečně i některé znaky kvalifikované 

skutkové podstaty, např. spáchá-li pachatel trestný čin jako „člen organizované skupiny“ 

nebo „nejméně se dvěma osobami“ [srov. § 175 odst. 2 písm. b) tr. zák.].
19

 

 

Pro zajímavost a pro úplnost dodávám, že na rozdíl od současné české právní doktríny 

pojednával Prušák ještě o jiné (zvláštní) formě trestné součinnosti, a to o tzv. nutném 

účastenství. O nutné účastenství se jedná „tehdy, když k existenci činu trestného je pojmově 

                                                 
16

 Pro ucelený přehled zvláštních forem trestné součinnosti viz JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 304, nebo ŠÁMAL, 

2012, op. cit., s. 328. 
17

 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 6. aktualiz. vyd. 

Praha: Leges, 2016, s. 79. 
18

 Teroristická skupina byla do českého právního řádu zavedena s účinností od 1. února 2017 zákonem 

č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony.  
19

 Např. ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 255. 
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nutná spolučinnost více osob“, např. v případě trestného činu cizoložství, pozdvižení, 

vzbouření.
20

 Podle účinného trestního zákoníku by se mohlo jednat např. o trestný čin dvojího 

manželství (§ 194 tr. zák.) nebo trestný čin vzpoury vězňů (§ 344 tr. zák.). 

 

1.2. Účastenství v širším smyslu a spolupachatelství  

Současné učebnice trestního práva začínají výklad o problematice účastenství 

pojednáním o pachatelství a nepřímém pachatelství (kromě odlišení účastenství od jiných 

forem trestné součinnosti).
21

 Pachatelství (přímé i nepřímé), spolupachatelství a účastenství 

(v užším smyslu) jsou všeobecnými formami trestné činnosti.
22

 Přesné rozlišování mezi nimi 

není snadné a stalo se předmětem mnoha teoretických pojednání. Prušák rozlišuje tři základní 

teorie účastenství – (i) teorii subjektivní, jež odlišuje pachatelství od účastenství na základě 

vnitřní stránky trestné činnosti (podle úmyslu nebo zájmu), (ii) teorii objektivní, podle níž tkví 

rozdíl v objektivní povaze trestných činností (především v kauzálním významu), a (iii) teorii 

typové, jež se snaží obě předchozí teorie zastřešit a propojit.
23

 Ještě podrobněji se této otázce 

věnuje německá právní nauka.
24

 

S ohledem na rozsah předkládané práce nebudu přímému ani nepřímému pachatelství 

věnovat hlubší pozornost; v tomto lze odkázat například na citované učebnice trestního práva 

nebo na komentářovou literaturu. V následující části se zaměřím na pojem účastenství 

v širším smyslu a stručně zanalyzuji institut spolupachatelství.  

 

Účastenství v širším smyslu zahrnuje dvě obecné formy trestné součinnosti – 

účastenství v užším smyslu a spolupachatelství. Toto označení bývá některými teoretiky 

kritizováno, neboť je-li do účastenství (v širším smyslu) zahrnováno spolupachatelství, pak 

tam musí být zařazeno i přímé pachatelství. K tomu Solnař poznamenává, že lze do 

účastenství řadit i přímé pachatelství, pakliže se na trestném činu přímého pachatele podílí 

i jiní účastníci (účastníci v užším smyslu), neboť i ve vztahu k tomuto pachateli jsou řešeny 

určité otázky související s účastenstvím (např. vědomí pachatele o činnosti účastníka).
25

 

                                                 
20

 V podrobnostech viz PRUŠÁK, Josef. Rakouské právo trestní. Díl všeobecný. Praha: Spolek českých právníků 

Všehrd, 1912. 12, 249, 2 s. Knih. Všehrdu; Čís. 3. 
21

 Srov. např. JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 303-319., nebo ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 254-259. 
22

 PRUŠÁK, 1912, op. cit., s. 126.  
23

 PRUŠÁK, 1912, op. cit., s. 126. K jednotlivým teoriím viz PRUŠÁK, Josef. Studie o účastenství. Praha: 

Bursík & Kohout, 1909, s. 66-104. 
24

 Viz ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 219-224. 
25

 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 21. 
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Není tedy logickou chybou, bude-li spolupachatelství řazeno do účastenství (v širším 

smyslu), pakliže bude zároveň existovat i jiný společný název pro organizátorství, návod 

a pomoc - účastenství v užším smyslu. Tyto formy trestné součinnosti totiž vykazují společné 

znaky a platí pro ně specifická pravidla, jež se na spolupachatelství nevztahují.
26

  

Definici účastenství v širším smyslu představuje Solnař, podle něhož se jedná 

o „takovou úmyslnou účast na trestném činu, která je namířena proti témuž konkrétnímu 

individuálnímu objektu a směřuje k témuž následku“.
27

 Neztotožňuji se však se Solnařovým 

tvrzením, že uvedená definice obsahuje i požadavek, že účastenství je možné spáchat jen ve 

formě stanovené zákonem. Podle mého názoru by tak měla definice stanovit výslovně: 

„… úmyslnou účast na trestném činu ve formě stanovené zákonem, která je namířena…“ 

 

O spolupachatelství se jedná tehdy, je-li trestný čin spáchán úmyslným společným 

jednáním dvou nebo více osob (srov. § 23 tr. zák.). Jak plyne ze samotné textace zákona, 

jednání spolupachatelů musí být společné (objektivní podmínka) a úmyslné (subjektivní 

podmínka); při nesplnění byť jen jedné z nich nelze hovořit o spolupachatelství. 

 

A. Společné jednání  

Společné jednání spolupachatelů, ať již současně probíhající nebo postupně na sebe 

navazující,
28

 je českou doktrínou a judikaturou dovozováno ve třech případech: (i) každý ze 

spolupachatelů svým vlastním jednáním naplňuje všechny znaky skutkové podstaty trestného 

činu (stejně jako přímý pachatel), (ii) každý ze spolupachatelů uskutečňuje jedno jednání, 

které je znakem skutkové podstaty takového trestného činu, jenž je charakterizován více 

jednáními (typicky např. trestný čin loupeže - § 173 tr. zák., nebo znásilnění - § 185 tr. zák.), 

(iii) každý ze spolupachatelů vykonává určitou činnost, přičemž skutková podstata trestného 

činu je naplněna až souhrnem těchto činností.
29

 Zatímco první dva případy společného jednání 

spolupachatelů nejsou příliš problematické,
30

 třetí případ – tzv. články řetězu - je značně 

sporný a jeho výklad prošel výrazným vývojem. 

                                                 
26

 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 21. 
27

 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 30. 
28

 ŠÁMAL, 2012, op. cit., s. 329. 
29

 Srov. např. JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 309-310.  
30

 Někteří teoretikové odmítali posuzovat naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu jako společné 

jednání spolupachatelů, podle nich měla být tato jednání posuzována jako trestné činy spáchané přímými 

pachateli. To by však znamenalo, že by každý z takových (spolu)pachatelů byl odpovědný pouze za následek, 

který způsobil. K tomu více viz ŘÍHA, Michal. K výkladu pojmu „společné jednání“ spolupachatelů trestného 

činu. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 5, s. 138-139. 
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Judikatura vykládala za účinnosti trestního zákona z roku 1950 (dále také jen „TZ 

1950“)
31

 spolupachatelství velmi extenzivně, neboť za spolupachatele byl označován 

i pachatel, který se k trestnému činu spolčí s dalšími osobami, „…i když sám nezpůsobí 

výsledek v zákoně uvedený v celém rozsahu a sám se též na místě činu nepřičiní, aby byl 

trestný čin dokonán“.
32

 Uvedená zásada byla podle Solnaře soudy aplikována především pro 

neexistenci institutu organizátorství, neboť v některých případech nebylo dostatečné 

hodnocení činnosti pachatele jako návod nebo pomoc. Z tohoto důvodu byl do trestního 

zákona z roku 1961 (dále také jen „TZ 1961“)
33

 zaveden po sovětském vzoru 

„organizátor“.
34

 

Společné jednání však bylo široce vykládáno i za účinnosti trestního zákona z roku 

1961, a to především v případech tzv. článků řetězu. Za spolupachatele (články řetězu) byla 

považována i osoba, která dělala „volavku“
35

 nebo „zeď“,
36

 neboť svým jednáním umožnila 

spáchání trestného činu (ostatními) spolupachateli. Podle názoru soudů by tak bez její pomoci 

zřejmě ke spáchání trestného činu nedošlo, nebo by se trestný čin stal, ale jiným způsobem.  

Extenzivní výklad spolupachatelství byl právními teoretiky opakovaně kritizován, 

pročež bylo při pracích na novém trestním zákoníku výslovně zakotveno „vylákání 

poškozeného na místo činu“ („volavka“) a „hlídání při činu“ („zeď“) jako formy pomoci 

[srov. § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák.]. Ačkoli je výčet forem pomoci v zákoně pouze 

demonstrativní (srov. slovo „zejména“), nabízí se otázka, jak mají být posuzována obdobná 

jednání, která zákon výslovně neupravuje (např. dělání „řidiče“, „tipaře“).
37

 

Solnař a kol. upozorňuje na tendenci rozšiřovat pojem pachatelství a spolupachatelství 

„i na osoby, které materiálně nepřispěly k uskutečnění skutkové podstaty trestného činu, 

zejména na osoby, které převzaly vedoucí úlohu a jejichž vůle je rozhodujícím činitelem pro 

trestný čin (,animus auctorisʻ)“. Při extenzivním vymezení spolupachatelství se zpravidla 

uplatňuje subjektivní vymezení, neboť toto nevyžaduje, aby spolupachatel vykonal činnost, 

která je znakem skutkové podstaty trestného činu, nebo která dohromady s činností jiné osoby 

naplní znak skutkové podstaty trestného činu.
38

 Extenzivní výklad spolupachatelství je vlastní 

například belgickému trestnímu právu, o němž bude pojednáno dále. 

                                                 
31

 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ve znění účinném do 31. 12. 1961. 
32

 Rozhodnutí publikované pod č. 79/1958 Sb. rozh. tr. 
33

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění účinném do 31. 12. 2009. 
34

 V podrobnostech viz SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. 

Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, část druhá, s. 382-383. 
35

 Srov. např. rozhodnutí publikované pod č. 23/1994 Sb. rozh. tr.  
36

 Srov. např. rozhodnutí publikované pod č. 6 /1993 Sb. rozh. tr  
37

 V podrobnostech viz ŘÍHA, M., 2009, op. cit., s. 140-142. 
38

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 379-380. 
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Pro úplnost dodávám, že zatímco je možné spolupachatelství ve stadiu přípravy, pokusu 

i dokonání trestného činu, není možné spolupachatelství na činu již dokonaném. Zároveň 

s ohledem na definici spolupachatelství, která vyžaduje (společné a úmyslné) jednání 

spolupachatelů (objektivní vymezení), není možný ani pokus spolupachatelství; při splnění 

zákonných podmínek by však takové jednání mohlo být trestné jako pomoc.
39

 

 

B. Úmyslné jednání  

Subjektivní podmínkou spolupachatelství je úmyslné jednání spolupachatelů, kteří 

musí mít úmysl spáchat konkrétní trestný čin společným jednáním. U spolupachatelů musí 

existovat tzv. dvojí úmysl, tedy úmysl vztahující se jednak k naplnění znaků skutkové 

podstaty daného trestného činu, jednak ke spáchání trestného činu společným jednáním; jinak 

by se jednalo pouze o souběžné samostatné pachatelství několika osob. Zpravidla se tak 

vyžaduje předchozí dohoda spolupachatelů, která však může být i konkludentní. Vyžaduje-li 

skutková podstata trestného činu další subjektivní znak (např. pohnutku), musí být tento znak 

dán u všech spolupachatelů.
40

 

Současná doktrína a judikatura dovozuje, že spolupachatelství je možné pouze na 

úmyslných trestných činech, v případě trestných činů spáchaných z nedbalosti je pojmově 

vyloučeno (lze hovořit pouze o vědomém spolupůsobení více osob, které má nezamýšlený 

nedbalostní následek – srov. rozhodnutí publikované pod č. 50/68 Sb. rozh. tr.).
41

 Rozdílně 

prvorepubliková doktrína dovozovala, že spolupachatelství je možné i na kulposních trestných 

činech.
42

 

Podle českého práva může být spolupachatelem jen osoba, která může být pachatelem 

tohoto trestného činu. Vyžaduje-li skutková podstata trestného činu, aby měl pachatel určitou 

vlastnost (konkrétní subjekt), způsobilost nebo postavení (speciální subjekt), musí tuto kvalitu 

vykazovat i spolupachatel; jinak může být trestán pouze jako účastník.
43

 Opačně je tomu 

např. v belgickém právu, kde může být spolupachatelem i osoba bez požadovaného postavení 

nebo vlastnosti (viz dále).  

 

 

 

                                                 
39

 V podrobnostech viz např. SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 53. 
40

 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 314.  
41

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 384.  
42

 Viz např. PRUŠÁK, 1912, op. cit., s. 128., nebo MIŘIČKA, op. cit., s. 93. 
43

 Např. KRATOCHVÍL, 2012, op. cit., s. 350-351. 



   

16 

 

C. Odpovědnost spolupachatelů 

Na závěr této části zbývá jen ve stručnosti připomenout zásady vztahující se 

k odpovědnosti spolupachatelů. Podle ustanovení § 23 tr. zák. každý ze spolupachatelů 

odpovídá, jako by trestný čin spáchal sám. To znamená, že každému spolupachateli se přičítá 

celá škoda, prospěch nebo rozsah činu způsobený souhrnem jejich činností (ačkoli smrtelnou 

ránu zasadil pouze jeden ze spolupachatelů, všichni spolupachatelé odpovídají za dokonanou 

vraždu).
44

 Přičítání přitěžujících okolností (obecných i okolností podmiňujících použití vyšší 

trestní sazby) je závislé na existenci a případné formě zavinění u každého ze spolupachatelů 

(podle § 17 tr. zák.).
45

  

Dobrovolné upuštění od spolupachatelství zakládá beztrestnost spolupachatele pouze 

v případě, zabrání-li zároveň dobrovolně i samotnému spáchání trestného činu ostatními 

spolupachateli.
46

 Uvedené plyne ze skutečnosti, že spolupachatelé spojují své síly ke 

společnému provedení trestného činu a jsou odpovědní za celý výsledek uvedený v zákoně, 

nikoli jen za svou část, od níž by mohli dobrovolně ustoupit.
47

 

V dalších otázkách týkajících se spolupachatelství si s ohledem na rozsah předkládané 

práce dovoluji již jen odkázat na dostupnou odbornou literaturu. 

 

1.3. Účastenství v užším smyslu 

Účastenství v užším smyslu (v rámci této kapitoly dále již jen „účastenství“) lze 

jednoduše pojímat jako „každ[ou] účast na trestném činu jiné osoby (pachatele)“, na rozdíl od 

spolupachatelství, které je pojmově „účastí na trestném činu vlastním“.
48

 Z tohoto plyne 

charakteristický znak účastenství - účastník v užším smyslu (dále v této kapitole již jen 

„účastník“) nepáchá svůj vlastní trestný čin, je trestně odpovědný za účast na hlavním 

trestném činu pachatele, a zároveň jeho trestní odpovědnost je závislá na spáchání činu 

hlavního pachatele (akcesorita účastenství - viz dále). Účastenství (stejně jako příprava 

a pokus trestného činu) rozšiřuje dosah skutkových podstat trestných činů uvedených ve 

zvláštní části trestního zákoníku (srov. § 111 tr. zák.).
49

 

Zákon definuje účastníka na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu taxativním 

vymezením forem, jichž může účastenství nabývat – organizátorství, návod a pomoc 

                                                 
44

 Srov. rozhodnutí publikované pod č. 41/1993 Sb. rozh. tr., nebo pro případ trestného činu loupeže viz 

rozhodnutí publikované pod č. 18/1994 Sb. rozh. tr. 
45

 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 262-263. 
46

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 383. 
47

 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 59. 
48

 MIŘIČKA, op. cit., s. 92. 
49

 Např. JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 319. 
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(srov. § 24 tr. zák.); tyto pak definuje skrze činnosti, jichž se osoba úmyslně dopouští ve 

vztahu k hlavnímu trestnému činu. Tyto činnosti, jež charakterizují formy účastenství, však 

může (nad rámec činnosti zakládající spolupachatelství) vykonávat i spolupachatel. 

Spolupachatelství je typově nejzávažnější formou trestné součinnosti, následuje 

organizátorství, návod a pomoc, přičemž mezi těmito formami panuje zásada subsidiarity 

méně závažných forem k těm závažnějším, pročež je každá osoba trestná jen za tu 

nejzávažnější formu.
50

 Uvedené však neplatí absolutně, neboť pokud by kvalifikací určitého 

činu např. jako spolupachatelství nebyla vystižena povaha a závažnost trestného činu, přiklání 

se soudní praxe k jeho posouzení jako jiné formy trestné součinnosti, jež v daném případě 

přichází v úvahu.
51

  

 

1.3.1. Zásada akcesority a zásada osamostatnění účastenství 

Zásada akcesority účastenství je zřejmě nejproblematičtější otázkou účastenství, podle 

některých autorů je dokonce jednou z nejspornějších otázek v celém trestním právu. 

Akcesoritou je potřeba v obecné rovině rozumět závislost akcesorického jevu k jevu 

hlavnímu, v případě účastenství tedy závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestném 

činu pachatele.
52

 Zásadou akcesority nelze rozumět univerzálně platné pravidlo, které má 

vždy jednotný obsah, naopak lze rozlišovat určité stupně akcesority. Pro popis těchto stupňů 

bývá rozlišována kvalitativní a kvantitativní rovina akcesority.
53

 

Kvalitativní rovinou akcesority se rozumí závislost trestnosti účastníka na právní 

kvalitě hlavního trestného činu – čím nižší jsou požadavky na hlavní trestný čin, tím mírnější 

akcesorita a naopak.
54

 Limitovanou akcesoritou rozumíme závislost trestnosti účastenství 

pouze na objektivní existenci protiprávního činu, který vykazuje znaky trestného činu (není 

vyžadována trestní odpovědnost hlavního pachatele). Přísná akcesorita stupňuje závislost 

účastenství a požaduje i trestně odpovědného pachatele hlavního trestného činu (buď jen 

příčetnost pachatele, nebo i požadavek zavinění). Velmi přísná akcesorita (nepříliš častá) 

váže míru trestnosti účastníka na míru trestnosti pachatele (stejná trestní sazba pro účastníka 

                                                 
50

 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 318. 
51

 Viz DRAŠTÍK, Antonín, FREMR, Robert, DURDÍK, Tomáš, RŮŽIČKA, Miroslav, SOTOLÁŘ, Alexander. 

Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 195., nebo ŠÁMAL, 2012, op. cit., s. 334. 
52

 SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 36. 
53

 Kratochvíl a kol. zastává trochu jiné dělení zásady akcesority, a to na akcesoritu minimální, optimální 

a maximální. Srov. KRATOCHVÍL, 2012, op. cit., s. 366-367. 
54

 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 330. 
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jako pro pachatele, účastníkovi se přičítají i okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby 

apod.).
55

  

V přísně akcesorických systémech je nezbytný institut nepřímého pachatelství, jenž 

pokrývá situace, kdy je „hlavní pachatel“ trestně neodpovědný (pro nedostatek věku, 

nepříčetnost, jednání za okolností vylučujících protiprávnost apod.).
56

 Solnař však poukazuje 

na význam a přínos institutu nepřímého pachatelství i v systémech založených na zásadě 

osamostatnění účastenství (resp. v systémech s velmi limitovanou akcesoritou účastenství).
57

  

Kvantitativní rovinou akcesority se rozumí závislost trestnosti účastníka na stadiu 

činu hlavního pachatele. Obvykle bývá vyžadováno alespoň stadium pokusu trestného činu, 

ačkoli může být dostatečná pouze jeho příprava. S kvantitativní rovinou se pojí otázka, zda 

a popřípadě jakým způsobem má být trestné jednání „účastníka“, jenž vykonal činnost 

zákonem postihovanou jako účastenství, ačkoli se hlavní pachatel o spáchání trestného činu 

ani nepokusil (tzv. pokus účastenství, viz dále).
58

 

 

Zásada osamostatnění účastenství je pojmovým opakem zásady akcesority 

a vyjadřuje samostatnost, resp. nezávislost trestní odpovědnosti účastníka na trestnosti 

hlavního trestného činu a jeho pachateli. Někteří autoři zastávají názor (podle mého názoru 

správný), že se jedná spíše o značně uvolněnou zásadu akcesority, neboť účastník nikdy 

nemůže být zcela nezávislý na hlavním pachateli.
59

 Solnař a kol. v této souvislosti 

upozorňuje, že i v systému založeném na zásadě osamostatnění se uplatní „minimální forma 

akcesority“, která je pojmovým znakem každého účastenství. Touto minimální formou 

rozumí odvislost trestní odpovědnosti účastníka na právní kvalifikaci trestného činu, třebaže 

ve skutečnosti nebyl spáchán.
60

  

 

Jak jsem již upozorňovala v předcházejícím textu, nebudu se podrobně zabývat 

historickými úpravami účastenství na českém území. Nicméně pro správné pochopení platné 

úpravy účastenství je vhodné připomenout, na jakých zásadách bylo založeno účastenství za 

účinnosti předchozích trestních zákonů.  

                                                 
55

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 389 a JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 330-331. 
56

 V podrobnostech o institutu nepřímého pachatelství si dovoluji odkázat na dostupnou odbornou literaturu, 

především na pojednání Solnařovo. Viz SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 40-46. 
57

 Viz SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 40-50.  
58

 JELÍNEK, 2009, op. cit., s. 330.  
59

 JELÍNEK, 2009, op. cit., s. 329-330, nebo SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 417. 
60

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., s. 390. 
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Za účinnosti trestního zákona z roku 1852 (dále také jen „TZ 1852)
61

 vyvolávala 

otázka akcesority či osamostatnění účastenství četné odborné diskuze, právní teorie se 

přiklonila k názoru, že se úprava účastenství blíží spíše zásadě osamostatnění účastenství 

(popř. se jedná o velmi slabou akcesoritu), a to především s odkazem na § 9 TZ 1852, jenž 

podle zásad o trestnosti pokusu trestného činu trestal i pokus návodu nebo pomoci 

(tzv. nedokonané svádění).
62

 Prušák uzavírá, že akcesorní povaha účastenství je rakouskému 

trestnímu právu neznámá, a že „[t]restny jsou návod a pomoc (spoluvina a účastenství) 

vzhledem k činnosti objektivně zločinné, t. j. k činnosti bezprávné, jež odpovídá jisté skutkové 

podstatě […]. Zda pachatel (přímý) činnost tu skutečně vykonal, je pro existenci trestného 

návodu, - zda lze ji jemu k vině přičísti a jej trestati, je pro existenci a trestnost návodu 

i pomoci naprosto nerozhodno.“
63

 (srov. výše uvedenou „minimální formu akcesority“ podle 

Solnaře a kol.). 

S ohledem na nejasnou textaci zákona byla v trestním zákoně z roku 1950 upravena 

zásada osamostatnění výslovně – trestnost návodce a pomocníka nebyla závislá na trestnosti 

přímého pachatele (srov. § 7 odst. 3 TZ 1950) a nadále zůstává trestný pokus návodu nebo 

pomoci podle ustanovení o pokusu trestného činu (srov. § 7 odst. 4 TZ 1950). 

Trestní zákon z roku 1961 znamenal obrat v právní úpravě účastenství, neboť zakotvil 

zásadu (přísné) akcesority účastenství.
64

 Kromě přidání nové formy účastenství - 

organizátorství - dále zavedl obecnou trestnost přípravy trestného činu, v jejímž rámci byla 

postihována i účastnická jednání – organizátorství, návod a pomoc. Solnař a kol. k tomuto 

poznamenává, že nelze takovou změnu hodnotit bezvýhradně kladně. Účastnická jednání 

postihovaná v rámci přípravy trestného činu jsou zpravidla závažnější, než přípravná jednání 

samotného pachatele, neboť již nezávisí na vůli samotného účastníka, dospěje-li trestný čin 

alespoň do stadia pokusu. Navíc lze částečné vyčlenění účastenství do úpravy přípravy 

(jež navíc systematicky předchází úpravě účastenství) označit za nelogické.
65

  

Účinný trestní zákoník z roku 2009 převzal z předchozího trestního zákoníku zásadu 

akcesority účastenství, a to akcesority přísné, která vyžaduje spáchání trestného činu trestně 

odpovědným pachatelem, přičemž tento pachatel musí trestný čin dokonat, nebo se o něj 

alespoň pokusit (srov. § 24 tr. zák.). Není však rozhodné, zda a jakým způsobem bude 

pachatel v konkrétním případě potrestán. Právní kvalifikace jednání účastníka není zcela 

                                                 
61

 Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění účinném do 31. 7. 1950. 
62

 Blíže se touto otázkou zabývá např. ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 37-51, nebo KRATOCHVÍL, Vladimír. Zásada 

osamostatnění účastenství: argumenty „pro“ a „proti“. Právní praxe. 1996, roč. 44, č. 8-9, s. 530-532 
63

 PRUŠÁK, 1912, op. cit., s. 137. 
64

 V podrobnostech viz také ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 99-121. 
65

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 391-393.  
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závislá na právní kvalifikaci jednání pachatele (případy excesů pachatele nebo okolností 

podmiňujících použití vyšší trestní sazby, jež lze přičítat pouze pachateli, neboť u účastníka 

nejsou kryty zaviněním),
66

 nejedná se tedy o velmi přísnou akcesoritu.  

Zároveň byl převzat i postih účastenských jednání jako přípravy trestného činu 

(srov. § 20 tr. zák.), nedospěl-li hlavní trestný čin alespoň do stadia pokusu (tzv. pokus 

účastenství). Oproti trestnímu zákonu z roku 1961 je však příprava trestná jen u zvlášť 

závažných zločinů (§ 14 odst. 3 tr. zák.), jestliže to zákon ve zvláštní části stanoví výslovně. 

Došlo k dekriminalizaci mnoha přípravných jednání, s čímž lze v obecné rovině souhlasit, 

avšak tato skutečnost nebyla nikterak promítnuta do úpravy účastenství, čímž vznikají mezery 

v postihu účastenských jednání a účastník je tak fakticky odpovědný za náhodu.  

 

1.3.2. Formy účastenství – organizátorství, návod, pomoc 

Až do roku 1962, kdy vstoupil v účinnost trestní zákon z roku 1961, existovaly 

v českém právním řádu jen dvě formy účastenství – návod a pomoc, stejně jako je tomu ve 

většině evropských zemí založených na zásadě jednotnosti trestného činu (dualistickém 

systému). Po vzoru sovětských Základů trestního zákonodárství Svazu SSR a svazových 

republik z roku 1958 byla do českého práva převzata nová, typově nejzávažnější forma 

účastenství – organizátorství,
67

 již převzal i současný trestní zákoník. 

Ačkoli tak není u jednotlivých forem účastenství zdůrazňováno výslovně, vždy musí být 

splněny obecné podmínky odpovědnosti za účastenství (především příčinný vztah mezi 

jednáním účastníka a jednáním pachatele a úmysl účastníka), jak je o nich pojednáno dále. 

 

A. Organizátorství 

Organizátorem trestného činu je ten, kdo spáchání činu zosnoval nebo řídil [srov. § 24 

odst. 1 písm. a) tr. zák.], není-li vzhledem k přímé účasti na trestném činu zároveň 

spolupachatelem.
68

 Účelem institutu organizátorství je postihnout formy trestné činnosti osob, 

které se na trestném činu účastní rozhodujícím způsobem, aniž by však zároveň byly 

spolupachateli, čímž je ex lege zužován pojem pachatele trestného činu.
69

 

Zosnováním se rozumí „činnost [před spácháním trestného činu] spočívající nejen 

v iniciování dohody o spáchání trestného činu, ale i ve vypracování plánu jeho spáchání, 

vyhledávání osob, které by se na něm podílely, zajišťování jejich vzájemného styku, 
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 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 331. 
67

 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 320. 
68

 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 263. 
69

 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 321. 
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rozdělování úkolů těmto osobám před spácháním trestného činu apod.“.
70

 Řízením jsou 

„úkony [ve stadiu páchání trestného činu] spočívající v usměrňování všech osob podílejících 

se na trestné činnosti, vydávání konkrétních pokynů těmto osobám apod.“.  

Organizátor odpovídá za všechny trestné činy, které zosnoval nebo řídil, a to bez ohledu 

na vědomost hlavního pachatele nebo pachatelů o činnosti organizátora. Zároveň je třeba 

upozornit, že v důsledku činnosti organizátora nemusí dojít k vytvoření organizované 

skupiny.
71

 Důkazem tohoto tvrzení může být mimo jiné i skutečnost, že konstantní judikatura 

dovodila, že organizovaná skupina je sdružení nejméně 3 osob (viz předcházející text), 

zatímco organizátor může zosnovat nebo řídit trestný čin spáchaný jen jedním pachatelem.  

Od organizátorství jako formy účastenství je třeba odlišovat přitěžující okolnost, 

spáchá-li (spolu)pachatel trestný čin jako organizátor [§ 42 písm. o) tr. zák.], stejně jako 

postih organizátora trestného činu podle speciálních ustanovení ve zvláštní části zákona, kdy 

je organizátorství formálně povýšeno na pachatelství [např. § 339 odst. 2 písm. a) nebo § 340 

tr. zák.].
72

  

Na rozdíl od návodu je organizátorství „závažnější a nebezpečnější formou trestné 

součinnosti, protože organizátor se ve svém jednání neomezuje jen na vzbuzení rozhodnutí 

spáchat trestný čin, ale vyvíjí širší a intenzivnější činnost, která svou povahou naplňuje 

zákonné znaky ,zosnováníʻ a ,řízeníʻ trestného činu“.
73

  

 

B. Návod 

Návodcem je ten, kdo v jiném úmyslně vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin 

[srov. § 24 odst. 1 písm. b) tr. zák.]. Návod musí směřovat vůči určité trestně odpovědné 

osobě, popř. osobám, a k určitému trestnému činu; jinak se může jednat nanejvýš o trestný čin 

podněcování (srov. § 364 tr. zák.), popřípadě o trestný čin schvalování trestného činu, splní-li 

podmínky dostatečné určitosti (srov. § 365 tr. zák.). Návod trestně neodpovědné osoby je 

postihován jako nepřímé pachatelství.
74

 Účelem institutu návodu je postihnout jednání osoby, 

které stojí u samotného zrodu myšlenky pachatele spáchat trestný čin, neboť bez návodu by 

trestný čin nebyl spáchán.
75

  

Formy návodu zákon blíže nevymezuje (na rozdíl od organizátorství a pomoci), mohou 

tedy být v zásadě jakékoliv. Demonstrativní výčet obsahoval § 5 TZ 1852, podle něhož mohl 
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 Rozhodnutí Ústavního soudu publikované pod č. N 18/10 SbNU 119. 
71

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 402. 
72

 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 320. 
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 Rozhodnutí publikované pod č. 67/1971 Sb. rozh. tr.  
74

 K tomu např. již Kallab, op. cit., s. 71.  
75

 SOLNAŘ, 2009, op. cit., druhá část, s. 407. 
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být návod realizován rozkazem, radou, poučením či pochvalou.
76

 Tento demonstrativní výčet 

můžeme doplnit např. o sázku, ujednání za mzdu,
77

 pohrůžku apod. Nesmí se však jednat 

o situaci, kdy je naváděná osoba zcela zbavena svobodné vůle (např. krajní nouze), neboť by 

se jednalo o nepřímé pachatelství. Návod může být učiněn ústně, písemně, ale třeba 

i konkludentně (např. gesto, posunek, pokývnutí nebo zavrtění hlavou); vždy však musí jít 

o konání; opomenutím nelze jiného navést ke spáchání trestného činu.
78

  

Forma návodu přitom může mít vliv na stupeň nebezpečnosti návodu, což se zpravidla 

odrazí při stanovení druhu a výměry trestu (např. rozkaz je nebezpečnější než prostá rada). 

Svedení dítěte mladšího patnácti let, mladistvého nebo osoby ve věku blízkém věku 

mladistvých je dokonce obecně přitěžující okolností [srov. § 42 písm. i) tr. zák.], neboť 

návodce (především, avšak nikoli pouze) v takovém případě může být nebezpečnější než sám 

pachatel.
79

 Pachatel si přitom nemusí být vědom návodcova jednání. 

Nadbytečný návod, kdy návodce chce vzbudit v jiné osobě rozhodnutí spáchat trestný 

čin, avšak neví, že tato osoba se pro spáchání tohoto trestného činu již sama (popř. pod vlivem 

jiného návodce) rozhodla, je v zásadě utvrzováním této osoby v rozhodnutí spáchat trestný 

čin. Ačkoli se jedná pouze o pokus návodu (návodce se pokusil vzbudit rozhodnutí, avšak 

neuspěl – mezi jeho jednáním a rozhodnutím osoby spáchat trestný čin není příčinná 

souvislost), jenž je trestán jako příprava, která je však trestná pouze u vybraných trestných 

činů (viz předcházející text), posuzuje judikatura (v zásadě nesprávně) takové případy jako 

psychickou (intelektuální) pomoc.
80

 

Jiná situace nastává v případě tzv. bezvýsledného (bezúspěšného) návodu,
81

 kdy 

návodce uspěl a vzbudil v osobě rozhodnutí spáchat trestný čin, avšak tato osoba (pachatel) se 

o spáchání trestného činu z různých důvodů ještě ani nepokusila. Z důvodu akcesority 

účastenství může být návodce postihován pouze za pokus účastenství, tedy za přípravu 

trestného činu, je-li v daném případě příprava trestná. Stejně může být za pokus účastenství 

(přípravu trestného činu) trestán návodce, jenž neuspěl ve svém úmyslu vzbudit v jiné osobě 
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 PRUŠÁK, 1912, op. cit., s. 130. 
77

 KRATOCVHÍL, 2012, op. cit., s. 356.  

Na Slovensku je požádání jiného, aby spáchal trestný čin, trestáno jako objednatelství, které je samostatnou 

formou účastenství. K tomu více viz ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 166-169. 
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 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 321-322. 
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 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 404. 
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 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 323.  
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 Rozlišování návodu nezdařeného, bezvýsledného a nadbytečného je vlastní pouze části doktríny, a to zřejmě 

pod vlivem německé právní teorie. Např. Prušák všechny případy označoval jako nezdařený návod. 

Srov. PRUŠÁK, 2012, op. cit., s. 131.  
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(tzv. alias facturus, též omni modo facturus)
82

 rozhodnutí spáchat trestný čin, jedná se 

o tzv. nezdařený návod.
83

 

Opakovaní zatím bezvýsledného návodu směřujícího ke stejné osobě a ke stejnému 

trestnému činu se posuzuje jako jediný návod – pokračování v návodu, samozřejmě za 

podmínky, podaří-li se osobu ke spáchání trestného činu přesvědčit a dospěje-li jí páchaný 

trestný čin alespoň do stadia pokusu.
84

  

 

Podle ustanovení o návodu je zpravidla postihován také tzv. agent provokatér, dospěl-

li trestný čin naváděné osoby alespoň do stadia pokusu; jinak může být trestný za přípravu 

trestného činu. K postihu agenta provokatéra jako návodce se klonila i starší trestněprávní 

nauka, a to často i tehdy, nesměřoval-li jeho úmysl k dokonání trestného činu.
85

  

Takové řešení je však beze zbytku správné pouze v případě, směřuje-li úmysl 

provokatéra nejen k usvědčení pachatele, ale rovněž i ke spáchání samotného trestného činu. 

V opačném případě, kdy provokatér nechce, aby k trestnému činu skutečně došlo, a zároveň 

zajistí, aby pachatelovo jednání nedospělo dále než do stadia pokusu, nejsou splněny 

podmínky návodu (chybí úmysl návodce směřující ke spáchání trestného činu); tehdy je 

postih agenta provokatéra jako návodce sporný.
86

 Podle Kallaba by měl být beztrestným agent 

provokatér, jemuž se podaří zabránit dokonání trestného činu.
87

 V zahraničních úpravách 

ostatně není takové řešení výjimečné.  

S ohledem na rozsah předkládané práce a množství odborných pojednání na téma 

trestnosti (především policejní) provokace a trestní odpovědnosti agenta provokatéra si 

dovoluji již jen odkázat na tato pojednání.
88

 

 

Na rozdíl od návodu, jenž v osobě vzbuzuje rozhodnutí trestný čin spáchat, (psychická) 

pomoc jen utvrzuje osobu v (dřívějším) rozhodnutí trestný čin spáchat. Jestliže se pomocník 

domnívá, že osobu pouze utvrzuje v rozhodnutí trestný čin spáchat, ačkoli tato osoba ještě 

nepojala myšlenku jej spáchat, nemůže se jednat o návod, jestliže úmysl pomocníka směřoval 
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 Osoba, která je naváděna ke spáchání trestného činu, ačkoli se již dříve k této činnosti rozhodla. Srov. Ottův 
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pouze k utvrzení, nikoli ke vzbuzení rozhodnutí; v úvahu tak přichází pouze odpovědnost za 

psychickou pomoc.
89

 

 

C. Pomoc 

Pomocníkem je osoba, která jinému umožní nebo usnadní spáchání trestného činu 

[srov. § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák.]. Pomoc tak můžeme definovat jako úmyslnou 

(kauzální)
90

 podporu pachatele před činem nebo při činu. Stejně jako u ostatních forem 

účastenství musí pomoc směřovat vůči určitému pachateli a ke spáchání určitého trestného 

činu, pachatel si však nemusí být vědom poskytované pomoci. 

Pomoc může být v některých případech poskytnuta pachateli až po (formálním) 

dokonání trestného činu, avšak před jeho dokončením (např. u trestných činů trvajících nebo 

předčasně dokonaných). Podpora pachatele po dokončení trestného činu může být trestná 

podle ustanovení o některých formách trestné součinnosti, především jako nadržování (§ 366 

tr. zák.), neoznámení trestného činu (§ 368 tr. zák.), nebo jako podílnictví (§ 214 a 215 

tr. zák.) či legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 a 217 tr. zák.).
91

 

Formy pomoci vymezuje zákon pouze demonstrativně (srov. slovo „zejména“), může 

se jednat např. o opatřování prostředků nezbytných pro spáchání trestného činu, odstraňování 

překážek, utvrzování pachatele v předsevzetí spáchat trestný čin, slib přispět po trestném činu, 

vylákání poškozeného na místo činu nebo hlídání při činu. 

Pomoc můžeme dělit na pomoc fyzickou - opatření prostředků, odstranění překážek, 

vylákání poškozeného, hlídání při činu apod., a pomoc psychickou (intelektuální) – 

např. rada, utvrzování, slib přispět po spáchání činu, i pochvala
92

 apod. Pouhá přítomnost 

„pomocníka“ na místě činu nebo doprovázení pachatele na místo činu není samo o sobě 

pomocí.
93

 

Pomoc může být poskytnuta konáním (pozitivní pomáhání) i opomenutím (negativní 

pomáhání).
94

 Opomenutí však přichází v úvahu pouze tehdy, má-li pomocník zvláštní 

povinnost konat (srov. § 112 tr. zák.) a je-li zároveň schopen tuto zvláštní povinnost splnit, 

avšak nesplní ji s úmyslem podpořit pachatele trestného činu (např. pokladník neuzamkne 

pokladnu).
95
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Pomoc je třeba odlišovat od některých samostatných trestných činů, jež jsou upraveny 

ve zvláštní části zákona, např. nepřekažení trestného činu (§ 367 tr. zák.) a neoznámení 

trestného činu (§ 368 tr. zák.). Těchto trestných činů se může dopustit kdokoli, neboť kdokoli 

má obecnou povinnost konat; opačně v případě negativního pomáhání musí mít osoba zvláštní 

povinnost konat. Neoznámí-li trestný čin osoba, jež má zvláštní povinnost konat, a má-li 

úmysl tímto podpořit pachatele, jedná se o negativní pomoc, nikoli o neoznámení nebo 

nepřekažení trestného činu.
96

 Zároveň je třeba odlišit samostatné trestné činy, které jsou 

materiálně pomocí, např. trestný čin poškození věřitele podle § 222 odst. 2 tr. zák, který je 

pomocí k poškození věřitele podle § 222 odst. 1 tr. zák.
97

  

K často problematickému odlišování pomoci od spolupachatelství, jež je v českém 

právu založeno na objektivní teorii (východiskem je jednání popsané v příslušné skutkové 

podstatě), viz předcházející výklad o spolupachatelství a poslední kapitolu této práce.  

 

1.3.3. Obecné podmínky odpovědnosti za účastenství a trestání účastenství 

Právní úprava účastenství předpokládá dvě základní podmínky trestní odpovědnosti 

účastníka – příčinný vztah mezi činem účastníka a činem hlavního pachatele, a zavinění 

účastníka ve formě úmyslu; při nesplnění byť jen jedné z těchto podmínek se nejedná 

o účastenství.
98

  

 

A. Příčinný vztah 

Požadavek příčinného vztahu mezi činem účastníka a činem hlavního pachatele plyne 

ze zásady akcesority; z tohoto důvodu ani není možný pokus účastenství. Čin hlavního 

pachatele musí naplňovat všechny znaky trestného činu (znaky obecné, typové 

i protiprávnost);
99

 účastnické jednání vztahující se k jinému protispolečenskému činu 

(např. přestupek) nenaplňuje znaky účastenství podle trestního zákoníku. Účastenství není 

možné na činu, který není trestným činem z důvodů vylučujících protiprávnost (např. nutná 

obrana – § 29 tr. zák., nebo krajní nouze - § 28 tr. zák.).
100

 

Z tohoto požadavku rovněž plyne, že ve vztahu k činu, který zákon neprohlašuje za 

trestný, nemůže existovat účastenství – např. sebevražda, umělé přerušení těhotenství apod. 

Má-li být takové účastnické jednání trestné, musí tak zákon ve zvláštní části stanovit 
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 MIŘIČKA, op. cit., s. 97. 
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 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 328-329. 
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 SOLNAŘ, 2009, op. cit., část druhá, s. 393. 
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 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 331. 
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 ŠÁMAL, 2016, op. cit., s. 269 
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výslovně, což na mnoha místech také činí – např. účast na sebevraždě (srov. § 144 tr. zák.), 

nebo pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (srov. § 161 tr. zák.).
101

  

Odlišně zanikne-li trestní odpovědnost pachatele až dodatečně (z důvodu účinné 

lítosti, promlčení trestního stíhání nebo dobrovolného upuštění od dokonání trestného činu – 

srov. § 33, 34 a 21 odst. 3 tr. zák.), není tím dotčena trestnost účastníka, neboť obecné 

způsoby zániku trestnosti se vážou jen k určité osobě. Totéž platí i pro beztrestnost blízkých 

osob v případě nadržování, nepřekažení nebo neoznámení trestného činu (srov. § 366 až 368 

tr. zák.).
102

 

Příčinným vztahem je rovněž třeba rozumět odpovědnost účastníka pouze za své 

účastnické jednání, které směřuje vůči danému hlavnímu trestnému činu. Organizátor je 

trestně odpovědný pouze za organizátorství toho trestného činu, jenž zosnoval nebo řídil, 

návodce za návod k trestnému činu, k němuž navedl. Obdobně musí být dán příčinný vztah 

i v případě pomoci k trestnému činu. Pokud pachatel trestného činu nevyužije pomocníkovu 

pomoc (např. odmítne spáchat trestný čin jím nabízeným nástrojem), může být pomocník 

stále odpovědný za psychickou pomoc; není-li možné dovodit psychickou pomoc, může se 

jednat nanejvýš o přípravu k trestnému činu (§ 20 tr. zák.).
103

  

Je otázkou, jestli je trestné účastenství k jinému účastenství, tedy může-li být dán 

potřebný příčinný vztah mezi hlavním trestným činem pachatele a jednáním účastníka, které 

směřuje vůči jinému účastníkovi (např. návod k pomoci k trestnému činu, nebo pomoc 

k pomoci trestného činu). Solnař a kol. se domnívá, že dospěje-li hlavní trestný čin alespoň do 

stadia pokusu, pak může být trestné bližší i vzdálenější účastenství.
104

 Možnost návodu 

k návodu nebo pomoci či pomoci k pomoci či návodu připouštěla i prvorepubliková právní 

teorie.
105

  

Účastníkem nemůže být osoba, k jejíž ochraně je příslušné ustanovení určeno. 

Například dítě nemůže být účastníkem trestného činu podání alkoholu dítěti (§ 204 tr. zák.), 

a to i kdyby jeho pachatele k podání alkoholu navedlo. Obdobně těhotná žena nemůže být 

účastníkem žádného z trestných činů proti těhotenství ženy podle § 159-162 tr. zák. – viz 

§ 163 tr. zák.
106
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Poslední poznámka směřuje k otázce pokračování v účastenství, které je podle 

většinové právní teorie
107

 i ustálené judikatury
108

 v důsledku zásady akcesority účastenství 

nepřípustné; jedná se pouze o několikanásobné účastenství. Trestní odpovědnost účastníka se 

vždy odvíjí od činnosti hlavního pachatele, pročež se může jednat o pokračování v účastenství 

pouze za podmínky, že se účastník stále stejným způsobem účastní jednotlivých dílčích útoků 

hlavního pachatele, který pokračuje v trestné činnosti ve smyslu § 116 tr. zák.
109

 

 

B. Úmysl 

Druhou klíčovou podmínkou trestní odpovědnosti účastníka je tzv. dvojí úmysl, neboť 

úmysl účastníka musí zahrnovat nejen samotné spáchání trestného činu trestně odpovědným 

pachatelem, nýbrž i jeho účast na spáchání tohoto trestného činu; postačí i úmysl nepřímý 

(§ 15 tr. zák).
110

  

Úmysl účastníka musí zahrnovat čin hlavního pachatele, a to alespoň v hrubých rysech. 

Nestačí však určení trestného činu jen podle znaků skutkové podstaty, aniž by byl 

konkretizován.
111

 Tato podmínka může být značně problematická především v případech, kdy 

se představa účastníka o trestném činu neshoduje s pozdějším reálným průběhem činu 

(případy tzv. excesu nebo omylu hlavního pachatele).  

Spáchá-li pachatel závažnější trestný čin, v němž je však zahrnut méně závažný trestný 

čin, k němuž směřovalo jednání účastníka (např. loupež zahrnuje krádež, nebo vražda 

zahrnuje ublížení na zdraví), je pachatel odpovědný za spáchání závažnějšího trestného činu, 

zatímco účastník je odpovědný pouze za účastenství na méně závažném trestném činu. Je-li 

však pachatelem spáchaný trestný čin zcela odlišný od trestného činu, k němuž směřovala 

vůle účastníka, může být účastník trestně odpovědný pouze za přípravu toho trestného činu, 

k němuž směřovala jeho vůle.
112

 

                                                 
107

 Možný odchylný názor představuje Togner ve svém článku, v němž upozorňuje, že podle jeho názoru 

neobstojí judikatorní závěry o nepřípustnosti pokračování v účastenství „pro rozpor s principem 

přiměřenosti trestání ve vztahu k závažnosti trestného činu a osobě pachatele“ a pro rozpor „se zásadou 

individuálního posuzování jednotlivých osob zúčastněných na trestném činu, tedy posuzování účastníka 

nezávisle na posuzování pachatele“. TOGNER, Michal. Pokračování v účastenství. Trestněprávní revue. 

2008, roč. 7, č. 8, s. 251. 
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 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 333 nebo SOLNAŘ, 1959, op. cit., s. 108-110. 
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Dopustí-li se pachatel méně závažného trestného činu, je odpovědný za tento reálně 

spáchaný trestný čin, zatímco účastník je odpovědný za pokus účastenství, tedy za přípravu 

závažnějšího trestného činu, je-li příprava trestná.
113

  

Naplní-li pachatel kvalifikovanou skutkovou podstatu namísto základní skutkové 

podstaty, k níž směřovala vůle účastníka, není vyloučeno přičítání příslušné okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby a tím i trestní odpovědnost účastníka za 

kvalifikovanou skutkovou podstatu, je-li tato okolnost kryta zaviněním účastníka ve smyslu 

§ 17 tr. zák.
114

  

Omyl pachatele je pro trestní odpovědnost účastníka v zásadě bez významu, dospěl-li 

trestný čin pachatele, k němuž směřovalo účastnické jednání, alespoň do stadia pokusu. Pokud 

však v důsledku omylu není pachatel trestně odpovědný, je vyloučeno účastenství na takovém 

činu pachatele (z důvodu akcesority účastenství). Nespoléhal-li účastník na omyl pachatele, 

přichází v úvahu pouze jeho odpovědnost za přípravu trestného činu, k němuž směřoval jeho 

úmysl;
115

 v opačném případě se jedná o nepřímé pachatelství
116

 (§ 22 odst. 2 tr. zák.). 

 

C. Trestání účastenství 

Na závěr zbývá již jen krátce pojednat o zániku trestnosti účastníka a k trestání 

účastenství. Trestní odpovědnost účastníka zaniká za obdobných podmínek, jako je tomu 

v případě zániku trestnosti přípravy a pokusu trestného činu (srov. § 24 odst. 3 a 4 tr. zák. 

s § 20 odst. 3 a 4 a § 21 odst. 3 a 4 tr. zák.). Trestní odpovědnost účastníka zaniká, jestliže 

dobrovolně upustil od dalšího účastenství na trestném činu (dobrovolné je upuštění tehdy, 

nebrání-li účastníkovi nic v dokonání svého účastenství),
117

 a zároveň buď odstranil 

nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestným zákonem (např. přemluví pachatele, 

odebere pachateli jím poskytnutý prostředek, upozorní ohroženou osobu apod.),
118

 anebo 

učiní oznámení příslušnému orgánu v době, kdy ještě může být odstraněno nebezpečí vzniklé 

chráněnému zájmu. I bezvýsledná snaha účastníka zabránit spáchání trestného činu 

nevylučuje jeho beztrestnost (srov. § 24 odst. 4 tr. zák.).
119

 

Základní zásadu ovládající trestání účastenství stanoví § 24 odst. 2 tr. zák., podle 

něhož se pro trestání účastníků zásadně užijí ustanovení o trestnosti pachatele (s výjimkou 
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případů excesů - viz předcházející text, nebo při existenci okolností podmiňujících použití 

vyšší trestní sazby přičitatelných pouze pachateli). Určující pro stanovení trestu i jeho výměry 

jsou především ustanovení obecné i zvláštní části trestního zákoníku vztahující se 

k trestnému činu, k němuž účastenství směřovalo.
120

  

V obecné rovině platí zásada rovnosti forem účastenství, pro stanovení trestu a jeho 

výměry není rozhodné, zda se jednalo o organizátorství, návod nebo pomoc, ačkoli zákon 

umožňuje mimořádné snížení trestu odnětí svobody pomocníka (srov. § 58 odst. 5 tr. zák.). 

Při stanovení druhu a výměry trestu zákon ukládá soudu, aby přihlédl rovněž k významu 

a povaze účasti účastníka na spáchání trestného činu [srov. § 39 odst. 6 písm. b) tr. zák.].
121

 

Návod a organizátorství může být i obecnou přitěžující okolností [srov. § 42 písm. i) 

a o) tr. zák.]. Přitěžující okolnost spáchání trestného činu osobou, která byla zároveň 

organizátorem, může být přičítána pouze pachateli nebo spolupachateli, který je zároveň 

organizátorem, nikoli však osobě, která je pouze organizátorem (účastníkem), nebo pachateli 

trestného činu, u kterého bylo organizátorství povýšeno na pachatelství (např. § 340); uvedené 

vyplývá ze zákazu dvojího přičítání (srov. § 39 odst. 4 tr. zák.).
122

 

 

V dalších otázkách týkajících se účastenství (např. v otázce přípustnosti účastenství na 

kulposních trestných činech)
123

 si s ohledem na rozsah předkládané práce dovoluji již jen 

odkázat na dostupnou odbornou literaturu. 
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2. Právní úprava účastenství ve Francii 

 

Dříve, než přistoupím k výkladu o právní úpravě účastenství ve Francii, je vhodné 

připomenout prameny francouzského trestního práva, jejich strukturu a stručný historický 

vývoj, a také upozornit na základy trestní odpovědnosti fyzických osob,
124

 především na 

konstitutivní prvky trestného činu a jejich stručnou charakteristiku. V další části kapitoly 

budu klást důraz na pojem a druhy pachatele, pojem návodce i pomocníka a nastíním 

i problematiku spolupachatelství ve francouzské judikatuře.  

 

2.1.  Stručný nástin historického vývoje trestního práva a úpravy účastenství  

Ačkoli se možné přístupy k etapizaci vývoje trestního práva na území Francie značně 

liší, lze identifikovat několik významných mezníků, které oddělují hlavní vývojové tendence 

moderního francouzského trestního práva. Takovým mezníkem je v novověké historii 

především Velká francouzská revoluce, přijetí napoleonských kodexů a přijetí nového 

trestního zákoníku v roce 1992. V návaznosti na předestřenou etapizaci bude pojat 

i následující výklad, s ohledem na rozsah předkládané práce se však jedná pouze o stručný 

nástin, proto je místy potřeba přistoupit i k určitému zjednodušení, příp. generalizaci. 

 

Období starověku, středověku a raného novověku lze charakterizovat postupným 

přechodem od krevní msty a soukromých válek mezi rodinami pachatele a oběti (často velmi 

kruté, platila zásada, že účel světí prostředky)
125

 po vznik soukromé justice a postupné 

vytváření předpokladů pro efektivní fungování justice veřejné. Na počátku tohoto vývoje byla 

trestní odpovědností kolektivní, nepřihlížející k zavinění jednotlivců.
126

  

Postupně se v návaznosti na rozvoj států a jejich pravomocí etablovala soukromá 

justice, jejímž hlavním účelem bylo eliminovat krevní mstu. Nově mohla rodina pachatele 

zavrhnout a tím se ušetřit trestu (l’abandon noxal), pachatel se také mohl penězi vykoupit 

apod.
127

 Posilováním úlohy veřejné moci a převzetím represivní úlohy státem se soukromá 
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justice transformovala do justice veřejné, která již zakazovala svémocné trestání pachatele, 

a tuto úlohu přenesla na soudní orgány. 
128

 

V tomto období nelze hovořit o účastenství jako o obecné formě trestné činnosti. 

Účastenství bylo v zákonech nebo obyčejích vymezováno kazuisticky, vždy ve vztahu 

k jednotlivým trestným činnostem. Účastníci potom byli zřejmě jako osoby zúčastněné na 

trestném činu trestáni stejně jako pachatelé. Tomuto závěru nasvědčují historické prameny, 

z dřívější éry např. vizigótský zákoník, z doby pozdější např. Obyčeje bovézského kraje 

Philippa de Beaumanoir nebo třeba ordonance z Blois z května 1579 (Ordonnance de Blois de 

mai 1579).
129

 

 

Trestní právo v období l’Ancien Régime („starý režim“, období počínající cca od 16. až 

17. století
130

 a trvající do Velké francouzské revoluce v r. 1789) Desportes a kol. 

charakterizuje jako zvykové (pramenem práva byl zpravidla právní obyčej), svévolné (příliš 

široká možnost uvážení pro soudce), introspektivní (přílišné množství trestných činů proti 

náboženství, morálce nebo dobrým mravům) a brutální (s ohledem na torturu a povahu 

ukládaných trestů).
131

 Svévolnost práva posilovalo monarchovo poměrně široké právo udílet 

milosti a vydávat tzv. lettres de cachet.
132

 V průběhu 18. století se především pod vlivem díla 

Cesare Beccaria O zločinech a trestech (1764) zvedá mezi francouzskými právníky a filosofy 

vlna kritiky nejen stávajícího trestního práva, ale i uspořádání politického, ekonomického 

i sociálního, kterážto je předzvěstí Velké francouzské revoluce.
133

 

Úprava účastenství nedoznala v tomto období žádných zásadních změn. Shodně 

s obdobím raného novověku se jedná o úpravu kazuistickou, obsaženou v právních předpisech 

(v ordonancích) nebo v obyčejovém právu. Účastníci byli zřejmě trestáni stejně jako 

pachatelé.
134
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115-116 a 123-124. Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat.  
130

 Nepanuje shoda, od kdy lze datovat zánik feudalismu a počátek absolutismu ve Francii, např. Soyer datuje 

počátek tohoto období do 16. století, Ottův slovník naučný jej nevymezuje vůbec. Srov. SOYER, op. cit., 

s. 23.; Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: Paseka, 1996, sv. 2, 

Alqueire-Ažušak, s. 267. 
131

 DESPORTES, Frédéric, LE GUNEHEC, Francis. Le nouveau droit pénal. Tome 1, Droit pénal général. 6e 

éd. Paris: Economica, 1999, s. 27. 
132

 Zapečetěný dopis podepsaný králem a jedním z ministrů, jenž určité osobě oznamoval královu vůli. Zpravidla 

se jednalo o dopis, jímž byla určitá osoba bez soudu a bez možnosti odvolání uvězněna, nebo vyhoštěna. 

Dopisů bylo často zneužíváno pro potrestání nebo eliminaci nepohodlných osob bez řádného soudu. 

Srov. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: Paseka, 1999, sv. 15, 

Krajčij-Ligustrum, s. 949.  
133

 STEFANI, op. cit., s. 59-60. 
134

 BEAULIEU, op. cit., s. 123-127. 
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Období mezi Velkou francouzskou revolucí a přijetím napoleonských kodexů, 

tzv. l’Époque intermédiaire („prostřední“ nebo „přechodná epocha“),
135

 je poměrně krátké, 

avšak z hlediska francouzského trestního práva velmi významné. V roce 1791 byl přijat 

historicky první francouzský trestní zákoník (Code pénal de 1791, dále jen „C. pén. 

1791“),
136

 který kodifikoval a unifikoval trestní právo platné na území Francie.
137

  

C. pén. 1791 byl inspirován myšlenkami C. Beccarii, což se projevilo především 

v úpravě trestů - trest smrti bylo možné uložit jen za několik nejzávažnějších trestných činů, 

ostatní tělesné tresty byly zrušeny a zbylé tresty byly systematicky zmírněny.
138

 Základním 

principem zákoníku byla rovnost před zákonem.
139

 Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že 

pokus trestného činu nebyl obecnou formou trestné činnosti, trestný byl pouze pokus úkladné 

vraždy (l’assassinat) a pokus travičství (l’empoisonnement).
140

 

C. pén. 1791 přinesl první obecnou úpravu účastenství, přičemž postihoval pouze 

účastenství na spáchaném zločinu (tedy nikoli na přečinu nebo přestupku).
141

 Část druhá, titul 

třetí („Účastníci zločinu“) stanoví:
142

 

 

„Článek 1 

Je-li spáchán zločin, bude každému, komu bude dokázáno,  

že dary, sliby, rozkazy nebo výhrůžkami navedl viníka nebo viníky ke spáchání tohoto 

zločinu, nebo  

že vědomě a se zločinným úmyslem poskytl viníkovi nebo viníkům prostředky, zbraně 

nebo nástroje, které byly použity ke spáchání zločinu, anebo  

že vědomě a se zločinným úmyslem pomohl nebo asistoval viníkovi nebo viníkům, ať už 

přípravným jednáním, nebo jednáním usnadňujícím spáchání zločinu, nebo tak činil při 

samotném páchání zločinu, 

                                                 
135

 Toto označení používá např. Conte (srov. CONTE, op. cit., s. 6), běžně užívané je potom označení práva 

v tomto období jako „le droit intermédiaire“.  
136

 Ve skutečnosti se jednalo o dva samostatné zákony (zákon z 19.-22. července 1791 o městské a trestní policii 

a zákon z 24. září až 6. října 1791 o kriminální policii), které dohromady tvořily zmiňovaný C. pén. 1791.  
137

 STEFANI, op. cit., s. 61. 
138

 DESPORTES, op. cit., s. 28. 
139

 Rovnost před zákonem byla v C. pén. 1791 pojata téměř absolutně – zákon stanovil absolutně určité tresty za 

jednotlivé trestné činy (les peines fixes).  
140

 Viz část druhá, titul druhý, článek 13 a článek 15 C. pén. 1791.  
141

 Přestupek ve francouzském trestním právu nelze zaměňovat s přestupkem podle českého práva. 

Francouzskému trestnímu právu je vlastní tripartice trestných činů un crime - un délit - une contravention, 

které jsou v této práci překládány jako „zločin – přečin – přestupek“. 
142

 Originální znění dostupné na www: <http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_p

enal_25_09_1791.htm>. 

http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_25_09_1791.htm
http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_25_09_1791.htm
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uložen stejný zákonem stanovený trest, jako pachateli předmětného zločinu.“
143

 

 

Zákon výslovně neupravoval spolupachatelství, pouze účastenství v širším smyslu, 

všechny osoby, které se zákonem stanoveným způsobem podílely na spáchání zločinu, byly 

potrestány stejně jako pachatel. Na rozdíl od české úpravy návodu [§ 24 odst. 1 písm. b) 

tr. zák.] vymezuje C. pén. 1791 (stejně jako následující francouzské trestní zákoníky) 

jednotlivé formy návodu; pomoc je naopak oproti české úpravě [§ 24 odst. 1 písm. c) tr. zák.] 

vymezena v zásadě obecněji. 

 Zbývající články 2 až 4 titulu třetího, pojednávajícího o účastnících zločinů, upravují 

postih osob zúčastněných na zločinu, které nejsou účastníkem v širším smyslu. Podle článku 2 

byl potrestán stejně jako pachatele každý, kdo pobízel ke spáchání zločinu slovním projevem 

na veřejném místě, letákem nebo tiskem rozdávaným na veřejném místě, byl-li tento zločin 

spáchán [obdoba českého podněcování k trestnému činu (§ 364 tr. zák.)]. Odstavec 3 

upravoval podílnictví, kdy podílníka trestal stejně jako pachatele, a odstavec 4 trestal ukrytí 

těla oběti trestem odnětí svobody v délce trvání 4 let.
144

 

 

Za vlády Napoleona I. byly přijaty dva zásadní trestní kodexy - roku 1808 trestní řád 

(Code d’instruction criminelle de 1808) a roku 1810 trestní zákoník (Code pénal de 1810, 

dále jen „C. pén. 1810“). Oba kodexy byly účinné od 1. ledna 1811 a zůstaly v platnosti do 2. 

pol. 20. století (C. pén. 1810 zůstal v platnosti až do března roku 1994, samozřejmě s četnými 

novelizacemi). C. pén. 1810 krátce po jeho přijetí převzali i v Belgii a Lucembursku a stal se 

rovněž modelovým trestním zákoníkem pro další evropské země.
145

 

Ačkoli C. pén. 1810 zachovává hlavní principy revolučního C. pén. 1791 (především 

zásadu zákonnosti trestného činu a trestů
146

 a systém tripartice trestných činů), v mnohém se 

                                                 
143

 Stejně jako i v následujících případech, kdy budu citovat francouzské zákony nebo literaturu, se jedná 

o autorský překlad. Pro přehlednost rozděleno do nepůvodních odstavců. Originální znění: 

„Article 1  

Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir par dons, promesses, ordres ou 

menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre;  

Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes 

ou instruments qui ont servi à son exécution;  

Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les 

faits qui ont préparé où facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé, sera puni de la même 

peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.“  
144

 Srov. článek 2 až 4 části druhé, titul třetí C. pén. 1791.  
145

 A to navzdory skutečnosti, že nebyl příliš systematický, ustanovení o trestní odpovědnosti byla zařazena až za 

ustanovení o trestech, obdobně okolnosti vylučující protiprávnost byly upraveny napříč zvláštní částí 

zákoníku. Srov. DESPORTES, op. cit., s. 29. 
146

 Srov. čl. 4 C. pén. 1810 – „Žádný přestupek, žádný přečin, žádný zločin nemůže být stižen trestem, pokud 

nebyl za trestný označen před jeho spácháním“.  
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vrátil do období před jeho přijetím.
147

 C. pén. 1810 se vyznačoval značnou přísností až 

krutostí,
148

 bylo rozšířeno ukládání trestu smrti,
149

 byly znovu zavedeny některé tělesné tresty 

a ostatní tresty byly opětovně zpřísněny.
150

 Zároveň zavedl tresty relativně určité, s možností 

snížit trest na absolutní minimum v důsledku polehčujících okolností; soudcům tak byla 

opětovně svěřena poměrně široká možnost uvážení.
151

 Oproti C. pén. 1791 se pokus zločinu 

stal obecnou formou trestné činnosti; pokus přečinu byl trestný pouze v případech 

stanovených zákonem, pokus přestupku nebyl trestný.
152

 

Úprava účastenství v C. pén. 1810 s drobnými výjimkami navazovala na C. pén. 1791. 

Shodně s předchozím trestním zákoníkem byla úprava účastenství systematicky zařazena až 

za ustanovení o trestání, a to do druhé ze čtyř knih. Kniha druhá („Osoby trestné, omluvitelné 

a odpovědné za zločiny a přečiny“), obsahující pouze jedinou kapitolu, stanoví:
153

  

 

„Článek 59 

Účastníkům zločinu nebo přečinu bude uložen stejný trest jako pachatelům tohoto 

zločinu nebo přečinu, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

Článek 60 

 Budou potrestáni jako účastníci zločinu nebo přečinu ti, kteří dary, sliby, výhrůžkami, 

zneužitím autority nebo pravomoci, pletichami nebo trestuhodnou lstí podnítí[
154

] spáchání 

zločinu nebo přečinu, nebo ti, kteří udělí instrukce k jeho spáchání, nebo 

ti, kteří opatří zbraně, nástroje nebo jakékoli jiné prostředky, kterých bude použito 

k trestné činnosti, s vědomím, že k ní budou použity, anebo 

ti, kteří vědomě pomáhají nebo asistují pachateli nebo pachatelům zločinu nebo přečinu 

při jednáních přípravných, jednáních ulehčujících jeho spáchání nebo při samotném jeho 

                                                                                                                                               
 Originální znění: „Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas 

prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.“ 
147

 DESPORTES, op. cit., s. 25. 
148

 C. pén. 1810 se spíše než učením Beccarii inspiroval názory anglického filosofa Jeremy Benthama a jeho 

dílem Pojednání o civilním a trestním zákonodárství. Bentham, zakladatel filosofického směru utilitarismu, 

prosazoval myšlenku, že trestná činnost se pachateli nesmí vyplatit. Srov. STEFANI, op. cit., s. 62. 
149

 PRADEL, Jean. Traité de droit pénal et de science criminelle comparée. T. 1, Introduction générale; Droit 

pénal général. 12. éd. à jour au 31 mars 1999. Paris: Editions Cujas, 1999, s. 90. 
150

 CONTE, op. cit., s. 6 
151

 DESPORTES, op. cit., s. 29. 
152

 Srov. úvodní ustanovení C. pén. 1810, článek 2 a 3. 
153

 Originální znění C. pén. 1810 (1. část) je dostupné na www: <http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminell

e/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_1.htm>. 
154

 Francouzský termín „provoquer“ bude nadále v textu překládán jako „podnítit“, neboť není vhodné jej 

překládat jako „vyprovokovat“ a pro český výraz „navádět“ má francouzský jazyk termín „instiguer“. Nelze 

však přikládat slovu „podnítit“ stejný význam, jako má v českém trestním právu (podněcování k trestnému 

činu je samostatný trestný čin, srov. § 364 tr. zák.). 

http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_1.htm
http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_1.htm
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páchání; tím nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona o trestech ukládaných pachatelům 

komplotu nebo provokací ohrožujících vnitřní a vnější bezpečnost státu, a to i v případě, není-

li zločin, který byl předmětem jednání konspirátorů nebo provokatérů, spáchán.“
155

 

 

Oproti C. pén. 1791 byly rozšířeny formy návodu o zneužití pravomoci, pletichy 

a trestuhodnou lest; zneužití autority je zřejmě obdobou dřívější formy návodu „rozkazem“. 

Problematické zůstalo rozlišování mezi spolupachatelstvím a účastenstvím (k rozlišování 

mezi spolupachatelstvím a účastenstvím ve francouzském právu viz dále). 

Další články druhé knihy C. pén. 1791 upravovaly další formy trestné součinnosti. 

Článek 61 trestal stejně jako účastníky osoby, které vědomě ukrývaly pachatele vybraných 

trestných činů. Článek 62 původně trestal podílnictví (ukrývání věcí), které však bylo později 

vyčleněno jako samostatná skutková podstata trestného činu, proto nadále upravoval 

neoznámení zločinu. Obdobně článek 63, který původně rovněž upravoval podílnictví, později 

trestal nepřekažení zločinu nebo přečinu proti zdraví (tělesné integritě člověka), neposkytnutí 

pomoci a neposkytnutí svědectví.
156

  

 

V průběhu 19. a 20. století byl C. pén. 1810 mnohokrát novelizován, aby odpovídal 

měnícím se společenským poměrům a vývoji moderního trestního práva. Nejvýrazněji byla 

změněna ustanovení o ukládání trestů, a to především zrušením trestu smrti nebo trestu 

nucených prací v zámoří. V návaznosti na obecnou tendenci dekriminalizace a liberalizace 

v oblasti trestných činů proti mravům došlo k výrazné proměně ve výčtu trestných činů 

(např. byl zrušen trestný čin cizoložství).
157

 

                                                 
155

 Originální znění:  

„Article 59.  

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou 

de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.  

Article 60.  

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, 

abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné 

des instructions pour la commettre ;  

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant 

qu'ils devaient y servir ;  

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui 

l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice des peines qui seront 

spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires 

à la sûreté intérieure ou extérieure de l'état, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs 

ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.“  
156

 Srov. články 61 až 63 C. pén. 1810 ve znění k 1. lednu 1811 a ve znění k 28. únoru 1994. 
157

 LEVASSEUR, Georges, CHAVANNE, Albert, MONTREUIL, Jean, BOULOC, Bernard. Droit pénal 

général et procédure pénale. 13e éd. Paris: Sirey, 1999, s. 5. 
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V druhé polovině 20. století se začalo uvažovat o přípravě nového trestního zákoníku, 

a to nejen s ohledem na zastarávání C. pén. 1810, nýbrž i s ohledem na evropský trend 

přijímání nových trestních zákoníků v době po druhé světové válce.
158

 V roce 1974 byla za 

účelem revize C. pén. 1810 vytvořena pracovní komise, která v průběhu 80. let předložila 

návrh tří knih nového trestního zákoníku a o pár let později i knihu čtvrtou. Tyto čtyři knihy 

trestního zákoníku byly v legislativním procesu přijaty a vyhlášeny 22. července 1992 jako 

zákony č. 92-683 až 92-686, které spolu s průvodním zákonem č. 92-1336 ze dne 16. prosince 

1992, který stanovil účinnost nového trestního zákoníku od 1. března 1994,
159

 a dekretem 

č. 93-726 ze dne 29. března 1993, který obsahoval nařizovací část zákoníku
160

 a úpravu 

přestupků, tvoří nový trestní zákoník („nouveau“ Code pénal, dále jen „C. pén.“).
161

 Ačkoli 

je C. pén. zcela novým zákonem, nejedná se o revoluční dílo, které by zcela proměnilo systém 

francouzského trestního práva; výraznou změnou je například zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob.
162

 Úprava účastenství v C. pén. bude předmětem následujícího pojednání.  

 

2.2.  Základy trestní odpovědnosti ve Francii  

Při snaze pochopit obsah a systematické zařazení jakéhokoli institutu trestního práva, 

např. účastenství, v právním řádu jiné země je vhodné se nejprve podívat na základy trestní 

odpovědnosti v dané zemi. V dalším výkladu proto budu věnovat pozornost pojmu trestného 

činu a jeho úpravě v C. pén., základnímu dělení trestných činů a konstitutivním prvkům 

trestného činu ve francouzském trestním právu.  

 

Trestný čin (une infraction) není definován v zákoně, teorie jej vymezuje jako „konání 

nebo opomenutí přičitatelné pachateli, které zákon stanoví, a které je postižitelné trestní 

sankcí“.
163

 Lavasseur k této definici přidává, že se musí jednat o takové konání nebo 

                                                 
158

 DESPORTES, op. cit., s. 42-43. 
159

 Původně měl být nový trestní zákoník účinný od 1. září 1993, jeho účinnost však byla v červenci 1993 

odložena až na 1. března 1994.  
160

 V této souvislosti je vhodné zmínit strukturu francouzských kodexů. Kodexy jsou rozděleny do dvou částí – 

partie législative („část legislativní“, před číslem článku označována písmenem „L“) a partie réglementaire 

(„část nařizovací“, před číslem článku označována zpravidla písmenem „R“, někdy „D“). Legislativní část je 

stanovena zákonem a upravuje základní pravidla chování, zatímco nařizovací část je přijímána formou 

nařízení (dekretu), nejčastěji dekretu Státní rady (le décret en Conseil d’État), a jejím cílem je provést 

ustanovení legislativní části (rozsah aplikace jednotlivých ustanovení, příslušné orgány státní správy apod.). 

Systematika kodexů plyne z přísného rozlišování mezi okruhem záležitostí, které může upravovat zákon, 

a zbytkovou působností nařízení (les décrets) ve článcích 34 a 37 Ústavy Páté Francouzské republiky z roku 

1958. 
161

 Originální znění C. pén. ve francouzštině je dostupné na www: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.d

o?cidTexte=LEGITEXT000006070719> 
162

 DESPORTES, op. cit., s. 49-51. 
163

 STEFANI, op. cit., s. 94. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
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opomenutí „které není ospravedlnitelné výkonem práva“.
164

 Pojem trestného činu vyvolává 

tři hlavní okruhy otázek: (i) klasifikace trestných činů, (ii) podmínky existence trestného činu 

(konstitutivní znaky), (iii) osobní prvek, tedy osoby, které se podílí na trestném činu 

(pachatel, účastník apod.).
165

  

 

A. Klasifikace trestných činů 

Základní způsob klasifikace trestných činů je podle jejich závažnosti. Článek L111-1 

C. pén. stanoví: „Trestné činy jsou podle své závažnosti rozděleny na zločiny, přečiny 

a přestupky.“
166

 Článek L111-2 stanoví, že zločiny a přečiny, stejně jako tresty za ně 

ukládané, jsou upraveny zákonem, zatímco přestupky a tresty ukládané za přestupky jsou 

upraveny nařízením.  

Klasifikace trestného činu jako zločin, přečin nebo přestupek není na rozdíl od českého 

práva závislá na zavinění, ani na délce trvání trestu odnětí svobody (jako „univerzálního“ 

trestu). Rozlišovacím kritériem je stejně jako v C. pén. 1810 i C. pén. 1791 povaha trestu, jenž 

lze za daný trestný čin uložit.
167

 Zákon stanoví hierarchii trestů a definuje les peines 

criminelles (tresty, které lze uložit za zločiny), les peines correctionnelles (tresty, které lze 

uložit za přečiny) a les peines contraventionnelles (tresty, které lze uložit za přestupky).
168

 

Rozhodným kritériem pro klasifikaci konkrétního trestného činu jako zločinu, přečinu nebo 

přestupku je tedy druh nebo výše trestu,
169

 kterou zákon stanoví za daný trestný čin; stejně 

jako v českém právu se přitom nepřihlíží k trestu reálně ukládanému v konkrétním případě.  

                                                 
164

 LEVASSEUR, op. cit., s. 19. 
165

 PRADEL, 1999, op. cit., s. 268. 
166

 Originální znění: „Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et 

contraventions.“ 
167

 Zatímco C. pén. 1810 tak stanovil výslovně („Trestný čin, který zákon trestá trestem ukládaným za přestupky, 

je přestupkem.“, obdobně potom i pro přečin a zločin - srov. čl. 1 C. pén. 1810), C. pén. výslovně váže 

rozlišování zločinu, přečinu a přestupku jen na závažnost trestného činu. Tato textace vedla některé teoretiky 

k závěru, že došlo k výraznému posunu od úpravy v C. pén. 1810 a napříště je rozlišování závažnosti trestu 

svěřeno do rukou judikatury a právní teorie (srov. ROBERT, Jacques-Henri. Droit pénal général. 5e éd. 

Paris: Presses Universitaires de France, 2001, s. 90.). Novelizací trestního řádu (Code de procédure pénal) 

v roce 1992 bylo postaveno najisto, že nedošlo k obsahovému posunu od úpravy v C. pén. 1810 a nadále je 

pro klasifikaci trestného činu rozhodný druh zákonem stanoveného trestu.  
168

 Za zločin lze uložit jen trest odnětí svobody v délce trvání nejméně 10 let (une réclusion), za přečiny 

např. peněžitý trest nebo obecně prospěšné práce, ale i trest odnětí svobody v délce trvání nepřevyšující 10 

let (une emprisonnement), za přestupky potom především peněžitý trest. V podrobnostech viz článek L131-1, 

L131-3 a L131-12 C. pén. 
169

 Hranici mezi přečinem a přestupkem v případě ukládání peněžitého trestu stanoví francouzský trestní řád: 

„[p]řečiny jsou trestné činy, za které zákon stanoví trest odnětí svobody v délce trvání nepřevyšující 10 let 

[une emprisonnement] nebo peněžitý trest ve výši nejméně 3 750 euro.“ Srov. článek 381 alinea 2 Code de 

procédure pénal.  

Originální znění (dostupné na www: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0

00006071154>):  

„Article 381 [...]  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154
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Rozlišování trestných činů na zločiny, přečiny a přestupky je ve francouzském právu 

velmi důležité, neboť na povaze trestného činu závisí například trestnost pokusu nebo 

účastenství.
170

 Článek L121-4 C. pén. stanoví, že pokus zločinu je trestný vždy, zatímco 

pokus přečinu je trestný jen v případech stanovených zákonem; pokus přestupku potom není 

trestný nikdy. Obdobně účastenství je trestné jen na zločinu nebo přečinu, účastenství na 

přestupku je trestné jen v případě návodu (více viz dále, srov. článek L121-7 a R610-2 

C. pén.).  

Další způsoby dělení trestných činů jsou obdobné jako v českém právu, a proto 

i s ohledem na rozsah předkládané práce nebudou blíže analyzovány. 

 

B. Konstitutivní prvky trestného činu 

Trestní odpovědnost fyzických osob je upravena v knize první, titulu druhém C. pén. 

(„O trestní odpovědnosti“), který má dvě kapitoly. První kapitola upravuje obecná ustanovení 

o trestní odpovědnosti (srov. článek L121-1 až L121-7 C. pén.), druhá kapitola důvody trestní 

neodpovědnosti („O důvodech neodpovědnosti nebo zmírnění odpovědnosti“, srov. článek 

L122-1 až L122-9 C. pén.), kde jsou upraveny např. okolnosti vylučující protiprávnost nebo 

nepříčetnost pachatele. 

 Francouzská právní teorie rozlišuje 2 až 4 konstitutivní prvky trestného činu (les 

éléments constitutifs), které musí být splněny, aby se jednalo o trestný čin: 

 

1. l’élément matériel – „materiální prvek“ (objektivní) – spočívá v konání nebo 

opomenutí stanoveném zákonem, 

2. l’élément moral / psychologique / intellectuel 
171

 - „subjektivní prvek“ – jednání 

musí být přičitatelné pachateli, 

3. l’élément légal – „prvek zákonnosti“ – zakázané jednání musí být stanoveno 

v trestním zákoně, 

4. l’élément injuste – „prvek protiprávnosti“ - jednání není ospravedlněno výkonem 

práva nebo svolením ze zákona, nejedná se tedy o žádnou okolnost vylučující 

protiprávnost.
172

 

 

                                                                                                                                               
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende 

supérieure ou égale à 3 750 euros.“ 
170

 PRADEL, 1999, op. cit., s. 271. 
171

 V textu budu používat označení „l’élément intellectuel“, neboť jej považuji za nejpřesnější. K tomuto více 

viz DESPORTES, op. cit., s. 373. 
172

 LEVASSEUR, op. cit., s. 19. 
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První dva prvky, l’élément matériel a l’élément intellectuel, jsou tradičními 

a nezbytnými prvky, bez nichž nemůže existovat trestný čin ani trestní odpovědnost 

pachatele.
173

 L’élément matériel (obdobně v anglickém právu actus reus) vyjadřuje 

požadavek, aby byl trestný čin objektivně projeven ve vnějším světě; kriminální myšlenka ani 

úmysl není trestný. Materiální prvek trestného činu není jednoznačně vymezen, nejedná se 

o skupinu znaků trestného činu, která by zahrnovala jednotlivé konstitutivní znaky 

(jako objektivní stránka trestného činu v českém právu). Někteří teoretikové pojednávají 

v této souvislosti o jednání, následku a příčinné souvislosti,
174

 někteří pouze o jednání 

a následku
175

 a jiní pojednávají jen o dílčích otázkách materiálního prvku.
176

 Ačkoli není 

pochyb, že aby mohl být trestný čin projeven ve vnějším světě, musí pachatel učinit určité 

konání nebo opomenutí, které bude mít zákonem předvídaný následek (alespoň ve formě 

ohrožení objektu trestného činu), a musí být dána i příčinná souvislost mezi jednáním 

a následkem, nejsou tyto znaky samy o sobě konstitutivními prvky trestného činu, tím je jen 

l’élément matériel jako takový. 

L’élément intellectuel (obdobně v anglickém právu mens rea) je nezbytným 

předpokladem přičitatelnosti jednání pachateli trestného činu. Obdobně jako v případě 

materiálního prvku je i zde třeba upozornit, že subjektivní prvek neobsahuje žádné obligatorní 

ani fakultativní znaky trestného činu (jako subjektivní stránka trestného činu v českém právu), 

je konstitutivním prvkem sám o sobě. V rámci výkladu o subjektivním prvku bývá 

pojednáváno o zavinění (une culpabilité), někdy i o přičitatelnosti jednání pachateli (une 

imputabilité);
177

 o problematice příčetnosti a přičitatelnosti jednání pachateli bude pojednáno 

v rámci výkladu o pachateli trestného činu.  

Francouzské právo rozlišuje dvě základní formy zavinění – úmyslné zavinění (une 

faute intentionnelle / le dol / l’intention criminel) a neúmyslné zavinění (une faute simple / 

non intentionnelle). Zjednodušeně řečeno do úmyslné formy zavinění spadá pouze úmysl 

přímý, neúmyslným zaviněním je nedbalost, jejíž formy zákon vypočítává jako une 

imprudence, une négligence
178

 a porušení povinnosti (dostatečné) opatrnosti nebo bezpečnosti 

stanovené zákonem nebo nařízením (srov. článek 121-3 al. 3 C. pén.).  

                                                 
173

 Např. SOYER, op. cit., s. 82-83. 
174

 Např. CONTE, op. cit., s. 160-186. 
175

 Např. STEFANI, op. cit., s. 199-225. 
176

 Např. rozdělení trestných činů na komisivní a omisivní, pokus trestného činu (neboť ve stadiu pokusu ještě 

není žádný následek). Srov. např. LEVASSEUR, op. cit., s. 57-63. 
177

 Např. LEVASSEUR, op. cit., s.. 71-74.  
178

 Oba termíny se překládají jako nedbalost, rozdíl je v tom, že une imprudence označuje nepředvídání 

následku, osoba je při svém jednání nedostatečně pozorná, a proto způsobí následek – je spojeno s konáním 
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Na rozdíl od českého práva není zpravidla
179

 do úmyslné formy zavinění zahrnován 

úmysl nepřímý (le dol éventuel), neboť podle převažující francouzské teorie není naplněna 

volní složka - pachatel nechce následek způsobit, jen je srozuměn s tím, že může nastat. 

Někteří autoři proto zahrnují nepřímý úmysl do neúmyslného zavinění,
180

 jiní autoři 

konstruují třetí kategorii zavinění (une faute de nature intermédiaire).
181

 I zákonodárce 

odlišuje nepřímý úmysl od úmyslu přímého, postihuje jej skrze formulaci „vědomě vydá 

jiného v nebezpečí“ (mise en danger délibérée de la personne d'autrui, srov. článek 121-3 

al. 2 C. pén.). 

Článek 121-3 al. 1 až al. 3 C. pén. stanoví formu zavinění potřebnou pro spáchání 

zločinu a přečinu. Zatímco zločiny jsou vždy úmyslné, přečiny jsou úmyslné, jen nestanoví-li 

zákon jinak. Zákon tak může stanovit, že o přečin se jedná také tehdy, vydá-li pachatel jiného 

vědomě v nebezpečí, anebo v případě nedbalosti (ve výše uvedeném smyslu), pokud pachatel 

nesplní míru opatrnosti obvyklou s ohledem na povahu jeho poslání (une mission), funkci, 

schopnosti nebo jemu dostupné prostředky. V případě přestupků je situace trochu složitější, 

neboť úmysl či nedbalost je vyžadován jen v případech stanovených zákonem (srov. např. 

článek R625-2 nebo R625-3 C. pén.); v opačném případě postačí, jednal-li pachatel svobodně 

(tedy nikoli z důvodu vyšší moci, okolností vylučujících protiprávnost apod.). Francouzské 

právo toto zavinění označuje jako „faute contraventionnelle“, tedy jakési „přestupkové 

zavinění“,
 182

 které je v zásadě objektivní odpovědností s možností liberace. 

Třetí z uvedených prvků, l’élément légal, je řazen mezi konstitutivní prvky klasickou 

doktrínou (viz např. Robert
183

 nebo Levasseur a kol.
184

). Nicméně s ohledem na vývoj 

trestního práva např. Desportes a kol. tvrdí, že tento prvek je již zastaralý, neboť označuje 

„pouze“ požadavek na zákonné stanovení norem týkajících se trestní odpovědnosti (nullum 

crimen sine lege), pročež není nutné formulovat l’élément légal jako konstitutivní prvek 

trestného činu.
185

  

                                                                                                                                               
(přibližně „komisivní nedbalost“), zatímco une négligence označuje lhostejnost, ledabylost – je spojeno 

s opomenutím (přibližně „omisivní nedbalost“).  
179

 Výjimkou je např. Pradel, který řadí nepřímý úmysl mezi úmyslné formy zavinění. Srov. PRADEL, 1999, 

op. cit., s. 463. 
180

 Např. STEFANI, op. cit., s. 238. 
181

 CONTE, op. cit., s. 210. 
182

 Podrobnosti viz STEFANI, op. cit., s. 245. 
183

 Robert ale zároveň upozorňuje na specifický charakter tohoto prvku, neboť „l’élément légal“ zastřešuje 

a popisuje dva hlavní prvky (objektivní a subjektivní prvek). Srov. ROBERT, op. cit., s. 103-105. 
184

 Viz LEVASSEUR, op. cit., s. 19. 
185

 DESPORTES, op. cit., s. 351. 
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Poslední prvek, l’élément injuste, je řazen mezi konstitutivní prvky spíše výjimečně, 

řadí ho tam např. Levasseur a kol.
186

 Opačně např. Stefani a kol.
187

 tvrdí, že protiprávnost 

jednání pachatele plyne z požadavku zákonnosti (nullum crimen sine lege), neboť 

protiprávním může být pouze takové jednání, které zákon zakazuje, nestanoví-li žádnou 

okolnost vylučující protiprávnost. 

 

2.3.  Právní úprava pachatelství, spolupachatelství a účastenství 

Pro správné pochopení institutu účastenství a jeho forem je nezbytné současně s právní 

úpravou účastenství analyzovat i právní úpravu institutu pachatelství a spolupachatelství. 

Za tímto účelem ve zbývající části této kapitoly pojednám obecně o právní úpravě 

pachatelství, spolupachatelství a účastenství.  

Stranou tohoto pojednání jsou ponechány jiné formy trestné součinnosti, jako např. 

spiknutí - spolčení více osob za účelem spáchání atentátu (un complot, srov. článek L412-2 

C. pén.), zločinecké spolčení (une association de malfaiteurs, srov. článek L450-1 C. pén.), 

organizovaná skupina (une bande organisée, srov. článek L132-71 C. pén.), podílnictví (un 

recel des choses, srov. článek L321-1 C. pén.) či nadržování - ukrývání pachatele (un recel de 

délinquant, srov. článek L434-6 C. pén.) nebo pomoc se zbavením se těla (un recel de 

cadavre, srov. článek L434-7 C. pén.). 

 

Pachatelství a účastenství na trestném činu je upraveno v legislativní části C. pén., a to 

v knize první („Obecná ustanovení“), titulu druhém („O trestní odpovědnosti“), kapitole první 

(„Obecná ustanovení“):  

 

„Článek L121-1 

 Každý je trestně odpovědný jen za svůj vlastní čin. 

[…] 

Článek 121-4 

Pachatelem trestného činu je osoba, která  

1. spáchá činy označené za trestné; 

2. pokusí se spáchat zločin, nebo, v případech stanovených zákonem, přečin. 

[…] 

 

                                                 
186

 LEVASSEUR, op. cit., s. 19 a 75-87. 
187

 STEFANI, op. cit., s. 197-198. 
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Článek 121-6 

Jako pachatel bude potrestán účastník trestného činu ve smyslu článku 121-7. 

 

Článek 121-7 

Účastníkem zločinu nebo přečinu je osoba, která vědomě radou nebo asistencí 

usnadnila jeho přípravu nebo dokonání. 

Stejně tak je účastníkem osoba, která darem, slibem, výhrůžkou, rozkazem, zneužitím 

autority nebo pravomoci podnítí spáchání trestného činu, nebo která udělí instrukce k jeho 

spáchání.“
188

 

 

Z porovnání úpravy účastenství v C. pén. a v C. pén. 1810, vyplývá, že nedošlo 

k výraznému koncepčnímu posunu (zákon stále rozlišuje dvě formy účastenství – pomoc 

a návod). Úprava pomoci však byla výrazně zjednodušena pouze na usnadnění přípravy nebo 

dokonání trestného činu pomocí nebo asistencí účastníka; zákon tak napříště výslovně 

neupravuje formy pomoci. Z výčtu forem návodu byl vypuštěn návod pletichami nebo 

trestuhodnou lstí, naopak byl přidán návod spáchaný rozkazem (který obsahoval v C. pén. 

1791). Zároveň došlo k rozšíření trestnosti návodu, a to na návod k trestnému činu 

(srov. úpravu v C. pén. 1810, která trestala pouze návod ke zločinu a přečinu). Důvodem této 

změny je nová úprava trestnosti návodu k přestupku, a to v nařizovací části zákoníku, knize 

šesté („O přestupcích“), titulu prvním („Obecná ustanovení“), článku R610-2 al. 2 C. pén.:  

 

„Článek R610-2 

[…] 

Účastník přestupku ve smyslu druhé alinea článku 121-7 bude potrestán podle článku 

121-6.“
189

 

                                                 
188

 Originální znění:  

„Article 121-1  

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. 

Article 121-4  

Est auteur de l'infraction la personne qui : 

1° Commet les faits incriminés ; 

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. 

Article 121-6  

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. 

Article 121-7  

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la 

préparation ou la consommation. 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir 

aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre“. 
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Trestné je pouze účastenství na přestupku spáchané formou návodu, pomoc ke spáchání 

přestupku je i nadále beztrestná, nestanoví-li nařizovací část zákoníku jinak (srov. např. 

článek R623-2, R624-1 nebo R625-1 C. pén.). 

 

2.3.1. Pachatel trestného činu 

Z výše citovaného ustanovení článku L121-4 C. pén. plyne, že pachatelem trestného 

činu je každá osoba, která se dopustí činu, jenž je zákonem označen za trestný, anebo se 

alespoň pokusí o spáchání zločinu, nebo, v případech stanovených zákonem, přečinu.
190

 

V moderních systémech trestního práva však existují případy, kdy i při splnění těchto 

předpokladů není osoba trestně odpovědná. Tyto případy jsou upraveny v knize první, titulu 

druhém („O trestní odpovědnosti“), kapitole druhé („O důvodech neodpovědnosti nebo 

zmírnění odpovědnosti“, srov. článek L122-1 až L122-9 C. pén.). 

 

A. Důvody vylučující trestní odpovědnost 

V první řadě se jedná o „subjektivní důvody neodpovědnosti“, kterými se rozumí 

důvody, kdy nelze pachateli přičítat jednání jinak trestné (les causes de non-imputabilité).
191

 

Pradel dělí tyto důvody do tří skupin: (i) absence rozpoznávací nebo ovládací schopnosti 

(nepříčetnost), (ii) absence svobodné vůle (donucení), (iii) absence vědomosti 

(nevyvarovatelný právní omyl).
192

 Stejně jako v českém právu tak není trestně odpovědná (i) 

osoba, která je v době spáchání trestného činu nepříčetná. Článek 122-1 C. pén. výslovně 

stanoví, že není trestně odpovědná osoba, u které v důsledku psychických nebo 

neuropsychických problémů vymizela schopnost rozlišovací nebo schopnost ovládnout své 

jednání. Je-li příčetnost pachatele pouze zmenšená, je to důvodem pro zmírnění trestní 

odpovědnosti (polehčující okolnost, k níž se přihlíží při stanovení výše a druhu trestu). Dále 

není trestně odpovědná (ii) osoba, která byla v době jednání v moci jiné osoby nebo která 

jednala v donucení, kterému nebylo možné vzdorovat (srov. článek 122-2 C. pén.). Konečně 

není trestně odpovědná (iii) osoba, která se z důvodu právního omylu, kterému se nebyla 

                                                                                                                                               
189

 Originální znění: 

„Article R610-2 [...] 

Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 

121-6.“ 
190

 V C. pén. 1810 pachatel definován nebyl vůbec. 
191

 STEFANI, op. cit., s. 315. 
192

 PRADEL, 1999, op. cit., s. 472-497. 



   

44 

 

schopna vyvarovat, domnívala, že mohla činnost jinak trestnou legitimně vykonat 

(srov. článek 122-3 C. pén.).  

Dále není trestně odpovědná osoba, která jedná za okolností vylučujících 

protiprávnost (les faits justificatifs; také nazývány jako „objektivní důvody neodpovědnosti“ 

– srov. články L122-4 až L122-7 a L122-9 C. pén.); s ohledem na rozsah a zaměření 

předkládané práce však nebudou tyto okolnosti blíže analyzovány. 

Z výše uvedeného plyne, že francouzské právo přistupuje odlišně k problematice 

nedostatku věku pachatele, než je tomu v českém právu (srov. § 25 tr. zák.). Zákon neváže 

trestní odpovědnost osob na dovršení určitého věku, naopak článek L122-8 C. pén. stanoví, že 

trestně odpovědným za zločiny, přečiny i přestupky je za podmínek stanovených zvláštním 

předpisem
193

 nezletilý, který je schopen rozpoznat, že předmětné jednání je trestné. Onen 

zvláštní předpis stanoví ochranná, asistenční, dohledová a vzdělávací opatření, která lze 

nezletilému uložit. Alinea 2 článku L122-8 C. pén. potom stanoví, že pouze mladistvému ve 

věku od 13 do 18 let může být uložen trest (trestní sankce) podle onoho zvláštního předpisu, 

a to se zmírněním z důvodu nízkého věku. Nedostatek věku pachatele je pouze okolností 

zmírňující trestní odpovědnost (jako zmenšená příčetnost, viz předcházející text). 

Např. Stefani a kol. však upozorňuje, že nemožnost uložit pachateli mladšímu 13 let trest 

(trestní sankci) fakticky znamená jeho trestní neodpovědnost.
194

  

 

B. Klasifikace pachatelů trestného činu 

Obecně je každá osoba trestně odpovědná pouze za svůj vlastní čin (srov. článek L121-1 

C. pén.).
195

 Základním, a nejméně problematickým typem pachatele, je l’auteur matériel 

(„materiální pachatel“, podle českého práva „pachatel přímý“),
196

 kterým je pachatel, který 

sám naplňuje všechny požadované konstitutivní prvky trestného činu, a to především 

materiální prvek. Jeho chování plně koresponduje s konáním nebo opomenutím, jež je 

zákonem označeno za trestné, nebo se o to alespoň pokouší.
197

 V případě nájemné vraždy 

bude materiálním pachatelem osoba, která usmrcuje oběť, nikoli osoba, která vraždu 

objednala (tato osoba bude intelektuálním pachatelem, viz dále). V případě omisivních 

                                                 
193

 Jedná se o nařízení č. 45-174 ze dne 2. února 1945 týkající se mladistvých provinilců. 
194

 STEFANI, op. cit., s. 371. 
195

 Tento princip v úpravě C. pén. 1810 absentoval, nicméně byl opakovaně judikován (např. Crim. 3 mars 1859, 

Bull. crim. n° 69 nebo Crim. 16 déc. 1948, Bull. crim. n° 291) proto je v C. pén. již stanoven výslovně.  
196

 Označení „materiální“ (matériel) zřetelně koresponduje s materiálním prvkem (l’élément matériel), který 

pachatel sám bezprostředně naplňuje, proto budu v následujícím textu používat označení „materiální 

pachatel“, aby tato spojitost zůstala stále patrná.  
197

 CONTE, op. cit., s. 217. 
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trestných činů je materiálním pachatelem osoba, která měla povinnost jednat, a to i tehdy, 

pověří-li provedením požadovaného jednání profesionála.
198

 

Stejně jako v českém právu zákon povyšuje jednání, které je materiálně účastenstvím, 

na samostatné pachatelství, je-li „hlavní trestný čin“ beztrestný (srov. např. návod 

k sebevraždě – článek L223-13 C. pén., nebo napomáhání k prostituci jiné osoby – článek 

L225-5, 1° C. pén.). 

 

L’auteur intellectuel / moral („intelektuální pachatel“)
199

 je pachatel, který nechá 

spáchat (il fait commettre) trestný čin jinou osobou (materiálním pachatelem). Intelektuální 

pachatel je morálně odpovědný za spáchaný trestný čin, bez jeho přičinění by zpravidla 

trestný čin nebyl spáchán. Ovšem intelektuální pachatel sám nenaplňuje konstitutivní prvky 

trestného činu, proto v obecné rovině nemůže být trestán jako pachatel; zpravidla tak bývá 

postihován jako návodce.
200

 

Zákon ve zvláštní části stanoví poměrně četné výjimky, kdy je intelektuální pachatel 

trestán stejně jako materiální pachatel (a v některých případech dokonce přísněji),
201

 a to 

formulací materiálního prvku trestného činu „spáchal nebo nechal spáchat“. Příkladem 

takovéto úpravy je např. trestný čin genocidy (srov. článek L211-1 C. pén.), nebo úplatkářství 

prostřednictvím třetí osoby (srov. článek L433-1 C. pén.). Zvláštní úpravou k návodu je 

článek L411-11 C. pén., který postihuje jako pachatele každého, kdo navádí jiného ke 

spáchání některého z trestných činů uvedených v knize čtvrté („O zločinech a přečinech proti 

národu, státu a veřejnému míru“), titulu prvním („O hrozbách proti základním zájmům 

národa“), kapitole první („O zradě a špionáži“), pokud návod nebude úspěšný z důvodů 

nezávisejících na vůli návodce.
202

 

Judikatura na základě analogické aplikace zákona dovodila i další případy, kdy je 

intelektuální pachatel postihován jako materiální pachatel. Je tomu tak především v případech, 

kdy intelektuální pachatel využije materiálního pachatele jen jako nástroje („nepřímý 

pachatel“ podle českého práva - srov. § 22 odst. 2 tr. zák.). 
203

 

  

                                                 
198

 STEFANI, op. cit., s. 259. 
199

 Opět označení „intelektuální“ pachatel odkazuje na subjektivní prvek (l’élément intellectuel / moral), proto 

budu v dalším textu používat označení „intelektuální pachatel“. 
200

 CONTE, op. cit., s. 218. 
201

Přísněji trestán je např. organizuje-li nebo řídí-li skupinu obchodující s omamnými látkami (srov. článek 

L222-34 C. pén.), nebo povstalecké hnutí (srov. článek L412-4 C. pén.).  
202

 CONTE, op. cit., s. 219. 
203

 Srov. např. Crim. 4 déc. 1974, Gaz. Pal. 1975, I, Som. 93. 
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Posledním typem pachatele je tzv. l’auteur médiat / indirect („nepřímý pachatel“), 

jehož trestní odpovědnost je označována jako „trestní odpovědnost za čin jiné osoby“ (une 

responsabilité pénale du fait d’autrui); nejedná se však o výjimku ze zásady trestní 

odpovědnosti pouze za své činy (srov. článek L121-1 C. pén.).
204

 Nepřímým pachatelem je 

vedoucí osoba ve společnosti (le chef d’entreprise), která je odpovědná za trestný čin 

spáchaný jejím zaměstnancem (tím není dotčena trestní odpovědnost tohoto zaměstnance ani 

dotyčné právnické osoby).
205

 Na rozdíl od intelektuálního pachatele nepřímý pachatel 

neiniciuje spáchání trestného činu svým zaměstnancem, zpravidla o něm ani neví.
206

  

Podmínkou odpovědnosti vedoucí osoby je (i) trestný čin spáchaný jinou osobou - 

zaměstnancem,
207

 (ii) zavinění vedoucí osoby (zpravidla une négligence – nedbalost, kdy 

osoba nesplnila zákonem uloženou povinnost);
208

 liberačním důvodem je delegace dohledové 

a kontrolní povinnosti na jinou osobu. Nejedná se o občanskoprávní odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem, nýbrž skutečně o odpovědnost trestní; 

vedoucí osoba je v rámci trestního řízení sama uznána vinnou a odsouzena k trestu (výlučně 

peněžitý trest).
209

  

 

2.3.2. Spolupachatel trestného činu 

Francouzské trestní zákony tradičně rozlišují pouze pachatelství a účastenství,
210

 na 

rozdíl od českého trestního práva (srov. § 23 tr. zák.) nikterak nepracují s pojmem 

„spolupachatelství“ nebo „spolupachatel“; tato úloha byla přenechána doktríně a judikatuře.  

Pojem spolupachatele podle francouzské doktríny a judikatury se příliš neliší od 

českého pojetí spolupachatelství.
211

 Spolupachatelem (un coauteur) je osoba, která osobně 

a samostatně naplňuje konstitutivní prvky trestného činu jako materiální pachatel, stejně jako 

další osoby podílející se na spáchání trestného činu (ostatní spolupachatelé), nebo osoba, která 

naplňuje konstitutivní prvky trestného činu až společným jednáním všech spolupachatelů.
212

 

                                                 
204

 Názory na povahu této odpovědnosti se liší, avšak většina autorů akcentuje, že u nepřímého pachatele jsou 

dány všechny konstitutivní prvky trestného činu – materiální prvek si „vypůjčuje“ od materiálního pachatele, 

subjektivní prvek naplňuje sám svou nedbalostí. Srov. PRADEL, 1999, op. cit., s. 434. 
205

 PRADEL, 1999, op. cit., s. 427. 
206

 DESPORTES, op. cit., s. 435. 
207

 Zpravidla se jedná o neúmyslný trestný čin, tedy přestupek nebo přečin, a to zpravidla omisivní (ačkoli může 

být i komisivní, např. neúmyslné vypuštění znečišťujících látek). Srov. STEFANI, op. cit., s. 303. 
208

 Tuto povinnost stanoví zvláštní zákon, např. zákoník práce (srov. články L263-1 nebo L263-2) nebo zákon 

o sociální bezpečnosti (srov. článek R244-4).  
209

 STEFANI, op. cit., s. 300. 
210

 DESPORTES, op. cit., s. 423. 
211

 Ačkoli není tolik zdůrazňován úmysl spolupachatelů spáchat trestný čin společným jednáním, jako je tomu 

v českém právu. 
212

 STEFANI, op. cit., s. 259. 
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Na rozdíl od účastníka není trestní odpovědnost spolupachatele nikterak odvozena od trestní 

odpovědnosti ostatních spolupachatelů.  

V otázce postihu spolupachatelství lze ve francouzské judikatuře sledovat výrazný 

posun. V předminulém století byla prosazována koncepce tzv. complicité correspective, podle 

níž byl každý spolupachatel ipso factu zároveň účastníkem (pomocníkem). To bylo 

dovozováno ze znění článku 60 C. pén. 1810, který stanovil, že pomocí se rozumí i pomoc 

pachateli při páchání trestného činu – spolupachatel vždy pachateli pomáhá při páchání 

trestného činu. Důvodem pro přijetí této koncepce byla potřeba přísnějšího postihu 

spolupachatele – zavraždil-li materiální pachatel svého otce, spáchal otcovraždu, za což mu 

mohl být uložen trest smrti. Pokud spolu s materiálním pachatelem vraždil i spolupachatel, 

který nebyl synem zavražděného, mohl být odsouzen pouze k doživotnímu trestu odnětí 

svobody (za prostou vraždu). Naproti tomu účastník na otcovraždě byl potrestán stejně, jako 

materiální pachatel, tedy trestem smrti (což plynulo ze zásady „vypůjčení trestu“, viz dále). 

V průběhu minulého století dospěla francouzská judikatura k odlišné koncepci, a to 

koncepci „jednotného místa násilí“ (une scène unique de violence). Tato koncepce umožňuje 

přičítat následek trestného činu každému spolupachateli, aniž by byl zkoumán podíl 

jednotlivých spolupachatelů na spáchaném trestném činu.
213

 Stejně jako v českém právu jsou 

tak všichni spolupachatelé trestáni za trestný čin, který spáchali společným jednáním. 

 

Rozdíl mezi spolupachatelstvím a účastenstvím ve francouzském právu (teoreticky) 

spočívá v rozdílném významu účasti dotčené osoby na spáchaném trestném činu, jedná se 

tedy o objektivní vymezení.
214

 Zatímco spolupachatelé společně svými činy naplňují 

materiální prvek trestného činu (uskutečňují trestné jednání), účastníkem je ten, jenž se na 

trestném činu podílí pouze některým ze způsobů vyjmenovaných ve článku L121-7 C. pén. 

(rada, asistence, slib, výhrůžka apod.) a jehož úloha na trestném činu je spíše nepřímá 

(zprostředkovatelská).  

Toto teoreticky jasné a z hlediska českého práva pochopitelné rozlišení není takřka 

vůbec dodržováno judikaturou, která značně rozšiřuje institut spolupachatelství. Extenzivní 

výklad spolupachatele byl významný především za účinnosti C. pén. 1810, neboť umožňoval 

přísnější postih účastníků, kteří při spáchání trestného činu hráli „významnější“ roli (jinak by 

                                                 
213

 Srov. Crim. 13 juin 1972, Bull. crim. n° 195, a CONTE, op. cit., s. 218. 
214

 Termín „objektivní“ rozlišování mezi spolupachatelem a účastníkem je protipól „subjektivního“ rozlišování 

mezi těmito osobami, které je založeno na úmyslu dotčené osoby – buď má osoba úmysl být pachatelem 

trestného činu (animo auctoris) nebo se k trestnému činu chce připojit jen jako účastník (animo socii). Více 

viz STEFANI, op. cit., s. 278. 
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byl účastníkovi uložen stejný trest jako pachateli trestného činu – viz dále zásada „vypůjčení 

trestu“).
215

 V současné době není nedodržování objektivního rozlišování mezi 

spolupachatelstvím a účastenstvím judikaturou natolik markantní, neboť C. pén. zavedl stejný 

postih účastníka jako pachatele, tedy i spolupachatele (až na pomoc ke spáchání přestupku, 

viz dále).
216

 

Za účinnosti C. pén. 1810 judikatura často postihovala jako spolupachatelství 

účastenství k přestupkům, které však podle zákona nebylo trestné.
217

 I z důvodu této nepříliš 

žádoucí praxe postihuje C. pén. i návod k přestupku (srov. článek R610-2 al. 2 C. pén.), 

zatímco pomoc k přestupku zůstává stále beztrestná, proto může být i za účinnosti C. pén 

aplikována stará judikatura, podle níž lze v některých případech pomocníka k přestupku 

postihovat jako spolupachatele přestupku.
218

 

Obdobně byli za účinnosti C. pén. 1810 postihováni účastníci jako spolupachatelé, aby 

jim mohla být přičítána přitěžující okolnost, že trestný čin byl spáchán více pachateli.
219

 

Za účinnosti C. pén. již tento způsob postihu účastníků není potřebný, neboť zákon výslovně 

definuje jako přitěžující okolnost, je-li trestný čin spáchán „více osobami vystupujícími jako 

spolupachatelé nebo účastníci“ (par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de 

complice - srov. např. článek L222-3 nebo L311-4 C. pén.). 

Za současné právní úpravy má rozlišování mezi spolupachatelstvím a účastenstvím 

praktický význam toliko v případě pokusu účastenství.
220

 Jestliže se materiální pachatel 

o spáchání trestného činu (např. nájemné vraždy) ani nepokusí, je účastník v důsledku zásady 

„vypůjčení trestnosti“ (akcesority účastenství) beztrestný; naopak však může být postižen 

jako spolupachatel pokusu nájemné vraždy. Francouzská judikatura skutečně posuzuje 

pomoc při přípravě trestného činu (resp. obecněji účastenství na trestném činu), o jehož 

spáchání se materiální pachatel ani nepokusil, neboť od trestného jednání dobrovolně upustil, 

jako spolupachatelství na pokusu daného trestného činu.
221

 

 

                                                 
215

 ROBERT, op. cit., s. 365. 
216

 Kasační soud v současné době nezrušuje rozhodnutí nižších soudů jen pro chybnou kvalifikaci osoby jako 

spolupachatele nebo účastníka, pokud je ukládaný trest důvodný (tzv. teorie důvodného trestu, une théorie de 

la peine justifiée). Srov. STEFANI, op. cit., s. 278., stejně CONTE, op. cit., s. 220. 
217

 STEFANI, op. cit., s. 262. 
218

 Srov. Crim. 24 juin 1922, S. 1923, I, p. 41. 
219

 Např. byla jako spolupachatel krádeže potrestána osoba, která při krádeži „pouze“ hlídala, tedy materiálně se 

jednalo o pomocníka. Potrestání účastníka jako spolupachatele umožnilo kvalifikovat daný případ jako 

krádež spáchanou skupinou (přibl., un vol commis en réunion). Srov. Crim. 25 janv. 1973, Gaz. Pal. 1973, I, 

Som. 94. 
220

 LEVASSEUR, op. cit., s. 91. 
221

 Srov. Crim. 19 avr. 1945, S. 1945, I, p. 82. 
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2.3.3. Účastník na trestném činu 

Zatímco pachatel a spolupachatel trestného činu je judikaturou považován za hlavní 

odpovědnou osobu, účastník je za spáchání trestného činu odpovědný až v druhé řadě,
222

 čímž 

ovšem není snižován jeho podíl na spáchaném trestném činu (hlavně v případě návodu hraje 

účastník dominantní roli).
223

 Hlavní rozdíl mezi účastníkem a (spolu)pachatelem spočívá 

v tom, že účastník samostatně nenaplňuje materiální prvek trestného činu, „pouze“ se podílí 

na trestném činu jiného (materiálního) pachatele; jeho trestnost je vždy závislá a odvozená od 

trestnosti hlavního pachatele. Z toho důvodu musí existovat jasná příčinná souvislost mezi 

jednáním účastníka a spácháním trestného činu (nebo jeho pokusem, je-li trestný).
224

  

Stejně jako v českém právu může být účastníkem trestného činu, jehož materiální prvek 

vyžaduje určitou vlastnost nebo postavení pachatele, i osoba, která tuto vlastnost nebo 

postavení nemá; to však neplatí pro spolupachatelství.
225

 

I v případě účastenství je potřeba naplnit konstitutivní prvky účastenství: materiální 

prvek účastenství (l’élément matériel de la complicité) a subjektivní prvek účastenství 

(l’élément intellectuel de la complicité). Někteří autoři připojují i prvek zákonnosti 

účastenství (l’élément légal de la complicité), který spočívá v podmínce, aby trestnost 

účastenství stanovil zákon (nebo v případě přestupků nařízení),
226

 což C. pén. také činí. 

 

A. Materiální prvek účastenství 

L’élément matériel de la complicité obsahuje dva prvky, které musí být vždy splněny, 

aby se jednalo o účastenství. Prvním je existence hlavního trestného činu (l’acte / le fait 

principal punissable), druhým je trestné jednání účastníka (l’acte de complicité punissable).  

 

Existence hlavního trestného činu 

Aby mohla být osoba potrestána jako účastník, musí vždy existovat materiální pachatel, 

který spáchá hlavní trestný čin (komisivní nebo omisivní), nebo se o něj alespoň pokusí. 

Tento požadavek plyne z doktríny „vypůjčení trestnosti“ (une doctrine d’emprunt de 

criminalité, zásada akcesority podle českého práva), podle níž si účastník „vypůjčuje“ 

trestnost od hlavního pachatele.
227
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 DESPORTES, op. cit., s. 423. 
223

 CONTE, op. cit., s. 219. 
224

 STEFANI, op. cit., s. 278. 
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 CONTE, op. cit., s. 220. 
226

 Srov. např. CONTE, op. cit., s. 221. 
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 PRADEL, 1999, op. cit., s. 401. 
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Čin spáchaný materiálním pachatelem musí být trestný, není tak možné účastenství na 

činu jinak trestném, který spáchá osoba, u níž jsou dány objektivní nebo subjektivní důvody 

neodpovědnosti, nebo na činu, který zákon neoznačuje za trestný. Současně je třeba 

připomenout, že hlavní trestný čin musí být zločinem nebo přečinem, v některých případech 

může být i přestupkem (srov. předcházející výklad o účastenství na přestupku). 

Zároveň je nutné, aby jednání materiálního pachatele dospělo alespoň do stadia 

pokusu (srov. článek L121-4 C. pén.). Dospěje-li trestný čin materiálního pachatele pouze do 

stadia přípravy, nemůže se jednat o účastenství;
228

 pokus účastenství není podle 

francouzského práva trestný.
229

 To ovšem neznamená, že jednání osoby, která je v takovém 

případě materiálně účastníkem, je vždy beztrestné – judikatura takové situace často posuzuje 

jako spolupachatelství na pokusu trestného činu (návodce je totiž zpravidla zároveň 

intelektuálním pachatelem).  

Doktrína „vypůjčení trestnosti“ však nevyžaduje, aby byl materiální pachatel skutečně 

identifikován, odsouzen či potrestán. Účastník na trestném činu může být potrestán, stejně 

jako je tomu v českém právu, i v případě, není-li materiální pachatel znám, je-li na útěku, po 

smrti apod.
230

 

 

Trestné jednání účastníka 

Další podmínkou naplňující materiální prvek účastenství je trestné jednání účastníka, 

které musí jednak splňovat určité podmínky, jednak musí být ve formě stanovené zákonem 

(návod nebo pomoc).  

                                                 
228

 Závislost trestní odpovědnosti účastníka na náhodě, resp. na okolnostech, které účastník nemůže ovlivnit, byla 

kritizována již za účinnosti C. pén. 1810 (především v případě návodce podněcováním). Nebezpečnost 

jednání účastníka se však neodvíjí od úspěšnosti návodu. Z tohoto důvodu bylo navrhováno opuštění zásady 

„vypůjčení trestnosti“ a přijetí nové zásady „vlastní trestnosti“ (le princip d’une criminalité propre, v českém 

právu zásada osamostatnění), nebo vyčlenění návodu jako zvláštní formy trestné součinnosti (obdoba 

vyčlenění podílnictví z účastenství v roce 1915). Srov. COMBALDIEU, R. Question pratiques et pratique 

des Parquets: La problém de la tentative de complicité ou le hasard peut-il être arbitre de la répression?. 

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 1959, č. 2, s. 455. 
229

 Při přípravě nového trestního kodexu na konci minulého století (budoucí C. pén.) byla zvažována i varianta, 

že účastenstvím zůstane pouze pomoc a asistence, návod se vyčlení jako samostatná forma účasti na trestném 

činu, která bude trestná i tehdy, nedospěje-li materiální pachatel alespoň do stadia pokusu. Důvodem byla 

tendence postihovat i neúspěšný návod k trestnému činu, neboť společenská nebezpečnost takového jednání 

je nezpochybnitelná. Návodce měl být zvláštním typem osoby zúčastněné na spáchaném trestném činu (něco 

mezi pachatelem a účastníkem), a definován měl být jako: „osoba, která (i) vědomě nechá třetí osobou 

spáchat činy zákonem označené za trestné, (ii) přímo navádí třetí osobu ke spáchání zločinu, a to i tehdy, 

nebyl-li návod úspěšný z důvodů nezávisejících na vůli návodce“. Parlament však tento návrh úpravy návodu 

odmítnul z obavy před možným zneužitím, aby nemohl být domnělý návodce nepravdivě obviněn z navádění 

k trestnému činu. Srov. DESPORTES, op. cit., s. 454. 
230

 Např. CONTE, op. cit., s. 222-223. 
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V první řadě musí být trestné jednání účastníka konáním, opomenutí zpravidla nestačí. 

Pouze výjimečně právní předpisy trestají i tzv. pasivní účastenství (une complicité 

passive).
231

 Judikatura někdy dovozuje trestní odpovědnost účastníka i v případě opomenutí, 

např. bylo-li povinností účastníka vykonávat určitou činnost nebo funkci, při jejímž řádném 

výkonu by nemohlo dojít ke spáchání trestného činu, a účastník ji řádně nevykonával.
232

 Tím 

není dotčena odpovědnost „účastníka“ za omisivní přečin – neoznámení zločinu nebo přečinu 

(srov. článek L434-1 až 434-3 C. pén.) nebo neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí 

(srov. článek L223-6 C. pén.)
233

 

Trestné jednání účastníka musí být spojeno s trestným činem materiálního pachatele, 

musí tedy být dána příčinná souvislost mezi oběma jednáními; účastník musí skutečně 

pomáhat nebo navádět materiálního pachatele. Ačkoli jednání účastníka nemusí být ve všech 

případech pro spáchání samotného trestného činu natolik významné, že by bez něj trestný čin 

nebyl spáchán, musí jednání účastníka alespoň usnadňovat spáchání trestného činu (tedy 

nikoli případy, kdy pomocník poskytne materiálnímu pachateli střelnou zbraň, která je 

zaslepená, nebo kdy návodce poskytne natolik nepřesné instrukce, že na základě nich nelze 

trestný čin spáchat).
234

 Na druhou stranu i v některých případech, kdy jednání účastníka 

nebylo pro spáchání trestného činu nikterak využitelné (např. výše uvedený příklad se 

zaslepenou zbraní), posoudila judikatura takové jednání jako účastenství, a to jako morální 

(psychickou) pomoc.
235

 

Spáchá-li materiální pachatel jiný trestný čin, než ke kterému směřovala účastníkovo 

jednání, spáchá-li jej úplně jiným způsobem nebo nikterak nevyužije pomoci účastníka, není 

splněna příčinná souvislost a není možné v takovém případě hovořit o trestnosti 

účastenství.
236

 

Problematika příčinné souvislosti se projevuje i v otázce účastenství na účastenství 

(une complicité de complicité, např. návodce navede osobu, aby pomohla jiné osobě se 

spácháním trestného činu), které je díky „prodlužování“ příčinné souvislosti podle 

francouzské judikatury
237

 trestné.
238

 Soudy argumentují tím, že zákon nevyžaduje, aby 
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 Např. účastníkem znečišťování je vlastník lodi, který nenařídil kapitánovi lodi, aby se choval v souladu 

s předpisy o znečišťování. Srov. článek 3 al. 2 zákona č. 76-599 ze dne 7. července 1976. 
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 Např. Crim. 9 oct. 1989, Bull. crim. n° 343 nebo Crim. 30 juin 1999, Bull. crim. n° 175. 
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 STEFANI, op. cit., s. 282-283. 
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 CONTE, op. cit., s. 224. 
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 ROBERT, op. cit., s. 339. 
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 STEFANI, op. cit., s. 286. 
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 Srov. především Crim. 30 mai 1989, Bull. crim. n° 222. 
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 Více viz CONTE, op. cit., s. 224. 
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instrukce uděloval sám účastník, ten může obdržet instrukce od jiné osoby, která by měla být 

rovněž trestná jako návodce k hlavnímu trestnému činu.
239

 

Trestné jednání účastníka musí zároveň samotnému trestnému činu materiálního 

pachatele předcházet (un acte antérieur), nebo musí probíhat současně s ním (un acte 

concomitant); jednání až po spáchání trestného činu zpravidla nezakládá trestní odpovědnost 

za účastenství.
240

 Zákon výslovně předvídá, že pomoc nebo asistence může být poskytnuta 

i během samotného páchání trestného činu (srov. článek L121-7 al. 1 C. pén.), nicméně 

v praktické rovině bude obtížné rozlišit, zda se jedná o pomoc nebo spolupachatelství. 

Judikatura často postihuje každou osobu, která usnadňuje trestný čin přímo při jeho páchání, 

jako spolupachatele (viz předcházející výklad).
241

 To nevylučuje účastenství formou 

poskytnutí pomoci až po spáchání trestného činu, pokud se tak děje na základě předchozí 

domluvy s materiálním pachatelem.
242

 

 

Návod 

 V případě návodu k trestnému činu (une instigation) rozlišuje francouzské právo dvě 

jeho podoby: podněcování (une provocation) a udělování instrukcí (une fourniture 

d’instructions) – srov. znění článku L121-7 al. 2 C. pén. Jak již bylo vícekrát zmíněno, návod 

je trestný ke všem druhům trestných činů – zločinům, přečinům i přestupkům. 

Zaprvé je návodcem ten, kdo podnítí spáchání hlavního trestného činu,
243

 a to některou 

ze zákonných forem – darem, slibem (i sázkou
244

), výhrůžkou, rozkazem, zneužitím autority 

nebo zneužitím pravomoci. Podněcování musí směřovat přímo vůči hlavnímu pachateli, tedy 

musí být adresné (nikoli např. tiskem),
245

 nicméně může směřovat i vůči přesně určené 

skupině osob (une provocation collective).
246

 Návodce zároveň musí podněcovat k dostatečně 

určitému trestnému činu (nestačí, podněcuje-li k jakémukoli blíže neurčenému přečinu nebo 

podněcuje-li obecně k nenávisti nebo k násilí). 

Dále je návodcem ten, kdo uděluje instrukce ke spáchání hlavního trestného činu – 

materiálně jde o mezistupeň mezi podněcováním a pomocí. Pro vznik trestní odpovědnosti 
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 Např. Crim. 19 nov. 1943, Bull. crim. n° 129, nebo Crim 4 août 1927, S. 1929-I-33. 
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 Srov. např. Crim. 30 avr. 1963, Bull. crim. n° 157, nebo Crim. 8 nov. 1972, Bull. crim. n° 329. V opačném 
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návodce není podstatné, jestli udělené instrukce v materiálním pachateli vzbudily přesvědčení 

trestný čin spáchat nebo zda mu pouze spáchání trestného činu usnadnily;
247

 tato skutečnost 

však může mít význam při individualizaci trestu. Instrukce musí být vždy dostatečně určité, 

aby se jimi mohl materiální pachatel řídit.
248

 Instrukce mohou být uděleny v jakékoli formě – 

výčet forem návodu (darem, slibem…) se vztahuje pouze k první části věty, tedy 

k podněcování ke spáchání trestného činu. Instrukcemi může být např. adresa domu, jehož 

majitelé odjeli na dovolenou, nebo kalendář a popis zvyků osoby, jež má být unesena.
249

 

 

Pomoc 

Pomocníkem je osoba, která poskytne materiálnímu pachateli pomoc nebo asistenci, 

a to v okamžiku přípravy nebo samotného páchání hlavního trestného činu. Rozdíl mezi 

„pomocí“ a „asistencí“ není příliš zřetelný, o jeho postižení se příliš nesnaží judikatura ani 

doktrína. Podle Desporta a kol.
250

 „asistence“ značí přítomnost účastníka na místě činu, kde 

tento „asistuje“ hlavnímu pachateli, zatímco „pomoc“ obnáší spíše opatřování prostředků.
251

 

Ačkoli může pomocník usnadňovat páchání trestného činu v zásadě jakýmkoli způsobem 

(francouzský zákon na rozdíl od českého neobsahuje ani demonstrativní výčet forem pomoci), 

nejčastějšími způsoby jsou: svázání oběti, vytváření hluku, který přehlučí křik oběti, 

poskytování nezbytných prostředků nebo nástrojů pachateli
252

 nebo třeba potvrzení lživých 

tvrzení podvodníka (materiálního pachatele).
253

 Pomoc však nemusí být jen materiální, může 

být i psychická
254

 (povzbuzování materiálního pachatele, utvrzování jej v přesvědčení spáchat 

trestný čin apod.).  

 

B. Subjektivní prvek účastenství - úmysl 

Druhým konstitutivním prvkem účastenství je l’élément intellectuel de la complicité. 

Účastenství je vždy úmyslným trestným jednáním (une faute intentionnelle), účastník musí 

vědět, že se účastní na trestném činu a v hrubých rysech i na jakém trestném činu se účastní 
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 STEFANI, op. cit., s. 285. 
249
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 Zpravidla se jedná o věci movité, nicméně se může jednat i o věci nemovité – účastník může např. půjčit 

hlavnímu pachateli dům nebo byt, v němž bude moci spáchat trestný čin. Srov. DESPORTES, op. cit., s. 445. 
252
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znění a smyslu zákona, který vyžaduje „usnadnění trestného činu“. Srov. CONTE, op. cit., s. 226. 
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(krádež, loupež, vražda apod.). Úmyslné jednání však neznamená obligatorní existenci 

dohody mezi účastníkem a materiálním pachatelem, neboť materiální pachatel si ani nemusí 

být vědom role účastníka na jím páchaném trestném činu.  

Úmysl musí být u účastníka dán v okamžiku uskutečňování jednání, které je materiálně 

účastenstvím (podněcuje, uděluje instrukce, poskytuje prostředky, radí apod.). Pokud již 

účastník vykonal jednání, avšak změnil svůj názor a nechce se nadále na trestném činu 

materiálního pachatele podílet, nestačí zdržení se dalšího jednání. Účastník musí aktivně 

jednat a vykonat vše potřebné, aby zabránil spáchání trestného činu (např. varovat oběť, 

policii, získat zpět věc, kterou pachateli půjčil ke spáchání trestného činu apod.).
255

 

Zatímco účastník musí jednat vždy úmyslně (nedbalostní účastenství není možné), je 

otázkou, zda se může účastník podílet na nedbalostním trestném činu materiálního 

pachatele. Conte v této souvislosti řeší otázku, zda musí (přímý) úmysl účastníka zahrnovat 

i následek trestného činu (tedy účastník chce, aby následek nastal), nebo je-li dostatečný jeho 

úmysl směřující pouze k účasti na trestném činu.
256

 Ačkoli upozorňuje, že v případě účasti 

další osoby na nedbalostním trestném činu, bude tato osoba zpravidla potrestána jako 

intelektuální pachatel nebo spolupachatel,
257

 zákonný text nebrání ani tomu, aby byla 

potrestána jako účastník.
258

 Obdobně Stefani a kol. poznamenává, že ačkoli většinová 

doktrína trvá na závěru, že způsobený následek musí být kryt úmyslem účastníka a tudíž není 

možné účastenství na nedbalostních trestných činech, dospěla judikatura
259

 i k opačnému 

závěru a umožňuje účastenství na nedbalostních trestných činech.
260

 Robert považuje za 

vhodnější postihovat „účastníky“ na nedbalostních trestných činech jako spolupachatele, tím 

však není vyloučeno účastenství na nedbalostním trestném činu.
261

 

Směřuje-li účastníkův úmysl vůči jinému trestnému činu, než který byl spáchán – 

tzv. exces (např. pomocník půjčil materiálnímu pachateli zbraň, aby jí pohrozil svému 

dlužníkovi, avšak materiální pachatel se zbraní spáchá vraždu), nemůže být účastník trestán 

za účast na závažnějším trestném činu pro neexistenci příčinné souvislosti. Jiná situace 

nastává, pokud materiální pachatel spáchá trestný čin, k němuž směřoval úmysl účastníka, 
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způsobit smrtelnou nehodu. Může být v této situaci spolujezdec potrestán jako návodce k usmrcení 

z nedbalosti?  
257

 Podle převažující doktríny tato osoba jedná nedbalostně stejně jako materiální pachatel, proto se nemůže 

jednat o účastníka, nýbrž o pachatele nebo spolupachatele nedbalostního trestného činu. DESPORTES, 

op. cit., s. 451. 
258

 CONTE, op. cit., s. 227. 
259

 Srov. Crim. 17 nov. 1887, Bull. crim. n° 392 nebo Crim. 23 avril 1997, Bull. crim. n° 143.  
260

 STEFANI, op. cit., s. 291. 
261

 ROBERT, op. cit., s. 345. 
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avšak za určitých přitěžujících okolností (obdoba okolností podmiňujících použití vyšší trestní 

sazby podle českého práva), o nichž účastník ani vědět nemusí (místo krádeže je spáchána 

loupež)
262

 – v takovém případě bude účastník potrestán stejně jako pachatel, tedy i za 

přitěžující okolnosti;
263

 uvedené řešení plyne ze zásady „vypůjčení trestnosti“ 

(viz předcházející text).
264

 Judikatura v této souvislosti dovodila, že účastník „musí předvídat 

všechny právní kvalifikace, které může páchaný čin mít, všechny okolnosti, které mohou při 

páchání činu nastat“.
265

 

 

C. Trestání účastenství 

Poslední problematikou, jež je třeba při výkladu účastenství obsáhnout, je trestání 

účastenství. Zatímco článek 59 C. pén. 1810 stanovil, že účastníkovi bude uložen stejný trest 

jako pachateli (zásada „vypůjčení trestu“, le princip de l’emprunt de pénalité), článek L121-6 

C. pén. stanoví, že účastník bude potrestán jako pachatel. K této změně došlo především 

v návaznosti na přijetí úpravy trestní odpovědnosti právnických osob (účastníkovi 

podílejícímu se na trestném činu právnické osoby těžko může být uložen trest zrušení 

právnické osoby). Ačkoli nová textace vyřešila problém vznikající v souvislosti s trestní 

odpovědností právnických osob, vyvolává jiné teoretické
266

 problémy.
267

 

Stávající zásada asimilace účastníka a pachatele (le principe légal d’assimilation du 

complice à un auteur), vyplývající z výše uvedeného článku L121-6 C. pén., teoreticky 

znamená, že účastníkovi musí být automaticky uložen trest stejného druhu a ve stejné výměře 

jako materiálnímu pachateli; avšak v praxi tomu tak není. Soudci je ponechán poměrně široký 

prostor pro uvážení při individualizaci trestu, aby trest ukládaný účastníkovi oproti trestu 

pachatele zpřísnil (pokud byla role účastníka na páchaném trestném činu rozhodující), nebo 

naopak zmírnil (pokud byla role účastníka pouze sekundární).
268

 Soudce bere v úvahu jednak 

míru zavinění, ale i polehčující či přitěžující okolnosti osobní povahy,
269

 které se vždy vážou 

                                                 
262

 Zde se francouzské řešení zásadně odlišuje od českého práva, podle něhož by byl účastník trestán za 

účastenství na krádeži, zatímco hlavní pachatele za loupež.  
263

 DESPORTES, op. cit., s. 451. 
264

 CONTE, op. cit., s. 227. 
265

 Viz Crim. 31 déc. 1947, Bull. crim. n° 270 nebo Crim. 21 mai 1996, Bull. crim. n° 206. 
266

 Desportes a kol. zdůrazňuje, že se jedná skutečně spíše o teoretické problémy, které v praxi nečiní větší 

potíže. DESPORTES, op. cit., s. 457. 
267

 STEFANI, op. cit., s. 292. 
268

 CONTE, op. cit., s. 228-229. 
269

 Francouzská teorie rozděluje polehčující a přitěžující okolnosti na okolnosti osobní povahy (les circonstances 

personnelles), které se vážou jen k osobě pachatele, nebo k osobě účastníka [např. věk, zmenšená příčetnost, 

tíseň, recidivita – (recidivistou může být i účastník)], okolnosti věcné povahy (les circonstances réelles), 

které se vážou k trestnému činu samotnému a mají vliv na právní kvalifikaci činu (např. použití zbraně, 

organizovaná skupina), a okolnosti smíšené povahy (les circonstances mixtes), které se vážou k osobě 
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buď jen k osobě pachatele, nebo jen k osobě účastníka. Naopak polehčující či přitěžující 

okolnosti věcné povahy se přičítají stejně pachateli i účastníkovi, a to i když o nich účastník 

nevěděl (ledaže by byl spáchán úplně jiný trestný čin, než ke kterému směřoval účastníkův 

úmysl – exces pachatele).
270

 Trest ukládaný účastníkovi a pachateli tak bude velmi často 

odlišný.  

 

  

                                                                                                                                               
pachatele, ale mají vliv i na právní kvalifikaci činu (např. rozmysl, skutečnost, že je pachatel synem 

zavražděného). Srov. STEFANI, op. cit., s. 293. 
270

 Na otázku přičítání smíšených skutečností účastníkovi trestného činu nepanuje jednotný názor. Někteří 

teoretikové (např. Desportes a kol., Stefani a spol., Robert) se kloní k názoru, že smíšené okolnosti by 

neměly být účastníkovi přičítány. Argumentují zněním zákona (článku L121-6 C. pén.), který stanoví „sera 

puni comme auteur“ („bude potrestán jako pachatel“). Kdyby byl úmysl zákonodárce, aby byly účastníkovi 

přičítány i smíšené okolnosti, bude článek znít takto „sera puni comme l’auteur“ („bude potrestán jako 

[tento, konkrétní] pachatel“ - bylo by jasně vyjádřeno, že je myšlen konkrétní materiální pachatel v daném 

případě). Opačně například Conte nebo Pradel. Srov. DESPORTES, op. cit., s. 458-459; PRADEL, 1999, 

op. cit., s. 420; STEFANI, op. cit., s. 294; CONTE, op. cit., s. 229; ROBERT, op. cit., s. 355. 

Fournier upozorňuje, že původní návrh C. pén. obsahoval formulaci „sera puni comme l’auteur“, ke změně 

na stávající formulaci došlo v rámci legislativního procesu při projednávání návrhu zákona v Senátu. Je tedy 

otázkou, zda byl výše uvedený závěr většinové doktríny skutečně zamýšleným cílem. Srov. FOURNIER, 

Stéphanie. Le nouveau code pénal et le droit de la complicité. Revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé. 1995, č. 3, s. 479. 
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3. Právní úprava účastenství v Belgii 

 

Po vzoru předchozí kapitoly se v této kapitole budu soustřeďovat na prameny 

belgického trestního práva a jejich stručný historický vývoj. Dále budu věnovat pozornost 

základům trestní odpovědnosti fyzických osob,
271

 zmíněny budou též konstitutivní prvky 

trestného činu. Stěžejní částí této kapitoly bude pojednání o pojmu pachatele, spolupachatele 

a účastníka v belgickém právu, o jejich vzájemném vymezení a rozdílech oproti úpravě české 

i francouzské.  

S ohledem na částečně společnou historii Francie a Belgie a značnou podobnost 

francouzského a belgického práva, budu v některých případech pouze odkazovat na předchozí 

kapitolu. 

 

3.1. Stručný nástin historického vývoje trestního práva a úpravy účastenství 

Jak jsem již avizovala, historický vývoj belgického a francouzského trestního práva 

vykazuje mnohé podobnosti, a proto není třeba se obšírně věnovat trestnímu právu v Belgii 

v době před Velkou francouzskou revolucí a anexí Belgie napoleonskou Francií v roce 1795. 

Důraz budu klást především na vývoj belgického trestního práva po Vídeňském kongresu 

v roce 1815 a vyhlášení belgické nezávislosti v roce 1830. 

 

Trestní právo v Belgii na konci l’Ancien Régime (k tomuto období viz předchozí 

kapitolu) lze charakterizovat třemi znaky: (i) mnohostí pramenů trestního práva 

(l’hétérogénéité des sources) – pramenem trestního práva je především právní obyčej, 

občasné snahy o kodifikaci se zaměřovaly jen na trestní právo procesní,
272

 (ii) krutostí trestů 

(la rigeur des pénalités) – především tělesné tresty a (iii) nerovností subjektů práva 

(l’inégalité des sujets).
273

 

 

Belgické území bylo od roku 1792 obsazeno francouzskými vojsky a dekretem z 1. října 

1795 byly belgické provincie připojeny k území Francie. Tímto dnem začaly být na 

                                                 
271

 Specifika trestní odpovědnosti právnických osob v Belgii jsou pro účely této práce ponechána stranou. 
272

 Např. Constitutio criminalis Carolina, trestní řád vydaný císařem Karlem V. v roce 1532 (platil pro oblast 

Liège - Lutych) nebo Ordonance ze Saint-Germain-en-Laye z roku 1670 (platila spíše ve francouzské části). 

Srov. CONSTANT, Jean. Précis de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif belge. 6è éd. 

Belgium: Fac. Dr. Liège, 1978, s. 23.  
273

 TULKENS, François, KERCHOVE, Michel van de, CARTUYVELS, Yves, GUILLAIN, Christine. 

Introduction au droit pénal: Aspects juridiques et criminologiques. 10ème éd. Belgium: Wolters Kluwer 

Belgium S.A., 2014, s. 84-89. 
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belgickém území aplikovány všechny právní předpisy, které platily ve Francii, tedy i C pén. 

1791 a od 1. února 1811 (o měsíc později než ve Francii) i C. pén. 1810
274

 - k charakteristice 

obou trestních zákoníků i úpravě účastenství viz předcházející text.  

Po porážce napoleonské Francie byla, na základě výsledku Vídeňského kongresu v roce 

1815, Belgie připojena k Nizozemsku. Toto tzv. holandské období (la période hollandaise, 

1814-1830) nepřineslo v oblasti trestního práva v Belgii výraznější změny. Na základě 

protokolu o připojení Belgie k Nizozemsku byly na území Belgie aplikovány zákony platné 

na území Nizozemska, kde byl rovněž převzat C. pén. 1810.
275

  

Po vyhlášení belgické nezávislosti na Nizozemsku v roce 1830 byla přijata ústava,
276

 

která obsahovala základní zásady trestního práva – rovnost před zákonem, nullum crimen sine 

lege, nulla poena sine lege, a v posledním článku stanovila povinnost v co nejkratší době 

revidovat stávající kodexy a připravit nové národní zákoníky.  

 

Belgický trestní zákoník (dále jen „C. pén. belge“)
277

 byl přijat dne 8. června 1867 

a v účinnost vstoupil 15. října 1867; do této doby stále platil C. pén. 1810 s dílčími změnami 

v oblasti trestání. Při porovnání C. pén. belge s C. pén. 1810 se nabízí otázka, zda se jednalo 

o revizi stávajícího trestního zákoníku, či o zcela nový trestní zákoník. V některých případech 

C. pén. belge přímo navazuje na úpravu napoleonského kodexu – např. byla převzata doktrína 

„vypůjčení trestnosti“, une criminalité d’emprunt, obdobně zůstalo zachováno mnoho 

skutkových podstat trestných činů. Naopak v některých otázkách došlo k rozsáhlým změnám, 

např. v úpravě pokusu trestného činu nebo trestné součinnosti, či v druzích ukládaných trestů 

a trestních sazbách.
278

 C. pén. belge tedy neznamenal absolutní diskontinuitu se starým 

trestním právem, především v obecné části však přinesl významné změny.  

Úprava účastenství v C. pén. belge, jenž s dílčími novelizacemi platí na území Belgie 

dodnes,
279

 bude předmětem dalšího výkladu.  

 

                                                 
274

 TULKENS, op. cit., s. 83. 
275

 TULKENS, op. cit., s. 98-99.  
276

 Ústava ze 7. února 1831 je dodnes platná (ačkoli s četnými novelizacemi). 
277

 V originálním znění je dostupný na www: <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&c

aller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi>.  
278

 TULKENS, op. cit., s. 107-109. 
279

 Ačkoli už od 70. let 20. století probíhají snahy o rekodifikaci trestního práva v Belgii. V roce 1976 byla 

jmenována pracovní komise, jejímž cílem bylo revidovat C. pén. belge. I přes práci této komise však do 

dnešního dne nebyl nový belgický trestní zákoník přijat.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi
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3.2. Základy trestní odpovědnosti v Belgii 

Je vhodné se nejdříve zamyslet, obdobně jako v předchozí kapitole, nad základy trestní 

odpovědnosti v Belgii a teprve poté zkoumat právní úpravu účastenství. V této části proto 

budu věnovat pozornost pojmu trestného činu, základnímu dělení trestných činů a rovněž 

konstitutivním prvkům trestného činu.  

 

Trestný čin (une infraction) není v C. pén. belge definován. Constant jej v návaznosti 

na článek 1 C. pén belge (překlad viz dále) definuje jako „jakékoli porušení trestního zákona, 

které je postihováno trestem ve vlastním smyslu slova“.
280

 Bez trestu stanoveného za určité 

konání nebo opomenutí neexistuje trestný čin,
281

 ze stejné filosofie vycházelo i dělení 

trestných činů v C. pén. 1810 (srov. výklad o dělení trestných činu ve Francii). V Belgii tak 

stále přetrvává těsná vazba mezi trestným činem a trestem, jež byla ve Francii s přijetím 

C. pén. značně oslabena. 

 

A. Klasifikace trestných činů 

Základním způsobem klasifikace trestných činů v belgickém právu je dělení na zločin, 

přečin a přestupek (un crime, un délit, une contravention). Článek 1 C. pén. belge stanoví:  

 

„Článek 1  

Trestný čin, který zákon postihuje trestem ukládaným za zločin, je zločinem. 

Trestný čin, který zákon postihuje trestem ukládaným za přečin, je přečinem. 

Trestný čin, který zákon postihuje trestem ukládaným za přestupek, je přestupkem.“
282

 

 

Kritériem dělení trestných činů na zločin, přečin a přestupek je tedy druh trestu, jenž 

zákon za určité konání nebo opomenutí stanoví (stejně jako za účinnosti C. pén. 1791 

a C. pén. 1810). Tulkens a kol. podotýká, že je-li existence trestu konstitutivním znakem 

samotného pojmu trestného činu, pak je logické, že pro klasifikaci trestných činů bude 

rozhodná opět povaha trestu.
283

 Stejně jako ve Francii se tresty dělí na: les peines criminelles 

                                                 
280

 Obdobně TULKENS, op. cit., s. 332. 
281

 CONSTANT, op. cit., s. 91. 
282

 Originální znění: 

„Article 1.  

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. 

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. 

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention“ 
283

 TULKENS, op. cit., s. 334. 
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(„tresty ukládané za zločin“), les peines correctionnelles („tresty ukládané za přečin“), les 

peines de police
284

 („tresty ukládané za přestupek“).
285

  

Na rozdíl od úpravy české nebo francouzské není pro definitivní klasifikaci trestného 

činu rozhodující druh a výše trestu, jež stanoví zákon (in abstracto), nýbrž reálně ukládaný 

trest v konkrétním případě (in concreto).
286

 Jestliže pachatel spáchá trestný čin, který je ze 

zákona „provizorně“ kvalifikován jako přečin, avšak v důsledku soudem konstatovaných 

polehčujících okolností bude tomuto pachateli uložen pouze trest ukládaný za přestupky, 

považuje se daný trestný čin „definitivně“ ex tunc pouze za přestupek.
287

 Obdobně se 

výjimečně může z trestného činu kvalifikovaného ze zákona jako přestupek stát v důsledku 

recidivy nebo přitěžujících okolností přečin.
288

  

Pro pochopení této konstrukce je vhodné zmínit, jaký vliv na výši a druh ukládaného 

trestu mají v belgickém právu polehčující okolnosti. Zatímco v českém a francouzském právu 

(obecné) polehčující nebo přitěžující okolnosti určují, zda se bude ukládaný trest pohybovat 

spíše v dolní či horní polovině trestní sazby, popř. na samotné hranici trestní sazby, v Belgii 

hýbou samotnou trestní sazbou (což v českém právu lze jen ve vybraných, zvlášť 

významných případech, srov. např. § 58 nebo § 59 tr. zák.). Článek 79 až 81 C. pén. belge 

stanoví závazná pravidla, podle nichž jsou tresty v důsledku polehčujících okolností 

redukovány. Např. článek 80 al. 6 C. pén. belge stanoví, že „[t]rest odnětí svobody 

[une réclusion] v délce trvání od 5 do 10 let se nahradí trestem odnětí svobody 

[un emprisonnement] v délce trvání od jednoho měsíce do 5 let.“
289

 První z trestů je trestem 

ukládaným za zločiny, snížený trest je trestem ukládaným za přečiny,
290

 na základě aplikace 

                                                 
284

 Srov. jiné označení trestů ukládaných za přestupky ve stávající francouzské úpravě (les peines 

contraventionnelles). Belgická textace doslova odpovídá znění článku 1 C. pén. 1810 (pouze změněno pořadí 

odstavců).  
285

 Základním trestem ukládaným za zločin je trest odnětí svobody v délce trvání minimálně 5 let (une 

réclusion). Hlavním trestem ukládaným za přečin je trest odnětí svobody v délce trvání od 8 dnů do 5 let (une 

emprisonnement). Trest odnětí svobody v délce trvání od jednoho dne do 7 dnů je trestem ukládaným za 

přestupky. Kromě toho lze za všechny trestné činy ukládat peněžitý trest, za přečiny a přestupky i trest 

obecně prospěšných prací (une peine de travail) apod.  
286

 Srov. např. Cass., 25 juil. 1940, Pas., 1940, I, p. 194, nebo Cass., 27 juin 1881, Pas., 1881, I, p. 330. 
287

 Srov. např. Cass., 30 nov. 1953, Pas., 1954, I, p. 261. Dále srov. CONSTANT, op. cit., s. 94-95. 
288

 CONSTANT, op. cit., s. 95. Obdobně TULKENS, op. cit., s. 339, nebo HENNAU, Christiane, 

VERHAEGEN, Jacques. Droit pénal général. Bruxelles: Bruylant, 2003, s. 54-55. 
289

 Originální znění: 

„Article 80 […] 

La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins et de cinq ans au plus.“ 
290

 Ostatně článek 25 al. 2 C. pén. belge výslovně prohlašuje za „trest ukládaný za přečin“ (une peine 

correctionnelle) trest odnětí svobody v délce trvání nepřevyšující 5 let, je-li ukládán za zločin, za který zákon 

ukládá trest odnětí svobody v délce trvání od 5 do 10 let (une réclusion), byl-li „přeměněn na přečin“ (a été 

correctionnalisé).  
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článku 1 C. pén. belge se tak změní ex tunc kvalifikace spáchaného trestného činu ze zločinu 

na přečin.  

Definitivní klasifikace trestného činu jako zločinu, přečinu nebo přestupku je důležitá 

pro mnoho navazujících otázek, např. pro trestnost účastenství, souběh trestných činů 

(srov. § 58 a násl. C. pén. belge) či trestnost pokusu trestného činu - podle článku 52 a 53 

C. pén. belge je vždy trestný pokus zločinu, pokus přečinu je trestný, jen stanoví-li tak zákon; 

pokus přestupku není trestný  

Další způsoby dělení trestných činů jsou velmi podobné jako v českém nebo 

francouzském právu, pročež není třeba je blíže analyzovat.
291

  

 

B. Konstitutivní prvky trestného činu 

C. pén. belge neobsahuje žádnou část nebo kapitolu, která by se uceleně věnovala 

trestní odpovědnosti fyzických osob. Přibližně polovinu obecné části zákoníků tvoří 

ustanovení o trestech, zbylé kapitoly obecné části se věnují jednotlivým institutům, 

např. pokusu trestného činu, trestné součinnosti více osob, recidivě pachatele nebo 

okolnostem vylučujícím protiprávnost. 

Belgická doktrína, stejně jako ta francouzská, pracuje s tzv. konstitutivními prvky 

trestného činu (les éléments constitutifs nebo essentiels), bez nichž nemůže existovat trestný 

čin. Zatímco francouzská právní teorie se neshodne „pouze“ na počtu konstitutivních prvků, 

belgická právní doktrína je v této otázce rozpolcenější.
292

  

První možnost konstrukce konstitutivních prvků trestného činu navazuje na menšinu 

francouzských kriminalistů, kteří se odklonili od většinové francouzské doktríny. Jejími 

zastánci jsou např. Prins,
293

 Braas nebo Constant, jenž tuto konstrukci považuje za přesnější 

a komplexnější než francouzskou koncepci. Vychází ze čtyř konstitutivních prvků: 

 

1. l’auteur / sujet actif – „pachatel“ / „aktivní subjekt“ (k problematice pachatele 

trestného činu viz následující část této práce); 

2. la victime / sujet passif / un objet
294

 – „oběť“ / „pasivní subjekt“ / „objekt“ – může 

jí být fyzická i právnická osoba, ale i zvíře jakožto předmět vlastnického práva; 

                                                 
291

V podrobnostech např. CONSTANT, op. cit., s. 128-161, nebo HENNAU, op. cit., s. 54-69. 
292

 Srov. TULKENS, op. cit., s. 368-371. 
293

 Srov. PRINCE, Adolphe. Science pénale et droit positif. Bruxelles: Bruylant-Christophe, 1899, s. 117-188. 
294

 Pod pojem „objekt“ Prins zahrnuje navíc i věci, které jsou chráněny před vznikem škody a před zničením. 

I přes obsahově širší vymezení „objektu“ trestného činu oproti vymezení Constanta, jej nelze ztotožňovat 

s českým pojmem „objekt trestného činu“. Srov. PRINS, op. cit., s. 126. 
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3. un fait matériel – „materiální čin“ – konání nebo opomenutí, které je pod hrozbou 

trestu zákonem zakázáno; 

4. un élément moral / un lien moral – „subjektivní prvek“ / „morální vztah“ (mezi 

pachatelem trestného činu a materiálním činem) – kriminální záměr, často úmysl, který 

umožňuje přičítat materiální čin svému pachateli (une imputabilité) a považovat jej za 

„viníka“ trestného činu (une responsabilité).
295

 

 

Tuto koncepci např. Tulkens a kol. odmítá, neboť jsou do definice zahrnovány vnější 

prvky (les éléments extérieurs), bez nichž může trestný čin existovat – existuje mnoho 

trestných činů, kde není žádná oběť. 

Další možnost konstrukce konstitutivních prvků je do značné míry inspirována 

německou právní teorií a zastávají ji teoretici spíše z vlámské oblasti Belgie, např. Dupont, 

nebo Verstraeten:  

 

1. l’élément matériel (materieel element) – „materiální prvek“; 

2. l’élément injuste / antijuridicité (wederrechtelijkheid) – „prvek protiprávnosti“; 

3. l’élément fautif (schuldelement) – „prvek zavinění“ – v zásadě se svým obsahem 

shoduje s francouzským pojmem l’élément intellectuel („subjektivní prvek“); 

4. le fait que l’acte visé est passible d’une peine (strafwaardigheid) – „jednání 

předvídané zákonem musí být postižitelné trestem“ – v zásadě se jedná o obdobu 

francouzského pojmu l’élément légal.
296

 

 

Tato konstrukce se v zásadě shoduje s francouzskou koncepcí čtyř konstitutivních 

prvků, pročež není potřeba jí blíže představovat. 

Poslední možnost konstrukce konstitutivních prvků vychází z francouzských 

konstitutivních prvků, přičemž někteří teoretikové (např. Haus, Verhaegen nebo Kuty) se 

omezují pouze na nezpochybnitelné konstitutivní prvky trestného činu, a to na l’élément 

matériel a l’élément moral, jiní přidávají i l’élément légal.
 297

  

S ohledem na podobnost všech popsaných možností konstrukce konstitutivních prvků 

trestného činu lze uzavřít, že imanentní každému trestnému činu jsou prvek materiální a prvek 

subjektivní (jako je tomu ve francouzském právu).  

                                                 
295

 Srov. CONSTANT, op. cit., s. 97-128. 
296

 TULKENS, op. cit., s. 369-370. 
297

 TULKENS, op. cit., s. 370. 
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Pojem prvku zákonnosti zřejmě není problematický, proto lze v této části odkázat na 

výklad o francouzské úpravě.  

 

L’élément matériel i v belgickém právu vyjadřuje požadavek, že, aby se jednalo 

o trestný čin, musí být konání (un acte positif) nebo opomenutí (un acte négatif), které zákon 

označuje za trestné a postihuje jej trestem, projeveno ve vnějším světě; pouhá myšlenka není 

trestná.
298

 Zatímco obsah subjektivního prvku byl právní teorií rozpracován, obecná teorie 

materiálního prvku v zásadě absentuje; materiální prvek tak zahrnuje vše, co se týká 

spáchaného trestného činu, a co zároveň nespadá do subjektivního prvku.
299

 Belgický Kasační 

soud v rozhodnutí z 2. listopadu 1993 vymezil, že „[v] případě každého trestného činu musí 

být dán materiální prvek, tedy projevené chování, jež lze považovat za ohrožující nebo 

nebezpečné vzhledem k právem chráněným statkům.“
300

 V rámci výkladu o materiálním prvku 

tak bývá tradičně
301

 pojednáváno o trestných činech komisivních a omisivních, o pokusu 

trestného činu, případně i o následku trestného činu. V ostatním lze odkázat na výklad 

o materiálním prvku trestného činu podle francouzské doktríny.  

L’élément intellectuel vyjadřuje požadavek, aby konání nebo opomenutí bylo 

přičitatelné osobě, která se jej dopustila – pachateli trestného činu. Za tímto účelem většina 

belgických právních teoretiků
302

 rozlišuje dva okruhy otázek, které tvoří obsah subjektivního 

prvku. Prvním okruhem je přičitatelnost jednání pachateli [Tulkens a kol. jej označuje 

pozitivně jako l’imputabilité moral („morální přičitatelnost“),
303

 např. Hennau a kol. jej 

vymezuje negativně jako neexistence les causes de non-imputabilité („případy 

nepřičitatelnosti“)
304

, v obou případech je obsah shodný – více viz dále], druhým okruhem je 

zavinění [Tulkens a kol. jej po vzoru anglického termínu mens rea nazývá jako l’état d’esprit 

                                                 
298

 CONSTANT, op. cit., s. 112-113. 
299

 Srov. TULKENS, op. cit. s. 396. 
300

 Srov. Cass., 2 nov. 1993, Pas., 1993, I, p. 915. 
301

 Naopak např. Hennau a kol. pojednává o materiálním prvku trestného činu poměrně zeširoka, v zásadě 

obsáhne materii v českém právu odpovídající výkladu o objektivní stránce, objektu a subjektu trestného činu. 

V zásadě tak skutečně pojednává o všem, co nespadá do subjektivního prvku. Srov. HENNAU, op. cit., 

s. 137-161. 
302

 Odlišně k této otázce přistupuje např. Constant, zastánce první z výše uvedených konstrukcí konstitutivních 

prvků trestného činu. Ten pod subjektivním prvkem rozumí „záměr [une intention] vědomě a svobodně 

porušit trestní zákon“. Nelze přitom zaměňovat „záměr“ (une intention), který je obecným označením, 

s formou zavinění „úmysl“ (un dol). Podle tohoto autora je dána volní složka i v případě nedbalostních 

trestných činů – pachatel sice nechce způsobit následek (např. nedbalostní ublížení na zdraví v důsledku 

rychlé jízdy), nicméně chce konat (v případě omisivních trestných činů se jej chce zdržet), které zakládá 

nedbalost a nedbalostní trestný čin (např. pachatel jede rychleji, než je maximální povolená rychlost). 

Srov. CONSTANT, op. cit., s. 114-115. 
303

 TULKENS, op. cit., s. 427-461. 
304

 HENNAU, op. cit., s. 277-279 a 280-290. 
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(„stav mysli“),
305

 Hennau a kol. jej označuje jako subjektivní prvek v užším smyslu
306

 – i přes 

rozdílné označení je však stále pojednáváno o zavinění].  

Belgické právo rozlišuje, stejně jako francouzské nebo české právo, dvě formy zavinění 

– úmyslné zavinění (le dol) a nedbalostní zavinění (la culpa / la faute simple). Na rozdíl od 

francouzského práva je do úmyslné formy zavinění řazen vedle přímého úmyslu i nepřímý 

úmysl (le dol éventuel).
307

 Podle belgické doktríny totiž nelze směšovat úmysl nepřímý 

a vědomou nedbalost, jak činí většinová francouzská právní teorie; obě formy zavinění od 

sebe dělí prvek akceptace (l’élément d‘acceptation).
308

 Nedbalost není zákonem definována, 

zákon hovoří o nedbalosti pouze v rámci konstitutivních prvků některých trestných činů. 

Belgická teorie přesto rozlišuje vědomou nedbalost (la faute avec prévoyance / la faute 

consciente) a nevědomou nedbalost (la faute sans prévoyance).
309

 

C. pén. belge výslovně nestanoví, jaké zavinění je potřeba ke spáchání zločinu nebo 

přečinu. Shodně s francouzským trestním právem platí, že pro spáchání zločinu je vždy 

potřeba úmyslného zavinění, stejně tak i pro spáchání přečinu, nestanoví-li zákon výslovně, že 

postačí zavinění nedbalostní (srov. např. články 419 nebo 420 C. pén. belge).
310

 V případě 

přestupků je situace stejná jako ve francouzském právu. Nestanoví-li zákon, že je potřeba 

úmyslného nebo nedbalostního zavinění, postačí, jedná-li pachatel vědomě a svobodně.
311

 

 

3.3. Právní úprava pachatelství, spolupachatelství a účastenství 

Koncepce pachatelství, spolupachatelství a účastenství se v belgickém právu od práva 

francouzského značně liší, proto již nebude možné odkazovat na pojednání o francouzské 

úpravě účastenství. Ve zbývající části kapitoly se nejprve zaměřím na právní úpravu 

pachatelství, spolupachatelství a účastenství v C. pén. belge a následně pojednám o pojmu 

a druzích pachatelů trestného činu, pojetí institutu spolupachatelství a vymezení účastníka na 

trestném činu.  

                                                 
305

 TULKENS, op. cit., s. 461-476. 
306

 HENNAU, op. cit., s. 279-280 a 290-337. 
307

 V podrobnostech viz např. HENNAU, op. cit., s. 297-299. 
308

 Zatímco v případě úmyslu nepřímého je pachatel srozuměn s možným následkem svého jednání, v případě 

vědomé nedbalosti pachatel spoléhá na to, že hrozící následek nenastane, ačkoli si ho je vědom. Blízkost 

obou forem zavinění také vyjadřuje alternativní označení vědomé nedbalosti jako culpa dolo proxima, tedy 

„zavinění blízké úmyslu“. Srov. HENNAU, op. cit., s. 315-316.  
309

 Vědomou a nevědomou nedbalost rozlišuje např. Hennau a kol., naopak např. Constant formy nedbalostního 

zavinění nerozlišuje. V podrobnostech viz HENNAU, op. cit., s. 315-324. 
310

 HENNAU, op. cit., s. 292. 
311

 CONSTANT, op. cit., s. 121-122. Absence zákonného požadavku na formu zavinění v případě některých 

přestupků neznamená, že by přestupky byly „čistě materiálními“ trestnými činy, tedy trestnými činy 

tvořenými jen materiálním prvkem (za současné absence subjektivního prvku). Nelze zapomínat, že stále 

musí být jednání pachateli přičitatelné (une imputabilité morale). Srov. TULKENS, op. cit., s. 474-476. 
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Pachatelství (i spolupachatelství) a účastenství na trestném činu je upraveno v knize 

první („O trestných činech a obecně o represi“), kapitole sedmé („O účasti více osob na 

stejném zločinu nebo přečinu“), ve článcích 66 až 69 C. pén. belge: 

 

„Článek 66 

Budou potrestáni jako pachatelé zločinu nebo přečinu: 

ti, kteří jej spáchají nebo kteří se přímo podílí na jeho spáchání; 

ti, kteří jakýmkoli způsobem poskytnou k jeho spáchání takovou pomoc, bez níž by 

zločin nebo přečin nemohl být spáchán; 

ti, kteří dary, sliby, výhrůžkami, zneužitím autority nebo pravomoci, pletichami nebo 

trestuhodnou lstí přímo podnítí tento zločin nebo přečin; 

ti, kteří buď proslovem na shromážděních nebo na veřejných prostranstvích, nebo 

písmem, tiskem, obrazem nebo jakýmikoli symboly, které budou vylepeny, rozdávány nebo 

prodávány, uvedeny do prodeje nebo vystaveny zrakům veřejnosti, podnítí přímo k jeho 

spáchání[;] tímto není dotčeno trestání pachatelů podněcování ke zločinům nebo přečinům 

[podle zvláštní části zákona], a to i když podněcování nebylo úspěšné.  

 

Článek 67 

Budou potrestáni jako účastníci na zločinu nebo přečinu: 

ti, kteří udělí instrukce k jeho spáchání; 

ti, kteří opatřují zbraně, nástroje nebo jakékoli jiné prostředky, kterých bylo použito ke 

zločinu nebo přečinu, s vědomím, že k němu budou použity; 

ti, kteří vědomě pomáhají nebo asistují pachateli nebo pachatelům zločinu nebo přečinu 

při jednáních přípravných, jednáních ulehčujících jeho spáchání nebo při samotném jeho 

páchání. 

 

Článek 68 

Ti, kteří se znalostí jejich kriminálního jednání poskytnou ubytování, úkryt nebo místo 

pro shromáždění zločincům, kteří spáchali loupež nebo se dopustili násilného jednání proti 

bezpečnosti státu, veřejnému míru, osobám nebo vlastnictví, budou potrestáni stejně jako 

účastníci tohoto trestném činu.  
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Článek 69 

Účastníkům zločinu bude podle článků 80 a 81
312

 tohoto kodexu uložen trest 

bezprostředně nižší, než je trest, který by jim byl uložen, kdyby byli pachateli tohoto zločinu. 

Nicméně bude jim uložen trest odnětí svobody v délce trvání od 20 let do 30 let, pokud byli 

účastníky zločinu, za který zákon stanoví trest odnětí svobody na doživotí. 

Trest ukládaný účastníkům přečinu nepřevyšuje dvě třetiny trestu, který by jim byl 

uložen, kdyby byli pachateli tohoto přečinu.“
313

  

 

Jak je patrné z citovaných článků, doznala právní úprava pachatelství, spolupachatelství 

a účastenství v Belgii značných změn oproti úpravě ve článcích 59 a 60 C. pén. 1810. 

Nejmarkantnější je systematické vyčlenění podněcování ke spáchání trestného činu z forem 

účastenství, značné rozšíření zákonem vymezených jednání, jež jsou postihována jako 

pachatelství, nebo mírnější trestání účastenství (zatímco článek 59 C. pén. 1810 stanovil, že 

                                                 
312

 O těchto článcích již bylo pojednáváno v rámci výkladu o vlivu polehčujících okolností na výši ukládaného 

trestu. 
313

 Originální znění:  

„Article 66.  

Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit : 

 Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; 

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le 

crime ou le délit n'eût pu être commis; 

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, 

auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; 

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des 

imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente 

ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines 

portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces 

provocations n'ont pas été suivies d'effet.) 

Article 67. 

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit : 

 Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre; 

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, 

sachant qu'ils devaient y servir; 

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou 

les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. 

 Article 68.  

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences 

contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement 

logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. 

 Article 69.  

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils 

étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. Ils seront cependant punis 

de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices 

d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité. 

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait 

appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.“ 

Pro úplnost dodávám, že une détention je trest odnětí svobody, který je ukládán za politické trestné činy, 

zatímco une réclusion je trest odnětí svobody ukládaný za trestné činy obecného práva. Oba tyto tresy jsou 

tresty ukládanými za zločiny (les peines criminelles). Srov. články 8 až 11 C. pén. belge. 
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účastníkovi bude uložen stejný trest jako pachateli trestného činu, článek 69 C. pén. belge 

stanoví, že se ve většině případů ukládá bezprostředně nižší trest, resp. trest v maximální 

výměře dvou třetin trestu ukládaného pachateli).  

Naopak právní úprava pomoci k trestnému činu zůstala téměř nezměněna (srov. článek 

60 al. 2 a 3 C. pén. 1810 a článek 67 al. 3 a 4 C. pén. belge), stejně tak zůstala zachována 

koncepce trestnosti účastenství pouze v případě zločinů a přečinů, účastenství na přestupku 

není trestné (na rozdíl od francouzské úpravy).  

 

3.3.1. Pachatel trestného činu 

Dříve, než přistoupím k pojednání o typech pachatelů podle belgického práva, je vhodné 

vyjasnit, kdo může být pachatelem trestného činu, resp. za jakých okolností není osoba 

trestně odpovědná za své jednání, které zákon označuje za trestné. Tyto okolnosti nejsou 

v zákoně upraveny nikterak systematicky - některé v zákoně úplně absentují a jsou 

dovozovány judikaturou a doktrínou (např. krajní nouze), jiné jsou zařazeny ve zvláštní části 

zákona (např. nutná obrana, srov. článek 416 C. pén. belge).
314

 Obecná úprava je obsažena 

v knize první („O trestných činech a obecně o represi“), kapitole osmé („O okolnostech 

vylučujících protiprávnost a o omluvných důvodech“).
315

 

 

A. Důvody vylučující trestní odpovědnost 

Belgická právní teorie stejně jako francouzská rozlišuje objektivní a subjektivní důvody 

neodpovědnosti (les causes de justification dites objectives / subjectives). Subjektivními 

důvody jsou okolnosti, pro které nelze osobě přičítat trestné jednání (les causes de non-

imputabilité). Tulkens a kol. tyto dělí na dvě skupiny: (i) důvody týkající se trestní 

odpovědnosti jednající osoby (zhoršené mentální schopnosti, nedostatek věku) a (ii) důvody 

týkající se momentálních schopností osoby (nevyhnutelný právní omyl, donucení, dočasná 

porucha rozpoznávací nebo ovládací schopnosti).
316

 Předně tak není trestně odpovědná osoba, 

                                                 
314

 CONSTANT, op. cit., s. 229-230. 
315

 Omluvnými důvody (les causes d’excuse) se rozumí zákonem stanovené důvody, které nevylučují 

protiprávnost spáchaného činu, ani neznemožňují přičítání spáchaného činu jeho pachateli, nýbrž přímo ze 

zákona snižují výši trestu – např. ublížení na zdraví nebo usmrcení v důsledku předchozího násilného jednání 

poškozeného vůči jiným osobám (nejsou-li splněny podmínky nutné obrany a krajní nouze). Srov. článek 411 

až 415 C. pén. belge. CONSTANT, op. cit., s. 226-227.  
316

 Tulkens a kol. v souladu s dřívější textací C. pén. belge rozlišuje trvalé zhoršení mentálních schopností (une 

altération des facultés mentales), které bylo do roku 2016 v zákoně označeno jako état de démence („stav 

demence“ – srov. článek 71 C. pén. belge ve znění účinném do roku 2016), a dočasnou poruchu rozpoznávací 

či ovládací schopnosti (les troubles momentanés de discernement), které zákon dříve výslovně neupravoval 

(např. patická opilost, hypoglykemické kóma, epileptický záchvat apod.). Stávající textace C. pén. belge obě 
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která je v době spáchání trestného činu nepříčetná. Článek 71 C. pén. belge stanoví, že není 

trestného činu, pokud osoba v době spáchání trestného činu trpěla duševní poruchou, pro 

kterou ztratila svou schopnost rozpoznávací nebo ovládací. Dále není trestně odpovědná 

nezletilá osoba (osoba mladší 18 let), neboť podle zákona nezletilý nemá (dostatečnou) 

schopnost rozpoznávací; zvláštní zákon však stanoví určité výjimky, kdy může být trestně 

odpovědným nezletilý starší 16 let.
317

 Jednoduše řečeno, do 16 let věku není osoba trestně 

odpovědná nikdy, od 16 do 18 let je trestně odpovědná jen v taxativně stanovených 

případech
318

 a plně trestně odpovědnou se osoba stává dovršením zletilosti (věku 18 let).
319

 

V konečné řadě není trestně odpovědná osoba, která jednala v právním omylu, jehož se 

nemohla vyvarovat (dovozováno belgickou judikaturou a doktrínou), stejně jako osoba, která 

jednala z donucení, kterému nemohla vzdorovat (srov. článek 71 C. pén. belge).
320

 

Objektivními důvody, pro něž není osoba trestně odpovědná, jsou okolnosti vylučující 

protiprávnost (les causes de justification), jež však s ohledem na rozsah a zaměření 

předkládané práce nebudu více rozebírat.  

 

B. Klasifikace pachatelů trestného činu 

Zákon systematicky upravuje nejprve hlavního pachatele (článek 66 al. 2 C. pén. 

belge), dále přímého spolupachatele (článek 66 al. 2 C. pén. belge), další spolupachatele 

(článek 66 al. 3 až 5 C. pén. belge) a účastníky na trestném činu (článek 67 a 68 C. pén. 

belge).
321

  

V nejobecnější rovině je pachatelem zločinu nebo přečinu
322

 osoba, která jej spáchá 

(srov. článek 66 al. 2 C. pén. belge), nebo se o jeho spáchání alespoň pokusí (srov. článek 51 

C. pén. belge). Zákon však za pachatele označuje i osoby, které jsou z pohledu českého práva 

spolupachateli nebo účastníky (srov. článek 66 C. pén. belge), což vede k nejasnostem při 

vymezení pojmu pachatele. K tomu přispívá i skutečnost, že se klasifikaci pachatele trestného 

                                                                                                                                               
tyto skutečnosti zahrnuje pod obecné označení „nepříčetnost v době spáchání činu“. Srov. TULKENS, 

op. cit. s. 430-461. 
317

 Nedostatek věku byl v C. pén. belge upraven do roku 1912 (srov. článek 72 C. pén. belge ve znění účinném 

do roku 1912), od této doby je předmětem úpravy zvláštních zákonů o ochraně mladistvých, v současnosti se 

jedná o zákon z 8. dubna 1965 o ochraně mladistvých […]. 
318

 Srov. článek 36bis, 38bis a 57bis zákona z 8. dubna 1965 o ochraně mladistvých […]. 
319

 V podrobnostech např. HENNAU, op. cit., s. 288-290 nebo TULKENS, op. cit., s. 442-451. 
320

 V podrobnostech např. HENNAU, op. cit., s. 280-286, nebo TULKENS, op. cit., s. 452-460. 
321

 Viz také KUTY, Franklin. Principes généraux du droit pénal belge. Tome II – l’infraction pénale. Belgium: 

Larcier, 2010, s. 75. 
322

 Ačkoli článek 66 C. pén. belge výslovně upravuje pouze pachatele zločinu nebo přečinu, nelze pochybovat 

o tom, že i v případě přestupku je jeho pachatelem osoba, která jej spáchá; odlišná situace panuje v případě 

pokusu přestupku, neboť ten není podle zákona trestný (srov. článek 51 až 53 C. pén. belge).  
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činu věnují jen někteří autoři,
323

 zbytek pojednává pouze o jednotlivých formách účastenství 

(v širším smyslu, tedy včetně spolupachatelství). 

 

Základním typem pachatele je l’auteur direct („pachatel přímý“, srov. ve francouzském 

právu označení l’auteur matériel), částí belgické doktríny a judikatury
324

 rovněž označován 

jako l’auteur matériel („materiální pachatel“), tedy pachatel, který sám při páchání trestného 

činu naplňuje všechny jeho konstitutivní prvky (ať už konáním nebo opomenutím). 

Např. Kuty nepoužívá označení „pachatel přímý“ a „materiální pachatel“ promiscue, namísto 

toho pod označením „materiální pachatel“ rozumí pachatele, který skutečně sám materiálně 

naplňuje konstitutivní prvky trestného činu, sám koná (un acte positif matériel), a staví jej do 

protikladu s přímým pachatelem, který jedná imateriálně (un acte positif imatériel), tedy sám 

nenaplňuje materiální prvek trestného činu – může se jednat o podněcování k trestnému činu, 

objednání si spáchání trestného činu nebo využití třetí osoby ke spáchání trestného činu 

(zřejmě obdoba francouzského označení l’auteur intellectuel).
325

 

 

Jiným typem pachatele trestného činu je l’auteur médiat („nepřímý pachatel“), který 

sám nenaplňuje materiální prvek trestného činu, nýbrž k tomuto účelu použije osobu, která 

slouží jako nástroj pro páchání trestné činnosti.
326

 Tato osoba (nástroj) zpravidla není trestně 

odpovědná, neboť není naplněn subjektivní prvek trestného činu – osobě není možné jednání 

(une cause de non-imputabilité, viz předcházející text), např. z donucení, kterému nemohla 

vzdorovat. Na rozdíl od francouzského práva není pachatel, který využije osobu jako pouhý 

nástroj, označován jako intelektuální pachatel, nýbrž jako pachatel nepřímý (stejně jako 

v českém právu, srov. § 22 odst. 2 tr. zák.). K uvedenému závěru dospěla rovněž judikatura, 

která dovodila, že: „[t]en, kdo pro spáchání trestného činu využije třetí osobu jako prostý 

nástroj, je sám pachatelem tohoto trestného činu ve smyslu článku 66 al. 2 Code pénal, není 

morálním pachatelem [l’auteur moral]
327

 podněcováním ve smyslu článku 66 al. 4 Code 

pénal.“
328

 

 

                                                 
323

 Např. HENNAU, op. cit., s. 247-255., nebo KUTY, op. cit., s. 73-74. 
324

 Srov. např. Cass., 29 avril 1980, Pas., 1980, I, p. 1071. – „Materiálním pachatelem trestného činu je osoba, 

která spáchala trestný čin naplněním všech jeho konstitutivních prvků.“ 
325

 KUTY, op. cit., s. 73-74 
326

 Např. KUTY, op. cit., s. 74-75., nebo HENNAU, op. cit., s. 248-249. 
327

 L’auteur moral je alternativní označení pro l’auteur intellectuel (intelektuální pachatel). Srov. výklad 

o francouzské klasifikaci pachatelů trestného činu. 
328

 Viz Cass., 9 mars 1993, Pas., 1993, I, p. 260.  
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Pachatelem trestného činu může být i osoba, která sice sama nenaplnila konstitutivní 

prvky trestného činu, ale odpovídá za trestný čin spáchaný svým podřízeným. Belgická 

doktrína nemá, na rozdíl od té francouzské, speciální označení pro tento typ pachatele 

(francouzská teorie jej označuje jako l’auteur médiat nebo indirect), pouze zdůrazňuje, že se 

jedná o pachatele určeného zákonem nebo smlouvou,
329

 který je odpovědný za jiného (une 

responsabilité pour autrui).
330

 Stejně jako ve francouzském právu se nejedná stricto sensu 

o trestní odpovědnost za čin jiné osoby, neboť pachatel je trestán za porušení své povinnosti 

udělovat svým podřízeným jasné instrukce, dohlížet na ně a zajistit, aby řádně dodržovali 

právní předpisy; tím není dotčena trestní odpovědnost přímého pachatele za svůj čin.
331

 

S ohledem na značnou podobnost s francouzskou úpravou lze odkázat na výklad o nepřímém 

pachateli podle francouzského práva.  

 

Přímý spolupachatel 

Další osobou zúčastněnou na páchaném trestném činu, kterou zákon, a v návaznosti na 

něj i belgická doktrína, označuje za pachatele trestného činu, je coopérateur direct („přímý 

spolupachatel“).
332

 Článek 66 al. 2 druhá část věty C. pén. belge stanoví, že pachatelem 

zločinu a přečinu je „osoba, která se přímo podílí na jeho spáchání“. Přímý spolupachatel 

sice sám nenaplňuje všechny konstitutivní prvky trestného činu, ale naplňuje je společným 

jednáním s přímým pachatelem, např. přímý spolupachatel drží oběť, kterou přímý pachatel 

vraždí.
333

 Z pohledu českého práva je pouze přímý spolupachatel skutečně spolupachatelem, 

ostatní „formy“ spolupachatelství (viz dále) se materiálně blíží účastenství.  

 

3.3.2. Účastenství v širším smyslu – spolupachatel a účastník na trestném činu 

S ohledem na skutečnost, že o spolupachatelství a účastenství na trestném činu bývá 

v belgické odborné literatuře pojednáváno souhrnně v rámci výkladu o „trestném účastenství“ 

(une participation criminelle / punissable, v souladu s českou teorií dále také jen „účastenství 

v širším smyslu“), budu se této systematiky držet i v předkládané práci. Jen pro přehlednost 

připomínám, že o jedné „formě“ spolupachatelství (une coopération direct) již bylo 

pojednáno v předcházející části.  

                                                 
329

 KUTY, op. cit., s. 76-78. 
330

 HENNAU, op. cit., s. 251-255. 
331

 KUTY, op. cit., s. 77. 
332

 Označení spolupachatele přívlastkem „přímý“ jej odlišuje od ostatních forem spolupachatelství, o nichž bude 

pojednáno ve zbývající části kapitoly (spolupachatelství návodem nebo pomocí, bez níž by nemohl být zločin 

nebo přečin spáchán). 
333

 HENNAU, op. cit., s. 248. 
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Pojem „trestné účastenství“ označuje situaci, kdy se na páchání trestného činu podílí 

různým způsobem více osob, které na rozdíl od pachatele nebo přímého spolupachatele sami 

(ani částečně) nenaplňují konstitutivní prvky trestného činu, přesto je jejich podíl na 

spáchaném trestném činu natolik významný, že jej zákon označuje za trestný. Nejedná se však 

o samostatnou trestnou činnost, nýbrž o určitý prvek přistupující k hlavnímu trestnému 

činu.
334

  

Obecně je účastníkem v širším smyslu na zločinu nebo přečinu ten, kdo „vědomě 

a dobrovolně přispěl zákonem stanoveným způsobem k tomuto zločinu nebo přečinu.
335

 Z této 

jednouché definice vyplývají konstitutivní prvky účastenství v širším smyslu,
336

 jež musí 

být splněny, aby se jednalo o trestné účastenství: 

 

1. existence hlavního trestného činu - účastník (v širším smyslu) se musí podílet na 

zločinu nebo přečinu ve stadiu dokonání nebo ve stadiu pokusu, je-li pokus trestný; 

2. jednání účastníka (v širším smyslu) musí nabývat formy stanovené zákonem 

(spolupachatelství nebo účastenství v užším smyslu); 

3. účastník (v širším smyslu) se musí na trestném činu podílet vědomě 

a dobrovolně.
337

  

 

A. Existence hlavního trestného činu 

První podmínkou trestnosti účastenství v širším smyslu je existence hlavního trestného 

činu, což plyne ze zásady „vypůjčení trestnosti“ (une criminalité d’emprunt),
338

 kterou 

belgické právo převzalo z francouzského práva
339

 (srov. výklad o této zásadě v předchozí 

kapitole). Trestné účastenství je nutně akcesorické k trestnému činu; tuto skutečnost lze 

vyjádřit slovy, že „[ú]častnická jednání (v širším smyslu) nejsou sama o sobě trestným činem, 

jedná se pouze o způsob spáchání [hlavního] trestného činu“.
340

 

Hlavní trestný čin musí být zločinem nebo přečinem, zákon nepostihuje účastenství na 

přestupcích (tedy obecně ani spolupachatelství, ledaže každý spolupachatel bude samostatně 

                                                 
334

 TULKENS, op. cit., s. 497. 
335

 CONSTANT, op. cit., s. 194. 
336

 Např. CONSTANT, op. cit., s. 194, nebo TULKENS, op. cit., s. 499-506. 
337

 Na rozdíl od francouzské doktríny nejsou podmínky trestnosti účastenství výslovně označeny jako 

konstitutivní prvky účastenství, přesto je zřejmé, že první dvě podmínky tvoří materiální prvek účastenství, 

třetí podmínka pak prvek subjektivní.  
338

 V podrobnostech viz KUTY, op. cit., s. 243 
339

 Francouzské právo však princip „vypůjčení trestnosti“ neaplikuje na spolupachatelství. 
340

 TULKENS, op. cit., s. 505, shodně KUTY, op. cit., s. 247-248. 
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naplňovat všechny konstitutivní prvky přestupku, každý tedy bude přímým pachatelem).
341

 

Přestupky jsou považovány za natolik málo závažné protispolečenské jednání, že kromě 

přímého pachatele není žádoucí stíhat žádné další zúčastněné osoby.
342

  

Hlavní trestný čin musí být ve stadiu dokonání nebo pokusu, je-li pokus trestného činu 

trestný; pokus účastenství není trestný.
343

 Aby mohl být pokus účastenství trestný (typicky 

v případě neúspěšného návodu ke spáchání trestného činu), musel by tak zákon stanovit 

výslovně,
344

 což skutečně činí zákon ze 7. července 1875 týkající se nabídek nebo návrhů ke 

spáchání některých trestných činů.
345

 Tento zákon o jednom článku stanoví, že každý, kdo 

přímo nabídne nebo navrhne jinému, aby spáchal zločin (za který zákon stanoví trest odnětí 

svobody na doživotí nebo v minimální délce trvání od deseti do patnácti let), nebo aby se na 

takovém zločinu účastnil, stejně jako ten, kdo takovou nabídku přijme, bude potrestán trestem 

odnětí svobody v délce trvání od tří měsíců do pěti let a peněžitým trestem. Není trestné 

pouhé učinění nebo přijetí verbální nabídky, která není následována sliby nebo poskytováním 

darů. 

Dále musí být hlavní trestný čin skutečně trestný. Není trestné účastenství na činu 

jinak trestném, kdy přímý pachatel jedná např. za okolností vylučujících protiprávnost, nebo 

účast na činu, který zákon neoznačuje za trestný (např. poskytnutí zbraně osobě ke spáchání 

sebevraždy). Naopak není rozhodné, zdali je přímý pachatel trestně neodpovědný z důvodů 

týkajících se pouze jeho osoby (les causes de non-imputabilité), nebo nebyl-li přímý pachatel 

identifikován, popřípadě dopaden a odsouzen k určitému trestu, anebo zda je již po smrti.
346

  

Účastenství v širším smyslu je možné pouze na úmyslných trestných činech. Belgická 

právní teorie, na rozdíl od té francouzské, neumožňuje účastenství na nedbalostních trestných 

činech, neboť k trestnosti účastenství je potřeba souběh vůlí (un concours de volontés, tedy 

vůle na straně účastníka i přímého pachatele). Tím není dotčena trestní odpovědnost více osob 

za spáchání nedbalostního trestného činu – každá z nich bude odpovědná jako jeho 

pachatel.
347

  

                                                 
341

 KUTY, op. cit., s. 252. 
342

 HENNAU, op. cit., s. 262. 
343

 HENNAU, op. cit., s. 258. 
344

 VANDERMEERSCH, Damien. La participation criminelle: question d’actualité. In GUILLAIN, Christine, 

JADOUL, Pierre et al. Droit pénal en questions. Belgium: Anthemis, 2013, s. 13. 
345

 V originále: loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les offres ou propositions de 

comettre certains crimes. 
346

 CONSTANT, op. cit., s. 200. 
347

 Např. může být za usmrcení z nedbalosti odpovědný nejen řidič vozidla, který smrt osoby způsobil, nýbrž 

i vlastník vozidla, který ačkoli věděl, v jak špatném technickém stavu se vozidlo nachází, přikázal řidiči, aby 

s vozidlem vyjel a řídil jej na místo určení. Srov. CONSTANT, op. cit., s. 196. 
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Podle belgické judikatury je účastenství v širším smyslu možné jen na komisivních 

trestných činech.
348

 Někteří autoři však tento názor nesdílejí a připouští účastenství i na 

omisivních trestných činech, ačkoli jen ve formě návodu.
349

 

Mezi spácháním hlavního trestného činu (nebo začátkem jeho uskutečňování v případě 

pokusu) a jednáním účastníka v širším smyslu musí existovat přímá, nepřetržená a logická 

příčinná souvislost. Pro nedostatek příčinné souvislosti tak např. nemůže být trestný 

návodce, který naváděl k úplně odchylnému trestnému činu, než který byl spáchán – 

tzv. exces.  

Otázka řetězení účastenství je v belgické trestněprávní nauce sporná. Například 

Hennau a kol. řetězení odmítá z důvodu absence přímé příčinné souvislosti, pročež nemůže 

být trestná osoba, která navádí jiného k účastenství na trestném činu.
350

 Naopak Kuty řetězení 

účastenství připouští s odkazem na zákonný text, který s výjimkou „prosté“ pomoci (článek 

67 al. 4 C. pén. belge) nepožaduje, aby jednání účastníka směřovalo přímo vůči pachateli 

trestného činu, stačí, směřuje-li ke spáchání trestného činu.
351

  

 

B. Jednání účastníka v širším smyslu 

Druhou podmínkou trestnosti účastenství v širším smyslu je jednání účastníka 

(v širším smyslu), a to ve formě, kterou zákon označuje za trestnou; analogie zákona není 

přípustná.
352

  

V prvé řadě musí být jednání účastníka v zásadně vždy ve formě konání (un acte 

positif), opomenutí zpravidla nepostačuje.
353

 Tuto tradiční koncepci
354

 současná doktrína 

i judikatura částečně opouští a ve dvou typech případů připouští, aby účastníkem v širším 

smyslu byla i osoba, která nekoná. V první řadě tak může být účastníkem osoba, která svým 

nekonáním v konkrétní situaci projevuje vůli podpořit pachatele při páchání trestného činu 

(„zdržení se pod vlivem okolností“, une abstention circonstancié).
 355

 Judikatura dovodila, že 

účastníkem může být například osoba, která stojí vedle pachatelů trestného činu a svou 

pouhou přítomností psychicky působí na oběť, která se vlivem tohoto „skupinového efektu“ 

                                                 
348

 Srov. např. Cass., 16 nov. 1886, Pas., 1886, I, p. 414. 
349

 KUTY, op. cit., s. 265-266. 
350

 HENNAU, op. cit., s. 262. 
351

 KUTY, op. cit., s. 294-295. 
352

 V podrobnostech KUTY, op. cit., s. 225. 
353

 Srov. např. Cass., 25 avril 1949, Pas., 1949, I, p. 297, nebo Cass., 23 oct. 1950, Pas., 1951, I, p. 91.  
354

 Např. Constant nepřipouští účastenství v širším smyslu spáchané zdržením se určitého jednání. 

Srov. CONSTANT, op. cit., s. 198-199. 
355

 TULKENS, op. cit., s. 501-504. 
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tím spíše nezmůže na vzdor nebo útěk.
356

 Druhým typem případů je nedodržení zákonem 

nebo smlouvou stanovené povinnosti konat (un devoir positif d’agir, zvláštní povinnost konat 

podle českého práva), v úmyslu usnadnit tak spáchání hlavního trestného činu nebo navést 

přímého pachatele k jeho spáchání
357

 – např. šéfredaktorka v rozporu se zákonem nepřekazila 

nelegální zveřejnění fotografií nezletilých osob,
358

 nebo auditor, který „přivřením očí“ při 

finanční kontrole umožní daňový podvod.
359

 Tím není dotčena trestní odpovědnost za 

omisivní trestné činy stanovené ve zvláštní části zákona. 

Jednání účastníka musí zároveň buď předcházet okamžiku spáchání hlavního trestného 

činu, nebo k němu musí dojít při jeho páchání (un acte antérieur ou concomitant). V zásadě 

je tak vyloučeno účastenství až po spáchání trestného činu, ledaže účastník pachateli přislíbil 

pomoc ještě před jeho spácháním, a tím jeho spáchání usnadnil.
360

  

 

Podle závažnosti jejich účasti na spáchaném trestném činu jsou účastníci v širším 

smyslu rozlišováni na ty, jejichž role při páchání trestného činu je zásadní a nepostradatelná 

(bez nich by trestný čin nebyl spáchán tak, jak byl spáchán) – spolupachatele (un coauteur), 

a ty, jejichž role je pouze sekundární a akcesorická – účastníky v užším smyslu 

(un complice).
361

Jednání účastníka v širším smyslu musí nabývat jedné z těchto forem. 

 

Spolupachatel trestného činu 

Článek 66 C. pén. belge taxativním způsobem vymezuje, koho lze považovat za 

pachatele trestného činu. Zákon však nepoužívá pojem „spolupachatel“ nebo 

„spolupachatelství“, avšak používá jej právní teorie. Ta jím označuje osoby, jež se osobně 

a materiálně podílí na určitém jednání, které je konstitutivním prvkem trestného činu, nebo se 

zdržují určitého jednání, které jim zákon ukládá, aniž by však samostatně naplňovaly všechny 

konstitutivní prvky trestného činu.
362

 Judikatura rovněž používá označení „spolupachatel“, 

ačkoli zároveň přiznává, že z pohledu zákona se jedná o pachatele trestného činu.
363

 

Připomínám, že o jedné „formě“ spolupachatelství – přímém spolupachatelství 

(une coopération direct), jsem již pojednávala v rámci výkladu o pachateli trestného činu. 

Důvodem pro oddělení jednotlivých „forem“ spolupachatelství je skutečnost, že zatímco 

                                                 
356

 Srov. Cass., 17 déc. 2008, Pas., 2008, n° 737, p. 2989. 
357

 Srov. KUTY, op. cit., s. 286-288. 
358

 Srov. Cass., 23 nov. 1999, Pas., 1999, I, p. 624, a TULKENS, op. cit., s. 504. 
359

 Srov. VANDERMEERSCH, op. cit., s. 25-27. 
360

 Srov. např. Cass., 24 fév. 1969, Pas., 1969, I, p. 571. 
361

 KUTY, op. cit., s. 236-237.  
362

 KUTY, op. cit., s. 238. 
363

 Srov. např. Cass., 26 nov. 1935, Pas., 1936, I., p. 68. 
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přímé spolupachatelství se skutečně blíží pachatelství (přímý spolupachatel se podílí na 

naplňování konstitutivních prvků trestného činu spolu s přímým pachatelem), níže uvedené 

„formy“ spolupachatelství jsou materiálně bližší účastenství (z důvodu akcesority 

účastnického jednání k hlavnímu trestnému činu); to je ostatně i důvodem, proč je 

o spolupachatelství a účastenství v užším smyslu pojednáváno souhrnně v rámci výkladu 

o trestném účastenství.
364

 

Předně je spolupachatelem osoba, která přispěla ke spáchání trestného činu nezbytnou 

pomocí (une aide necessaire / indispensable), tedy pomocí, bez níž by trestný čin nemohl být 

spáchán takovým způsobem, v takový okamžik nebo na takovém místě, jako byl spáchán 

(srov. článek 66 al. 3 C. pén. belge).
365

 Pomoc však nemusí dosahovat takové kvality, že by 

bez ní trestný čin vůbec nemohl být spáchán. Nezbytná pomoc může být poskytnuta 

„jakýmkoliv způsobem“ (le fait quelconque). Na rozdíl od českého i francouzského práva 

může být takovým spolupachatelem i osoba, která nemá zákonem vyžadované postavení, 

vlastnost nebo způsobilost.
366

 Spolupachatelem podle tohoto ustanovení je např. osoba, která 

propůjčila svůj dům k tomu, aby v něm byla spáchána vražda; osoba, která vyláká oběť na 

místo vraždy;
367

 nebo osoba, která ostatní spolupachatele odveze na místo spáchání trestného 

činu.
368

 Rozlišení mezi nezbytnou pomocí a přímým spolupachatelstvím nemusí být vždy 

jasně zřetelné, z toho důvodu zákon oba „typy“ spolupachatele trestá stejně.
369

  

Dále je spolupachatelem osoba, která přímo podnítila (a directement provoqué) 

spáchání trestného činu. Zákon rozlišuje dvě formy podněcování, a to „podněcování 

individuální“ nebo „soukromé“ (une provocation privée / individuelle), v kontrastu 

k „podněcování kolektivnímu“ nebo „veřejnému“ (une provocation publique / collective“).
370

  

Při podněcování individuálním návodce buď vyvolává nátlak na vůli přímého 

pachatele, a to darem, slibem, výhrůžkou,
371

 zneužitím autority nebo zneužitím pravomoci, 

                                                 
364

 Z uvedených důvodů nelze přikládat pojmům pachatel, spolupachatel a účastník stejný význam, jaký mají 

podle českého práva.  
365

 HENNAU, op. cit., s. 256. 
366

 VANDERMEERSCH, op. cit., s. 11. 
367

 TULKENS, op. cit., s. 508. 
368

 KUTY, op. cit., s. 299. 
369

 Podle konstantní judikatury je sice potřeba v rozhodnutí uvést, jakým způsobem byly naplněny konstitutivní 

prvky trestného činu, avšak není nutné přesně rozlišit, zda se jedná o spolupachatele podle článku 66 al. 2, 

nebo třeba al. 3. Srov. např. Cass., 19 mai 1941, Pas., 1941, I, p. 196, nebo Cass., 19 déc. 1949, Pas., 1950, I, 

p. 256. Srov. také např. CONSTANT, op. cit., s. 204. 
370

 TULKENS, op. cit., s. 510-511. 
371

 O spolupachatelství se jedná pouze tehdy, nedosáhlo-li vyhrožování návodce takové intenzity, že je 

vyloučena svobodná vůle přímého pachatele; v opačném případě jedná naváděná osoba za okolnosti 

vylučující přičitatelnost jednání (donucení, kterému nelze vzdorovat – srov. článek 71 C. pén. belge 

a předchozí výklad), pro kterou není trestně odpovědný, a „návodce“ se stává nepřímým pachatelem (l’auteur 

mediat / indirect).  
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anebo pletichami či trestuhodnou lstí vyvolá omyl (právní nebo skutkový) na straně přímého 

pachatele (srov. článek 66 al. 4 C. pén. belge).
372

 Podněcování směřuje přímo vůči jedné nebo 

více konkrétně určeným osobám (přímým pachatelům).
373

 

Naopak při podněcování kolektivním
374

 návodce vzbuzuje rozhodnutí spáchat trestný 

čin veřejně nebo na místě veřejnosti dostupném, ať již mluveným, písemným nebo grafickým 

projevem (v podrobnostech viz článek 66 al. 5 C. pén. belge). Podněcování směřuje přímo 

vůči neurčitému počtu adresátů, návodcův úmysl směřuje ke spáchání trestného činu některou 

z osob, vůči nimž slovem, písmem nebo obrazem působí.
375

  

Role návodce v rámci spáchaného trestného činu je natolik významná, že bývá 

označován jako „intelektuální pachatel“ (l’auteur moral).
376

 V obou případech podněcování 

platí, že návodce v hlavním pachateli vzbuzuje myšlenku spáchat trestný čin, nicméně právní 

teorie připouští, že jej může v této myšlence jedním z výše uvedených způsobů pouze 

utvrzovat
377

 (podle českého práva by se v takovém případě jednalo pouze o psychickou 

pomoc).  

 

Účastník v užším smyslu 

V obecné rovině je účastníkem v užším smyslu každá osoba, která pomáhá nebo 

asistuje přímému pachateli zločinu nebo přečinu ve snaze usnadnit mu jeho spáchání. Mezi 

poskytnutou pomocí (v jakékoli formě) a spáchaným trestným činem musí být patrná úzká 

příčinná souvislost; v opačném případě by se jednalo o pokus účastenství, který není 

trestný.
378

 

Jednotlivé formy účastenství stanoví taxativně článek 67 a 68 C. pén. belge:  

 

1. udělování instrukcí
379

 přímému pachateli, jež mu usnadní spáchání trestného činu;  

                                                 
372

 HENNAU, op. cit., s. 256. 
373

 TULKENS, op. cit., s. 510. 
374

 Podle českého práva je takové jednání trestné jako samostatný trestný čin podněcování k trestnému činu 

(srov. § 364 tr. zák.), pročež není vyžadováno, aby se konkrétní přímý pachatel o spáchání trestného činu, 

k němuž je podněcováno, alespoň pokusil (neplatí zásada akcesority). Výhodu belgické konstrukce lze 

spatřovat v možnosti přísněji trestat návodce k závažnějšímu trestným činům – např. bude-li veřejně 

podněcovat k vraždě, může být trestán jako spolupachatel vraždy, zatímco podle českého práva bude trestán 

jen podle ustanovení o podněcování (§ 364 tr. zák).  
375

 CONSTANT, op. cit., s. 211. 
376

 Srov. TULKENS, op. cit., s. 509, nebo KUTY, op. cit., s. 238. 
377

 Např. KUTY, op. cit., s. 302. 
378

 TULKENS, op. cit., s. 511. 
379

Podobně jako ve francouzském právu se nemusí jednat o zcela konkrétní a detailní informace, postačí, pokud 

jsou tyto instrukce dostatečně určité. Prostou radu nelze považovat za účastenství, na druhou stranu instrukce 

nesmí být pro spáchání trestného činu nepostradatelné (v takovém případě by se jednalo o nezbytnou pomoc 

ve smyslu článku 66 al. 3 C. pén. belge, a tedy o formu spolupachatelství). Na rozdíl od francouzského práva 
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2. obstarávání zbraní, nástrojů nebo jiných prostředků přímému pachateli, které 

budou použity ke spáchání zločinu nebo přečinu; 

3. poskytnutí („prosté“) pomoci přímému pachateli, která usnadní přípravu nebo 

dokonání tohoto trestného činu (s výjimkou nezbytné pomoci podle článku 66 al. 3 C. pén. 

belge); 

4. ukrývání (un recèlement) některých zločinců.
380

 

 

Ukrývání některých zločinců (v českém právu je obdobou nadržování, srov. § 366 

tr. zák.), jakožto forma účastenství v užším smyslu, není belgickou právní teorií jednotně 

přijímána. Podle některých teoretiků
381

 se jedná o specifický přečin, obdobně jako podílnictví 

(srov. článek 505 C. pén. belge), ukrývání osob stíhaných nebo odsouzených jako 

„organizátor“ zločinu (le chef d’un crime, srov. článek 339 C. pén. belge) nebo ukrývání těla 

oběti (srov. článek 340 C. pén. belge). Povaha tohoto jednání však nic nemění na tom, že 

osoby, které ukrývají zločince podle článku 68 C. pén. belge, budou potrestány stejně, jako 

kdyby se jednalo o účastníky v užším smyslu na trestném činu spáchaném těmito zločinci.
382

  

 

Pro úplnost uvádím odlišný způsob dělení trestného účastenství, a to podle toho, jakým 

způsobem se účastník v širším smyslu slova podílí na spáchaném trestném činu. 

La participation matériel [„materiální účastenství (v širším smyslu)“] označuje podílení se 

na materiálním prvku trestného činu „fyzickou pomocí“ přímému pachateli. Materiálním 

účastenstvím je přímé spolupachatelství (srov. článek 66 al. 2 C. pén. belge, v podrobnostech 

viz předcházející text), nezbytná pomoc, nebo prostá pomoc usnadňující jeho spáchání 

(článek 66 al. 3 a 67 al. 4 C. pén. belge), a poskytnutí zbraní, nástrojů nebo jiných prostředků 

(článek 67 al. 3 C. pén. belge). Protikladem materiálního účastenství je la participation 

intellectuelle [„intelektuální účastenství (v širším smyslu)“], kdy se účastník podílí na 

utváření subjektivního prvku trestného činu podněcováním (článek 66 al. 4 a 5 C. pén. belge) 

nebo udělováním instrukcí (článek 67 al. 2 C. pén. belge).
383

  

 

 

                                                                                                                                               
se nejedná o formu návodu, nýbrž o formu účastenství srovnatelnou s „prostou“ pomocí. V podrobnostech 

viz KUTY, op. cit., s. 315 nebo CONSTANT, op. cit., s. 213-214. 
380

 Nezbytnou podmínkou, aby ukrývání zločinců mohlo být pomocí ke spáchání trestného činu, je předchozí 

domluva účastníka v užším smyslu s přímým pachatelem. HENNAU, op. cit., s. 258. 
381

 Srov. např. KUTY, op. cit., s. 226, nebo TULKENS, op. cit., s. 511-512. 
382

 TULKENS, op. cit., s. 511-512. 
383

 KUTY, op. cit., s. 76.  
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B. Subjektivní prvek účastenství v širším smyslu 

Třetí a poslední podmínkou je existence subjektivního prvku trestného účastenství - 

každý účastník v širším smyslu musí pojmout trestný úmysl skládající se ze složky vědění 

a složky volní.
384

 Účastník musí vědět, že se podílí na činu, který je trestný (ví o všech 

konstitutivních prvcích trestného činu, nejedná např. v právním omylu), a musí chtít se na 

tomto dostatečně určitě specifikovaném (nikoli jakémkoli) trestném činu svým jednáním 

podílet,
385

 a to s cílem, aby byl trestný čin spáchán.
386

 V některých případech může být volní 

složka naplněna i pouhým srozuměním
387

 se skutečností, že se svým jednáním účastní 

páchání trestného činu.
388

  

Současná belgická judikatura již opustila teorii, podle níž je nezbytná předchozí 

domluva (un concert préalable) mezi pachatelem a účastníkem v širším smyslu, a to i tacitní. 

Za dostatečný „subjektivní“ vztah mezi pachatelem a účastníkem v širším smyslu je 

považováno „setkání vůlí“ (une rencontre des volontés),
389

 tedy situace, kdy má pachatel 

i účastník v širším smyslu úmysl, aby byl spáchán tentýž trestný čin.
390

 

 

C. Trestání účastníků v širším smyslu 

Poslední problematikou, která se k účastenství váže, je trestání účastníků v širším 

smyslu. Podle článku 66 C. pén. belge jsou spolupachatelé zločinu nebo přečinu trestáni jako 

jeho pachatelé. To znamená, že spolupachatelům zločinu nebo přečinu bude uložen takový 

trest, jaký by jim byl uložen, kdyby byli jeho pachatelem, a to s přihlédnutím 

ke konkrétním okolnostem případu a osobnosti spolupachatele; není jim automatický uložen 

stejný trest jako pachateli.
391

 V konkrétním případě může být spolupachateli uložen i přísnější 

trest, nežli přímému pachateli, nepřesáhne-li však ukládaný trest trestní sazbu stanovenou 

zákonem pro pachatele předmětného zločinu nebo přečinu.
392

 

Specifický případ zpřísnění postihu spolupachatele upravuje článek 433 C. pén. belge, 

podle něhož spolupachatel, který přímo nebo prostřednictvím jiné osoby způsobem uvedeným 

                                                 
384

 HENNAU, op. cit., s. 262. 
385

 TULKENS, op. cit., s. 500. 
386

 Ačkoli belgická doktrína výslovně nemluví o „dvojím úmyslu“ účastníka, jako je tomu v českém právu, lze 

tento požadavek dovodit z charakteristiky volní složky. Úmysl účastníka musí směřovat: (i) k vlastnímu 

účastnickému jednání a (ii) ke spáchání trestného činu přímým pachatelem.  
387

 Opačně např. Vandermeersch zastává názor, že nepřímý úmysl není dostačující pro založení trestní 

odpovědnosti účastníka. Srov. VANDERMEERSCH, op. cit., s. 15-16. 
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 HENNAU, op. cit., s. 264. 
389

 Tato koncepce, na rozdíl od požadavku předchozí umožňuje potrestat i šikovného návodce, o jehož činnosti 

přímý pachatel ani neví.  
390

 TULKENS, op. cit., s. 499-500. 
391

 HENNAU, op. cit., s. 266 
392

 CONSTANT, op. cit., s. 222. 
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ve článku 66 C. pén. belge zláká nebo využije ke spáchání zločinu nebo přečinu osobu mladší 

18 let nebo jinou zranitelnou osobu,
393

 bude potrestán podle trestní sazby stanovené zákonem 

za daný trestný čin, jejíž dolní hranice se stanoveným způsobem zvýší.
394

 Jedná-li se 

např. o osobu mladší 16 let, nebo jedná-li spolupachatel tímto způsobem opakovaně, zvýší se 

dolní hranice výše uvedeným způsobem ještě jednou (celkem bude zvýšena dvakrát).
 395

  

Trestání účastníků v užším smyslu se liší podle spáchaného trestného činu. Článek 69 

al. 1 C. pén. belge stanoví, že účastníkovi na zločinu bude uložen trest bezprostředně nižší 

(ve smyslu článků 80 a 81 C. pén. belge, viz předcházející text), nežli trest, který by mu byl 

uložen, kdyby byl přímým pachatelem tohoto zločinu. Účastní-li se však na zločinu, za nějž 

zákon stanoví trest odnětí svobody na doživotí, bude mu uložen trest odnětí svobody v délce 

trvání od 20 do 30 let. Alinea 2 téhož článku stanoví, že účastníkovi přečinu bude uložen 

trest, jehož výše nepřevyšuje dvě třetiny výše trestu, jenž by mu byl uložen, kdyby byl 

přímým pachatelem tohoto přečinu. Opět platí, že není rozhodná výše trestu ukládaná 

přímému pachateli v daném případě, nýbrž výše trestu, který by byl uložen účastníkovi, 

kdyby byl sám přímým pachatelem; účastníkovi v užším smyslu může být uložen přísnější 

trest, nežli přímému pachateli.
396

 

Uvedená pravidla trestání spolupachatelů a účastníků v užším smyslu se uplatní pouze 

v případě, byl-li hlavní trestný čin dokonán. Účastnil-li se účastník v širším smyslu na pokusu 

hlavního trestného činu, je třeba brát v úvahu i články 51 až 53 C. pén belge. Spolupachatel 

pokusu zločinu bude v souladu se článkem 52 a 66 C. pén. belge potrestán trestem 

bezprostředně nižším (ve smyslu článků 80 a 81 C. pén. belge), než je trest, který by mu byl 

uložen, kdyby byl pachatelem tohoto (dokonaného) zločinu; účastník v užším smyslu na 

pokusu zločinu bude podle článků 52 a 69 C. pén. belge potrestán trestem o dvě úrovně 

nižším (ve smyslu článků 80 a 81 C. pén. belge), nežli je trest, který by mu byl uložen, kdyby 

byl pachatelem tohoto (dokonaného) zločinu. V případě pokusu přečinu, je-li trestný, bude 

spolupachateli uložen trest, jenž právní předpis předvídá pro jeho pachatele; účastníkovi 
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 Ustanovení hovoří o osobě zranitelné z důvodu věku, těhotenství, nemoci, tělesné vady nebo fyzické či 

mentální deficience. 
394

 Dolní hranice se zvýší o 1 měsíc, je-li horní hranice trestu odnětí svobody 1 rok; o 2 měsíce, je-li horní 

hranice 2 roky apod. V případě trestu odnětí svobody na doživotí se dolní hranice zvyšuje o 2 roky. 

V případě peněžitého trestu se jeho výše zdvojnásobí.  
395

 V podrobnostech viz KUTY, op. cit., s. 351-354. 
396

 Např. svědčí-li přímému pachateli polehčující okolnosti, které sníží trestní sazbu na stejnou výši jako je 

trestní sazba pro účastníka. V rámci této snížené trestní sazby následně soud s přihlédnutím k okolnostem 

konkrétního případu uloží přímému pachateli trest v dolní polovině trestní sazby, zatímco účastníkovi v horní 

polovině trestní sazby. Rovněž se tak může stát v případě, je-li účastník recidivista. 
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v užším smyslu bude uložen tento trest v maximální výměře nepřevyšující dvě třetiny 

(srov. článek 53 C. pén. belge).
 397

 

 

Na závěr ještě zmíním problematiku přičitatelnosti přitěžujících okolností účastníkovi 

v širším smyslu. Přitěžující okolnosti věcné povahy (les circonstances aggravantes réelles) se 

tradičně přičítají všem účastníkům trestného činu bez ohledu na skutečnost, zda o těchto 

skutečnostech věděli či zda byly kryty zaviněním (nejedná se však o exces). Tradičně je 

považováno za dostatečné, znal-li účastník (v širším smyslu) povahu a účel trestného činu, 

jehož se účastní.
398

 Naopak přitěžující okolnosti osobní povahy (les circonstances 

aggravantes subjectives) se tradičně přičítají pouze osobě, u které jsou dány, a to i kdyby 

o nich ostatní osoby zúčastněné na trestném činu věděly (stejně je tomu i ve francouzském 

právu).
399

  

Nejnovější judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) však 

směřuje proti přičítání přitěžujících okolností věcné povahy všem osobám zúčastněným na 

trestném činu, tedy proti zásadě vypůjčení trestnosti (l’emprunt de criminalité).
400

 Ve věci 

Göktepe c. Belgique
401

 ESLP rozhodl, že automatické přičítání přitěžujících okolností všem 

osobám, které se na spáchaném trestném činu podílely, bez ohledu na to, zda o těchto 

skutečnostech věděly nebo mohly vědět, je „neslučitelný s principem kontradiktornosti, který 

je základem pojmu spravedlivého procesu garantovaného článkem 6 Úmluvy“.
402

 Tento závěr 

potvrdil ESLP i v rozhodnutí Delespesse c. Belgique.
403

  

Belgický nejvyšší soud Cour de cassation
404

 v návaznosti na uvedené rozsudky ESLP 

opustil svou předchozí judikaturu a rozhodl, že trestní odpovědnost účastníků v širším smyslu 

je osobní odpovědností (une responsabilité personelle des participant).
405

 Vandermeersch 

dovozuje, že přitěžující okolnosti věcné povahy by měly být účastníkům v širším smyslu 

přičítány k tíži pouze tehdy, pokud o nich věděli, nebo je mohli s ohledem na povahu 

páchaného činu předpokládat, a i přes tuto vědomost nadále trval jejich úmysl podílet se na 

trestném činu hlavního pachatele.
406

 Navzdory tomuto rozhodnutí však belgická judikatura 
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 KUTY, op. cit., s. 350.  
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 TULKENS, op. cit., s. 516. 
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 CONSTANT, op. cit., s. 224. 
400

 Srov. TULKENS, op. cit., s. 517. 
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 Göktepe c. Belgique, rozsudek ESLP ze dne 2. června 2005, stížnost č. 50372/99. 
402

 Srov. Ibid, bod 29.  
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 Delespesse c. Belgique, rozsudek ESLP ze dne 27. března 2008, stížnost č. 12949/05. 
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 Srov. Cass., 13 avril 2010, Pas., 2010, n° 255, p. 1136. 
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 KUTY, op. cit., s. 325.  
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 VANDERMEERSCH, op. cit., s. 17-20. 
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neochotně opouští zásadu „vypůjčení trestnosti“, která je v belgickém právu zažitá a na níž 

stojí koncepce účastenství v širším smyslu v C. pén. belge. Z tohoto důvodu by byl vhodný 

legislativní zásah, jenž by tak stanovil výslovně.
407

  

  

  

                                                 
407

 TULKENS, op. cit., s. 519-520. 
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4. Právní úprava účastenství de lege ferenda 

 

Na rozdíl od předchozích kapitol, jejichž cílem bylo analyzovat právní úpravu 

účastenství v jednotlivých zemích, bude následující kapitola spíše úvahová. Pokusím se v ní 

(nejen) s využitím poznatků z komparace české úpravy účastenství s úpravou francouzskou 

a belgickou představit svůj názor na vybrané problematické momenty účastenství v širším 

smyslu i jejich možné řešení. Ačkoli jsou všechny otázky týkající se účastenství navzájem 

provázané, rozdělila jsem rozebírané okruhy pro větší přehlednost do samostatných částí.  

 

4.1. Limitovaná zásada akcesority 

Jak jsem již psala v první kapitole, česká právní úprava účastenství (v užším smyslu) 

vychází ze zásady přísné akcesority, podle níž je trestní odpovědnost účastníka odvislá od 

trestně odpovědného pachatele, jenž se musí o spáchání trestného činu alespoň pokusit. 

Zásada přísné akcesority podle mého názoru není vhodná pro právní řády založené na 

koncepci jednotnosti trestného činu (dualistický systém), neboť způsobuje mezerovitost 

právní úpravy a vede k odpovědnosti účastníka za náhodu.
408

 Její nedostatky je vhodné 

zkoumat opět v rovině kvalitativní a kvantitativní (viz předcházející text).  

 V rovině kvalitativní přísná akcesorita vyžaduje trestně odpovědného pachatele, 

přičemž nedostatky této úpravy částečně vyvažuje institut nepřímého pachatelství. Problémy 

nastávají především tehdy, rozchází-li se představa účastníka se skutečností. Například 

navádí-li návodce osobu ke spáchání trestného činu, avšak neví, že tato osoba není trestně 

odpovědná (např. z důvodu nedostatku věku nebo jednání v omylu), dopustí se „návodce“ 

pouze pokusu účastenství, jenž je trestný jako příprava trestného činu. S ohledem na 

omezenou trestnost přípravy tak bude „návodce“ často beztrestný, ačkoli vykonal vše, co 

zamýšlel.  

V kvantitativní rovině přísná akcesorita požaduje, aby hlavní trestný čin dospěl do 

stadia pokusu nebo dokonání, s čímž se pojí i problematika trestnosti pokusu účastenství. 

Jak jsem již mnohokrát připomínala, pokus účastenství je (podle mého názoru nesprávně) 

trestán jako příprava trestného činu, jež je trestná pouze v omezeném okruhu případů 

(k trestnosti přípravy viz předcházející text); často je tak pokus účastenství zcela beztrestný. 

Tím se však stává trestní odpovědnost účastníka skutečně odpovědností za náhodu. Je tomu 
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 Ostatně odpovědnost účastníka za náhodu v (přísně) akcesorických systémech kritizoval už Prušák. 

Srov. PRUŠÁK, 1909, op. cit., s. 115. 
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tak mimo jiné v případech bezvýsledného nebo nezdařeného návodu (k tomuto 

viz předcházející text). 

V některých případech se tento nedostatek přísně akcesorického systému snaží 

napravit judikatura, například nadbytečný návod (viz předcházející text), který by jinak byl 

jen pokusem návodu, posuzuje jako psychickou pomoc, aby vůbec bylo možné účastníka 

postihnout (není-li příprava trestná). Z čistě teoretického hlediska však nelze s takovým 

závěrem zcela souhlasit, neboť úmysl návodce se jistě liší od úmyslu pomocníka. Dalšími 

případy takového přístupu judikatury k postihu pokusu účastenství můžeme nalézt v případě 

excesů hlavního pachatele. Například navádí-li návodce k přísnějšímu trestnému činu, než 

který nakonec hlavní pachatel spáchal, dopouští se návodce pokusu návodu. Odpovědný za 

přípravu trestného činu však bude pouze tehdy, je-li příprava daného (závažnějšího) trestného 

činu trestná; v opačném případě jej judikatura trestá alespoň jako návodce méně závažnějšího 

trestného činu (jenž byl reálně spáchán). Takové řešení však podle mého názoru vede 

k neodůvodněným rozdílům mezi způsobem postihu návodců v konkrétních případech, čímž 

dochází ke snižování předvídatelnosti soudních rozhodnutí a nižší právní jistotě adresátů. 

Stručný nástin vývoje zásady akcesority a osamostatnění účastenství na českém území 

ukázal, že zásada (přísné) akcesority nemá na našem území dlouholetou tradici. Až do 

přijetí trestního zákona z roku 1961 byla úprava účastenství založena na zásadě limitované 

akcesority, resp. podle některých autorů na zásadě osamostatnění účastenství. Ať už byla tato 

zásada teorií nazývána jakkoli, nečinila trestní odpovědnost účastníka závislou na trestní 

odpovědnosti přímého pachatele (srov. např. § 7 odst. 3 TZ 1950) a umožňovala trestat pokus 

návodu nebo pomoci (srov. § 9 TZ 1852 či § 7 odst. 4 TZ 1950).  

S ohledem na předestřené nedostatky přísné akcesority, kdy je trestní odpovědnost 

účastníka často závislá na okolnostech nezávisejících na jeho vůli, a s přihlédnutím k odlišné 

dlouholeté tradici, se podobně jako někteří autoři
409

 přikláním k přijetí zásady limitované 

akcesority.
410

 Konkrétní legislativní podoba této zásady by musela být důsledně promyšlena 
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 KRATOCHVÍL, 1996, op. cit., s. 539-540 nebo ŘÍHA, Jiří. Nová úprava forem trestné činnosti. In JELÍNEK, 

Jiří a kol. O novém trestním zákoníku: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, 

květen 2009, trestněprávní sekce. Praha: Leges, 2009, s 44-50. 
410

 Naopak zásadně nesouhlasím s názorem M. Říhy, podle něhož zásada osamostatnění účastenství odporuje 

moderním zásadám trestního práva. Povaha trestního práva jako ultima ratio podle mého názoru nebrání 

přijetí zásady limitované akcesority, naopak ji spolu se zásadou subsidiarity trestní represe doplňuje, tak aby 

nedocházelo k přílišné trestní represi. Srov. ŘÍHA, Michal. Příprava trestného činu a účastenství. Trestní 

právo. 2008, roč. 13, č. 12, s. 22-24. 
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a prodiskutována v odborných kruzích, nicméně mám za to, že by bylo možné se inspirovat 

zněním § 7 odst. 3 a 4 TZ 1950.
411

  

Odlišným způsobem řešení vybraných problémů účastenství by byla změna koncepce 

jednotnosti trestného činu (dualistického systému) na koncepci plurality trestných činů 

(monistický systém). Na takovou razantní změnu však zatím, podle mého názoru, není česká 

právní teorie ani praxe připravena, proto bych doporučila jen opuštění zásady přísné 

akcesority a přijetí zásady limitované akcesority. 

 

4.2. Zrušení organizátorství jako formy účastenství 

Institut organizátorství jako forma účastenství byl do českého právního řádu zaveden po 

vzoru sovětského práva s účinností od roku 1962 a převzal jej i stávající trestní zákoník z roku 

2009. Tato koncepce postihu organizátora je však podle mého názoru zcela nesprávná, neboť 

nereflektuje význam a úlohu organizátora při páchání trestného činu.
412

 

Organizátorem je osoba, která spáchání trestného činu zosnuje nebo řídí, bez jejího 

přičinění by zpravidla trestný čin nebyl vůbec spáchán. Jeví se proto zcela nelogické 

postihovat organizátora jako účastníka na trestném činu, jehož trestní odpovědnost závisí na 

trestní odpovědnosti přímého pachatele. Přímý pachatel jedná pod vlivem organizátora, je jím 

fakticky řízen, proto je i jeho význam v rámci páchaného trestného činu spíše sekundární. 

Naopak organizátor, jenž je ústřední osobou celé trestné činnosti, může být v důsledku zásady 

akcesority účastenství beztrestný, což lze považovat za absurdní. Dalším problematickým 

momentem plynoucím ze zásady akcesority účastenství je nepřípustnost pokračování 

v účastenství (viz předcházející text). 

Jak vyplynulo z provedené komparace, francouzské ani belgické právo tuto formu 

účastenství neupravuje, ostatně stejně jako právní řády většiny demokratických evropských 

států. Právní teorie ani soudní praxe ve Francii a Belgii (a zřejmě i v dalších demokratických 

evropských státech) dovozuje, že organizátor je trestně odpovědný jako spolupachatel 

trestného činu, neboť bez jeho přičinění by trestný čin nebyl spáchán (společným jednáním 

s přímým pachatelem naplňuje skutkovou podstatu trestného činu); jiné země zavedly pro 
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 V této souvislosti musím vyslovit jisté pochybnosti o správnosti řešení některých problémů účastenství a jeho 

legislativního vyjádření, které ve svém článku představuje M. Říha. Není mi příliš jasná povaha jím 

navrhovaného odstavce čtvrtého, která má umožnit postih činu jinak trestného, nevěděl-li „účastník“ 

o překážkách trestní odpovědnosti hlavního „pachatele“. Textace čtvrtého odstavce implikuje spíše přijetí 

zásady osamostatnění účastenství, kterou však autor v jiné části výslovně odmítá. Celkově se tak navrhovaná 

úprava nejeví býti příliš logickou ani srozumitelnou. Srov. ŘÍHA, M., op. cit., 2008, s. 23. 
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 Pochyby o správnosti existence organizátorství jako formy účastenství vyslovil ve svém článku i J. Říha. 

Srov. ŘÍHA, J., 2009, op. cit., s. 48. 
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postih organizátorů specifické formy pachatelství (např. polský institut „řídicího 

pachatele“).
413

 

Organizátorství bylo posuzováno jako spolupachatelství i v českém právu, a to do 

okamžiku zavedení organizátorství jako formy účastenství.
414

 Podle mého názoru je tento 

způsob postihu adekvátní, neboť jednání organizátora je nepochybně jedním ze článků řetězu 

a měl by proto být posuzován jako spolupachatel.
415

 Tím se však dostávám k otázce 

extenzivnějšího pojetí spolupachatelství, o němž pojednám v následující části.  

Zároveň podotýkám, že bude-li organizátor postihován jako spolupachatel trestného 

činu, nabude na větším významu i existence obecné přitěžující okolnosti „spáchá-li trestný 

čin jako organizátor“ [srov. § 42 písm. o) tr. zák.], již nelze z důvodu zákazu dvojího přičítání 

přičítat organizátorovi-účastníkovi.  

Tím není dotčena možnost, aby organizování některých trestných činů zákonodárce 

povýšil na samostatné pachatelství (srov. např. v § 190 odst. 2, § 338 nebo § 340 tr. zák.), 

nebo zorganizování trestného činu označil za okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby 

[srov. např. § 339 odst. 2 písm. a), § 341 odst. 2 písm. a) nebo § 344 odst. 2 písm. a) tr. zák.]. 

Takové řešení je ostatně vlastní i francouzskému a belgickému právu – má-li být 

organizátorské jednání postiženo přísněji nežli jednání materiálního pachatele, stanoví tak 

přímo zákon ve zvláštní části patřičnou formulací materiálního prvku (skutkové podstaty) 

trestného činu (viz předcházející text).  

 

4.3. Extenzivnější pojetí institutu spolupachatelství  

Jak jsem již popisovala v první kapitole, o společné jednání spolupachatelů podle 

českého práva se jedná ve třech typech případů. Jedním (a nejproblematičtějším) z nich jsou 

tzv. články řetězu, tedy situace, kdy je skutková podstata trestného činu naplněna až 

souhrnem jednání všech spolupachatelů. Rovněž jsem ve stručnosti představila vývoj 

doktrinálních názorů na pojetí „článků řetězů“ v průběhu minulého století i relevantní 

judikaturu. Se stávajícím „restriktivním“ pojetím spolupachatelství, jež je založeno na 

                                                 
413

 K řídicímu pachateli v polském právu viz ŘÍHA, J., 2006, op. cit., s. 178-180. 
414

 Viz dříve citované rozhodnutí publikované pod č. 79/1958 Sb. rozh. tr.  
415

 Zřejmě opačný názor zastává M. Říha, jenž zavedení organizátorství jako formy účastenství oceňuje, neboť 

podle jeho názoru „dostatečně vystihuje povahu zmíněných forem účasti na trestném činu“. Z důvodu 

zavedení organizátorství rovněž odmítá extenzivní výklad spolupachatelství založený na subjektivním 

kritériu a přiklání se k čistě objektivnímu vymezení spolupachatelství, které je však podle mého názoru 

neúměrně úzké (k této otázce také viz další část). Srov. ŘÍHA, M., 2009, op. cit., s. 140 a 143. 
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formálně-objektivním kritériu bez jakéhokoli korektivu, však, na rozdíl od některých autorů, 

nesouhlasím.
416

 

Nejsem zastáncem ani čistě objektivního ani čistě subjektivního vymezení 

(spolu)pachatelství; spravedlivé a funkční řešení podle mého názoru může vycházet pouze 

z určité kombinace obou teorií. Na základě provedené komparace s francouzskou a belgickou 

právní úpravou účastenství a spolupachatelství jsem se pokusila vystihnout kritérium 

rozlišování mezi spolupachatelstvím a účastenstvím
417

, které vychází z modifikace 

belgického pojetí spolupachatelství. 

Podle belgického práva je za spolupachatele (kromě přímého spolupachatelství 

a návodu, v podrobnostech srov. předcházející text) považován každý, kdo spolupachateli 

poskytne tzv. nezbytnou pomoc, jíž se rozumí taková pomoc, bez níž by trestný čin nebyl 

spáchán takovým způsobem, za takových okolností a v takový okamžik, jako byl reálně 

spáchán (srov. článek 66 al. 3 C. pén. belge). Jako spolupachatel je tak podle belgického 

práva postihován nejen ten, kdo vyláká poškozeného na místo činu („volavka“), ale i ten, kdo 

hlídá při činu („dělá zeď“), nebo řidič, který (spolu)pachatele odveze na místo trestného činu.  

Jak jsem již předznamenala výše, mnou představované kritérium rozlišování mezi 

spolupachatelstvím a účastenstvím vychází z modifikace belgického pojetí a je založeno na 

„nezbytném přičinění“ spolupachatele ke spáchání trestného činu.
418

 Spolupachatelem podle 

tohoto pojetí je osoba, jejíž úmysl směřuje ke spáchání trestného činu s jejím přičiněním 

(subjektivní stránka), je-li zároveň její přičinění takové kvality, že by bez něj trestný čin nebyl 

spáchán vůbec, nebo by byl spáchán zcela odlišným způsobem (objektivní stránka); není 

přitom nezbytně nutné, aby se spolupachatel svým jednáním podílel na spáchání trestného 

činu přímo na místě činu nebo v blízké časové souvislosti s jeho dokonáním. Ačkoli jsem si 

vědoma pravděpodobného argumentu, že „nezbytné přičinění“ je neurčitým právním pojmem, 

který nelze uspokojivě definovat, domnívám se, že pouze takový způsob vyjádření může být 

ve všech případech spravedlivý; definice konkrétního obsahu tohoto pojmu by měla být 

ponechána judikatuře. 

Podle tohoto kritéria by vždy byla spolupachatelem „volavka“, neboť bez jejího 

přičinění by se poškozený vůbec nevyskytoval na místě činu a trestný čin by tak nemohl být 

                                                 
416

 Objektivní kritérium při vymezení spolupachatelství zastává ve svém článku M. Říha, který považuje 

subjektivní vymezení spolupachatelství dříve zastávané soudy za „příliš extenzivní a nezákonné“. 

Srov. ŘÍHA, M., 2009, op. cit., s. 143. 
417

 Cíleně svůj návrh nenazývám „koncepcí“, „teorií“ nebo „návrhem řešení“, neboť zjevně nedosahuje takového 

stupně propracovanosti, aby tak mohl být označen. 
418

 Záměrně nepoužívám slovo „pomoc“, jako je tomu v belgickém právu, neboť implikuje pomoc jako formu 

účastenství, což podle mého názoru není žádoucí. 
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spáchán.
419

 Naopak osoba, která „dělá zeď“, nebo „řidič“ by byli pouhými pomocníky, neboť 

jejich přičinění není pro uskutečnění trestného činu nezbytné; v této části připouštím, že se 

judikatura možná v některých případech uchyluje k příliš extenzivnímu výkladu 

spolupachatelství.
420

 Postih „tipaře“ podle mého názoru závisí na konkrétní situaci, neboť si 

dokážu představit i případy, kdy má „tipař“ např. díky svému zaměstnání přístup k citlivým 

informacím o klientech a na základě těchto informací vytipuje budoucí poškozené osoby – 

v takovém případě by měl být trestně odpovědný jako spolupachatel trestného činu. 

Jako spolupachatel by měl být rovněž postihován organizátor trestného činu (za 

předpokladu, že by bylo zrušeno organizátorství jako forma účastenství – viz předchozí část 

této kapitoly), neboť bez jeho přičinění by trestný čin zajisté nebyl spáchán. Sporným může 

být postih návodce, neboť tento by měl být podle mnou představovaného kritéria rovněž 

trestán jako spolupachatel, jelikož by bez jeho přičinění „hlavní pachatel“ s největší 

pravděpodobností myšlenku spáchat trestný čin nikdy nepojal. Takové řešení by bylo vhodné 

především v systémech s přísnou akcesoritou, v nichž může často docházet k situacím, že 

návodcovo jednání je beztrestné a nikterak postižitelné (viz výklad v první části této kapitoly); 

naopak v systémech založených na limitované akcesoritě lze zvažovat jako vhodnější řešení 

ponechání návodu jako formy účastenství. 

 

                                                 
419

 Ke stejnému závěru, podle něhož by měla být „volavka“ trestána jako spolupachatel trestného činu, neboť se 

na něm významným způsobem účastní, zatímco „zeď“ by měla být pouze pomocníkem, dospěl i J. Říha při 

rozboru důsledků jím upřednostňované teorie – tzn. teorie panství nad činem. Srov. ŘÍHA, J., 2006, op. cit., 

s. 222-224. 
420

 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. 8 Tdo 939/2005. 
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Závěr 

 

Možnost a způsob postihu součinnosti více osob při páchání trestné činnosti je jednou 

z nejdůležitějších a zároveň nejkomplexnějších otázek obecné části trestního práva. V obecné 

rovině lze jednoduše říci, že každá osoba zúčastněná na páchání trestných činů by měla být 

potrestána spravedlivě, a to především s přihlédnutím k míře a závažnosti své účasti na 

spáchaném trestném činu. Realizace této myšlenky však není v praxi jednoduchá a naráží na 

mnohé teoretické i praktické problémy, jež jsem se pokusila v této práci identifikovat a na 

některé problémy představit i vlastní návrh řešení.  

 

Na úvod této práce jsem nastínila dvě základní otázky postihu více osob zúčastněných 

na páchaném trestném činu, jež musí zákonodárce při vytváření systému trestního práva vždy 

pečlivě uvážit. Tyto otázky rovněž umožňují snazší pochopení podstaty institutu účastenství 

a jeho postavení v systému trestního práva daného státu. 

V první řadě se jedná o koncepční otázku, zda má býti diferencováno mezi pachatelem 

a dalšími osobami zúčastněnými na trestném činu (účastníky). V závislosti na odpovědi na 

tuto otázku lze hovořit o dvou koncepcích – koncepci plurality trestných činů a koncepci 

jednotnosti trestného činu (tyto koncepce jsou známé také pod označením monistický 

a dualistický systém, jež používá německá právní teorie). Koncepce plurality trestných činů 

nerozlišuje mezi pachatelem a účastníkem, každá osoba zúčastněná na trestném činu je trestně 

odpovědná za spáchání „svého“ trestného činu, jehož skutková podstata je formulována tak, 

aby přesně vystihovala povahu účasti této osoby na spáchání trestného činu. Výhodou této 

koncepce je, že trestní odpovědnost účastníka není odvozena od trestní odpovědnosti 

„hlavního“ pachatele, čímž nedochází ke vzniku negativních důsledků plynoucích ze zásady 

akcesority. Druhá koncepce, koncepce jednotnosti trestného činu, je tradičním způsobem 

řešení postihu součinnosti více osob na páchání trestné činnosti a v současné době z ní 

vychází většina evropských právních úprav účastenství. Tato koncepce striktně rozlišuje mezi 

pachatelem trestného činu, jenž je ústřední postavou páchaného trestného činu, a účastníky na 

trestném činu, kteří samostatně nenaplňují znaky skutkové podstaty trestného činu, pročež 

jejich úloha v rámci páchané trestné činnosti je spíše sekundární a jejich trestní odpovědnost 

je závislá na hlavním pachateli (zásada akcesority účastenství). 

Druhá koncepční otázka přichází v úvahu zásadně jen v právních řádech založených na 

koncepci jednotnosti trestného činu a spočívá v rozlišení, která účastnická jednání mají být 
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postihována jako obecná forma trestné součinnosti, tedy zásadně jako účastenství (v širším 

smyslu), a která jednání mají být vydělena z obecné úpravy a postihována jako samostatné 

trestné činy (typicky podílnictví, nadržování apod.).  

 

Následný rozbor české právní úpravy účastenství ukázal, že česká úprava je založena na 

koncepci jednotnosti trestného činu, tedy že striktně rozlišuje mezi pachatelem trestného činu 

a účastníkem, přičemž trestní odpovědnost účastníka je do značné míry závislá na trestní 

odpovědnosti hlavního pachatele.  

V této souvislosti byla vysvětlena zásada akcesority účastenství, jež označuje závislost 

trestní odpovědnosti účastníka na hlavním pachateli, a zásada osamostatnění účastenství, jež 

bývá často prezentována jako protiklad zásady akcesority, podle mého názoru (a shodně 

s názory části odborné veřejnosti) se však jedná spíše o mírný stupeň zásady akcesority 

(tzv. limitovaná akcesorita). Zároveň bylo ukázáno, že česká úprava účastenství je založena 

na tzv. přísné akcesoritě. Tato přísnost se projevuje jednak v rovině kvalitativní, neboť trestní 

odpovědnost účastníka je závislá na spáchání trestného činu trestně odpovědným pachatelem, 

a jednak v rovině kvantitativní, podle níž musí trestný čin dospět alespoň do stadia pokusu. 

Zásada přísné akcesority účastenství je značně problematická, neboť může v mnoha případech 

vést až k beztrestnosti účastníka, pročež se v závěrečné části práce přikláním k jejímu 

opuštění a zavedení určité formy limitovanější akcesority. 

Dalším sporným momentem české právní úpravy účastenství je vymezení jednotlivých 

forem účastenství (organizátorství, návod a pomoc) a jejich odlišení od spolupachatelství. 

Představila jsem vývoj doktrinálních názorů i judikatury na postih spolupachatelů, kteří 

naplňují skutkovou podstatu trestného činu až souhrnem svých jednání (tzv. články řetězu), 

což souvisí se stále problematickým rozlišováním mezi spolupachatelstvím a pomocí. 

Upozornila jsem, že nejasnosti spojené s posuzováním některých forem účasti na trestném 

činu („volavka“ a „zeď“) jako spolupachatelství nebo pomoci se do jisté míry pokusil napravit 

stávající trestní zákoník, avšak nečiní tak, podle mého názoru, zcela správně. Na základě 

provedené komparace jsem tak dospěla k názoru, že spolupachatelství by v českém právním 

řádu mělo být vykládáno extenzivněji, aby zahrnulo i některé formy pomoci (především 

„volavku“) a institut organizátorství; organizátorství jako jednu z forem účastenství navrhuji 

zrušit, a to především z toho důvodu, že nedostatečně vystihuje povahu účasti organizátora na 

trestném činu a činí jej závislým na trestní odpovědnosti pachatele, s čímž nelze souhlasit.  
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Na základě provedeného rozboru francouzské právní úpravy účastenství lze konstatovat, 

že francouzská úprava, stejně jako ta česká, vychází z koncepce jednotnosti trestného činu, 

a to již od historicky prvního trestního zákoníku ve Francii. Z koncepce jednotnosti trestného 

činu vycházel rovněž napoleonský Code pénal z roku 1811, jenž se stal předobrazem pro 

moderní trestní zákoníky napříč Evropou. Francouzské trestní právo tak vedle pachatelství 

tradičně rozlišuje dvě formy účastenství, a to návod a pomoc, trestní odpovědnost návodce 

a pomocníka je stejně jako v českém právu závislá na trestní odpovědnosti pachatele 

(tento princip však není označován jako zásada akcesority, nýbrž jako vypůjčení trestnosti - 

une doctrine d’emprunt de criminalité).  

Ponechám-li stranou specifika konstrukce prvků trestného činu a základů trestní 

odpovědnosti fyzických osob (z nichž některé jsou poměrně významné a také zajímavé, 

např. problematika trestní odpovědnosti dětí a mladistvých), lze hlavní rozdíl mezi 

francouzskou a českou právní úpravou účastenství spatřovat především v úpravě a aplikaci 

institutu spolupachatelství. Lze shrnout, že na rozdíl od českého trestního práva nepracují 

francouzské trestněprávní předpisy s pojmem spolupachatelství, již tradičně tak činí pouze 

francouzská právní teorie i judikatura. Teoretické vymezení spolupachatelství v zásadě 

odpovídá českému pojetí, neboť spolupachatelem je osoba, která samostatně nebo ve spojení 

s jednáním ostatních spolupachatelů naplňuje skutkovou podstatu trestného činu; na rozdíl od 

pomocníka je jeho role na páchaném trestném činu rozhodující (primární). Zároveň však bylo 

poukázáno i na francouzskou judikaturu, která pracuje s institutem spolupachatelství odlišně - 

nejenže striktně nerozlišuje mezi spolupachatelstvím a pomocí (což s ohledem na stejná 

pravidla pro trestání spolupachatelů i pomocníků toleruje i francouzský Kasační soud), ale 

využívá jej i jako řešení nedostatků plynoucích ze zásady vypůjčení trestnosti (kvantitativní 

roviny akcesority účastenství). Jedním z nejzajímavějších poznatků z provedené komparace 

tedy je, že nedospěje-li trestný čin hlavního pachatele alespoň do stadia pokusu, je s ohledem 

na beztrestnost pokusu účastenství „účastník“ postihován jako spolupachatel pokusu daného 

trestného činu.  

 

Analýza belgické právní úpravy účastenství ukázala, že stejně jako francouzská a česká 

úprava účastenství je i ta belgická založena na koncepci jednotnosti trestného činu. Je tomu 

tak i proto, že stávající belgický zákoník vychází, a v mnohém přímo navazuje, na 

francouzský napoleonský Code pénal z roku 1811, například převzal i zásadu vypůjčení 

trestnosti nebo tripartici trestných činů. 
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Největší specifika belgické úpravy nejen v porovnání s českou, ale i francouzskou 

právní úpravou účastenství, lze spatřovat ve způsobu vymezení forem pachatelství, 

spolupachatelství a účastenství (opět nechávám stranou obecné otázky konstrukce prvků 

trestného činu i základů trestní odpovědnosti fyzických osob, z nichž lze vyzdvihnout 

např. trestní neodpovědnost mladistvých /až na zákonem stanovené výjimky/). Bylo 

vysvětleno, že belgické právo pracuje odlišně s tradiční formou účastenství – návodem. 

S ohledem na význam návodcova jednání pro spáchání trestného činu (bez jeho přičinění by 

zpravidla trestný čin nebyl spáchán) jej zákon označuje jako pachatele trestného činu (a stejně 

tak jej i trestá), právní teorie a judikatura jej s ohledem na účast další osoby (naváděného) 

označuje jako spolupachatele. Za účastníka v užším smyslu zákon označuje pouze pomocníka, 

jenž poskytuje pachateli tzv. prostou pomoc (opačně tzv. nezbytná pomoc je formou 

spolupachatelství) nebo instrukce, jež však nejsou takové kvality, aby bez nich nebylo možné 

trestný čin spáchat (jinak by se jednalo o návod nebo nezbytnou pomoc, tedy 

o spolupachatelství).  

V této souvislosti bylo rovněž upozorněno, že ačkoli belgické právo označuje návodce 

jako spolupachatele, nelze jej automaticky připodobňovat ke spolupachateli podle českého 

práva. Trestní odpovědnost spolupachatele (s výjimkou tzv. přímého spolupachatelství, jež se 

materiálně blíží samostatnému pachatelství) je totiž podle belgického práva závislá na trestní 

odpovědnosti hlavního pachatele – i na spolupachatelství se aplikuje zásada vypůjčení 

trestnosti (zásada akcesority účastenství). Nedostatky akcesorické povahy do značné míry 

zmírňuje zvláštní zákon, jenž trestá návod k vybraným trestným činům (pro zjednodušení lze 

tyto trestné činy přirovnat ke zvlášť závažným trestným činům podle českého práva) 

v případech, kdy trestný čin nedospěje alespoň do stadia pokusu. Lze tak uzavřít, že 

spolupachatelství podle belgického práva (až na přímé spolupachatelství) se spíše blíží 

českému účastenství v užším smyslu. Rozlišování mezi spolupachatelstvím a účastenstvím má 

význam především v oblasti trestání, neboť účastníkovi v užším smyslu je ukládán trest 

v rámci obligatorně snížené trestní sazby.  

  

Na základě analýzy české právní úpravy účastenství i její komparace s úpravou 

francouzskou a belgickou lze shrnout několik poznatků, z nichž vychází i moje návrhy české 

právní úpravy účastenství de lege ferenda. V první řadě není typický institut organizátorství 

jakožto forma účastenství, podle francouzského i belgického trestního práva je organizování 

trestného činu trestáno jako (přímé) spolupachatelství. O správnosti takového řešení přitom 



   

92 

 

nemám pochyb, a proto se přikláním ke zrušení organizátorství jako formy účastenství 

a postihu organizátora jakožto spolupachatele.  

Dále není typická existence druhého vývojového stadia trestného činu – přípravy 

trestného činu, tím spíše se jeví jako nesystematický a nelogický český způsob vypořádání se 

s nedostatky přísně akcesorického systému účastenství postihem pokusu účastenství jako 

přípravy trestného činu. Vhodnějším se zdá být řešení, kdy zákon výslovně stanoví trestnost 

pokusu účastenství, popř. lze zvažovat omezení trestnosti jen na pokus návodu k trestnému 

činu (obecně) či jen na pokus návodu k určitým závažnějším trestným činům, např. na pokus 

návodu ke zvlášť závažnému zločinu (obdobně jako v belgickém právu). Tímto způsobem by 

byla rozvolněna přísná akcesorita alespoň v rovině kvantitativní, ačkoli by bylo vhodné 

zvažovat i rozvolnění v rovině kvalitativní. 

Konečně lze spatřovat určitou tendenci k širšímu výkladu institutu spolupachatelství, 

podle něhož jsou spolupachateli osoby, bez nichž by trestný čin nemohl být spáchán (tedy 

organizátor, v některých případech i návodce nebo třeba „volavka“). Ačkoli se míra širšího 

výkladu spolupachatelství i důsledky z něho plynoucí ve francouzském i belgickém právu liší, 

a nelze tedy formulovat jediný vhodný způsob vymezení spolupachatelství, přikláním se 

k extenzivnějšímu výkladu spolupachatelství v českém právu, jenž by podle mého názoru lépe 

reflektoval povahu účasti určitých osob na spáchaném trestném činu. Taková změna by 

přitom neměla zásadnější dopad na oblast trestání takových osob, neboť v českém právu 

neexistuje obligatorní snížení výše trestu pro pomocníky; spolupachateli i pomocníkovi může 

být uložen trest ve stejné výměře. Nenacházím proto důvod, proč by nemohlo být přijato 

teoreticky čistější a přesnější rozlišování mezi spolupachatelstvím a účastenstvím (především 

pomocí); taková změna je však za současného znění trestního zákoníku možná pouze 

legislativním zásahem zákonodárce.  
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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.  
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Abstract 

 

The submitted thesis analyzes the institute of participation in the broader sense in Czech 

criminal law, thus except for participation in the narrower sense it focuses also on complicity. 

Participation is one of the most complicated topics of the general part of the criminal law 

while being currently one of the most relevant topics, since the number of criminal offences 

committed in cooperation is increasing. The purpose of the thesis is to critically evaluate 

current legal regulation of participation in the Czech Criminal Code and to suggest possible 

solutions to some of the identified drawbacks. This goal should be fulfilled not only by the 

analysis of Czech expert literature and case law, but also by the comparison with French and 

Belgian legal regulations of participation and by the analysis of relevant French and Belgian 

expert literature and case law. 

Except for the introductory part and the conclusion the thesis is composed of four 

chapters, which are further divided. The first chapter focuses firstly on a criminal participation 

of more persons in the commission of criminal offences in general and the possibilities of 

their punishment. In this context the system of plurality of criminal offences and the system of 

unity of a criminal offence (also known as the dualistic and monistic system) are explained. In 

the following part of this chapter the difference between participation in the narrower sense 

and participation in the broader sense is defined and also conditions of the criminal liability 

are explained. The main attention is drawn to the definition of each form of participation and 

their distinction from complicity. 

 The second chapter is focused on legal regulation of participation in France. It briefly 

describes an evolution of legal regulation of participation in French criminal codes, than it 

explains the concept and the classification of criminal offences according to French legal 

theory and mentions the conditions of the criminal liability. The main part of the chapter 

focuses on types of offenders, the institute of complicity and the criminal liability of 

participants. Special emphasis is placed on the definition of each form of participation and 

their distinction from complicity. 

The third chapter has the same structure as the second chapter, but deals with legal 

regulation of participation in Belgium. Same as in the previous chapter, special emphasis is 

primarily put on distinction of complicity from participation that really differs from Czech 

and French law. 
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The fourth chapter is based on findings from the analysis of Czech legal regulation of 

participation as well as from the comparison with French and Belgian legal regulations of 

participation and contains numerous proposals de lege ferenda that could solve some of the 

drawbacks of current regulation of participation.  
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