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1. Úvod 

 

Rozhodl jsem se zaměřit svou diplomovou práci na téma, které mne 

během mých studií trestního práva na právnické fakultě výrazně oslovilo. 

Tímto tématem je problematika institutu účinné lítosti. Účinná lítost je 

jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti. Jedná se o zvláštní projev 

vůle zákonodárce, jehož smyslem je ochrana důležitých společenských 

zájmů. Cílem tohoto institutu je motivovat pachatele taxativně 

vyjmenovaných trestných činů k nápravě či zamezení škodlivého následku 

svého činu prostřednictvím slibu beztrestnosti.  

Jedná se nepochybně o téma velice aktuální, kterému přesto nebyl 

v odborné literatuře doposud věnován dostatek prostoru. Značné 

pozornosti se účinné lítosti dostalo až s často diskutovaným problémem 

vypuštění zvláštního ustanovení o účinné lítosti pro oblast tzv. korupčních 

trestných činů z trestního zákoníku. 

Diplomová práce je rozdělena celkem do deseti základních kapitol, 

které jsou dále dle potřeby rozčleněny. První kapitolu tvoří úvod a poslední 

závěrečné shrnutí celé práce. 

Po úvodu následuje první část práce, která je věnována 

historickému vývoji zániku trestnosti s ohledem na vývoj celého systému 

trestního práva na našem území, se zvláštním zaměřením na úpravu 

účinné lítosti. Popisuje postupný vývoj a formování právní úpravy dané 

problematiky vzhledem k jednotlivým trestněprávním kodexům. Za 

počátek této části jsem zvolil rok 1918 a svůj historický exkurz zakončuji 

přijetím zákona č. 40/2009 Sb. 

Další kapitola předložené diplomové práce se věnuje zániku trestní 

odpovědnosti jako takovému, vysvětlení všech pojmů spojených s touto 

problematikou a následně jsou zde podrobněji popsány jednotlivé důvody 

zániku trestní odpovědnosti. Domnívám se, že uvedení jednotlivých 

důvodů zániku trestní odpovědnosti a jejich porovnání s institutem účinné 

lítosti povede k lepšímu pochopení předmětného tématu.  
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Jádrem práce je čtvrtá kapitola, která se věnuje podrobnému 

rozboru účinné lítosti a jejímu pojetí v zákoně č. 40/2009 Sb. Ta se 

zaměřuje jednak na podmínky její aplikace a jednak na taxativní výčet 

trestných činů, ke kterým se účinná lítost vztahuje. V této části jsou taktéž 

popsána jednotlivá ustanovení o účinné lítosti, která nalezneme ve 

zvláštní části trestního zákoníku. Samostatnou podkapitolu si vysloužilo 

výše zmíněné vypuštění speciálního ustanovení o účinné lítosti v oblasti 

korupčních trestných činů. 

Právní úpravu účinné lítosti nalezneme i v zákoně č. 218/2003 Sb., 

o soudnictví ve věcech mládeže a v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Těmto úpravám a jejich odlišnostem 

oproti úpravě v trestním zákoníku věnuji prostor v samostatných částech 

své práce. 

Procesní důsledky využití institutu účinné lítosti popisuji v sedmé 

kapitole. 

Osmá kapitola se zabývá porovnáním institutu účinné lítosti se 

zahraniční právní úpravou. První část této kapitoly se zaměřuje na 

trestněprávní úpravu účinné lítosti na Slovensku. Druhá část je věnována 

problematice využití účinné lítosti v souvislosti s korupčními trestnými činy 

ve vybraných evropských státech. 

Díky získaným poznatkům uvádím v deváté kapitole de lege 

ferenda nejprve své vlastní zhodnocení změn, které provedl zákon č. 

40/2009 Sb., a dále některé své náměty a připomínky k této problematice, 

které se týkají především vypuštění zvláštního ustanovení účinné lítosti 

v oblasti korupčních trestných činů. 

Poslední kapitolou předložené práce je závěr, který zahrnuje 

celkové shrnutí a zhodnocení všech uvedených poznatků. 

Cílem této diplomové práce je především vysvětlení podstaty 

účinné lítosti jako důvodu zániku trestní odpovědnosti, celkové detailní 

zmapování a sumarizace poznatků okolo tohoto nepochybně zajímavého 

trestněprávního institutu a to včetně zmapování jeho historického vývoje. 

S ohledem na uvedené porovnání se zahraniční právní úpravou je dílčím 

cílem práce zhodnocení změn, které do této problematiky přinesl nový 
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trestní zákoník, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2010, a v návaznosti na 

to i vyjádření vlastních námětů a názorů na danou problematiku. 
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2. Historický vývoj – zánik trestní odpovědnosti 

v jednotlivých kodifikacích trestního práva 

 

Institut účinné lítosti není novinkou, kterou by přinesl až nový trestní 

zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Tento důvod zániku trestní 

odpovědnosti prošel spolu s ostatními důvody dlouhým historickým 

vývojem a řadou změn stejně jako trestní právo samo o sobě. Proto je, 

myslím, nasnadě věnovat první kapitolu předložené práce právě tomuto 

vývoji právní úpravy důvodů zániku trestní odpovědnosti, zaměřeným 

zvláště na postupné formování právní úpravy účinné lítosti až do dnešní 

podoby a to s odkazem na zásadní kodifikace a nejdůležitější historické 

milníky ovlivňující české trestní právo. 

 

2.1. Období po roce 1918 

 

2.1.1. Obecně k historickým souvislostem a k důsledkům recepční 

normy v oblasti trestního práva 

 

Za počátek svého historického exkurzu jsem logicky zvolil vznik 

Československého státu v roce 1918. Zrod nového státního útvaru 

vyvolává celou řadu právních otázek, z nichž tou zásadní je, jaké právo 

bude na území nového státu platit. Ta byla zodpovězena hned prvním 

zákonem č. 11/1918 Sb. tzv. recepční normou.1 Autorem jeho textu je 

Alois Rašín a ze znění zákona vyplývá, že ČSR recipuje dosavadní 

rakousko-uherský právní řád. 

V oblasti trestněprávní nastává přijetím recepční normy poměrně 

nezvyklá situace, kdy na území nově vzniklého státu zůstává v platnosti 

dvojí úprava tohoto právního odvětví. Zatímco pro Slovensko a 

Podkarpatskou Rus zůstal platný uherský trestní zákon z roku 1878 a 

zákon o přestupcích z roku 1879, pro naše území zůstala v platnosti 

                                                
1
 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 1. vyd. 

 Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 36 
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úprava ještě staršího data, kterou byl trestní zákon o zločinech, přečinech 

a přestupcích ze dne 27. května 1852 č. 117 ř.z. Navzdory faktu, že již od 

vzniku této situace se objevují snahy po unifikaci celého právního řádu a 

již autoři recepčního zákona slibovali, že půjde o situaci přechodnou, stal 

se z provizoria stav trvalý.2 Trestní právo tedy ve výše popsaném stavu 

zůstalo až do vydání trestního zákona z roku 1950. 

Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích nahradil trestní 

zákoník z roku 1803 a sám během let prošel řadou změn. Na rozdíl od 

svého předchůdce ponechává procesní část trestního práva vlastní úpravě 

a zabývá se pouze hmotným právem. Již z jeho názvu je zřejmé rozdělení 

trestných činů na zločiny, přečiny a přestupky. Tomu je uzpůsobena i 

samotná struktura trestního zákoníku, který se skládá ze dvou dílů. První 

pojednává o zločinech a druhý o přečinech a přestupcích. Každý z dílů 

obsahuje krom výčtu trestných činů a k nim přistupujících trestních sazeb i 

všeobecná ustanovení, což činilo celý kodex značně nepřehledným.3 

Velkou předností trestního zákoníku ovšem byly jasné, přesné a stručné 

formulace jednotlivých deliktů, jejich odstupňování podle společenské 

nebezpečnosti a zároveň přesné vymezení trestů.4 

 

2.1.2. Úprava zániku trestnosti dle zákona č. 117/1852 ř.z. 

 

Zánik trestnosti dle trestního zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, 

přečinech a přestupcích obsahoval mnohé odlišnosti od jeho dnešního 

pojetí, nicméně tyto rozdíly nejsou natolik značné, jak bychom s ohledem 

na stáří tohoto právního předpisu mohli předpokládat. Prušák pro příčiny, 

které vedou k zániku trestnosti, používá souhrnné označení „důvody 

zániku trestního nároku státního“. A tyto důvody, které k zániku trestního 

nároku státního vedou, rozděluje na obecné a zvláštní.5  

                                                
2
 Vojáček, L. a Schelle, K. Repetitorium českých právních dějin do roku 1945. 1. vyd. 

Ostrava: Key Publishing, 2008, s. 165 
3
 Prušák, J., Rakouské právo trestní: Díl všeobecný, Praha, Nakladatelství Všehrd, 1912, 

s. 16 
4
 Malý, K. České právo v minulosti. 1. vyd. Praha: Orac, 1995, s. 202 

5
 Prušák, J., Rakouské právo trestní: Díl všeobecný, Praha, Nakladatelství Všehrd, 1912, 

s. 233 
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Obecné důvody nalezneme ve znění § 223 a § 526 zákona č. 

117/1852 ř.z. Zde se projeví rozdělení zákoníku do dvou dílů, kdy prvně 

uvedené ustanovení upravovalo zánik trestnosti zločinů a druhé se týkalo 

zániku trestnosti přečinů a přestupků. Do obecných důvodů zániku 

trestního nároku státu řadíme dle těchto ustanovení smrt pachatelovu, 

výkon trestu, prominutí trestu a promlčení. Přičemž prominutím trestu 

rozumíme udělení milosti pachateli hlavou státu. Označení „obecné“ bylo 

těmto důvodům přiděleno proto, že se na rozdíl od důvodů zvláštních 

vztahovaly na všechny zločiny, přečiny a přestupky, které trestní kodex 

znal. 

Zvláštní důvody zániku nároku státu na potrestání pachatele se 

týkaly pouze úzké skupiny vybraných trestných činů. Mezi takové důvody 

patřila právě účinná lítost, dále udání činu a odpuštění. Odpuštění se 

týkalo pouze deliktů soukromožalobních, tedy takových, kdy iniciativa 

zahájení trestního řízení spočívala na poškozeném, případně jiných 

soukromých osobách. Samotné odpuštění mohlo být uděleno výslovně 

nebo mlčky. Udání činilo beztrestným pouze přestupek hraní hazardních 

her uvedený v § 522 ř.z.6 

Nyní již k samotné účinné lítosti dle tohoto zákona. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že institut účinné lítosti byl omezen pouze na úzkou 

skupinu trestných činů. V trestním zákoně bychom nenalezli její obecnou 

úpravu a aplikace takového institutu byla možná jen při splnění 

konkrétních podmínek upravených u jednotlivých trestných činů, na něž se 

vztahovala.  

Při procházení zákona o zločinech, přečinech a přestupcích 

můžeme narazit na účinnou lítost ve dvou formách. Ta první spočívala 

v dobrovolné náhradě již způsobené škody pachatelem trestného činu a 

druhá v odvrácení hrozící škody. V ustanoveních týkajících se jednotlivých 

trestných činů nalezneme přímo popis podmínky, kterou musí pachatel 

splnit, aby zanikla trestnost činu. Mezi trestné činy, které účinná lítost 

činila beztrestnými, patřil souboj, žhářství, krádež a zpronevěra. Ovšem 

tento výčet postupně rozšiřovaly další zákony, které u některých trestných 

                                                
6
 Kallab, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Část obecná i 

zvláštní, Melantrich, Praha, 1935, s. 89 
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činů uváděly možnost zániku trestnosti formou účinné lítosti a zároveň i 

samy upravovaly podmínky její aplikace. Mezi takové zákony můžeme 

zařadit například zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. 7 

Ze znění zákona je zřejmý úmysl zákonodárce předejít škodlivým 

následkům i za cenu nepotrestání pachatele a z postupného rozšiřování 

výčtu trestných činů, na něž lze účinnou lítost aplikovat lze vyčíst, že se 

zavedení tohoto institutu uchytilo a byla zde snaha využívat tento nástroj 

k zabránění nežádoucích následků častěji. Výraznou změnu pro zánik 

trestní odpovědnosti obecně i pro samotnou účinnou lítost přineslo až 

vydání trestního kodexu z července roku 1950. Jeho přijetím zároveň 

došlo i ke značnému přiblížení dnešní úpravě, co se týká problematiky 

zániku trestní odpovědnosti. Lze konstatovat, že zákon č. 86/1950 Sb. byl 

zlomový pro celý systém trestního práva. 

 

2.2. Období po roce 1950 

 

2.2.1. Obecně k historickým souvislostem a zákonu č. 86/1950 Sb. 

 

Přes veškeré kodifikační snahy nedošlo během prvorepublikového 

období k přijetí nových kodexů trestního práva. Právní předpisy z období 

okupace českého státu byly po válce zrušeny a tak základem trestního 

práva i nadále zůstávaly trestní zákony z období Rakouska-Uherska. Za 

dílčí úspěch se dá jistě považovat přijetí zvláštního trestního zákona pro 

mladistvé, kterým byl zákon č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad 

mládeží. Změnu a konec platnosti rakousko-uherského trestního zákoníku 

přinesla až etapa tzv. právnické dvouletky, která probíhala v letech 1948-

1950 a jejímž cílem byla rekodifikace všech odvětví československého 

práva, včetně práva trestního.8 

                                                
7
 Schelle, K. a Tauchen, J. Trestní kodexy. Vyd. 1. Brno: Key Publishing ve spolupráci s 

The European Society for History of Law, 2011, s. 149 
8
 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 1. vyd.  

Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 48 
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Výsledkem v oblasti trestního práva bylo přijetí nového trestního 

zákona č. 86/1950 Sb., současně s trestním řádem, trestním zákonem 

správním a trestním řádem správním. Je nutné poznamenat, že nově 

přijatá právní úprava, a to nejen ta trestněprávní, je značně poznamenána 

politickou situací po druhé světové válce na našem území. Po nastoupení 

komunistického režimu je celý právní řád pod značným vlivem sovětského 

zákonodárství. Ve znění trestněprávních kodexů se projevila 

nespokojenost s předchozí úpravou, která neodpovídala socialistické 

ideologii a diktatuře proletariátu.  

Třídní charakter nového trestního zákona byl jednak vyjádřen přímo 

v jeho textu, jednak vyplýval i z jednotlivých ustanovení, zejména části 

zvláštní. Zákonodárce hned v ustanovení § 1 zákona č. 86/1950 Sb. 

uvádí: „Trestní zákon chrání lidově demokratickou republiku, její 

socialistickou výstavbu, zájmy pracujícího lidu a jednotlivce a vychovává 

k dodržování pravidel socialistického soužití.“9 Trestní zákon z roku 1950 

byl první kodifikací v oblasti trestného práva platnou pro celé území 

československého státu. Mezi zásadní změny, které nový trestní zákon 

přinesl, řadíme přechod k materiálnímu pojetí trestného činu. Trestný čin 

je nově definován jako společensky nebezpečné jednání, jehož výsledek 

uvedený v zákoně pachatel zavinil. Neméně důležitou změnou je upuštění 

od staré kategorizace trestných činů, neboť dle důvodové zprávy 

k novému trestnímu zákonu staré třídění na zločiny, přečiny a přestupky 

bylo značně nahodilé a plně nevystihovalo stupeň nebezpečnosti činu pro 

společnost. Pro každé porušení trestního zákona tedy užíváme označení 

„trestný čin“.10 

Dalším důsledkem přijetí nového trestního zákoníku bylo i zrušení 

samostatné právní úpravy trestání mladistvých z roku 1931 a to bez 

náhrady. Přestože nový trestní kodex určitá ustanovení ze zákona o 

trestním soudnictví nad mládeží převzal, samostatné trestní právo 

                                                
9
 Bobek, M. a kol.  omunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví.  

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 561 
10

 Důvodová zpráva je dostupná např. v komentáři k Trestnímu zákonu č. 86/1950 Sb., 
od Šimáka, J. a kol., z roku 1953, Orbis Praha 



 

9 
 

mládeže tímto momentem ztratilo své místo v českém právním řádu až do 

roku 2003. 

Pokud jsem u předchozí trestněprávní úpravy z roku 1852 kritizoval 

její značnou nepřehlednost a neucelenost, je na místě zmínit i nedostatky 

úpravy nové, kterým nebyl jen významný politický vliv při jejím vytváření. 

Samotná struktura trestního zákona se již více blíží dnešní úpravě, 

nicméně se v kodifikaci z roku 1950 v poměrně hojném počtu uplatnila 

některá dosti široká a neurčitá ustanovení, které mohla vést a také vedla 

k příliš široké aplikaci.11 

 

2.2.2. Úprava zániku trestnosti dle zákona č. 86/1950 Sb. 

 

Obecná část tohoto trestního zákona se skládá celkem ze sedmi 

hlav, při čemž pro účely této diplomové práce je nejdůležitější hlava pátá, 

nazvaná Zánik trestnosti a trestu. Ta, jak je patrné již z jejího názvu, 

obsahuje jednak důvody zániku trestnosti a jednak i okolnosti, za kterých 

zaniká právo státu na výkon již uloženého trestu. Více k rozdílům mezi 

těmito instituty i k nutnosti odlišovat důvody zániku trestnosti od okolností 

vylučujících protiprávnost pojednávám v další kapitole své práce. 

Do důvodů způsobující zánik trestnosti upravených v hlavě páté 

zařadil zákonodárce institut účinné lítosti a promlčení trestního stíhání. 

Ustanovení § 65 zákon č. 86/1950 Sb., týkající se promlčení 

odstupňovává délku promlčecí doby, která vede k zániku trestnosti. Dle 

druhu trestu a jeho výše činí promlčecí doba dvacet, deset, pět, či tři léta. 

K promlčení může dojít i u trestného činu, za který stanoví zákon trest 

smrti. Na rozdíl od současné úpravy, nenalezneme v trestním zákoně 

z roku 1950 jasně stanovený počátek běhu promlčecí doby. Rozdíly 

nalezneme taktéž u jednotlivých délek promlčecích dob.  

Obecné ustanovení týkající se účinné lítosti nalezneme pod § 64 

tohoto zákona. Již na první pohled je zřejmé, že tento institut dostál oproti 

                                                
11

 Solnař, V.  ystém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, s. 53 
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předchozí úpravě z roku 1852 značných změn. Výše zmíněné ustanovení 

nejprve taxativně vyjmenovává trestné činy, na něž účinná lítost dopadá, a 

následně uvádí podmínky nutné k její aplikaci. Tomuto pojetí se přibližuje 

dnešní právní úprava účinné lítosti. 

Účinná lítost v pojetí zákona č. 86/1950 Sb., neslouží ochraně 

majetkových zájmů jednotlivců, nýbrž je ochranou nejdůležitějších zájmů 

společnosti, což se odráží na taxativním výběru trestných činů, na něž 

dopadá.12 V tomto výběru nalezneme například trestný čin velezrady, 

sdružování proti republice, sabotáž, vyzvědačství, ohrožení státního 

tajemství, spolčení k útoku na ústavního činitele, nedovolené ozbrojování, 

ohrožení jednotného hospodářského plánu, spolčení k zběhnutí, spolčení 

ke vzpouře a další. Jen z tohoto demonstrativního výčtu je zřejmé, že se 

jedná především o trestné činy proti republice a proti bezpečnosti 

republiky. Pokud se podíváme do současné úpravy účinné lítosti 

v ustanovení § 33 TrZ, zjistíme, jak značně byl tento výčet obměněn a jak 

se rozrostl.  

Podmínkou, kterou musel pachatel pro zánik trestnosti splnit, bylo 

dobrovolné zamezení nebo napravení škodlivého následku trestného činu, 

k čemuž alternativně přistupovala možnost včasného oznámení. Takové 

oznámení muselo být učiněno taktéž dobrovolně a to v době, kdy 

škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno. Orgánem, 

který přijímal taková oznámení, byl prokurátor nebo orgán národní 

bezpečnosti. Byl-li pachatelem voják, mohl oznámení učinit i u svého 

představeného. 13 Tento výraz byl postupně zaměněn nejprve za velitele a 

náčelníka, dnešní úprava používá obecnější výraz „nadřízený“. 

Trestní zákon počítal i se zvláštními případy účinné lítosti s určitými 

specifiky, které uváděl v ustanoveních § 184 a 211. První uvedení 

ustanovení se týkalo zániku trestnosti trestného činu podplácení a 

nepřímého úplatkářství. K beztrestnosti takových trestných činů bylo třeba, 

aby ten, kdo úplatek poskytl nebo slíbil, učinil o tom dobrovolně a bez 

                                                
12

 Šimák, J. a kol. Trestní zákon: komentář k zákonu ze dne 12. Července 1950, Orbis 
Praha, 1953, s. 96 
13

 Tamtéž, s. 96 



 

11 
 

odkladu oznámení příslušnému orgánu. Zároveň však musel pachatel být 

o úplatek požádán. Ustanovení o beztrestnosti se nemohl dovolávat ten, 

kdo úplatek nabídl z vlastní iniciativy. Tím spíše se ustanovení nevztahuje 

na toho, kdo úplatek přijal nebo o něj žádal.14  

Primárním účelem tohoto ustanovení bylo podpořit detekci 

vyžadovaných úplatků. Nicméně opomenout nesmíme ani jeho preventivní 

účinek, neboť ten, kdo o úplatek požádal, si nemohl být jist, zda 

podplácející po inkriminovaném aktu nepůjde čin oznámit. Do trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. taková úprava přijata nebyla, což vyvolalo značné 

spory mezi odbornou veřejností.15 Podrobněji o vypuštění zvláštního 

ustanovení o účinné lítosti v případech trestného činu podplácení a 

nepřímého úplatkářství pojednává tato práce ve své třetí kapitole. 

Druhý případ zvláštního ustanovení o účinné lítosti dle § 211 

trestního zákona z roku 1950 se týkal trestného činu zanedbání povinné 

výživy. K beztrestnosti takového trestného činu došlo, pokud pachatel 

svou povinnosti splnil dodatečně a to dříve, než soud první instance počal 

vyhlašovat rozsudek a zároveň tento trestný čin nezanechal trvale 

nepříznivé následky. Toto zvláštní ustanovení našlo své místo i 

v současné trestněprávní úpravě, mimo jiné i proto, že se jedná a jednalo 

o nejčastější případ využití institutu účinné lítosti. 

Z uvedeného je zřejmé, jak významný krok směrem k pozdějšímu i 

dnešnímu chápání institutu účinné lítosti přijetí nové kodifikace trestního 

práva znamenalo. 

I tak byl trestní zákon z roku 1950 platnou součástí práva pouhých 

jedenáct let, a navíc byl před svým nahrazením pro mnohé nedostatky již 

považován za zastaralý. Po přijetí nové ústavy v roce 1960 se vzedmula 

kodifikační vlna, v jejímž rámci došlo k přijetí nového trestního zákona č. 

140/1961 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 196216  

 

                                                
14

 Tamtéž, s. 338 
15

 Gřivna, T. a Horník, J. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy, Trestněprávní 
revue č. 7-8/2012, s. 157 
16

 Vlček, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 1. vyd.  
Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 51 
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2.3. Období po roce 1961 

 

2.3.1. Obecně k historickým souvislostem a k zákonu č. 140/1961 Sb. 

 

Oproti předchozí právní úpravě byl trestní zákon, který nabyl 

účinnosti dnem 1. ledna roku 1962, byť s řadou novelizací, součástí 

českého trestního práva téměř padesát let. Platil i po zániku České a 

Slovenské federativní republiky na území obou nově vzniklých státních 

útvarů. Na Slovensku došlo k jeho nahrazení až trestným zákonem č. 

300/2005 Z.z. Na území České republiky platila tato kodifikace trestního 

práva hmotného až do prvního ledna roku 2010, kdy nabyl účinnosti nový 

trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

Nejvýznamnější změny, které nová kodifikace přinesla, se týkaly 

jednak obecných podmínek trestní odpovědnosti, systému trestů a jednak 

části zvláštní. Zde největších změn doznala úprava trestných činů, které 

nejblíže souvisí se společenskou a státní organizací, tedy trestné činy 

proti republice a trestné činy hospodářské.17 

Došlo k novému vymezení pojmu trestný čin. Ustanovení § 3 

zákona č. 140/1961 Sb. vymezovalo trestný čin jako čin pro společnost 

nebezpečný, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. Přičemž stupeň 

nebezpečnosti trestného činu je dle čtvrtého odstavce uvedeného 

ustanovení určen zejména významem chráněného zájmu, způsobem 

provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl spáchán, 

osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou. 

Poměrně diskutovanou změnou bylo zavedení obecné trestnosti 

přípravných jednání, podobně jako u pokusu, dle trestní sazby stanovené 

pro trestný čin, k němuž příprava směřovala, pokud zákon ve zvláštní části 

nestanovil jinak. V roce 1990 došlo k omezení trestnosti stádia přípravy na 

zvlášť závažné zločiny úmyslného trestného činu.18 Ve stejném roce došlo 

i k další zásadní změně v systému trestů a to ke zrušení trestu smrti. 

                                                
17

 Solnař, V.  ystém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, s. 54 
18

 Tamtéž, s. 55 
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Změny se naopak nedočkaly zásady trestní odpovědnosti 

mladistvých. Na našem území tak stále ani v době po přijetí trestního 

kodexu z roku 1961 nenalezneme samostatnou ucelenou úpravu justice 

mladistvých. Té se český právní řád dočkal až po více než padesáti letech 

přijetím zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní 

činy a o soudnictví ve věcech mládeže. 

 

2.3.2. Úprava zániku trestnosti dle zákona č. 140/1961 Sb. 

 

I pojetí zániku trestnosti doznalo s novým kodexem několika změn. 

Mezi důvody způsobující zánik trestnosti, které jsou nadále upraveny 

v hlavě páté trestního zákona z roku 1961, zákonodárce vedle účinné 

lítosti a promlčení trestního stíhání zařadil i jeden nový institut. Tím je 

zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost, upravený v ustanovení 

§ 65 tohoto zákona. Dalšími důvody zániku trestnosti jsou i nadále smrt 

pachatele a udělení milosti prezidentem republiky. Zároveň vedle úpravy 

zániku trestnosti pokusu upravuje nový kodex i zánik trestnosti přípravy 

trestného činu. 

Nově zavedené ustanovení týkající se zániku nebezpečnosti 

trestného činu pro společnost mělo za cíl zabránit případnému odsouzení 

pachatele v situaci, kdy v době rozhodování o trestném činu došlo právě k 

zániku nebezpečnosti činu pro společnost a to vzhledem ke změně 

situace anebo vzhledem k osobě pachatele. K uplatnění tohoto ustanovení 

mohlo dojít i v případech, kdy nedošlo ke splnění všech zákonných 

podmínek pro zánik trestnosti činu z důvodu účinné lítosti nebo promlčení 

trestního stíhání. A to za předpokladu, že od spáchání činu již uplynula 

delší doba a pachatel svým jednáním prokázal snahu po trvalé nápravě a 

po odčinění způsobených následků.19 

Kvůli přibrání institutu zániku nebezpečnosti trestného činu pro 

společnost mezi důvody zániku trestnosti došlo k posunutí ustanovení 

                                                
19

 Matys, K. a kol. Trestní zákon.  omentář I. Část obecná. 2. přeprac. vyd.  
Praha: Panorama Group, a.s., 1980, s. 305 
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upravující obecně účinnou lítost do § 66 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

Z jeho znění vyplývá, že se pojetí účinné lítosti od předchozí úpravy příliš 

nezměnilo. Podmínky zániku trestnosti jsou pro pachatele stanoveny 

stejně. Jen v případě dobrovolného oznámení trestného činu vojákem byl 

pojem „představený“ nahrazen a voják tak oznamoval spáchání trestného 

činu veliteli nebo náčelníku.  

Ani u taxativního výčtu trestných činů, na které je možné účinnou 

lítost aplikovat, bychom z počátku nenalezli zásadní změny. Došlo pouze 

k obměně několika málo skutkových podstat trestných činů. Nicméně je 

nezbytné si uvědomit, že tento zákon byl součástí českého trestního práva 

téměř celých padesát let. Za takto dlouhou dobu prošel český stát 

značnými změnami, které se nutně musely projevit i v trestněprávní 

oblasti. I proto prošel trestní zákon č. 140/1961 Sb. značnou řadou 

novelizací.  

Zatímco do revolučního roku 1989 nepřerostl celkový počet 

novelizací trestního zákona ani číslo deset, od tohoto roku dále docházelo 

k jeho novelizacím i několikrát ročně.20 Samozřejmě, že tyto novelizace se 

dotkly taktéž institutu účinné lítosti. Ze všech novelizací považuji za 

důležité zmínit alespoň zákon č. 134/2002 Sb., který nabyl účinnosti dne 

1. července 2002. Ten zavedl do trestního zákona řadu nových 

skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí a zároveň tyto 

trestné činy i začlenil do taxativního výčtu trestných činů, na něž lze 

aplikovat účinnou lítost.21 Tento výčet se tedy v průběhu let značně měnil 

a můžeme říci, že možnost aplikace institutu účinné lítosti byla již před 

přijetím současného trestního zákoníku značně rozšířena. 

Trestní zákon z roku 1961 byl i přes značný počet novelizací stále 

poznamenán vlivy totalitního státu ovládaného komunistickou ideologií. 

Přestože projevy této politické ideologie byly po roce 1989 postupně 

                                                
20

 Kompletní seznam všech novelizací dostupný například na WWW:  
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtomi&conversationId=183286  
21

 Pokorná, L., Zicha, J.: Nová úprava některých skutkových podstat trestných činů proti 
životnímu prostředí, Trestněprávní revue č. 4/2012, s. 79 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtomi&conversationId=183286
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtomi&conversationId=183286
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potlačovány, bylo potřeba přijmout úpravu novou, která by přispěla 

k modernizaci trestního práva.22 

Výsledkem téměř desetiletého úsilí, jehož cílem bylo vytvoření 

nového moderního kodexu pro české trestní právo hmotné, je nový trestní 

zákoník č. 40/2009 Sb., který vstoupil v účinnost první lednem roku 2010, 

a který zároveň ruší zákon č. 140/1961 Sb. O pojetí zániku trestní 

odpovědnosti v tomto i v dalších zákonech pojednávají následující kapitoly 

předložené diplomové práce. 

                                                
22

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, dostupná např. na WWW: 
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html  

http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html
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3. Zánik trestní odpovědnosti dle současné právní 

úpravy 

 

3.1. Obecné výklady pojmů 

 

Obsahem právního vztahu jsou vždy práva a povinnosti jeho 

subjektů a nejinak je tomu i u vztahu trestněprávního. Tedy vztahu mezi 

pachatelem a státem, který vznikl spácháním trestného činu. Právem a ve 

většině případů i povinností státu je spravedlivě potrestat pachatele, s 

čímž se pojí povinnost pachatele státem uložený trest vykonat. Trestní 

právo však připouští možnost zániku práva státu na potrestání pachatele. 

Tato možnost je podmíněna určitými okolnostmi, které nastanou 

v mezidobí po spáchání trestného činu a před pravomocným rozhodnutím 

o tomto činu příslušným orgánem. Trestněprávní nauka tyto okolnosti 

souhrnně nazývá důvody zániku trestní odpovědnosti. 

Trestněprávní vztah tedy v důsledku těchto okolností zaniká a vůči 

pachateli již nelze vyvozovat ty trestněprávní důsledky, které jinak 

vyplývají ze spáchání trestného činu a jsou typické pro jeho postih. Je 

ovšem nutné si uvědomit, že tím nezaniká fakt, že se pachatel dopustil 

spáchání trestného činu, tudíž z něj lze vůči pachateli vyvozovat i některé 

trestněprávní důsledky, kterou je dle Šámala například možnost uložení 

ochranného opatření v podobě zabrání věci, či jiné majetkové hodnoty 

uvedená v ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) TrZ, případně i důsledky 

mimotrestní např. v podobě odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. 

ObčZ, §373 a násl. ObchZ, § 250 a násl. ZPr popř. odpovědnosti za 

bezdůvodné obohacení dle ustanovení § 451 a násl. ObčZ. 23  

Trestní odpovědnost pachatele za spáchaný trestný čin v důsledku 

okolností způsobujících zánik trestní odpovědnosti zanikla nadobro, a 

                                                
23

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I:§1 až 139.  omentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2009, s. 367 
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proto jej v případě pozdějšího spáchání dalšího trestného činu nelze 

považovat za recidivistu. 

Důvody zániku trestní odpovědnosti bývají často nazývány 

negativními podmínkami trestní odpovědnosti. Takové označení je 

opodstatněné, jelikož trestní odpovědnost nastupuje pouze v případech, 

kdy tyto okolnosti nenastaly. Samozřejmě i důvody zániku trestní 

odpovědnosti je třeba posuzovat v souladu s ustanovením § 2 TrZ, tedy 

s ohledem na časovou působnost trestních zákonů. I pro důvody zániku 

trestní odpovědnosti tedy platí, že trestní zákony nemají zpětné účinky. 

V případech, kdy došlo ke změně právní úpravy v období mezi spácháním 

trestného činu a pravomocném rozhodnutím o něm, je ovšem v souladu 

s uvedeným ustanovením potřeba zjištění, která úprava je pro pachatele 

trestného činu příznivější.24 K výše uvedenému se vyjadřuje i česká 

judikatura například v dále uvedeném rozhodnutí Nejvyššího soudu: 

„Jestliže, podle zákona účinného v době spáchání trestného činu již 

zanikla trestní odpovědnost za jeho spáchání uplynutím promlčecí doby, 

zatímco podle zákona pozdějšího, který na takový trestný čin stanoví delší 

promlčecí dobu, by se tak nestalo, pak na posouzení otázky zániku trestní 

odpovědnosti v důsledku promlčení nelze se zřetelem na ustanovení § 2 

odst. 1 TrZ aplikovat pozdější zákon.“25 

Není nutné, aby důvody zániku trestní odpovědnosti byly namítány 

pachatelem, či jinou osobou. Orgán činný v trestním řízení je povinen 

k nim přihlížet ex officio, tedy z úřední povinnosti. 

Důvody zániku trestní odpovědnosti je třeba zásadně odlišit jak od 

okolností vylučujících protiprávnost činu, tak od zániku výkonu trestu. 

V případě institutu okolností vylučujících protiprávnost nepovažujeme 

spáchaný čin za trestný od samého počátku, jelikož zde chybí jeden z 

obligatorních znaků skutkové podstaty trestného činu, kterým je 

protiprávnost. Trestní odpovědnost v těchto případech ani nevzniká. 

Takovými okolnostmi se dle TrZ rozumí krajní nouze, nutná obrana, 

                                                
24

 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část.  
6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s, 2010., s. 346 
25

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 4 Tz 81/2003 
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svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně a 

beztrestnost agenta. Při užití institutu zániku trestní odpovědnosti byl 

trestný čin nepochybně spáchán, jelikož skutková podstata trestného činu 

byla naplněna. Nicméně nastaly určité důvody, které způsobují zánik 

práva státu na potrestání pachatele. 

V případech využití institutu zániku výkonu trestu také došlo ke 

spáchání trestného činu. Pachatel byl dokonce pro takový čin pravomocně 

odsouzen, ovšem nastaly určité okolnosti (důvody), které nedovolují 

uložený trest, či ochranné opatření vykonat. Mezi takové důvody patří smrt 

odsouzeného, případně jeho prohlášení za mrtvého, dále promlčení 

výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku a udělení 

milosti nebo vyhlášení amnestie prezidentem republiky. 

 

3.2. Důvody zániku trestní odpovědnosti 

 

Hlava IV. trestního zákoníku nesoucí název „Zánik trestní 

odpovědnosti“ uvádí jako důvody zániku trestní odpovědnosti pouze dvě 

okolnosti. Účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti jsou na rozdíl od 

dřívějšího trestního zákona systematicky správně zařazeny za ustanovení 

upravující trestní odpovědnost a před ustanovením o trestech.26 Tyto dvě 

okolnosti ovšem nejsou jedinou možností způsobující zánik trestní 

odpovědnosti. 

Mezi důvody zániku trestní odpovědnosti tedy náleží účinná lítost 

dle ustanovení § 33 TrZ, a promlčení trestní odpovědnosti dle ustanovení 

§ 34 TrZ, dále zvláštní ustanovení o účinné lítosti, zánik trestnosti přípravy 

a pokusu, zánik trestní odpovědnosti účastníka, zánik trestní odpovědnosti 

mladistvého, zánik trestní odpovědnosti právnických osob, milost 

                                                
26

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I:§1 až 139.  omentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2009, s. 367 
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prezidenta republiky ve formě abolice, smrt pachatele popř. prohlášení za 

mrtvého.27 

Jak jsem již uvedl výše, účinnou lítost a promlčení trestní 

odpovědnosti nalezneme upraveny v obecné části trestního zákoníku. 

Stejně tak i zánik trestnosti přípravy a pokusu a zánik trestní odpovědnosti 

účastníka. Ve zvláštní části trestního zákoníku nalezneme zvláštní 

ustanovení o účinné lítosti. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže upravuje zánik trestní odpovědnosti mladistvého a zákon č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

logicky obsahuje úpravu zániku trestní odpovědnosti právnické osoby. 

Smrt pachatele, či prohlášení za mrtvého je důvod zániku trestní 

odpovědnosti, který v trestním zákoně nenalezneme. Stejně tak je tomu i u 

milosti prezidenta republiky ve formě abolice. Ovšem procesní trestním 

řádu obsahuje procesní důsledky těchto institutů. 

Konkrétními ustanoveními, jež upravují důvody zániku trestní 

odpovědnosti, i jejich dopadem v trestním právu procesním se podrobněji 

zabývám v následujících částech předložené práce. 

Je důležité připomenout, že nový trestní zákoník stojí na formálním 

pojetí trestného činu. Došlo tedy k odklonu od formálně-materiálního pojetí 

trestního činu, který obsahovala předchozí úprava, následkem čehož byl 

vypuštěn jeden z důvodů zániku trestní odpovědnosti, a sice zánik 

nebezpečnosti činu pro společnost, který zároveň představoval 

nejobecnější důvod zániku trestní odpovědnosti. Jemu je věnován prostor 

i v kapitole zabývající se historií zániku trestní odpovědnosti.28 

Následující podkapitoly obsahují detailní pohled na jednotlivé 

důvody zániku trestní odpovědnosti. Účinné lítosti je věnováno 

samostatné místo v kapitole třetí. Stejně tak jsem zvláštní místo vyčlenil i 

pro zánik trestní odpovědnosti mladistvých a zánik trestní odpovědnosti 

právnických osob. 

 

                                                
27

 Řazení inspirováno řazením Petra Voleveckého z knihy Novotný, F., Souček, J. a kol. 
Trestní právo hmotné. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 234 
28

 Novotný, F., Souček, J. Trestní právo hmotné. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 
s. 234 
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3.2.1. Promlčení trestní odpovědnosti 

 

Podstatou promlčení trestní odpovědnosti dle hlavy IV., dílu 2. TrZ 

je uplynutí zákonem stanovené doby. Po uplynutí zákonem stanovené 

promlčecí doby dojde dle ustanovení § 34 TrZ k zániku trestní 

odpovědnosti pachatele. Důvody zařazení promlčení trestní odpovědnosti 

do trestního zákoníku můžeme rozlišit na hmotněprávní a procesněprávní. 

Hmotněprávním důvodem rozumíme slábnoucí potřebu trestněprávní 

reakce na trestný čin z pohledu generální prevence i z pohledu prevence 

individuální. Důvodem procesněprávním rozumíme obtíže při dokazování 

a s tím spojené oslabení věrohodnosti i síly takových důkazů.29 Eva 

Žatecká mezi důvody zavedení institutu promlčení trestní odpovědnosti 

uvádí i slábnoucí podporu společnosti k potrestání pachatele po delší 

době.30 

Promlčení dle ustanovení § 34 Trz odpovídá nepochybně pojetí 

hmotněprávnímu. Uplynutím promlčecí doby nezaniká jen stíhatelnost 

činu, nýbrž trestnost takového činu sama. 

Délka promlčecí doby není jednotná, nýbrž dle ustanovení § 34 

odst. 1 Trz činí dvacet, patnáct, deset, pět či tři léta. Toto odstupňování je 

odvislé od horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody, který je 

spojen s konkrétním trestním činem. V případech trestných činů, jejichž 

horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let, došlo 

oproti předchozí úpravě ke zpřísnění promlčecí doby z dvanácti let na 

stávajících patnáct. 

Pro počítání promlčecí lhůty je nepochybně podstatný počátek 

jejího běhu. Pro takové posouzení je podstatné znění ustanovení § 34 

odst. 2 TrZ. To uvádí jako počátek běhu promlčecí lhůty u trestných činů, 

u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované 

skutkové podstaty okamžik, kdy takový účinek nastal. U ostatních 

                                                
29

 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. 
Praha: Linde, 2008, s. 334 
30

 Žatecká, E. Trestní právo hmotné a procesní: obecná část: multimediální učební text. 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 57 
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trestných činů je počátkem běhu promlčecí doby ukončení jednání 

pachatele. 

Jednoznačné stanovení počátku promlčecí doby je dle mého 

názoru velkým krokem kupředu. Předchozí trestní zákon jasné vymezení 

počátku neobsahoval a tak docházelo k jeho odvozování na základě 

judikatury a trestněprávní teorie. Stejně tak vidím pozitivně i prodloužení 

promlčecích dob oproti předchozí úpravě. Je sice pravdou, že tato 

skutečnost teoreticky může vést k menší efektivitě orgánů činných 

v trestním řízení, nicméně se zvyšuje možnost spravedlivého potrestání 

pachatele činu, který by byl dle předchozí úpravy již promlčen. 

Některé okolnosti mohou způsobit stavení promlčecí lhůty nebo 

přerušení promlčení. V prvním případě se určitá doba do promlčecí doby 

nezapočítává, v druhém případě přerušením promlčení počíná běžet nová 

promlčecí doba.31 

Časovým úsekem, který se nezapočítává do běhu promlčecí doby, 

je dle ustanovení § 34 odst. 3 TrZ doba, po kterou nebylo možno 

pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku. Dále je jím doba, po 

kterou bylo trestní stíhání přerušeno, zkušební doba podmíněného 

zastavení trestního stíhání a konečně doba, po kterou oběť trestného činu 

obchodování s lidmi nebo některého trestného činu uvedeného v hlavě 

třetí zvláštní části trestního zákoníku byla mladší osmnácti let. Po 

odpadnutí těchto překážek pokračuje počítání běhu promlčecí doby. Na 

rozdíl od přerušení promlčení se tedy při stavení promlčecí doby doba 

uplynulá předtím do celkové promlčecí doby počítá. 

Je zřejmé, že oproti předchozí úpravě chybí ve výše jmenovaných 

časových úsecích doba, po kterou se pachatel zdržoval v cizině. Za jejím 

vypuštěním stojí především obrovské možnosti pohybu osob přes hranice 

států v dnešní době a z toho plynoucí ztráta významu tohoto důvodu 

stavění promlčecí doby.32 

                                                
31

 Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti., podstatně přepracované a doplněné vyd. 
Praha: Orac s.r.o., 2003, s. 426 
32

 Kratochvíl, V.  urs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. 1. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 406 
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Přerušením promlčení rozumíme okamžik, od kterého počíná nový 

běh promlčecí doby. Veškerá do tohoto okamžiku uplynulá doba ztrácí 

z hlediska promlčení význam.  

Trestní zákoník uvádí dva důvody přerušení promlčecí doby. 

Prvním je zahájení trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, 

jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení, 

zatýkacího rozkazu nebo evropského zatýkacího rozkazu, podáním 

obžaloby, návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro 

tento trestný čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný čin 

obviněnému. Druhým důvodem je případ, kdy pachatel v promlčecí době 

spáchal nový trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest stejný nebo 

přísnější. 

Ustanovení § 35 TrZ obsahuje zákonodárcem upravené výjimky 

z institutu promlčení. 

 

3.2.2. Zánik trestnosti přípravy a pokusu 

 

Trestní zákoník se snaží ve svých ustanoveních týkajících se 

zániku trestnosti přípravy a pokusu motivovat pachatele k tomu, aby si 

zavčasu rozmyslel své jednání a trestný čin nedokonal, tedy, aby nedošlo 

k dokonání trestného činu. 

Pachatel tedy ještě nedosáhl stádia dokonání trestného činu a 

zákonodárce před jeho potrestáním raději volí záchranu chráněného 

statku. Zároveň dochází i ke snížení společenské škodlivosti činu, jestliže 

pachatel upustí od dalšího jednání a zaslouží se o odstranění nebezpečí, 

které chráněnému zájmu vzniklo.33 

Zánik trestnosti vývojových stádií přípravy a pokusu trestného činu 

je podmíněn splněním podmínek uvedených v ustanovení § 20 odst. 3, 

respektive v ustanovení § 21 odst. 3 TrZ. První podmínkou je dobrovolné 

                                                
33

 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část.  
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s, 2010., s. 301 
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upuštění pachatele od dalšího jednání, které by směřovalo ke spáchání 

trestného činu. Druhá podmínka spočívá v odstranění nebezpečí, které 

zájmu chráněnému trestním zákonem vzniklo z podniknuté přípravy nebo 

pokusu, případně pachatel učiní o přípravě či pokusu trestného činu 

oznámení příslušnému orgánu v době, kdy nebezpečí může být ještě 

odstraněno. Takovým orgánem rozumíme státní zastupitelství nebo 

policejní orgán. U vojáků přistupuje k vyjmenovaným ještě jejich 

nadřízený. 

Dobrovolností upuštění rozumíme volní rozhodnutí pachatele 

upustit od dalšího jednání, aniž by byl k tomuto kroku přinucen nebo by 

jeho rozhodnutí bylo vyvoláno vnějšími okolnostmi. Rozhodnutí upustit od 

dokonání trestného činu musí pocházet z vlastní vůle pachatele a zároveň 

musí být od počátku trvalé, konečné a musí trvat až do konečného 

odvrácení nebezpečí. V judikatuře českých a slovenských soudů 

nalezneme značné množství judikátů, týkajících se splnění a nesplnění 

podmínky dobrovolného upuštění od dalšího jednání.  

O dobrovolné upuštění nejde zejména v případech, kdy byl 

pachatel při činu přistižen a od dalšího konání upustil jen proto, že se 

obával odhalení.34 O dobrovolné upuštění nejde dále v případech, kdy 

pachatel od dokonání upustil pouze z důvodu, že věděl, že čin nemůže 

dokonat, aniž by přitom nebyl odhalen.35 Taktéž nejde o dobrovolné 

upuštění v situacích, kdy pachatel upustil od dalšího jednání pod vlivem 

překážky, kterou nemohl překonat, případně pouze odložil uskutečnění 

svého záměr.36 

Naopak v případech, kdy změna pachatelova vědomí souvisí 

s vlastním uvědoměním nebezpečnosti a závažnosti svého jednání, či se 

strachem z možných následků, považujeme podmínku dobrovolnosti za 

splněnou. 

V mnohých případech vede dobrovolné upuštění od další činnosti 

k zániku nebezpečí. Pachatel tedy tímto rozhodnutím naplní zároveň i 

                                                
34

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky, sp. zn. 2 To 104/71 
35

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 2. 11. 1979, sp. zn. 4 To 28/79 
36

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 6. 1970, sp. zn. 7 To 1/70 
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druhou podmínku zániku trestnosti, kterou je odstranění nebezpečí. 

K tomu dochází především u pokusu neukončeného, kdy pachatel ještě 

neučinil vše, co pokládal za potřebné k dokonání trestného činu. 

V ostatních situacích je třeba aktivního jednání pachatele, či dobrovolné 

učinění oznámení o pokusu nebo přípravě v době, kdy takové nebezpečí 

může být ještě odstraněno.  

Pokud pachatel skutečně projeví snahu po odstranění nebezpečí, 

ovšem předpokládaný výsledek se nedostaví a nebezpečí odstraněno 

nebude, nenastává zánik trestnosti. Takové jednání lze ovšem považovat 

za polehčující okolnost. 

V případech, kdy pachatel učiní vše, co považuje za nezbytné 

k dokonání, avšak k dokonání nezávisle na jeho vůli přesto nedojde, 

hovoříme o pokusu ukončeném. Zde dochází k zániku trestnosti pokusu 

jen výjimečně, pokud mezi pachatelovým jednáním a zamýšleným 

následkem zbývá ještě určitá doba, ve které je možno následku zabránit.37 

Jako alternativní variantu k odstranění nebezpečí uvádí trestní 

zákoník oznámení příslušnému orgánu v době, kdy může být následku 

zabráněno. Ze způsobu vyjádření zákonodárce je zřejmé, že pro 

problematiku zániku trestnosti není dále podstatné, zda k následku 

skutečně dojde nebo mu bude zabráněno. Pachatel podmínku naplnil již 

včasným oznámením příslušnému orgánu, tedy státnímu zastupitelství 

nebo policejnímu orgánu. U vojáka ke jmenovaným orgánům alternativně 

přistupuje ještě jeho nadřízený. Ohlášení jakémukoliv jinému orgánu je pro 

zánik trestnosti bezvýznamné. 

Zánik trestnosti přípravy a pokusu má za následek beztrestnost 

pachatele pouze za trestný čin, ke kterému příprava nebo pokus směřoval. 

V případech kvalifikované přípravy nebo kvalifikovaného pokusu pachatel 

svým jednáním již naplnil znaky jiného trestného čin, za který zůstává 

trestně odpovědný. Jan Chmelík jako příklad takového jednání uvádí 

situaci, kdy pachatel užil násilí v úmyslu přinutit ženu k souloži, povalil ji na 

zem, osahával ji, ale poté si vše rozmyslel a dobrovolně od požadavku 
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 Chmelík, J., Ivor, J. a Porada, V. Trestní právo hmotné. Praha: Linde, 2007, s. 95 
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soulože upustil. V takové situaci zanikla trestnost pokusu znásilnění, 

nicméně zůstává trestní odpovědnost za dokonaný trestný čin omezování 

osobní svobody, případně vydírání.38 Dobrovolné upuštění od přípravy 

nebo pokusu tedy nevylučuje trestnost pachatele za jednání, kterým již 

naplnil skutkovou podstatu jiného trestného činu. 

V případech spolupachatelství je třeba posuzovat beztrestnost u 

každého pachatele, respektive spolupachatele samostatně, neboť zánik 

trestnosti přípravy nebo pokusu je osobním důvodem beztrestnosti. Zániku 

trestní odpovědnosti nebrání dle ustanovení § 20 odst. 4 a § 21 odst. 4 

Trz, pokud ostatní spolupachatelé trestný čin dokonají nezávisle na 

předchozím přispění k činu nebo včasnému oznámení osoby, jehož trestní 

odpovědnost za přípravu nebo pokus má zaniknout.39 

 

3.2.3. Zánik trestní odpovědnosti účastníka 

 

Pojmem účastenství a zánikem trestní odpovědnosti účastníka se 

trestní zákoník zabývá v hlavě I., díle 4. své obecné části. V mnoha 

publikacích nalezneme rozlišení účastenství v širším slova smyslu od 

účastenství v užším smyslu. Širší pojetí se od užšího liší zahrnutím 

institutu spolupachatelství dle § 23 do nadřazeného obecnějšího pojmu 

účastenství. Užší význam obsahuje pouze účastenství ve smyslu § 24 

TrZ. Toto rozdělení nepovažuji za příliš šťastné jednak s ohledem na 

snadnou zaměnitelnost pojmů a jednak se spíše ztotožňuji s názorem 

Josefa Součka, který uvádí, že spolupachatelé se na trestném činu 

neúčastní, oni ho společně páchají. 

Účastenství se takřka vyrovná jednání pachatele, ovšem samo 

k provedení trestného činu nikdy nestačí.40 
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 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. 6. 
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s, 2010., s. 304 
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Tato podkapitola předložené práce se zabývá zánikem trestní 

odpovědnosti účastníka ve smyslu § 24 odst. 3 TrZ. V prvním odstavci 

zmíněného ustanovení trestní zákoník rozlišuje tři formy účastenství dle 

způsobu jeho provedení. Účastníkem může být organizátor, návodce či 

pomocník. Ve druhém odstavci je zavedena zásada akcesority 

účastenství, dle které je trestní odpovědnost účastníka závislá na trestní 

odpovědnosti hlavního pachatele a třetí odstavec daného ustanovení se 

týká právě zániku trestní odpovědnosti organizátora, návodce a 

pomocníka. 

Organizování, návod a pomoc posuzujeme v souladu se zásadou 

akcesority podle ustanovení § 24 TrZ jen v těch případech, kdy hlavní 

pachatel trestný čin dokonal anebo dospěl alespoň do stadia pokusu. 

V opačném případě, tedy v situacích, kdy pachatel nedospěl do stadia 

pokusu, nepovažujeme jednání účastníka za účastenství. Ovšem v úvahu 

může připadat trestní odpovědnost takové osoby za přípravu trestného 

činu a to za předpokladu, že se jedná o trestný čin zvlášť závažný. 41 

Předchozí právní úprava, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

neobsahovala zvláštní ustanovení o zániku trestní odpovědnosti 

účastníka. Docházelo k analogickému posouzení zániku trestnosti 

účastníka dle § 7 odst. 3, § 8 odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb., které se 

týkalo zániku trestnosti přípravy a pokusu.42 Účinná právní úprava již 

zvláštní ustanovení obsahuje, konkrétně ve třetím odstavci § 24 TrZ. 

Zánik trestní odpovědnosti účastníka je upravena obdobně jako u 

pokusu trestného činu. Zákonodárce rovněž stanovuje podmínku 

dobrovolného upuštění od dalšího jednání účastníka a dále odstranění 

vzniklého nebezpečí nebo alternativně včasné nahlášení účastenství 

příslušným orgánům. Odstranění nebezpečí se nemusí týkat jen jeho 

vlastního účastenství, nýbrž i nebezpečí, které vyplývá z jednání hlavního 

pachatele či jednání dalších účastníků.43 I v těchto případech tedy 
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 Chmelík, J., Ivor, J. a Porada V. Trestní právo hmotné. Praha: Linde, 2007, s. 104 
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zákonodárce raději sáhl po pozitivní motivaci účastníka trestného činu, 

která má přispět k ochraně právem chráněného zájmu, před trestáním.  

 

3.2.4. Milost prezidenta republiky 

 

Mezi důvody zániku trestní odpovědnosti náleží rovněž milost 

prezidenta republiky, institut v poslední době často celospolečensky 

konzultovaný. Základní úpravu tohoto prezidentského oprávnění 

nalezneme v Ústavě České republiky pod čl. 62 písm. g). Podle tohoto 

ustanovení prezident republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudy a 

zahlazuje odsouzení.  

Milostí v užším slova smyslu rozumíme individuální právní akt 

prezidenta republiky, který směřuje k jedné konkrétní osobě. V širším 

slova smyslu rozumíme pod obecným pojmem milost i milost hromadnou, 

neboli amnestii. Právo prezidenta udělit amnestii je v Ústavě zakotveno 

v čl. 63 odst. 1 písm. j).44  

Milost může být udělena ve formě agraciace jako prominutí nebo 

zmírnění dosud nevykonaného, ale již uloženého trestu. Další formou 

milosti prezidenta republiky je rehabilitace. Toto oprávnění prezidenta 

republiky způsobuje zahlazení odsouzení a je možné, aby prezident použil 

institut rehabilitace samostatně na již vykonaný trest nebo současně 

s právem agraciace. Je tedy zřejmé, že obě tyto formy prezidentské 

milosti se týkají již uloženého trestu. 

Pro účely této práce je zásadní formou milosti prezidenta republiky 

forma aboliční. Tato podoba prezidentské milosti slouží k reakci na 

nepružnost a zneužívání trestní spravedlnosti. Pojmem abolice rozumíme 

milost prezidenta republiky způsobující nezahájení trestního stíhání nebo 

zastavení již zahájeného trestního stíhání. Nepřípustnost trestního stíhání 

z tohoto důvodu nalezneme zachycenou v § 11 odst. 1 písm. a) trestního 

řádu. Na systematické zařazení abolice nenacházíme jednotné názory. 
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V trestněprávních pramenech nalezneme jak její řazení mezi instituty 

trestněprocesní45, tak trestněprávní. František Púry uvádí, že abolice sice 

představuje procesní překážku stíhatelnosti, nicméně založenou na 

hmotněprávním základě, a abolici tedy řadí mezi instituty trestněprávní, 

jejíž procesní důsledky upravuje trestní řád na více místech.46 

 

3.2.5. Smrt pachatele 

 

Smrt pachatele, případně prohlášení pachatele za mrtvého je taktéž 

důvodem zániku trestní odpovědnosti, neboť v takových případech odpadá 

jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu, to je subjekt trestného 

činu. Trestní zákon tyto okolnosti způsobující zánik trestní odpovědnosti 

ve svém platném znění výslovně neuvádí. Procesní důsledky těchto 

okolností nalezneme v trestním řádu. Zásadním ustanovením je v tomto 

případě § 11 odst. 1, písm. e) TrŘ stanovující nepřípustnost trestního 

stíhání proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Trestní řád 

upravuje na více místech i další procesní důsledky takových okolností47 

Smrt pachatele nebo jeho prohlášení za mrtvého jsou zároveň důvodem 

zániku trestu, došlo-li k těmto skutečnostem až po pravomocném uložení 

trestu.48  
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4. Účinná lítost 

 

4.1. Obecně k účinné lítosti 

 

Účinnou lítostí rozumíme jeden z důvodů zániku trestní 

odpovědnosti, jehož úpravu nalezneme v 1. díle IV. hlavy trestního 

zákoníku. Jde o zvláštní projev vůle zákonodárce, jehož smyslem je 

ochrana důležitých společenských zájmů. Zákonodárce tímto ustanovením 

jednoznačně vyjadřuje, že pro společnost, proti níž jsou namířeny 

taxativně vyjmenované trestné činy, je výhodnější, dojde-li k nápravě či 

zamezení škodlivého následku, než bude-li stíhat pachatele takového 

jednání. Pachatel je slibem beztrestnosti motivován k nápravě či zamezení 

škodlivého následku svého činu. Dopad takového činu by přinesl daleko 

závažnější důsledky než nepotrestání pachatele.49 

Úprava účinné lítosti se v novém trestním zákoníku přesunula 

z ustanovení § 66 předchozí úpravy do ustanovení § 33. Kromě 

přemístění je jedinou odlišností od předchozí úpravy výčet skutkových 

podstat trestných činů, na které se účinná lítost vztahuje. Současné znění 

§ 33 TrZ je tedy následovné: 

„Trestní odpovědnost za trestné činy neposkytnutí pomoci (§ 150), 

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření 

nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z 

nedbalosti (§ 153), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými 

předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými 

předměty z nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), 

zavlečení (§ 172), braní rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené 

osoby (§ 195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), 

porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221), 

porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti 

učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), 
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zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240), nesplnění 

oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), porušení zákazů v době 

nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), porušení předpisů o 

oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů o kontrole 

vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při 

vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního 

obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), 

porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro 

zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 

272), obecného ohrožení z nedbalosti (§ 273), porušení povinnosti při 

hrozivé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení z nedbalosti (§ 277), poškození geodetického bodu (§ 278), 

poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení 

životního prostředí z nedbalosti (§ 294), poškození lesa (§ 295), 

neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání s 

chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), 

neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat 

(§ 306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307), 

vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 

311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a 

mezinárodní organizace (§ 315), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované 

informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti (318), 

vzpoury vězňů (§ 344), šíření poplašné zprávy (§ 357), nepřekažení 

trestného činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368) zaniká, jestliže 

pachatel dobrovolně 

a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej 

napravil, nebo  

b) učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému 

následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno; oznámení je nutno 

učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho 

učinit oznámení nadřízenému.“ 
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Citované ustanovení tedy nejprve taxativně vyjmenovává jednotlivé 

trestné činy a dále stanoví obecné podmínky pro možnost aplikace účinné 

lítosti. Trestnost činů uvedených v ustanovení §33 TrZ tedy zaniká, jen 

pokud pachatel dobrovolně učiní opatření uvedená pod písmenem a) nebo 

písmenem b) tohoto ustanovení.50  

Ve zvláštní části trestního zákoníku nalezneme u nevelkého 

množství skutkových podstat zvláštní případy účinné lítosti, pro něž platí 

určitá specifika ohledně podmínek, která musí pachatel splnit. Tyto 

zvláštní podmínky jsou pro pachatele konstruovány příznivěji než 

podmínky obecné, uvedené pod ustanovením § 33 TrZ. Mezi těmito 

ustanoveními však nejde o vztah speciality a subsidiarity, jelikož § 33 TrZ 

ve svém znění trestné činy se zvláštní účinnou lítostí vůbec nevypočítává, 

proto u nich využití obecných podmínek vůbec nepřichází v úvahu.51 

Zvláštní ustanovením o účinné lítosti je věnována samostatná podkapitola 

předložené práce. 

 

4.2. K okruhu trestných činů uvedených v § 33 TrZ 

 

Ze znění citovaného ustanovení § 33 TrZ je tedy zřejmé, že oproti 

předchozí úpravě došlo k poměrně významnému rozšíření trestných činů, 

u kterých může být účinná lítost uplatněna a to nejen v souvislosti se 

zavedením několika nových trestných činů zákonem č. 40/2009 Sb. 

Rozšíření spočívá například v přidání trestného činu neposkytnutí pomoci 

podle § 150, opuštění dítěte či svěřené osoby podle § 195 nebo 

nepřekažení a neoznámení trestného činu podle § 367 a § 368 TrZ do 

celkového výčtu. Naopak v otázce podmínek zůstává situace z předchozí 

právní úpravy.52 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 1964, sp. zn. Tz 69/64 
51

 Stočesová, S. Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního 
zákoníku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 62 
52

 Bouda, Z. Účinná lítost, spolupracující obviněný, program shovívavosti – obdobné 
instituty na cestě k efektivnějšímu právu?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2009, č. 
17(3), s. 218-224 



 

32 
 

Výčet trestných činů obsahuje takové zločiny i přečiny, jejichž 

škodlivé následky, pokud by nastaly, jsou natolik nežádoucí nebo 

závažné, že jim je třeba zabránit nebo je napravit i za cenu beztrestnosti 

pachatele. Zpravidla se jedná o trestné činy ohrožovacího charakteru 

nebo takové, u nichž lze i po jejich dokonání napravit způsobený škodlivý 

následek nebo zcela zabránit jeho vzniku. Zásadním předpokladem pro 

aplikaci účinné lítosti je tudíž fakt, že trestný čin již byl dokonán, a tedy 

pachatel svým jednáním naplnil všechny znaky skutkové podstaty.53 

Citované ustanovení upravující účinnou lítost vyjmenovává ty 

trestné činy, na něž je možné účinnou lítost za současného splnění 

dalších podmínek aplikovat. První skupinu tvoří trestné činy ohrožující 

život nebo zdraví. Dále lze institut účinné lítosti uplatnit u vyjmenovaných 

trestných činů proti svobodě. Z hlavy IV. zvláštní části TrZ uvádí § 33 

pouze trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby. Naopak velkou 

skupinu tvoří trestné činy hospodářské, po níž následuje celkem šest 

trestných činů obsažených v hlavě VII. zvláštní části TrZ, nazvané 

„Trestné činy obecně nebezpečné“. Rozšíření výčtu se dočkaly i trestné 

činy proti životnímu prostředí. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří trestné 

činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. Výčet 

uzavírá čtveřice trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných. 

Okruh trestných činů, na něž je možné aplikovat účinnou lítost je 

tedy omezen na ty, u nichž je větší zájem na zabránění následků, než na 

potrestání pachatele.54 Následkem, který spočívá ve značných škodách 

hmotných i nehmotných se samozřejmě vyznačuje i řada dalších trestných 

činů, který taxativní výčet ustanovení § 33 TrZ nechává bez povšimnutí. 

Určitou kritiku nedostatečného odůvodnění zařazení jednotlivých trestných 

činů do celkového výčtu vyjadřuje i Simona Stočesová.55  

 

                                                
53

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I:§1 až 139.  omentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2009, s. 372 
54

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku dostupná z:  
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html 
55

 Stočesová, S. Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního 
zákoníku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 65 
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4.3. K podmínkám aplikace účinné lítosti 

 

Jak jsem již uvedl výše, v otázce podmínek zůstala současná 

úprava účinné lítosti oproti úpravě předchozí beze změn. K jejímu 

uplatnění je tedy třeba, aby pachatel dobrovolně zamezil nebo napravil 

způsobený škodlivý následek nebo učinil o trestném činu oznámení 

příslušnému orgánu v době, kdy škodlivému následku trestného činu 

mohlo být ještě zabráněno. 

Škodlivým následkem rozumíme následek, který vnikl dokonaným 

trestným činem. Úkolem pachatele je takovému následku zamezit nebo jej 

napravit. Přičemž zamezením je zabránění samotného vzniku následku, 

zatímco za napravení je považováno odstranění již způsobených změn a 

obnovení původního stavu pachatelem. Pokud následek není možné 

odstranit, ustanovení je pro takový případ nepoužitelné.56 

Napravení škodlivého následku trestného činu musí pachatel 

dosáhnout vlastním přičiněním. Při účasti více osob na trestném činu je 

nutné posuzovat splnění podmínek u každé osoby samostatně.57 

V případech, kdy pachatel i přes svou snahu nedokáže zamezit 

nebo napravit škodlivý následek svého činu, nelze uvažovat o účinné 

lítosti. Ovšem tato snaha může být považována za polehčující okolnost dle 

ustanovení § 41 TrZ. 

Alternativně k zamezení či napravení škodlivého následku 

pachatelem přistupuje možnost oznámení trestného činu příslušnému 

orgánu v době, kdy je reálně možné škodlivému následku zabránit. 

Příslušným orgánem je v těchto případech státní zastupitelství nebo 

policejní orgán. U vojáka ke jmenovaným orgánům alternativně přistupuje 

ještě jeho nadřízený. Ohlášení jakémukoliv jinému orgánu je pro institut 

účinné lítosti nepodstatné. 

                                                
56

 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. 
Praha: Linde, 2008, s. 333 
57

  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 20. 7. 1979, 
sp. zn. 6 Tz 29/79 
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Pro samotné ohlášení není rozhodná jeho forma, nýbrž způsob a 

konkrétnost takového ohlášení. Podstatné je, aby pachatel vylíčil skutkový 

děj a nezamlčel podstatné okolnosti činu. 

Obě dvě výše uvedené podmínky musí být pachatelem trestného 

činu splněny dobrovolně. Dobrovolnost spočívá ve svobodném rozhodnutí 

pachatele. Přesné vymezení tohoto pojmu činí v praxi značné problémy. 

V případě, že byl pachatel veden domněnkou, byť mylnou, že již došlo 

k prozrazení jeho činu nebo proti němu už bylo zahájeno trestní stíhání, 

nemůžeme mluvit o dobrovolnosti takového jednání.58 Zároveň ovšem 

považujeme za dobrovolné, pokud pachatel zamezí škodlivým následkům 

nebo učiní ohlášení svého činu z důvodů obav z možného trestního 

stíhání.  Dle judikatury je vždy potřeba hledět na konkrétní okolnosti 

případu s ohledem k tomu, s jakou mírou bezprostřednosti trestní stíhání 

hrozí a nakolik je v době napravení škodlivého následku reálné.59 

Svobodné rozhodnutí pachatele dle § 33 TrZ vyjadřuje jeho 

pozitivní obrat ve vztahu k trestnému činu. Konkrétní hrany a meze 

obecnému výrazu „dobrovolnost“ vymezuje judikatura českých soudů.60  

Ta mimo jiné vylučuje dobrovolnost jednání v případech, kdy 

pachatel vyčkává s odstraněním škodlivého následku na to, zda příslušný 

orgán jeho trestný čin odhalí či nikoliv.61 

Z výše uvedeného vyplývá jistá podobnost zániku trestní 

odpovědnosti formou účinné lítosti a s institutem zániku trestnosti pokusu 

a přípravy. Zásadním rozdílem při rozlišování těchto institutů trestního 

práva je stadium, do kterého trestný čin dospěl. V případech využití účinné 

lítosti zaniká trestní odpovědnost až ve finální fázi trestného činu, tedy 

tam, kde již došlo k jeho dokonání. Naopak již z názvu institutu zániku 

trestnosti přípravy a pokusu je zřejmé, že mluvíme o stadiích trestného 

činu, kdy ještě nedošlo k samotnému dokonání. Druhým podstatným 

                                                
58

 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné (obecná část). MU Brno, 2002, s. 390 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.1. 2001 sp. zn.  
7 Tz 289/2000 
60

 Brož, J. a Nett, A. K problematice pojmu „dobrovolnost“ jako podmínky účinné lítosti ve 
smyslu § 66 trestního zákona. Trestní právo. 2007, č. 11, s. 12-17 
61

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 1. 1999 sp. zn. 5 Tz 165/98 
 



 

35 
 

rozdílem je výčet trestných činů, na které se tyto důvody zániku trestní 

odpovědnosti vztahují. Zatímco účinnou lítost lze využít pouze u trestných 

činů taxativně vypočtených, k zániku trestnosti přípravy a pokusu může 

dojít u všech trestných činů, kde se lze dokonání dobrovolně zříci.  

 

4.4. Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 

 

Ve zvláštní části trestního zákoníku se lze u několika skutkových 

podstat trestných činů setkat se zvláštními případy účinné lítosti. Tato 

zvláštní ustanovení vycházejí jednak z povahy trestných činů, kterých se 

týkají a dále i z obecné úpravy účinné lítosti. Zvláštní ustanovení o účinné 

lítosti ovšem obecnou úpravu částečně modifikují, neboť odlišně upravují a 

doplňují podmínky využití tohoto institutu právě s ohledem na povahu 

trestných činů, kterých se zvláštní ustanovení týkají.  

Se zvláštními ustanoveními účinné lítosti se setkáme u trestných 

činů zanedbání povinné výživy dle § 196 TrZ, neodvádění daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle § 241 

TrZ a v případě trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině 

podle § 361 TrZ. 

Na případu trestného činu zanedbání povinné výživy lze dle mého 

názoru zřetelně pozorovat záměr zákonodárce zabránit nepříznivému 

následku i za cenu netrestání pachatele. Trestní odpovědnost pachatele 

tohoto trestného činu zaniká dle ustanovení § 197 TrZ za předpokladu, že 

trestný čin neměl nepříznivých následků a pachatel dodatečně splnil svou 

povinnost, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. Trestný 

čin zanedbání povinné výživy je jedním z nejfrekventovanějších trestných 

činů v oblasti tzv. obecné kriminality a stejně tak lze poznamenat, že 

v těchto případech dochází k nejčastějšímu zániku trestní odpovědnosti 

účinnou lítostí ze všech forem účinné lítosti, které trestní zákon 

předpokládá.62 To je zapříčiněno zejména poměrně širokou možností 
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 Hrachovec P., Dodatečné splnění vyživovací povinnosti jako podmínka účinné lítosti, 
Právní rozhledy. 1999, č. 6, s. 319 



 

36 
 

pachatele dodatečně splnit svou vyživovací povinnost, kterou 

zákonodárce ustanovil z důvodu ochrany vyživované osoby. Pokud by 

pachatel svou povinnost splnil až při jednání před odvolacím soudem, není 

možné zvláštní ustanovení o účinné lítosti aplikovat. Ustanovení § 197 TrZ 

jasně říká, že pachatel svou povinnosti musí splnit, než soud prvního 

stupně počal vyhlašovat rozsudek, ovšem pokud odvolací soud rozsudek 

prvního stupně zruší, dává tím pachateli novou šanci k zaplacení 

vyžadované částky, neboť zvláštní ustanovení o účinné lítosti lze použít i 

v situaci, kdy k vyrovnání dlužné částky došlo až po vyhlášení 

odsuzujícího rozsudku, který byl odvolacím soudem zrušen.63 

Podmínky zvláštního ustanovení o účinné lítosti nejsou splněny, 

pokud pachatel uhradí před tím, než soud prvního stupně počal vyhlašovat 

rozsudek pouze část dlužné částky.64  

Zvláštním ustanovením účinné lítosti u trestného činu neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby je 

sledován fiskální záměr státu. Ustanovení § 242 TrZ se podobá 

zvláštnímu ustanovení účinné lítosti z předchozího případu trestného činu 

zanedbání povinné výživy. Rozdílem ovšem je vypuštění požadavku, aby 

trestný čin neměl trvale nepříznivé následky. Naopak společným znakem 

je absence podmínky dobrovolnosti. Pachatel tedy může jednat i pod 

tlakem již zahájeného trestního stíhání a svou platbu musí uskutečnit do 

okamžiku, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. Nutné je 

doplatit celou dlužnou částku vyjma pokut a penále. Při placení je vždy 

třeba výslovně uvést jeho účel platby.65  

Trestní odpovědnost za trestný čin neodvedení daně, pojistného na 

sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ustanovení § 242 TrZ 

zaniká, „jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud 

prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.“ Naopak trestnému činu 

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ustanovení § 240 

TrZ je poskytnuta pouze obecná ochrana skrze ustanovení o účinné lítosti 

                                                
63

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 1970, sp. zn. 3 Tz 22/70 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 3 Tdo 1074/2006 
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 Kratochvíl, V.  urs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. 1. vyd. Praha: 
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v § 33 TrZ, v němž není lhůta pro projevení účinné lítosti stanovena. 

Ústavní soud v souvislosti s touto problematikou vyjádřil názor, aby soudy 

neposuzovaly lhůty k uplatnění účinné lítosti pro obdobnou trestnou 

činnost příliš rozdílně.66 

Posledním případem zvláštního ustanovení o účinné lítosti je § 362 

TrZ, vztahující se na trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině. Toto ustanovení uvádí: „ do spáchá čin uvedený v § 361, není 

trestný, učinil-li o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu 

zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo 

z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, 

mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i 

nadřízenému.“ 

Úmyslem zákonodárce je nepochybně preventivně bránit trestné 

činnosti páchané ve prospěch zločinecké skupiny. Taktéž v tomto 

zvláštním ustanovení o účinné lítosti není vyžadována podmínka 

dobrovolnosti a jediným požadavkem na pachatele takového trestného 

činu je oznámení o zločinecké skupině příslušnému orgánu. Tím je státní 

zastupitelství, policejní orgán a v případech, kdy je pachatelem voják ještě 

jeho nadřízený. Takové oznámení musí být učiněno v době, kdy 

nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z jiného 

činu organizované zločinecké skupiny, než je uvedeno v § 361 TrZ, mohlo 

být ještě odstraněno. 

 

4.5. Účinná lítost a tzv. korupční trestné činy 

 

Poměrně velkých diskuzí se dostalo vypuštění institutu zvláštní 

účinné lítosti v případech trestného činu podplácení a nepřímého 

úplatkářství, který předchozí úprava obsahovala. Poslední znění této 

úpravy uvádělo, že trestnost uplácení a nepřímého úplatkářství zaniká, 
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„jestliže pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán, 

a učinil o tom dobrovolně a vzhledem k okolnostem a svým osobním 

poměrům bez zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu.“67 

Do trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. taková úprava přijata nebyla a 

důvodová zpráva k zákoníku neuvádí, proč došlo po téměř padesáti letech 

k takové razantní změně. Toto rozhodnutí vyvolalo mezi odbornou 

veřejností spor o tom, zda není potřeba takovou úpravu do trestního 

zákoníku vrátit či zda nevytvořit určitou alternativu předchozí úpravy. 

Zastánci znovuzavedení zvláštní účinné lítosti většinou uvádějí, že 

ustanovení § 163 dřívějšího trestního zákona mělo významnou roli 

zejména v souvislosti s objasňováním korupce a s možností, aby osoby, 

které byly osloveny s nabídkou, aby poskytly úplatek, byly na rozdíl od 

současnosti, motivovány k oznamování těchto případů.68  

Účelem tohoto ustanovení bylo jednak podpořit detekci úplatků a 

zároveň nelze tomuto ustanovení upírat i preventivní účinek, neboť ten, 

který o úplatek požádal, si nemohl být jist, zda podplácející po 

inkriminovaném aktu nepůjde čin oznámit, což ho mohlo od vyžádání 

úplatku odradit. Naopak kritiky nejčastěji namítaným argumentem bylo 

minimální množství zjištěných případů využití účinné lítosti v praxi.  

O tento argument se opřela i analýza institutu účinné lítosti 

v korupčních kauzách, kterou si vláda České republiky nechala v roce 

2011 zpracovat, a která znovuzavedení účinné lítosti nedoporučila a 

navrhla jiné řešení, které dle této zprávy představuje znovuzavedení 

institutu spolupracujícího svědka.69 S otázkou týkající se posledního 

vývoje událostí v tomto sporu jsem se obrátil mimo jiné i na předsedkyni 

Výboru pro koordinaci boje s korupcí Karolínu Peake. Zde přikládám její 

odpověď na můj dotaz: „[…] ohledně možnosti znovuzavedení zvláštní 

účinné lítosti pro korupční trestné činy mohu sdělit, že po dohodě 

                                                
67
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 Vantuch P., Úplatkářství a účinná lítost v trestním zákoníku, Bulletin advokacie. 2012, 
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s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra byl na konci února 

2013 vládě předložen návrh, který sice hmotněprávní účinnou lítost 

nezavádí a to především z důvodů kritiky mezinárodních organizací, avšak 

stejného efektu se snaží dosáhnout pomocí nových procesních institutů.“ 

Toto téma je rovněž zpracováno v poslední kapitole předkládané práce. 

Faktem je, že frekvence využití účinné lítosti v praxi obecně není 

příliš vysoká. S nejčastěji realizovanými případy účinné lítosti se lze setkat 

u trestných činů zanedbání povinné výživy (§ 196 TrZ) či u neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 

241 TrZ).70 Přes stále probíhající debaty nad navrácením zvláštního 

ustanovení o účinné lítosti ve věcech úplatkářství, operuje současná 

právní úprava pouze se třemi výše uvedenými případy zvláštních 

ustanovení o účinné lítosti. 
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zákoníku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 62 



 

40 
 

5. Zánik trestnosti dle zák. č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 

 

5.1. Obecně k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže 

 

Základním právním předpisem trestního práva osob mladších 

osmnácti let je v České republice zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho znění, jak je zřejmé 

již z prvního odstavce prvního paragrafu tohoto zákona, upravuje 

podmínky trestní odpovědnosti mladistvých a dětí mladších patnácti let za 

„protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za 

takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech 

mládeže.“ Svou povahou jde o lex specialis jak ve vztahu k trestnímu 

zákonu, tak i k trestnímu řádu, neboť jeho znění obsahuje normy hmotně i 

procesněprávní. 

Smyslem a zároveň i základem pro filosofii takové právní úpravy je 

především fakt, že u mladistvého obecně existuje větší šance, že se 

podaří jeho výchovu a budoucí život včas usměrnit tak, aby se taková 

osoba v budoucnu již nedopouštěla trestné činnosti.71 

A právě s přihlédnutím ke specifikům této věkové kategorie 

upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže v 2. díle hlavy II. zánik 

trestnosti mladistvých. Ta obsahuje modifikaci ustanovení trestního 

zákoníku §§ 33 až 35 ve vztahu k účinné lítosti a promlčecí době.72 

 

 

                                                
71

 Jelínek, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. 
Praha: Linde, 2008, s. 422 
72

 Novotný, F., Souček, J. Trestní právo hmotné. 3. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 321 
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5.2. Účinná lítost dle § 7 ZSM 

 

Stejně jako u dospělých, může i u mladistvých dojít k zániku 

trestnosti protiprávního činu, zde nazývaného proviněním a v jeho 

důsledku i k zániku trestní odpovědnosti mladistvého pachatele. Tato 

možnost je podmíněna určitými okolnostmi, které nastanou v mezidobí po 

spáchání provinění a před pravomocným rozhodnutím o tomto činu 

příslušným orgánem. Mezi takové okolnosti řadí ZSM účinnou lítost a 

institut promlčení trestního stíhání. Je zřejmé, že oba tyto důvody zániku 

trestnosti se týkají osob, které v době spáchání činu dovršily patnáctý rok 

a nepřekročily osmnáctý rok svého věku, neboť ustanovení upravující 

zánik trestnosti řadí ZSM pod svou hlavu II. s názvem „Mladiství.“  

První okolnost způsobující zánik trestnosti, kterou ZSM uvádí je 

účinná lítost, uvedená pod ustanovením § 7 tohoto zákona. Tento důvod 

můžeme uplatnit i v těch případech, kdy provinění bylo spácháno 

mladistvým, nicméně podmínky účinné lítosti dle níže uvedeného 

ustanovení byly naplněny až po dovršení jeho osmnáctého roku.73 

Účinná lítost dle ZSM je samostatný zvláštní důvod zániku 

trestnosti provinění spáchaného mladistvým, jehož podmínky jsou 

stanoveny nezávisle na podmínkách uvedených v obecném ustanovení o 

účinné lítosti v § 33 TrZ či na dalších podobných institutech.74 

Dle ustanovení § 7 ZSM se zánik trestnosti formou účinné lítosti 

týká pouze takového provinění, na které trestní zákoník stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Podmínka 

upravená pod písm. a) § 7 ZSM uvádí, že k zániku trestnosti je třeba, aby 

mladistvý po spáchání činu „dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený 

následek, anebo se o to pokusil, zejména nahradil způsobenou škodu, 

učinil opatření potřebná k její náhradě nebo se jinak pokusil odčinit 

způsobené následky.“  

                                                
73

 Kratochvíl, V.  urs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. 1. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 427 
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 Šámal, P. K povaze provinění a účinné lítosti u mladistvého., Právní rozhledy. 2004,  
č. 24, s. 891 
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Zároveň je dle písm. b) § 7 ZSM potřeba, aby mladistvý projevil 

svým chováním účinnou snahu po nápravě. Podmínka uvedená pod písm. 

c) § 7 ZSM uvádí, že k zániku trestnosti touto formu je nutné, aby 

spáchaný „čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo 

pro společnost.“ 

Z výčtu podmínek, které pachatel provinění musí splnit kumulativně, 

je zřejmé, že mladistvý má nesporně větší možnosti dosáhnout toho, že 

trestnost jeho jednání jednou provždy zanikne. Zákonodárce tak učinil 

vzhledem k mravní a rozumové vyspělosti a dalším specifikům této věkové 

kategorie a zároveň v souladu se zněním ZSM, jehož účelem je 

především pokus o nápravu mladistvého pachatele.75 

Okruh provinění, na něž toto ustanovení dopadá, tedy není, na 

rozdíl od obecné účinné lítosti, omezen taxativním výčtem. Zároveň dle 

podmínky, uvedené pod písmenem a) § 7 ZSM postačí mladistvému 

pokus o odstranění nebo nápravu způsobeného následku. Z toho vyplývá, 

že účinná lítost bude pachateli prospívat i v případě, kdy zůstane jeho 

snaha o napravení následku provinění neúspěšná. Samotným následkem 

dle ZSM rozumíme jakýkoliv následek, tedy nejen škodlivý následek ve 

smyslu § 33 TrZ, který představuje skutečnou změnu na zákonem 

chráněném zájmu, nýbrž i následek spočívající jen v pouhém ohrožení 

takového zájmu.76 

Podmínka uvedená pod písmenem b) § 7 ZSM požaduje, aby 

mladistvý svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě. Tuto 

podmínku obecná účinná lítost neobsahuje. Nápravou se zde má na mysli 

především jakýsi vnitřní obrat pachatele spočívající v odlišném způsobu 

života, změně postoje ke svému provinění. Snahou po nápravě může 

konkrétně být zanechání požívání návykových látek, přerušení styku 

s určitými osobami, zanechání návštěv určitých míst nebo výkon obecně 

prospěšné činnosti. 

                                                
75

 Kratochvíl, V.  urs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. 1. vyd.  
Praha: C.H. Beck, 2009, s. 428 
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 Šámal, P. a kol., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2004, s. 68 
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K zániku trestnosti provinění nemůže dojít, pokud má takové 

provinění trvale nepříznivé následky pro poškozeného nebo pro 

společnost. I přes tuto podmínku je zde dle mého názoru poměrně velký 

prostor pro odčinění všech následků a splnění všech předpokladů pro 

úspěšnou aplikaci účinné lítosti. Pokud by nedošlo k naplnění všech 

podmínek, lze pozitivní chování mladistvého považovat alespoň za 

polehčující okolnost dle ustanovení § 25 písm. b) ZSM. 

 

5.3. Promlčení trestního stíhání dle § 8 ZSM 

 

Druhým důvodem vedoucím k zániku trestnosti provinění je dle 

ZSM uplynutí promlčecí doby. Tomuto ustanovení by lépe vyhovoval 

název promlčení trestnosti nebo promlčení trestní odpovědnosti, neboť 

trestní stíhání je pojmem procesním a uplynutím zde stanovené promlčecí 

doby nezaniká pouze právo státu stíhat pachatele provinění, nýbrž přímo 

pachatelova trestní odpovědnost za takové provinění. 

Speciální úprava promlčení dle § 8 ZSM se od obecné úpravy 

obsažené pod § 34 a 35 TrZ liší pouze délkou stanovené promlčecí doby, 

kterou razantně zkracuje. Toto činí především s ohledem na specifický 

vývoj osobnosti mladistvého pachatele v tomto období jeho života. Proto 

považuje zákonodárce za potřebné včasně reagovat na spáchané 

provinění, neboť pozdější postih by pozbýval smyslu.77 Délka stanovení 

promlčecí doby, taktéž odstupňovaná dle závažnosti spáchaného 

provinění, činí dle ZSM deset, pět a tři léta.  

Ohledně počátku, stavení, přerušení promlčecí doby a výjimek 

z institutu promlčení postupujeme dle příslušných ustanovení trestního 

zákoníku. 

Nelze než považovat za správné, že zákonodárce včlenil do 

trestněprávní úpravy mladistvých taktéž zvláštní ustanovení týkající se 

zániku trestnosti provinění. Tato ustanovení obsahují určité odchylky, 
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 Novotný, F., Souček J. Trestní právo hmotné. 3. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 321 
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které umožňující lépe reagovat na osobu pachatele a podporují snahu 

působit na pozitivní převýchovu mladistvého tak, aby do budoucna bylo 

zabráněno jeho další trestné činnosti. 

 

5.4.  K ustanovení § 11 ZSM 

 

Obdobné podmínky nutné pro aplikaci účinné lítosti dle ustanovení 

§ 7 ZSM uvádí i institut uvedený v § 11 ZSM, který upravuje upuštění od 

uložení trestního opatření z důvodu účinné lítosti. V tomto případě ovšem 

nemluvíme o zániku trestní odpovědnosti, neboť v situaci, kdy dojde k 

naplnění podmínek uvedených v § 11 ZSM trestní odpovědnost pachatele 

nezaniká.  

Tento institut dává soudu pro mládež dle ustanovení § 11 ZSM 

možnost „upustit od uložení trestního opatření mladistvému, který spáchal 

provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let.“ A to za podmínek, že mladistvý 

spáchání takového činu lituje a zároveň projevuje účinnou snahu po 

nápravě.  

Nutnost posouzení osoby pachatele spáchaného činu a povahy 

takového činu se projevuje také v další podmínce nutné k upuštění od 

uložení trestního opatření. Tou je dle písm. a) § 11 ZSM důvodné 

očekávání, že již projednání věci před soudem pro mládež postačí 

k nápravě pachatele, a to z toho důvodu, že se pachatel dopustil takové 

činu „z neznalosti právních předpisů, která je vzhledem k jeho věku, 

rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém žil omluvitelná“ nebo z toho 

důvodu, že „soud pro mládež přijme záruku za nápravu mladistvého a má 

za to, že vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, se 

uložení trestního opatření nejeví nutným.“78 
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 § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 1 písm. c) ZSM 
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Možnosti vyřízení věci, které náleží soudu pro mládež v situaci, kdy 

dojde k upuštění od uložení trestního opatření z důvodu účinné lítosti, 

uvádí ZSM v druhém odstavci § 11. 

Z uvedených podmínek je zřejmá jejich podobnost s podmínkami 

nutnými pro aplikaci účinné lítosti dle ustanovení § 7 ZSM. Nicméně, jak 

jsem uvedl výše, v tomto případě nejde o institut vedoucí k zániku trestní 

odpovědnosti. Upuštění od uložení trestního opatření je prostředkem 

výchovného rázu, kterým nepochybně dochází ke splnění účelu zákona o 

soudnictví ve věcech mladistvých.79 Trestní odpovědnost mladistvého 

v případě aplikace institutu upuštění od uložení trestního opatření ovšem 

nezaniká. Tato podkapitola je tedy do části práce týkající se zániku 

trestnosti dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže vložena právě pro 

zmíněnou podobnost s institutem účinné lítosti. 

                                                
79

 Šámal, P. a kol., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2004, s. 94 
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6. Zánik trestní odpovědnosti právnických osob dle zák. 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

 

6.1. Obecně k zákonu o trestní odpovědnosti právnických 

osob 

 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Tím došlo ke značnému 

průlomu v systému českého trestního práva, neboť se doposud naše 

trestní právo drželo zásady individuální trestní odpovědnosti fyzické 

osoby. Je tedy zřejmé, že otázka trestní odpovědnosti právnických osob 

vyvolala mnoho diskuzí a sporů. Došlo k zásahu do základních principů 

kontinentální evropské právní kultury, jelikož trestní právo kontinentálního 

typu vždy počítalo s pachatelem jako s osobou fyzickou, tedy s osobou 

myslící a mající vůli.80 

Za přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob stojí 

především tlaky odborné veřejnosti, aby právní řád umožnil sankciování 

subjektů, které značně ovlivňují velkou část života společnosti, a které 

zároveň mohou sloužit jako krytí nelegální činnosti a k propírání zisků 

z trestné činnosti. Taktéž docházelo k situacím, kdy se těžko prokazovala 

individuální trestní odpovědnost fyzické osoby, která rozhodovala v rámci 

kolektivního orgánu za osobu právnickou.81 

Přijetím tohoto zákona tedy došlo k zákonné úpravě podmínek 

trestní odpovědnosti právnických osob, ke stanovení ochranných opatření 

a trestů, které lze za spáchání trestných činů právnickým osobám uložit a 

zároveň k úpravě řízení proti takovým právnickým osobám. Z toho 

vyplývá, že tento zákon obsahuje jak normy hmotněprávní, tak 

                                                
80

 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 7 
81

 Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O., a kol., Trestní právo hmotné. 4. Díl. Trestní 
odpovědnost právnických osob. Změny v trestních zákonech po 1. 1. 2010.  
Praha: Wolters Kluwer ČR., 2012 s. 15 
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procesněprávní a je ve vztahu lex specialis k obecným trestně právním 

předpisům.  

Základy trestní odpovědnosti právnických osob nalezneme v části 

druhé zákona č. 418/2011 Sb. Konstrukce trestní odpovědnosti 

právnických osob je nastavena tak, že je posuzována nezávisle na trestní 

odpovědnosti osob fyzických, která může být za stejné jednání rovněž 

postihnuta.82 Ustanovení § 8 TOPO stanoví případy, kdy lze právnické 

osobě přičítat spáchání trestného činu a kdy lze dovodit její trestní 

odpovědnost. Zároveň platí, že trestní odpovědnosti právnické osoby 

nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala 

způsobem uvedeným v ustanovení § 8 odstavcích 1 a 2 předmětného 

zákona. 

Závěr druhé části tohoto zákona se zabývá zánikem trestní 

odpovědnosti právnických osob.  

 

6.2. Účinná lítost dle § 11 TOPO 

 

V ustanoveních §§ 11 až 13 TOPO nalezneme úpravu dvou důvodů 

zániku trestní odpovědnosti, jimiž jsou účinná lítost a promlčení trestní 

odpovědnosti. Jde o stejnou dvojici důvodů, která je uvedena i v zákoně o 

soudnictví ve věcech mládeže, nicméně s lépe vyhovujícím označením 

pro promlčení. I zde obsahují tyto důvody určité modifikace oproti jejich 

obecné úpravě obsažené v TrZ. Na právnické osoby se krom těchto 

důvodů zániku trestní odpovědnosti mohou vztahovat i další důvody 

zániku trestní odpovědnosti jako milost prezidenta republiky, zánik 

právnické osoby83 a zvláštní případy účinné lítosti uvedené v TrZ. Ze 

zvláštních případů účinné lítosti se právnických osob týkají pouze ty 

vztahující se k trestnému činu neodvedení daně, pojistného na sociální 

                                                
82

 Nováčková, S., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od 
návrhu k účinné právní úpravě, Trestněprávní revue. 2012, č. 2, s. 27 
83

 V případech, kdy má právnická osoba právní nástupce, přechází trestní odpovědnost 
na ně. 
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zabezpečení a podobné povinné platby dle § 242 TrZ a k trestnému činu 

účasti na organizované zločinecké skupině dle § 362 TrZ. 

Úprava účinné lítosti jako důvodu zániku trestní odpovědnosti 

právnických osob dává přednost reparativní a restituční aktivitě právnické 

osoby před trestáním takové osoby, proto je vymezena v širším rozsahu 

než je tomu u fyzických osob v ustanovení § 33 TrZ.84 

Podmínkou pro aplikaci účinné lítosti dle § 11 zákona č. 418/2011 

Sb. je dobrovolné upuštění od dalšího protiprávního jednání a zároveň je 

nutné, aby právnická osoba odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu 

chráněnému trestním zákonem, případně zamezila nebo napravila 

škodlivý následek nebo uskutečnila oznámení o trestném činu státnímu 

zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí vzniklé zájmu 

chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo 

škodlivému následku mohlo být zabráněno. 

Šíře tohoto ustanovení se projeví hned ve výčtu trestných činů, na 

které se tato úprava účinné lítosti může vztahovat, neboť jde zásadně o 

všechny trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit. Výjimku 

tvoří pouze trestné činy přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímého 

úplatkářství, které z výčtu vylučuje druhý odstavec ustanovení týkající se 

účinné lítosti.85 

Pod pojmem dobrovolnosti i zde rozumíme vlastní svobodné 

rozhodnutí právnické osoby, svědčící o změně jejího postoje k trestnému 

činu. Druhou podmínkou je odstranění nebezpečí, případné zamezení 

nebo napravení škodlivého následku. Pojmem odstranění nebezpečí, 

které obecné ustanovení o účinné lítosti neuvádí, rozumíme odstranění 

všech vzniklých konkrétních ohrožení, tedy odvracení možnosti vzniku 

poruchy, jež hrozí chráněnému zájmu, a proto tato podmínka předchází 

zamezení škodlivému následku.86 I zde k této podmínce alternativně 
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 Vantuch, P., K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, Trestní právo. 
2003, č. 10, s. 4 
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přistupuje možnost oznámení. Jediným rozdílem v případě oznámení o 

trestném činu je logické zúžení orgánů, které takové oznámení přijímají na 

státní zastupitelství a policejní orgány. 

 

6.3. Promlčení trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Ustanovení § 12 TOPO týkající se promlčení trestní odpovědnosti 

pouze odkazuje na úpravu stejného institutu v TrZ. Pro trestní 

odpovědnost právnických osob tedy platí stejné délky promlčecích dob, 

stejná pravidla pro stavení a přerušení promlčecích dob. Promlčení trestní 

odpovědnosti právnických osob se dle tohoto ustanovení vztahuje na 

všechny trestné činy, kterých se právnická osoba dle § 7 tohoto zákona 

může dopustit. Jedinou výjimku tvoří trestný čin teroristického útoku podle 

§ 311 TrZ za podmínek uvedených v § 13 TOPO, tedy pokud byl spáchán 

za takových okolností, že zakládá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti 

podle předpisů mezinárodního práva. Pavel Šámal uvádí, že k tomuto 

kroku vedly zákonodárce především negativní zkušenosti mnoha států 

s válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti páchanými zejména za 

2. světové války, ale též s obdobnými činy, k nimž docházelo při válečných 

konfliktech v nedávné minulosti.87 
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7. Důsledky aplikace účinné lítosti 

 

Účinná lítost jakožto důvod zániku trestní odpovědnosti s sebou 

samozřejmě nese i procesněprávní následky. Ty nalezneme upraveny v 

zákoně č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním, taktéž nazývaném jako 

trestní řád. 

Je třeba znovu připomenout, že k důvodům zániku trestní 

odpovědnosti přistupují orgány činné v trestním řízení ex officio, není tedy 

nutné jejích namítání pachatelem nebo kteroukoliv jinou osobou. Zároveň 

platí, že takovou námitku nelze vyloučit, a je-li vznesena, je třeba, aby se jí 

orgány činné v trestním řízení zabývaly a vypořádaly se s ní.88  

Následkem těchto důvodů je nemožnost zahájení trestního stíhání 

pro spáchaný trestný čin, a v případě, že již trestní stíhání zahájeno bylo, 

není možné v něm pokračovat. Samotnou nepřípustnost trestního stíhání 

z některých důvodů zániku trestní odpovědnosti upravuje trestní řád v § 11 

odst. 1) písm. a), b) a e). Na to toto ustanovení navazuje TrŘ v § 159a 

odst. 2 a dalších ustanoveních. Zde je stanovena povinnost státního 

zástupce nebo policejního orgánu před zahájením trestního stíhání odložit 

usnesením věc, pokud je dle výše uvedeného ustanovení § 11 odst. 1 

trestní stíhání nepřípustné. Tato ustanovení ovšem obsahují procesní 

následky pouze některých důvodů zániku trestní odpovědnosti a institut 

účinné lítosti mezi nimi nenalezneme. 

Zánik trestnosti činu v důsledku účinné lítosti, s sebou nese 

procesní následky dle toho, v jaké fázi trestního řízení dojde ke zjištění 

tohoto faktu. Takovým procesním následky je zastavení trestního stíhání 

státním zástupcem dle § 172 odst. 1 písm. f) TrŘ. Další procesními 

následky tohoto institutu nalezneme v ustanoveních § 188 odst. 1 písm. c) 

a § 226 písm. e) TrŘ, řešící zastavení trestního stíhání po předběžném 

projednání obžaloby a zproštění žaloby.89 Ustanovení § 159a TrŘ týkající 
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se odložení věci, bývá někdy také považováno za procesní následek užití 

účinné lítosti. Nicméně toto ustanovení používá formulaci „nejde-li o 

podezření z trestného činu“, ovšem v případě účinné lítosti se trestný čin 

stal a existoval.90 

Taktéž v případě mladistvých nalezneme následky aplikace účinné 

lítosti dle § 7 ZSM ve vyjmenovaných ustanovení TrŘ, který se použije 

podpůrně k ZSM. V přípravném řízení nebo při předběžném projednání 

obžaloby tedy dojde k zastavení trestního stíhání, zatímco v hlavním líčení 

je procesním následkem aplikace účinné lítosti zproštění mladistvého 

obžaloby.91 

A ne jinak je tomu i v případech zániku trestní odpovědnosti 

právnické osoby dle § 11 TOPO. I v tomto případě dochází v přípravném 

řízení k zastavení trestního stíhání a v hlavním líčení ke zproštění 

obžaloby. Ovšem zde je, myslím, dobré znovu připomenout, že zánikem 

trestní odpovědnosti právnické osoby nemusí vždy dojít taktéž k zániku 

trestní odpovědnosti konkrétních fyzických osob, jejichž jednání bylo 

právnické osobě přičítáno.  
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8.  Komparace účinné lítosti se zahraniční právní 

úpravou 

 

V následující kapitole předložené diplomové práce bych rád 

porovnal českou právní úpravu institutu účinné lítosti jako důvodu zániku 

trestní odpovědnosti se zahraniční právní úpravou účinné lítosti. Pro své 

porovnání jsem z níže uvedených důvodů vybral Slovenskou republiku.  

Po tomto obecnějším porovnání věnuji druhou část této kapitoly 

stále otevřenému a diskutovanému problému vypuštění zvláštního 

ustanovení o účinné lítosti v oblasti tzv. korupčních trestních činů. Druhá 

část sedmé kapitoly se tedy věnuje tomu, jak se k využití účinné lítosti 

v souvislosti s korupčními trestnými činy staví některé vybrané evropské 

státy. 

 

8.1. Účinná lítost dle slovenské právní úpravy 

 

Porovnání české a slovenské právní úpravy je nasnadě hned 

z několika důvodů. Tím nejpodstatnějším je dlouhá společná historie obou 

států, která se projevuje i v odvětví trestněprávním. Kodexy trestního 

práva hmotného, které na území našeho a slovenského státu platili 

v minulosti, se zabývám v první kapitole předložené práce. Rozdělením 

Československa začíná na území Slovenské republiky nový vývoj 

trestního práva. A už od tohoto období se přijímáním nových zákonů a 

trestněprávních norem postupně připravuje rekodifikace slovenského 

trestního práva.92 Výsledky tohoto snažení jsou jednak trestní zákon č. 

300/2005 Z.z. a jednak trestní řád č. 301/2005 Z.z.  

Tyto zásadní kodifikace samozřejmě navazují na tradice 

československého práva a zároveň díky nim došlo k potřebné modernizaci 
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slovenského trestního práva, které se náš stát dočkal až o několik let 

později. 

Mezi nejdůležitější změny patří nepochybně upuštění od 

dosavadního materiálního pojetí trestného činu a přechod k pojetí 

formálnímu, dále nová kategorizace trestných činů, které se nově dělí na 

zločiny a přečiny. V neposlední řadě dochází ke snížení věkové hranice 

trestní odpovědnosti na 14 let.93 Změny se samozřejmě nevyhnuly ani 

pojetí zániku trestnosti.  

Důvody zániku trestní odpovědnosti nalezneme upraveny v III. 

hlavě obecné části slovenského trestního zákona. Jelikož Slovensko 

doposud nemá speciální zákon upravující trestání mladistvých, nalezneme 

úpravu zániku trestnosti mladistvých v hlavě IV. obecné části slTrZ. Mezi 

důvody zániku trestní odpovědnosti řadí slovenská trestněprávní úprava 

změnu zákona, účinnou lítost a promlčení trestního stíhání upraveny 

v ustanoveních §§ 84 – 88 slTrZ. Mezi další okolnosti, které vedou 

k zániku trestnosti, řadíme zánik trestnosti pokusu a přípravy a 

nepochybně i smrt pachatele, ačkoliv tento důvod zániku trestnosti 

nenalezneme v slTrZ výslovně upraven.94 

Řazení důvodů způsobujících zánik trestnosti za hlavu druhou 

týkající se sankcí nepovažuji za šťastné a daleko přehlednější mi v tomto 

ohledu připadá řazení v českém trestním zákoníku. 

Samotná úprava účinné lítosti je pojata obdobně jako v našem 

právním řádu. Ustanovení § 85 slTrZ nejprve taxativně vyjmenovává 

jednotlivé trestné činy, na něž je možné tento institut aplikovat a dále 

vymezuje podmínky, které je nutné k zániku trestnosti uvedených 

trestných činů splnit. Jediným rozdílem v těchto podmínkách je označení 

orgánů, u kterých je možné učinit oznámení o spáchaném činu. Slovenská 

právní úprava mezi tyto orgány řadí obecně orgán činný v trestním řízení a 

Policejní sbor. Voják může učinit oznámení též svému nadřízenému nebo 
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služebnímu orgánu a osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve 

výkonu vazby též příslušníkovi Sboru vězeňské a justiční stráže. 

Samotný taxativní výčet neobsahuje takové množství skutkových 

podstat trestných činů jako výčet v české úpravě, nicméně i tak jde oproti 

úpravě předchozí, tedy zákonu č. 140/1961 Sb. o značné rozšíření. Mezi 

trestné činy, které v taxativním výčtu slovenské úpravy oproti naší úpravě 

nenalezneme, patří např. trestný čin neposkytnutí pomoci, trestný čin 

svěření dítěte do moci jiného, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, 

neoznámení a nepřekážení trestného činu. 

Zásadní rozdíl oproti české úpravě přináší ustanovení § 86 slTrZ. I 

trestní zákon č. 300/2005 Z.z. zná zvláštní ustanovení o účinné lítosti, 

nicméně tato ustanovení neuvádí ve své zvláštní části u jednotlivých 

trestných činů. § 86 slTrZ uvádí trestné činy, na které se vztahuje zvláštní 

ustanovení o účinné lítosti v souhrnu na jednom místě, včetně speciálních 

podmínek, které musí být splněny, aby došlo k zániku trestnosti takových 

činů.95 Takové uspořádání může působit přehledněji a může být i jistou 

inspirací pro naše trestní právo, nicméně dle mého názoru je účelnější 

cesta, kterou zvolili čeští zákonodárci, tedy uvést zvláštní podmínky 

zániku trestní odpovědnosti hned u konkrétních trestných činů, kterých se 

tato ustanovení týkají. 

Slovenská trestněprávní úprava uvádí i odlišný výběr trestných 

činů, na které se zvláštní úprava o účinné lítosti vztahuje. Mezi tyto trestné 

činy řadí slTrZ zanedbání povinné výživy dle § 207, nevyplacení mzdy a 

odstupného dle § 214, zneužití účasti na hospodářské soutěži dle § 250, 

neodvedení a nezaplacení daně nebo pojistného dle § 277 odst. 1, resp. § 

278 odst. 1, založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny dle § 

296, založení, zosnování a podporování teroristické skupiny dle § 297, 

podplácení podle ustanovení § 332 333 a 335 a nepřímou korupci podle § 

336 odst. 2.  slTrZ. 

Pokud jsem tedy u taxativního výčtu uvedeného pod obecným 

ustanovením o účinné lítosti konstatoval, že tento výčet je v slTrZ užší než 
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v české úpravě, je na místě zmínit, že v případě počtu zvláštních 

ustanovení o účinné lítosti je tomu naopak. Slovenská právní úprava 

obsahuje i zvláštní ustanovení o účinné lítosti pro oblast korupčních 

trestných činů. Výčet uvedený v ustanovení § 86 slTrZ umožňuje 

zákonodárci větší možnost zaměřit se podrobněji na zánik trestnosti zde 

vyjmenovaných trestných činů a stanovit podmínky tak, aby lépe 

vyhovovali těmto skutkovým podstatám. 

Odlišnosti, ačkoliv nikterak značné, nalezneme i u dalšího důvodu 

zániku trestnosti, kterým je promlčení trestního stíhání. Slovenská právní 

úprava přináší mimo jiné přísnější promlčecí doby pro závažnější trestné 

činy. Další rozdíl nalezneme v hlavě IV. slTrZ, která v 2. díle jmenuje mezi 

důvody zániku trestnosti mladistvých pouze promlčení trestního stíhání. 

Z uvedeného je zřejmé, že slovenská trestněprávní úprava zániku 

trestnosti již nyní vykazuje určitě odlišnosti od úpravy našeho státu a to i v 

oblasti právní úpravy účinné lítosti. Na závěr této podkapitoly bych rád 

uvedl, že shledávám českou úpravu za zdařilejší, především z hlediska její 

systematiky, nicméně za velké pozitivum slovenské úpravy považuji 

zvláštní ustanovení o účinné lítosti pro oblast tzv. korupčních trestných 

činů, které naše trestněprávní úprava již neobsahuje. 

 

8.2. Zvláštní ustanovení o účinné lítosti pro korupční trestné 

činy v porovnání s vybranými evropskými státy 

 

Tato podkapitola předložené práce se ještě jednou ohlíží za 

vypuštěním zvláštního ustanovení o účinné lítosti v oblasti korupčních 

trestných činů, kterého docílil nový trestní zákoník a porovnává využití 

tohoto institutu s některými zákonnými úpravami vybraných evropských 

států. 
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8.2.1. Slovensko 

 

Z předchozí části je zřejmé, že slovenská právní úprava obsahuje 

zvláštní ustanovení o účinné lítosti týkající se trestného činu podplácení a 

nepřímého úplatkářství v ustanovení § 86 slTrZ. Trestnost těchto činů 

zaniká, pokud pachatel poskytl nebo slíbil úplatek jen proto, že byl o to 

požádán a učinil o tom dobrovolně bezodkladně oznámení příslušnému 

orgánu. Tato osoba sama neměla v úmyslu podplácet a úplatek podala 

nebo slíbila jen proto, že o něj byla jinou osobou přímo požádána.96 

 

8.2.2. Polsko 

 

Polský trestní zákoník nazývaný Kodeks karny je v účinnosti od 1. 

září 1998 a je členěn na část obecnou, zvláštní a vojenskou. I polská 

trestněprávní úprava obsahuje zvláštní ustanovení o účinné lítosti týkající 

se úplatkářství. Dle článku 229 § 6 a článku 230a § 3 polského trestního 

zákoníku nedojde k potrestání pachatele aktivního uplácení v případech, 

kdy dojde k předání úplatku osobě plnící veřejnou funkci a pachatel podal 

oznámení o svém jednání orgánu činném v trestním řízení dříve, než se to 

tento orgán dozvěděl.97 

 

8.2.3. Slovinsko 

 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti týkající se korupčních trestných 

činů nalezneme i ve slovinské trestněprávní úpravě. Články 242 odst. 3 a 

262 odst. 3 slovinského trestního zákoníku umožňují zánik trestnosti 

trestných činů neoprávněného poskytnutí daru a úplatku. Dle zmíněných 

ustanovení je možné odpustit trest takovému pachateli, který poskytl 

úplatek na žádost veřejného činitele, oznámí-li pachatel tuto skutečnost 
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dříve než byl trestný čin odhalen nebo dříve, než se pachatel dozvěděl, že 

byl trestný čin odhalen.98 

 

8.2.4. Francie 

 

Doposud jsou v této kapitole uvedeny pouze příklady států, které 

ve svých trestních kodexech zvláštní úpravu o účinné lítosti týkající se 

korupčních trestných činů obsahují. Příkladem státu, který toto zvláštní 

ustanovení ve svém trestním kodexu neupravuje je Francie. Trestní 

zákoník z roku 1994 takové zvláštní ustanovení nezná.99  

Z uvedeného je zřejmé, že především státy střední Evropy 

využívají účinné lítosti a jejího zvláštního ustanovení v boji proti 

korupčním trestným činům obdobně či stejně jako tomu bylo v bývalém 

trestním zákonu České republiky. 
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9. Úprava účinné lítosti de lege ferenda 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník vstoupil v účinnost 1. ledna 

roku 2010. Jedná se o normu zásadním způsobem reformující trestní 

právo a nahrazující více než 40 let starý zákon č. 140/1961 Sb., která 

s sebou logicky přináší celou řadu změn a nových institutů.  Jak uvádí 

důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, vychází nová kodifikace 

trestního práva hmotného z hodnocení dosavadních trestněprávních 

předpisů a zároveň přihlíží k vývoji právní teorie a praxe zejména 

v evropských zemích s rozvinutým demokratickým systémem.100 Cílem 

kodifikace bylo tedy nejen reagovat na změny v trestněprávní oblasti, 

nýbrž i dosáhnout v této oblasti jakési modernizace a evropského 

standartu.  

Novinky, které s sebou tato kodifikace přinesla, se dotkly i důvodů 

zániku trestní odpovědnosti, včetně institutu účinné lítosti. Zásadní a na 

první pohled patrnou změnou je přemístění tohoto institutu spolu 

s promlčením trestní odpovědnosti do hlavy IV. nového trestního 

zákoníku. Proti takovému rozhodnutí nelze mít výhrady, jelikož současné 

zařazení důvodů zániku trestní odpovědnosti nejen, že navazuje na 

ustanovení týkající se trestní odpovědnosti, ale zároveň i logicky 

předchází hlavě V., která obsahuje trestní sankce. Hlasy po takové změně 

se v odborné literatuře ozývaly již delší čas a jejich nevyslyšení by jistě 

bylo chybou.  

Samotný obsah úpravy účinné lítosti nedoznal razantních změn, co 

se týká podmínek jejího uplatnění, nicméně můžeme vypozorovat určitý 

trend rozšiřování a doplňování skutkových podstat trestných činů, na něž 

se účinná lítost vztahuje. Poslední rozšíření se týká například trestného 

činu neposkytnutí pomoci dle § 150, neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku dle § 151, opuštění dítěte nebo svěřené osoby dle 

§ 195, poškození cizí věci dle § 228, nesplnění povinnosti v daňovém 

řízení dle § 243, poškození geodetického bodu dle § 278, nepřekážení 

                                                
100

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku dostupná z:  
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html  

http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html
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trestného činu dle § 368 nebo neoznámení trestného činu dle § 368 TrZ., 

ale i dalších trestných činů. 

 Takové rozšíření je dle mého názoru poměrně značné. I proto mě 

poměrně překvapila důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, která 

se s tímto rozšířením vypořádává pouze ve dvou větách. V první 

důvodová zpráva uvádí, že došlo k doplnění některých nových trestných 

činů a trestných činů, které by z hlediska své povahy taktéž měly být 

pokryty ustanovením o účinné lítosti. V druhé větě pak je pak jen 

zopakován princip účinné lítosti, tedy že ochrana nejdůležitějších zájmů 

chráněných trestních zákonem vyžaduje, aby trestné činy uvedené 

v ustanovení § 33 TrZ byly včas odhaleny nebo, aby se jejich následkům 

včas zabránilo.101  

Takové odůvodnění podstatného rozšíření rozsahu účinné lítosti 

považuji za problematické a příliš obecné, neboť vyvolává řadu otázek 

ohledně zařazení některých trestných činů a současné nezařazení jiných. 

Vždyť celá řada dalších trestných činů se vyznačuje škodlivým následkem, 

kterému by bylo možné touto cestou předejít či zamezit, ovšem 

zákonodárce je do taxativního výčtu § 33 TrZ nezahrnul. Jsem toho 

názoru, že důslednější odůvodnění výběru skutkových podstat trestných 

činů, na které se institut účinné lítosti vztahuje, by pomohlo odstranit 

nejasnosti a odpovědět na některé otázky. Zároveň by zamezil sporům, 

které by se mohly objevit v případě zvažování dalšího rozšíření výčtu § 33 

TrZ. 

Jak jsem již uvedl v předchozích kapitolách, horlivé diskuze si 

vysloužilo vypuštění zvláštního ustanovení o účinné lítosti v případech 

trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství. Netroufám si tvrdit, 

zda je účinná lítost v oblasti odhalování korupce ideálním nástrojem, 

nicméně bych se rád vyjádřil k hlavnímu argumentu odpůrců 

znovuzavedení, kterým je nízká využitelnost tohoto institutu v praxi. Tu 

přičítám spíše neinformovanosti veřejnosti o existenci a možnosti využití 

účinné lítosti v oblasti korupce.  

                                                
101

 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku dostupná z:  
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html 

http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html
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Zachování možnosti zániku trestnosti podplácení a nepřímého 

úplatkářství účinné lítosti by bylo podle mého soudu žádoucí, stejně jako 

zvýšit využitelnost tohoto institutu i v této oblasti posílením veřejného 

povědomí o této možnosti v oblasti korupce, jež zásadním způsobem 

poškozuje společenské vztahy. 

Neinformovanost se dle mého názoru netýká jen případů korupce, 

nýbrž obecně samotného institutu účinné lítosti. V mnoha případech 

k účinné lítosti nedojde pouze z toho důvodu, že o takové možnosti 

pachatel vůbec neví. Tím se poněkud ztrácí faktor motivace těchto 

pachatelů k napravení nebo zamezení škodlivého následku, případně 

oznámení příslušnému orgánu jen proto, že jim není známo, že je zde 

možnost, aby dodatečnými nápravnými kroky jejich trestní odpovědnost 

zanikla. 

Zlepšit informovanost veřejnosti o tomto institutu může být 

efektivnější cestou k naplnění smyslu účinné lítosti, než případné 

legislativní úpravy. 
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10. Závěr 

 

V předložené práci se věnuji institutu účinné lítosti, který je jedním 

z důvodů zániku trestní odpovědnosti. K samotnému rozdělení předložené 

práce a vymezení cílů se vyjadřuji již v jejím úvodu. Závěr bych rád 

koncipoval spíše jako celkové shrnutí všech získaných a uvedených 

poznatků ohledně tohoto zajímavého prvku trestního práva, jímž účinná 

lítost nepochybně je. 

Účinnou lítost řadíme mezi důvody zániku trestní odpovědnosti. 

Tyto důvody je třeba odlišit jednak od okolností vylučujících protiprávnost 

a jednak od okolností vedoucích k zániku trestu. Důvody, které k zániku 

trestní odpovědnosti vedou, mohou nastat pouze v mezidobí po spáchání 

trestného činu a před tím, než je o takovém činu pravomocně rozhodnuto. 

Důvody zániku trestní odpovědnosti vedou k zániku práva státu na 

potrestání pachatele trestného činu. 

Účinná lítost má slibem beztrestnosti pozitivně motivovat pachatele 

taxativně vyjmenovaných trestných činů k určitému jednání. Jejím cílem je 

předejít nežádoucím škodlivým následkům takových trestných činů a to i 

za cenu beztrestnosti pachatele. Základním znakem zániku trestní 

odpovědnosti formou účinné lítosti je dobrovolnost pachatelova jednání při 

plnění zákonných podmínek nutných pro aplikaci toho institutu. 

Zánik trestnosti respektive trestní odpovědnosti prošel v průběhu let 

značnou řadou změn a úprav. Porovnáme-li jednotlivá ustanovení týkající 

se zániku trestnosti dle trestního zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, 

přečinech a přestupcích, ve znění pozdějších předpisů se současnou 

úpravou zániku trestní odpovědnosti, dojdeme nepochybně k závěru, že 

v průběhu dějin došlo v této problematice k mnoha zásadním změnám. 

Nicméně již rakouský trestní zákon z roku 1852 obsahuje v oblasti zániku 

trestnosti navzdory svému stáří prvky, které přetrvaly až do současnosti.  

Zásadním zlomem pro vývoj dané problematiky a především pro 

úpravu účinné lítosti bylo přijetí trestního zákoníku z roku 1950. Ten ve 

svém znění koncipuje účinnou lítost oproti předchozí úpravě zcela novým 

způsobem. Tento zákon již rozlišuje mezi obecnou účinnou lítostí a 
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zvláštními případy účinné lítosti uvedenými ve zvláštní části trestního 

zákoníku. Ustanovení upravující obecnou účinnou lítost v zákoně č. 

86/1950 Sb. nejprve taxativně vyjmenovává trestné činy, na něž účinná 

lítost dopadá, a následně uvádí podmínky nutné k její aplikaci. Došlo tedy 

ke značnému přiblížení k současné úpravě účinné lítosti obsažené v 

zákoně č. 40/2009 Sb. 

Stávající úprava účinné lítosti převzala až na výjimky úpravu 

trestního zákoníku z roku 1961. Na první pohled patrnou změnou je 

přemístění tohoto institutu spolu s promlčením trestní odpovědnosti do 

hlavy IV. nového trestního zákoníku. Došlo především k rozšíření 

taxativního výčtu trestných činů, na něž účinná lítost dopadá. Velmi 

diskutovanou změnou je vypuštění zvláštního ustanovení o účinné lítosti 

pro oblasti tzv. korupčních trestných činů. Své vlastní hodnocení tohoto 

kroku zákonodárce předkládám v kapitole de lege ferenda. 

Určité modifikace obecného ustanovení o účinné lítosti obsažené 

v trestním zákoníku nalezneme v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže a v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Těmto zákonům a jejich pojetí zániku trestní 

odpovědnosti jsou věnovány samostatné kapitoly předložené práce. 

Úpravu účinné lítosti nalezneme i v zahraničních trestněprávních 

předpisech. Z předložené práce je zřejmé, že slovenská úprava účinné 

lítosti vykazuje již nyní jisté odlišnosti od úpravy naší, které se mohou 

postupně prohlubovat. 

Jsem toho názoru, že si účinná lítost zaslouží větší pozornosti jak 

v teorii, tak v praxi, které se jí doposud nedostalo. Negativním důsledkem 

tohoto faktoru je mimo jiné značná neinformovanost veřejnosti o tomto 

institutu. Doufám, že jsem ve své práci splnil vytyčené cíle a dílčí cíle, 

které jsem naznačil v úvodní části diplomové práce. 
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 zákon č. 300/2005 Z.z., trestní zákon slovenské republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 55/2008, Criminal Code of the Republic of Slovenia 

 Kodeks karny z 6. června 1997 

 

Judikatura 

 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 4 Tz 

81/2003 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky,  

sp. zn. 2 To 104/71 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 11. 1979, sp. zn. 4 To 28/79 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 1964, sp. zn. Tz 69/64 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 1970, sp. zn. 7 To 1/70 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 1970, sp. zn. 3 Tz 

22/70 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky 

 ze dne 20. 7. 1979, sp. zn. 6 Tz 29/79 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2001 sp. zn. 7 Tz 

289/2000 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 1999 sp. zn. 5 Tz 

165/98 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 3 Tdo 

1074/2006 

 nález Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 3093/08 
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Resumé 

 

This diploma work discusses the topic of the extinction of criminal 

responsibility through effective repentance. The effective repentance is 

one of the causes of the extinction of criminal responsibility. Due to the 

extinction of criminal responsibility, the state is not allowed to punish the 

perpetrator. The reasons leading to the extinction of criminal responsibility 

could emerge only during the interval after commission of a crime and 

before adjudication of that crime. 

The effective repentance is unquestionably an interesting legal 

institute by which the legislator tries to positively motivate the perpetrator 

of the listed crimes. The legislator’s goal is to prevent objectionable 

consequences of these crimes. Therefore, the legislator chose the way not 

to punish the perpetrator of the listed crimes provided that he complies 

with the appointed conditions. Perpetrator’s voluntary action is the 

essential condition. 

The diploma work consists of several chapters divided into 

subheads. The opening chapter briefly introduces the given issue and 

explains why the author chose this topic. At the end of the introduction, we 

can find the goals that shall be accomplished by the thesis. Some of the 

goals are as follows: detailed description of the criminal law institute, 

evaluation of the changes brought by the law No. 40/2009 Sb., and 

comparison of the Czech legal form of the effective repentance with 

foreign legal form. 

The introduction is followed by the chapter describing history of the 

institute of the effective repentance. This chapter discusses gradual 

formation of the legal regulations of the effective repentance in context 

with criminal codes formerly in force in our country. Starting in the year 

1918 and ending with passing the act No. 40/2009 Sb., the goal of this 
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section is to introduce constituent changes of the institute of effective 

repentance appearing during this era. 

The effective repentance is later being compared with the other 

causes of the extinction of criminal responsibility. In this chapter, we can 

also find explanation of the basic terms which is essential for 

understanding the issue. Furthermore, all the other causes of the 

extinction of criminal responsibility are described here in detail. 

The gist of my diploma work is chapter four, fife, six and seven. 

They discuss contemporary legal form of the effective repentance. This 

legal form of the effective repentance can also be found in the act No. 

218/2003 Sb. and also the act No. 418/2011 Sb. I pursue these acts, their 

modifications and differences between the legal forms of the effective 

repentance and the legal form included in the Criminal Code, in the 

chapter dedicated to them specifically. 

This diploma work, as we can see from the set up goals, describes 

the institute of the effective repentance in foreign legal regulations. The 

chapter also discusses the controversial question of use of the effective 

repentance in context of bribery criminal acts. 

The conclusion provides complete summarization of the presented 

information and it states whether the determined goals were achieved. 

The thesis contains a chapter de lege ferenda presenting some of my own 

opinions and suggestions, as for the issue of the effective repentance. 

Those refer predominantly to the issue of the use of effective repentance 

in the course of bribery criminal acts. The chapter de lege ferenda judges 

changes brought into this course by the act No. 40/2009 Sb. Personally, I 

consider the issue of effective repentance very interesting and I hope the 

appointed goals were achieved. 

 


