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ÚVOD 

 Vyjdeme-li z předpokladu, že každá lidská bytost je chybující a dopouští se 

různých omylů ve všech oblastech, pak je nutné, aby měl každý člověk právo na obranu 

vůči rozhodnutí, které se ho bezprostředně dotýká. Nejinak tomu je i v právu trestním, 

neboť právě toto odvětví práva znamená pro osoby, proti nimž se toto řízení vede, velmi 

citelný zásah do základních lidských práv a svobod. Cílem každého zákonodárce by mělo 

být nastavení co nejefektivnějšího způsobu obrany proti rozhodnutím v trestních řízeních. 

Zákonodárci se s ohledem na svá přesvědčení, historické kořeny dané země a jiné důležité 

aspekty rozhodli pro určitý způsob systému opravných prostředků, který zakotvili do 

právních řádů. Při zákonodárné činnosti by měli dbát souladu se základními zásadami 

trestního řízení, byť v některých aspektech jich v opravném řízení nelze dostát. Právě 

v prvních třech kapitolách této práce se snažím pojednat o historických kořenech 

opravného řízení na našem území, o základních zásadách trestního řízení a jejich 

projevech na úrovni opravného řízení a dále o systematizaci opravných prostředků, které 

zákonodárce pro náš právní řád zvolil. Hlavní částí práce je kapitola, která je věnována 

nejvýznamnějšímu a nejčastěji užívanému opravnému prostředku proti meritornímu 

rozhodnutí, a sice odvolání v trestním řízení. V této kapitole jsou postupně rozebrána 

jednotlivá ustanovení odvolacího řízení v trestním řádu a nejvýznamnější judikatura 

vrcholných soudních orgánů a je zamýšleno nad tím, zda jsou vyhovující či nikoliv. Právě 

jedním z cílů této práce je kromě popisu jednotlivých ustanovení zhodnocení, zda český 

trestní řád, který má za sebou již více než padesáti letou historii, je v oblasti odvolacího 

řízení vhodným právním předpisem. Již několik let se připravuje rekodifikace českého 

trestního procesu a bylo by žádoucí, aby právní úprava byla po odborných diskuzích na 

co nejkvalitnější úrovni. Předkládaná práce ve své poslední kapitole stručně rozebírá 

právní úpravu odvolacího řízení v sousedním Rakousku. Hlavními cíli této práce jsou 

uvedení do historie odvolacího řízení na našem území, seznámení se základními zásadami 

a principy odvolacího řízení, rozbor recentní právní úpravy odvolání a jeho srovnání 

s Rakouskou republikou. V závěru práce je shrnuto, zda byly tyto cíle naplněny a je 

zmíněno několik návrhů de lege ferenda. Tyto návrhy se opírají buď o sousední právní 

úpravu nebo o poznatky z problémů, se kterými se subjekty trestního řízení v praxi 

potýkají. Některé z těchto návrhů by mohl zákonodárce vzít v potaz při tvorbě nového 

právního předpisu. 
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 Vzhledem k tomu, že odvolání v trestním řízení má velmi rozsáhlý dopad na 

jedince i na společnost jako celek a je třeba, aby problematické body této právní úpravy 

byly změněny k lepšímu, vybral jsem si právě toto téma pro diplomovou práci. Alespoň 

malou měrou se snažím přispět ke spoustě návrhů, které by mohly právní úpravu 

odvolacího řízení v trestním procesu vylepšit. 

 Právní stav práce odpovídá ke dni 10. 8. 2018. 
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1. NÁHLED DO HISTORIE OPRAVNÉHO ŘÍZENÍ 

NA NAŠEM ÚZEMÍ 

1. 1 Právní vývoj do r. 1948 

 Je zřejmé, že pojem opravného řízení v podobě, v jaké ho známe dnes, je 

záležitostí zejména novověku, ba dokonce moderní doby. V dobách, kdy byly v trestním 

řízení používány iracionální důkazní prostředky, typicky Boží soudy – ordály, kdy často 

sám panovník byl zároveň soudce nebo kdy nejvyšším důkazním prostředkem bylo 

přiznání, které bylo na obviněném často vynuceno za užití útrpného práva, bylo téměř 

nemyslitelné, že by odsouzený pachatel mohl žádat přezkum trestního procesu. Postavil 

by se tak vůli panovníka, Boha nebo by sám popíral své vlastní přiznání. To by evidentně 

odsouzenému mnoho pozitivního nepřineslo. Často bylo jedinou možností nápravy 

požádání o milost samotného panovníka.  Pokud formálně opravné prostředky existovaly, 

pak pouze pro tu nejbohatší či nejvlivnější část obyvatelstva. Jak uvádí Malý1, v době 

předhusitské byla navíc typickým rysem mj. soukromá iniciativa stran. Trestný čin nebyl 

považován za útok proti státu, nýbrž proti soukromé osobě. Nedá se tedy hovořit ani o 

samotném trestním procesu v dnešní podobě. 

V době pohusitské však určité možnosti opravného řízení existovaly. Bylo to 

například odvolání od městských soudů k apelačnímu soudu, jenž byl zřízen roku 1548 

císařem Ferdinandem I. Habsburským. Ten mohl, jak název napovídá, dokonce sám 

rozhodnout ve věci. Adamová uvádí2, že odsouzený nespokojený s rozsudkem mohl do 

14 dnů oznámit městskému soudu, že se bude bránit u apelačního soudu a zároveň musel 

uhradit soudní poplatek. Následně měl ještě dalších 6 dní na doručení odvolání. Zvláštním 

opravným prostředkem byla revize procesu u samotného panovníka. V době 

pobělohorské se postupně okruh osob, které mohly podat odvolání, rozšiřoval. Odvolání 

proti rozhodnutí městských soudů řešil nadále apelační soud, odvolání šlechty řešila 

dvorská kancelář. Postupně se apelační soud stal všeobecnou odvolací instancí. Druhý 

apelační soud byl zřízen v r. 1753 a jeho sídlem bylo Brno.3 Proti rozhodnutí odvolacího 

soudu nebyl další opravný prostředek přípustný, avšak byla možnost podat žádost o 

                                                 
1MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 

2010. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. s. 115 – 116. 
2ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: 

LexisNexis CZ, 2005. ISBN 90-86920-07-0. s. 30. 
3 Tamtéž. s. 54. 
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milost.4 Je sice pravdou, že možnosti opravného řízení v této době existovaly, avšak celý 

trestní proces byl prostoupen zásadami, které jsou neslučitelné s dnešními 

demokratickými právními řady. Navíc je třeba zmínit, že přístup k možnosti využít 

opravných prostředků měla pouze vyšší vrstva obyvatelstva. V r. 1749 byla zrušena 

Česká dvorská kancelář a vznikl Nejvyšší soudní úřad, jenž sídlil ve Vídni.5 Tímto 

krokem byla de facto zavedena trojinstanční soudní soustava. V druhé polovině 18. 

století, zejména za vlády císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II., byl trestní 

proces prostoupen inkviziční zásadou a byla hojně užívána tortura. Dovršení této 

tendence bylo uskutečněno vydáním Obecného soudního řádu kriminálního z roku 1788. 

Tento stav trval několik dalších desítek let. Téměř ve stejném duchu byl v roce 1803 přijat 

i Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích, který na našem území platil až 

do r. 1850.  

Změna v zásadách trestního procesu nastala až po revolučním roce 1848. Postupné 

tendence v demokratizaci se musely projevit i v této oblasti. Zcela klíčovým se po roce 

1848 stal Trestní řád z roku 1850, který byl vydán dne 17. 1. 1850. Zakotvil nové zásady 

trestního procesu, které začínají být blízké těm dnešním. Bohužel tato pozitiva netrvala 

příliš dlouho a několik dalších let se trestní řízení dostalo na tytéž zásady, na kterých stálo 

před revolučním rokem. Snaha rakouských liberálů však byla neutuchající, a tak se 

podařilo moderní základní zásady trestního procesu zakotvit do zákona č. 144/1867 ř. z., 

zákon o soudcovské moci, jenž byl součástí tzv. Prosincové ústavy. Vrcholem snah těchto 

liberálů bylo přijetí zákona č. 119/1873 ř. z.,  jímž se zavádí nový řád soudu trestního, čili 

trestní řád z roku 1873. Tento zákon byl taktéž nazýván Glaserův6. Trestní řízení bylo 

postupně liberalizováno a vycházelo ze zásad trojinstančnosti. Existovalo odvolání 

k soudu druhé instance, případně zmateční stížnost proti nezákonnosti rozhodnutí či 

celého procesu.7 S ohledem na dikci čl. 2. zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

samostatného státu československého, byly veškeré dosavadní zákony v platnosti i po 

vzniku Československé republiky. Recipovány byly tedy i právní předpisy z oblasti 

trestního řízení. S různými, menšími či většími, změnami trval tento stav až do období 

právnické dvouletky, tj. do doby mezi lety 1948 – 1950. 

                                                 
4 Tamtéž. s. 64. 
5 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 

2010. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. s. 187. 
6 Julius Anton Glaser (1831 – 1885) byl hlavním autorem tohoto zákona. 
7 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 

2010. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. s. 273 - 274. 
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1. 2 Právní úprava v letech 1948 – 1989 

 Nástup komunismu k moci v roce 1948 měl za následek kromě jiného i přijímání 

nových právních kodexů. Období mezi lety 1948 – 1950 bývá z hlediska právních dějin 

nazýváno jako právnická dvouletka. Veškeré právní předpisy přijaté v rámci dvouletky 

byly prostoupeny komunistickou ideologií. Stranou pozornosti samozřejmě nezůstala ani 

úprava trestního práva procesního. Prvním značným zásahem do úpravy opravných 

prostředků bylo přijetí zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Tento zákon zrušil 

dosavadní trojinstanční soudní soustavu a zavedl soustavu novou, dvojinstanční. 

Základním řádným opravným prostředkem bylo odvolání upravené v § 85 a násl. zákona. 

Odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně bylo nutno podat u téhož soudu do tří dnů 

od jeho vyhlášení, případně do tří dnů od doručení (§ 89 odst. 2 zákona). Odvolání mělo 

jak suspenzivní, tak devolutivní účinek. V případě, že v prvním stupni rozhodoval okresní 

soud, pak byl odvolacím soudem krajský soud (§ 66 zákona). V případě, že rozhodoval 

v prvním stupni státní soud8, v druhém stupni rozhodoval nejvyšší soud (§ 36 zákona  

č. 232/1948 Sb., o státním soudu). Rozdíl oproti dnešnímu stavu lze spatřovat například 

v tom, že krajské soudy byly čistě odvolací instancí, nepůsobily jako soudy prvního 

stupně. Mimo odvolání bylo možno zvrátit rozhodnutí soudu prostřednictvím stížnosti 

pro zachování zákona, kterou podával generální prokurátor a o níž rozhodoval nejvyšší 

soud (§ 55 zákona), anebo prostřednictvím obnovy (§ 107 zákona). 

 Hlavním výsledkem právnické dvouletky v trestním řízení byl však zákon 

č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním. Tento předpis se stal základním pramenem 

trestního práva procesního do r. 1956 a zároveň se jednalo o první právní předpis v oblasti 

trestního procesu, který platil pro celé území Československé republiky, čímž byl 

definitivně odstraněn právní dualismus pro toto odvětví. Trestní řád z roku 1950 zrušil po 

více než 70 letech trestní řád z roku 1873, čímž bylo dosaženo socialistické rekodifikace 

trestního řízení. Odvolací řízení mělo být zjednodušeno a zbaveno přebytečných 

formalit.9 Do konce roku 1952 stále působil státní soud, avšak od 1. 1. 1953 jeho agendu 

převzaly krajské soudy, které od této chvíle začaly rozhodovat i jako soudy prvního 

                                                 
8 Státní soud byl speciální soud, jenž byl zřízen zákonem č. 232/1948 Sb., o státním soudu. Podle  

§ 17 odst. 1 zákona byl příslušný rozhodovat o trestných činech podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu 

lidově demokratické republiky, pokud za ně bylo možno uložit trest smrti či trest odnětí svobody na více 

než deset let, případně o jiných zločinech či přečinech, navrhl-li to veřejný žalobce. Před tímto soudem, 

jenž sídlil v justičním areálu na pražském Pankráci, proběhlo mnoho vykonstruovaných politických 

procesů, mj. i proces s dr. Miladou Horákovou. 
9 BLÁHOVÁ, Ivana. Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950. Praha: Auditorium, 

2017. ISBN 978-80-87284-59-9. s. 203. 
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stupně. Systém rozdělení opravných prostředků navazoval na předchozí úpravu. 

Rozlišovaly se řádné opravné prostředky (odvolání proti rozsudku, stížnost proti 

usnesení) a mimořádné opravné prostředky (stížnost pro porušení zákona a obnova 

řízení). S ohledem na téma mé práce se budu v tomto zákoně nadále zabývat pouze 

odvoláním, jakožto řádným opravným prostředkem. Odvolání bylo přípustné proti 

rozsudku soudu prvního stupně (soudní soustava zmíněná výše zůstala nezměněna). 

Odvolání se podávalo, stejně jako je tomu dnes, u toho soudu, proti jehož rozsudku 

směřovalo. Lhůta pro podání činila opět tři dny od oznámení rozsudku, případně od jeho 

doručení (§ 175 odst. 1 zákona). Odvolání mohl podat prokurátor, obviněný, poškozený 

a zúčastněná osoba. V neprospěch mohlo být odvolání podáno pouze prokurátorem  

(§ 173 zákona). O odvolání opět rozhodovaly soudy krajské a soud nejvyšší  

(§ 178 zákona). Jak uvádí Pipek10, celý proces byl od r. 1948 prostoupen zásadou apelační 

s prvky kasace. Odvolací soud tedy zkoumal odvolání jak po stránce právní, tak po 

stránce skutkové. Kasační princip byl uplatněn pouze v případě, že se podle názoru 

odvolacího soudu nešlo obejít bez konání nového hlavního líčení. V takovém případě byl 

případ vrácen soudu první instance a tento byl vázán právním názorem soudu odvolacího 

(§ 183 zákona). Významné bylo též užití revizního principu,  neboť odvolací soud 

přezkoumával všechny výroky napadeného rozhodnutí, i když proti nim odvolání přímo 

nesměřovalo (§ 194 zákona). Rovněž byly uplatňovany zásady beneficium cohaesionis a 

zákaz reformationis in peius (§ 196 zákona). 

 V roce 1956 byl s ohledem na XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu 

a s ohledem na otázku dodržování socialistické zákonnosti, zejména kvůli předchozí 

zkušenosti s politickými procesy, přijat nový zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení 

soudním, který nahradil předchozí trestní řád.11 Druhy opravných prostředků zůstaly 

zachovány z přechozí právní úpravy. Soudní soustava byla taktéž totožná, avšak 

v samotném odvolacím řízení k některým změnám oproti předchozí úpravě došlo. Lhůta 

pro podání odvolání byla upravena tak, jak ji známe dnes, a sice na 8 dnů od doručení 

opisu rozsudku (§ 264 odst. 1 zákona). Odvolání muselo být odůvodněno tak, aby z něj 

bylo patrno, v které části je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo 

řízení, které rozsudku předcházelo (§ 265 odst. 1 zákona). Změnou v neprospěch 

poškozeného bylo též zrušení možnosti podat odvolání jím samotným. Další podstatnou 

                                                 
10 PIPEK, Jiří. Principy, apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980. s. 23. 
11 Tamtéž. s. 25. 
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změnou bylo obrácení rolí apelačního a kasačního principu ve prospěch principu 

kasačního. Byla zdůrazňována role soudu první instance. Kasační princip byl však stále 

doprovázen silnými prvky apelace. Odvolací soud totiž mohl sám rozhodnout ve věci 

v případě, že opřel skutkový stav o správné zjištění soudu prvního stupně nebo o své 

zjištění v odvolacím líčení (§ 282 odst. 1 zákona). Zásady beneficium cohaesionis a zákaz 

reformationis in peius zůstaly zachovány. 

 Nicméně ani tento zákon nevydržel dlouho v platnosti a následně byl přijat zákon  

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále též „trestní řád“ či „TŘ“). Tento zákon 

je přes četné, méně či více významné novely, na území České republiky v platnosti 

dodnes. Ve Slovenské republice nabyl účinností 1. 1. 2006 zákon č. 301/2005 Z. z., 

trestný poriadok, který trestní řád z roku 1961 zrušil. U nás se vedou diskuze a snahy o 

rekodifikaci trestního práva procesního již dlouhá léta, leč zatím marně. V tomto směru 

byla Slovenská republika progresivnější. Zda se jim však podařilo přijmout normu 

kvalitní či přijetí uspěchali, nechci hodnotit, neboť to není předmětem zkoumání této 

práce.  

Nyní však k samotné úpravě opravných prostředků v trestním řádu. Druhy 

opravných prostředků opět navazovaly na předchozí právní úpravu. Řádným opravným 

prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně bylo tedy odvolání, proti usnesení 

stížnost. Mimořádnými opravnými prostředky byly stížnost pro porušení zákona a obnova 

řízení. Odvolání bylo nadále koncipováno ve světle kasačního principu. Apelační princip 

bylo možno spatřovat v § 259 odst. 3 TŘ. Odvolací soud sice mohl rozhodnout sám, avšak 

na základě správně zjištěného skutkového stavu soudu prvního stupně. Revizní princip se 

opět projevoval v tom, že umožňoval přezkoumání rozsudku  soudem druhého stupně 

ohledně všech výroku, které se týkají odvolatele (§ 254 odst. 1 TŘ). Oproti předchozí 

úpravě byla navrácena možnost poškozeného podat odvolání pro nesprávnost výroku o 

náhradě škody. Specifické odvolací zásady zůstaly nadále v platnosti. Odvolacím soudem 

byly stále krajské soudy a nejvyšší soud. Co se týče stížnosti pro porušení zákona, tu mohl 

podat generální prokurátor nebo předseda nejvyššího soudu proti pravomocnému 

rozhodnutí soudu. Obnova řízení byla možná pouze v tom případě, že vyšly najevo nové 

skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé (§ 278 odst. 1 TŘ).  

Organizace soudnictví se však dotkla přeměna unitárního Československa na 

federaci, provedená ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé federaci. 

V důsledku přeměny na federativní republiku byl přijat zákon č. 156/1969 Sb., kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců. Tento 
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zákon vytvořil s účinností od 1. 1. 1970 novou soustavu nejvyšších soudů. Každý stát měl 

napříště svůj nejvyšší soud, avšak i nadále působil celorepublikový federální nejvyšší 

soud. Od této chvíle tedy existovaly na území Československa tři nejvyšší soudy. 

Republikové nejvyšší soudy převzaly agendu původního nejvyššího soudu a nejvyšší 

soud federace rozhodoval (v oblasti opravného řízení) mj. o stížnostech pro porušení 

zákona proti rozhodnutí nejvyšších soudů republik [§ 27 odst. 1 písm. b) zákona]. 

Významnější novelou, která se dotkla opravného řízení, byl zákon č. 48/1973 Sb., 

kterým se mění a doplňuje trestní řád12. Do stávajícího systému zavedl zcela nový druh 

rozhodnutí, který s sebou přinesl i nový opravný prostředek. Jednalo o trestní příkaz a 

proti němu uplatnitelný odpor. Princip, na němž tento opravný prostředek stál, byl stejný, 

jak ho známe dnes. Podáním odporu se trestní příkaz zrušil a nařídilo se hlavní líčení. 

V případě, že ve lhůtě 8 dnů odpor podán nebyl, trestní příkaz se stal pravomocným a 

vykonatelným (§ 314g odst. 2 TŘ). Až na drobné výjimky byla právní úprava opravných 

prostředků v této podobě konzistentní až do konce komunistického režimu. 

 

1. 3 Právní úprava od roku 1989 a významné novely trestního řádu 

 S ohledem na pád komunistického režimu a postupný rozvoj demokracie bylo 

potřeba akutně přizpůsobit i trestní proces. Významným důvodem byla také nutnost 

novelizací kvůli zájmu Český republiky o přistoupení k nejrůznějším mezinárodním 

smlouvám. První velkou porevoluční novelou byl zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění 

a doplňuje trestní řád. V oblasti trestního řízení se jednalo o významnou novelu, nicméně 

samotné úpravy odvolání se příliš nedotkla. Změnila pouze dikci § 264 odst. 2 TŘ. Ten 

byl upraven tak, že posílil zásadu zákazu reformationis in peius. Do té doby bylo možné 

za určitých okolností uložit obžalovanému přísnější trest, i když bylo odvolání podáno 

pouze v jeho prospěch, a to v případě, že byl uznán vinným těžším trestným činem. 

Jednalo se o případy, kdy odvolací soud rozsudek prvoinstanční zrušil a vrátil případ zpět 

nalézacímu soudu, který rozhodl v neprospěch obžalovaného na podkladě skutečností, 

které vyšly nově najevo. Od účinnosti této novely sice mohl být obžalovaný nadále uznán 

vinným z těžšího trestného činu, avšak nemohl mu být uložen přísnější trest. Významným 

způsobem se však tento novelizační zákon dotkl institutu trestního příkazu a s ním 

                                                 
12 Šlo o poměrně rozsáhlou novelu, která mj. v čl. I bodu 1. zavedla začátek úseku, od kdy se obviněný 

stává obžalovaným, právě tak, jak jej známe dnes, tj. od nařízení hlavního líčení. Do té doby se obviněný 

stával obžalovaným po přijetí obžaloby. 
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souvisejícího odporu. Ten byl zcela zrušen s odůvodněním, že popírá právo obviněného 

na osobní účast při projednání své věci před soudem a některé další zásady trestního 

řízení.13 Nicméně toto zdůvodnění zřejmě nebylo natolik přesvědčivé, neboť po zhruba 

třech letech se institut trestního příkazu i se svým opravným prostředkem vrátil. 

V souvislosti se zřízením samostatné České republiky byly od 1. 1. 1993 vytvořeny 

vrchní soudy v Praze a v Olomouci. Od tohoto dne jsou vrchní soudy odvolacími soudy 

v případě, že v prvním stupni jednal krajský soud. Dne 1. 1. 1994 došlo k transformaci 

prokuratury na státní zastupitelství. S ohledem na to byl trestní řád terminologicky 

přizpůsoben a současně byl opět upraven § 264 odst. 2 TŘ, a to do nynější podoby. 

Napříště již nebylo možné v novém řízení rozhodnout v neprospěch obžalovaného 

v případě, že bylo odvolání podáno pouze v jeho prospěch. Od té doby tedy není možné 

v tomto případě uznat obžalovaného vinným z těžšího trestného činu. Zásada zákazu 

reformationis in peius byla tedy touto změnou zcela naplněna. 

 Jednou z nejvýznamnějších, ba dokonce nejvýznamnější, novelou trestního řádu 

byl zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (někdy 

označován jako tzv. velká novela trestního řádu), účinný od 1. 1. 2002. Novela se 

zásadním způsobem promítla jak do základních zásad trestního řízení, tak do systému 

opravných prostředků. Odvolací proces se po více než 40 letech navrátil k apelačnímu 

principu s prvky kasace a omezil revizní princip přezkumu ve prospěch principu 

vázanosti soudu podaným odvoláním. Kasace by podle důvodové zprávy měla přicházet 

v úvahu jen tehdy, pokud důkazy provedené před soudem prvního stupně nebudou dávat 

dostatečný obraz o skutkovém stavu případu nebo nové důkazy navrhované stranami by 

mohly zcela změnit zjištěný skutkový stav věci.14 Nakonec byl kasační princip promítnut 

v § 259 odst. 1 TŘ tak, že vrácení věci k soudu prvního stupně připadá v úvahu pouze 

tehdy, nelze-li vadu odstranit ve veřejném zasedání, zejména jsou-li skutková zjištění tak 

nedostatečná, že je nutno hlavní líčení opakovat nebo provádět rozsáhlé a obtížně 

proveditelné doplnění dokazování. Omezení revizního principu se projevilo v tom, že 

soud přezkoumá zákonnost a odůvodněnost pouze těch výroků rozsudku, proti nimž bylo 

podáno odvolání (§ 254 odst. 1 TŘ). Jedním z nejvýznamnějších kroků téže novely bylo 

zavedení nového mimořádného opravného prostředku, a to dovolání k Nejvyššímu soudu 

                                                 
13 JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů 

a podání advokátů. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-066-6. s. 113. 
14 Důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, sněmovní 

tisk č. 785/0 ze dne 30. 11. 2000. 
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České republiky (dále též „Nejvyšší soud“ či „NS“). Podle důvodové zprávy bylo 

zavedení tohoto institutu důležité mj. z hlediska možnosti stran domáhat se zrušení 

pravomocného rozhodnutí. Okruh podmínek, za nichž lze zahájit obnovu řízení, byl dle 

předkladatelů malý. Dále bylo poukazováno na to, že když v civilním řízení mohou strany 

podat dovolání proti pravomocnému rozhodnutí, měla by tatáž možnost existovat i 

v řízení trestním.15 S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že zmíněná novela byla 

skutečně zásadní normou z pohledu vývoje trestního procesu. 

 V následném vývoji převažovaly u odvolání spíše dílčí novely, které bylo nutné 

přijmout s ohledem na zavedení, rekodifikaci či komplexní úpravu některých jiných 

institutů, a to jak trestního práva, tak jiných odvětví. Byla tak přijata novela, která 

souvisela se zavedením registrovaného partnerství, díky které může odvolání ve prospěch 

obžalovaného podat i partner podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 

a o změně některých zákonů. Dílčí úpravy některých ustanovení byly spojeny se 

zavedením institutu dohody o vině a trestu. Pro úplnost je potřeba zmínit zákon  

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (dále též „zákon o soudnictví ve věcech mládeže“ 

či „ZSVM“), který v § 72 odst. 1 zakotvil možnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

podat ve prospěch mladistvého odvolání. 

 Z výše uvedeného lze naznat, že vývoj opravných prostředků na našem území je 

téměř neustále ve stejném duchu. Při změně režimu dochází ke komplexním novelám, 

které jsou následně spíš technickými novelami doplňovány či upravovány. Jakým 

směrem se dále bude právní úprava vyvíjet, není jen otázkou právní vědy, ale i otázkou 

politickou. Zatím je směr pohybu naznačen tak, že v následujících letech se bude jednat 

opět spíše o novely technické či dílčí. Změna úpravy opravných prostředků přichází spíše 

v úvahu s otázkami přijetí nového trestního řádu. S ohledem na některé praktické 

problémy, které jsou průvodním jevem právní úpravy opravných prostředků, jako je 

například zdlouhavost některých trestních řízení, kdy dochází k jakémusi stolnímu tenisu 

mezi soudem prvním instance a soudem odvolacím, by bylo možná účelnější, kdyby došlo 

k větší koncepční novele. Po tomto stručném historickém uvedení do problematiky nyní 

přejdu k základním zásadám a specifickým principům uplatňovaným v opravném řízení.  

                                                 
15 Tamtéž. 



 

16 

 

2. ZÁSADY A PRINCIPY OPRAVNÉHO ŘÍZENÍ 

 Vzhledem k tomu, že tato práce není z oboru teorie práva, nebudu se zde zabývat 

tím, zda je rozdíl mezi zásadou a principem či nikoliv. Budu se nadále držet klasického 

trestněprávního členění, k němuž se hlásí většina našich učebnic trestního práva. Ve své 

práci budu tedy uvádět tradiční pojmy - základní zásady a specifické principy.  

Významy základních zásad bývají uváděny zpravidla čtyři: poznávací, 

interpretační, aplikační a zákonodárný.16 Základní zásady trestního řízení jsou upraveny 

jak na úrovni mezinárodního práva, tak na úrovni práva vnitrostátního. Česká republika 

je signatářem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a některých 

navazujících protokolů.17 Tak například v čl. 6 této Úmluvy je zakotveno právo na 

spravedlivý proces18. Dalším významným ustanovením je čl. 14 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech.19 Některé zásady trestního řízení jsou v rámci 

vnitrostátního práva upraveny i na rovině ústavní, a to zejm. v čl. 36, 37, 38 a 40 usnesení 

předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále též „Listina“ či „LZPS“). 

Byť základní zásady trestního procesu vyplývají z jednotlivých institutů, rozhodl se 

zákonodárce, že budou konkrétně vymezeny v úvodních ustanoveních trestního řádu, a 

sice v jeho § 2.20 Základní zásady se neprojevují jen v řízení před nalézacím soudem, ale 

mají samozřejmě svůj přesah i do opravného řízení. Následně rámcově rozeberu 

konkrétní projevy základních zásad trestního procesu v opravném řízení. 

 

2. 1 Základní zásady trestního řízení a jejich projevy v řízení opravném 

Zásada stíhání ze zákonných důvodů (§ 2 odst. 1 TŘ) vyjadřuje, že trestní 

stíhání je přípustné pouze ze zákonných důvodů a způsobem podle trestního řádu. Jedná 

se o nejdůležitější zásadu trestního procesu, která je zakotvena i na ústavní úrovni, a sice 

                                                 
16 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 122. 
17 Publikováno jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
18 V našem právním řádu není právo na spravedlivý proces výslovně upraveno, avšak dovozují ho vrcholné 

soudy ve svých rozhodnutích jako určitý zastřešující pojem, který v sobě zahrnuje dílčí práva. 
19 Publikováno jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
20 V současné době se vedou diskuze o tom, zda by měl připravovaný trestní řád základní zásady výslovně 

zakotvovat, neboť se dle některých odborníků jedná o vcelku redundantní úpravu. Dle mého názoru takové 

vymezení ničemu nepřekáží, a navíc se jedná o jakousi pomůcku při interpretaci, neboť lze základní zásady 

rychle vyhledat v jednom ustanovení, kde jsou přehledně uvedeny. 
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v čl. 8 odst. 2 LZPS. Je obdobou hmotněprávní zásady nullum crimen sine lege. Účelem 

této zásady je to, aby trestní proces proběhl v souladu se zákonem. Tato zásada se 

samozřejmě uplatňuje v rámci celého trestního řízení, tzn. i řízení odvolacího. Právě 

prostřednictvím odvolacího řízení dochází ke kontrole, zda předchozí řízení proběhlo 

v souladu se zákonnými normami, zejm. procesními. V důsledku porušení procesních 

norem může například nastat, že některé důkazy získané v nalézacím řízení budou 

neúčinné. Mimo jiné v rámci odvolacího řízení dochází ke kontrole zákonného průběhu 

přípravného řízení. Trvání na této zásadě je samozřejmostí každého demokratického 

právního státu. 

Zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2 TŘ), kterou stanoví již čl. 40 odst. 2 LZPS, 

zakotvuje domněnku, že na toho, proti němuž se trestní řízení vede, se má hledět jako na 

nevinného, dokud není pravomocným rozhodnutím soudu vyjádřen opak. Podáním 

některých opravných prostředků, zejm. řádných, se s ohledem na suspenzivní účinek 

prodlužuje trvání této právní domněnky.21 Dojde-li odvolací soud (oproti soudu 

nalézacímu) k důvodným pochybnostem o vině obžalovaného, pak musí v souladu 

s principem „in dubio pro reo“ („v pochybnostech ve prospěch obžalovaného“) změnit 

rozsudek v jeho prospěch. Opravné řízení je tedy jednou ze záruk naplnění zásady 

presumpce neviny, neboť může docházet k nalezení pochybností o vině, které nemusel 

prvoinstanční soud zohlednit či je zjistit. 

Zásada legality (§ 2 odst. 3 TŘ) znamená, že státní zástupce je povinen až na pár 

výjimek stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví. Opakem zásady legality je zásada 

oportunity, kdy si státní zástupce podle určitých kritérií sám stanoví, zda bude trestní 

řízení iniciovat, či nikoliv. Tato zásada se v opravném řízení spíše neprojevuje, neboť 

záleží na volné úvaze státního zástupce, zda bude podávat opravné prostředky a iniciovat 

tím opravné řízení. 

Zásadou oficiality (§ 2 odst. 4 věta první TŘ) se rozumí, že nestanoví-li trestní 

řád jinak, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Uvedené orgány 

nepotřebují podněty jiných osob, ale z vlastní iniciativy poté, co se dozví rozhodné 

skutečností, učiní příslušné úkony. Od této zásady je odvozená výše zmíněná zásada 

legality. Co se týče uplatnění této zásady v opravném řízení, pak je nutno konstatovat, že 

je zde v určitých aspektech prolomena. Opravné řízení je fakultativním stádiem trestního 

řízení, které se zahajuje podáním opravného prostředku. Zahájení opravného řízení je 

                                                 
21 PIPEK, Jiří. Principy, apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980. s. 76 – 77. 
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provázeno zásadou dispoziční. Je na uvážení oprávněných osob (zejména procesních 

stran), zda opravné řízení zahájí.22 Jakmile je však opravný prostředek podán, nadále je 

opět uplatněna zásada oficiality.23 S ohledem na to, že u většiny opravných prostředků se 

u nás aplikuje princip vázanosti soudu podaným návrhem24, je zásada oficiality z hlediska 

rozsahu přezkumu výrazně omezena. Odvolací orgán totiž nemůže vůbec přezkoumávat 

ty výroky, které nebyly vymezeny v opravném prostředku. Dalším omezením je uplatnění 

principu zákazu reformationis in peius. Naopak projevem této zásady je princip 

beneficium cohaesionis.25 

Zásada rychlosti řízení (§ 2 odst. 4 věta druhá TŘ) by měla provázet celé trestní 

řízení, a to včetně řízení opravného. Je zakotvena i na ústavní úrovni v čl. 38 odst. 2 

LZPS. Je samozřejmě v zájmu stran trestního řízení, aby bylo toto řízení provedeno co 

nejrychleji. Buď se jedná o důvod spravedlivého zadostiučinění poškozeného případně 

oběti, anebo může jít o snahu co nejrychlejšího zproštění obžaloby, neboť celé trestní 

řízení je pro nevinné osoby, proti nimž se řízení vede, určitým hendikepem. Bohužel se 

stává, že pokud se na zásadu rychlosti zaměříme primárně, pak může docházet 

k porušování zásad ostatních. Jak uvádí Jelínek26 v souvislosti s posílením apelačního 

principu: „Rychlost řízení je sice základní zásadou trestního řízení, není však zásadou 

rozhodující, ani zásadou jedinou.“ Posílením apelačního principu totiž může dojít 

k tomu, že se těžiště dokazování přenese k soudu druhé instance a následně je vydán 

rozsudek, který je zcela v rozporu s rozsudkem prvoinstančním, a již proti němu není 

možno podat řádný opravný prostředek. Určitým zrychlujícím prvkem by spíše mohlo 

být například nařízení veřejného zasedání odvolacím soudem do určité lhůty. Dále je třeba 

nalézt vyvážený stav mezi touto zásadou a zásadou zjištění skutkového stavu bez 

důvodných pochybností27, neboť snaha po rychlém vyřešení případu může vést 

k chybným skutkovým zjištěním, což může mít mnohem fatálnější následky, než by mělo  

                                                 
22 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 795 (marg. č. 2688). 
23 FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 575. 
24 Srov. kapitola č. 3 této práce. 
25 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 796 (marg. č. 2690). 
26 JELÍNEK, Jiří. Zásada rychlosti trestního řízení a právní úprava odvolání. In: Pocta Otovi Novotnému k 

80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-365-2. s. 85. 
27 Někdy označovanou jako zásada materiální pravdy. 



 

19 

 

déle probíhající trestní řízení. Jak uvádí Ščerba28, existuje zde i určitý faktický tlak na 

orgány činné v trestním řízení, aby vyřizovaly trestní věci co nejrychleji. To však může 

vést k nedůslednému objasňování skutkového stavu. Je tedy třeba zaměřit pozornost na 

tuto jistě významnou zásadu, avšak je ji nutno proporcionálně vyvážit k ostatním 

zásadám, aby nedocházelo k chybným, byť rychlým rozhodnutím. 

Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 věta 

první a druhá TŘ) je svým způsobem zvláštní zásada, neboť vyplývá z několika zásad 

zároveň a vystihuje spíše cíl trestního řízení, tj. skutečné zjištění stavu věci. Tato zásada 

se samozřejmě projevuje i v opravném řízení. Jsou-li totiž pochybnosti ve zjištění 

skutkového stavu, může oprávněná osoba navrhnout přezkoumání deklarovaných chyb. 

Skutečnost, zda má nápravu skutkových zjištění činit odvolací orgán či orgán 

prvostupňový, je otázkou nastavení principů apelačního a kasačního. Mělo-li by být 

těžiště dokazování u orgánu prvního stupně, měl by být upřednostněn princip kasační. 

Problémem však je, že snižuje rychlost řízení. Na druhou stranu, jak bude popsáno níže, 

apelační princip může způsobit nemožnost bránit se řádným opravným prostředkem proti 

leckdy odlišnému rozhodnutí. Nastavení principů apelačního a kasačního u konkrétních 

opravných prostředků bude stručně rozebráno v třetí kapitole této práce. 

Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 věta čtvrtá až šestá TŘ) je konkretizací zásady 

oficiality v oblasti dokazování. Jedná se v podstatě o úřední povinnost orgánů činných 

v trestním řízení, aby z vlastní iniciativy vyhledávaly a prováděly důkazy. V oblasti 

opravného řízení je tato zásada částečně neuplatňována. Záleží totiž na skutečnosti, o jaký 

opravný prostředek se jedná a jakým způsobem je upraven. Vzhledem k tomu, že opravné 

řízení je u nás kromě odvolání založeno na principu kasačním s prvky apelačními, 

dokazování se u orgánu, který rozhoduje o opravném prostředku, často neprovádí vůbec, 

případně v malém rozsahu.29 

Zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 TŘ) spočívající v tom, že orgány 

činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, jež je založeno 

na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu, je závislé na 

tom,  zda se může odvolací orgán zabývat otázkami skutkovými, či nikoliv. V případě, že 

                                                 
28 ŠČERBA, Filip. Zásada rychlosti řízení versus zásada materiální pravdy. In: Základní zásady trestního 

řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 

Olomoucké právnické dny, květen 2016, trestní sekce. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

155-7. s. 101. 
29 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 799 (marg. č. 2704). 
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řeší pouze právní otázky, pak z povahy věci nepřichází zásada volného hodnocení důkazů 

v úvahu, neboť žádné důkazy vůbec nehodnotí. Jestliže však řeší i otázky skutkové 

(typicky odvolání), pak se zásada volného hodnocení důkazů uplatní v plném rozsahu. 

Zásada obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ) znamená, že jsou procesní funkce rozděleny 

mezi strany trestního řízení. Na jedné straně stojí státní zástupce, který zastupuje 

obžalobu, a na druhé stráně stojí obviněný, který má právo na obhajobu. Mezi nimi je 

nestranný soud. Řízení u soudu je tedy možno zahájit (až na výjimky v podobě některých 

odklonů) pouze prostřednictvím obžaloby, již podává  státní zástupce – „nemo iudex sine 

actore“ („není soudce bez žalobce“).30 Opravné řízení je pokračováním původního 

nalézacího řízení, které bylo zahájeno prostřednictvím obžaloby. Musí být nadále 

zachována tzv. totožnost skutku podle § 220 odst. 1 TŘ, tzn., že soud i v opravném řízení 

rozhoduje podle skutku, který je uveden v žalobním návrhu státního zástupce. Nadále je 

zachováno rozdělení procesních funkcí mezi strany trestního řízení. Účast státního 

zástupce při veřejném zasedání bývá povinná (např. § 263 odst. 2 TŘ v odvolacím řízení). 

Zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ) je zakotvena i v čl. 38 odst. 2 LZPS a  

čl. 96 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále též „Ústava“) 

a má zabránit tzv. kabinetní justici, která by nepodléhala kontrole veřejnosti. V oblasti 

opravného řízení je v některých situacích toto právo omezeno, neboť může být 

rozhodováno v neveřejném zasedání [např. § 263 odst. 1 písm. a) a b) TŘ]. V případě, že 

odvolací orgán rozhoduje ve veřejném zasedání, se zásada nadále uplatní. U našich 

opravných prostředků se většinou uplatňuje veřejné zasedání. Výjimkou je řízení o 

stížnosti, kdy se rozhoduje v neveřejném zasedání. 

Zásada ústnosti (§ 2 odst. 11 TŘ) je taktéž upravena i na úrovni ústavní, a sice 

v čl. 96 odst. 2 Ústavy. Tato zásada je v opravném řízení opět spojena s tím, v jaké 

podobě je opravné řízení nastaveno, tj. zda převažuje veřejné, či neveřejné zasedání. 

V případě veřejného zasedání bývají prováděny přednesy účastníků. V případě 

neveřejného zasedání se zásada ústnosti neuplatní, resp. uplatní se až u nového 

rozhodování prvoinstančního orgánu v případě, že odvolací orgán napadené rozhodnutí 

zrušil. U nás se zásada ústnosti uplatní v opravném řízení ve větší míře ve veřejném 

zasedání u odvolacího řízení. 

Zásada bezprostřednosti (§ 2 odst. 12 TŘ) obsahuje dva základní aspekty. Soud 

rozhoduje na základě důkazů, které byly před ním provedeny, a soud má čerpat důkazy 

                                                 
30 PIPEK, Jiří. Principy, apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980. s. 66. 
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z pramene, který je pokud možno co nejbližší zjišťované skutečnosti.31 Podobně jako u 

předchozí je tato zásada omezena nastavením kasačního principu u našich opravných 

prostředků s výjimkou odvolání. Zásada bezprostřednosti se však v opravném řízení 

může nepřímo projevit tak, že odvolací orgán rozhoduje na základě skutkových zjištění 

orgánu prvoinstančního, který tuto zásadu v plné míře aplikoval. Dále se projevuje  v tom, 

že odvolací orgán sice ve většině případů neprovádí dokazování, avšak jestliže rozhodnutí 

prvoinstanční zruší a věc vrátí zpět, potom se zásada bezprostřednosti ohledně nových 

důkazů nadále u orgánu prvního stupně uplatní v plné míře.32 

Zásada zajištění práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 TŘ) je opět jednou ze zásad, 

které jsou zakotveny na ústavní úrovni (čl. 40 odst. 3 LZPS). Právo na obhajobu bývá 

děleno na dvě základní podkategorie. Za prvé právo sám se hájit a rozhodnout si vlastní 

způsob obhajoby (tzv. materiální obhajoba) a za druhé právo mít obhájce a radit se s ním 

(tzv. formální obhajoba).33 Co se týče materiální obhajoby, tak samozřejmě přetrvává 

nadále i v řízení opravném. Vždyť právě na obviněném záleží, zda se bude hájit 

v opravném řízení pomocí opravného prostředku. Možnost podání opravného prostředku 

je tedy jedním z dílčích aspektů práva na obhajobu. Formální obhajoba je taktéž plně 

zachována i během opravného řízení. Dokonce v řízení o dovolání je nutné zastoupení 

obhájcem (§ 265d odst. 2 věta první TŘ). Zaručení práva na obhajobu i v rámci opravného 

řízení je základním předpokladem pro naplnění práva na spravedlivý proces. 

Právo užívat mateřského jazyka (§ 2 odst. 14 TŘ) není jistě třeba dlouze 

komentovat. Jedná se o právo, jež je zakotveno již v čl. 37 odst. 4 LZPS na úrovni 

ústavního práva, a v čl. 14 odst. 3 písm. f) Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech a v čl. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod na úrovni práva mezinárodního. Nejedná se o základní zásadu pouze trestního 

řízení, avšak prostupuje soudnictví jako celek.34 Aby bylo opravné řízení v souladu 

s uvedenými dokumenty, je samozřejmě v zájmu demokratického právního státu, aby toto 

právo bylo respektováno i v něm. 

Zásada zajištění práv poškozeného (§ 2 odst. 15 TŘ) je součástí základních 

zásad trestního řízení od 1. 8. 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

                                                 
31 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 52. 
32 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 801 (marg. č. 2711). 
33 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 176 – 177. 
34 Tamtéž. s. 180. 
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trestných činů a o změně některých zákonů. Tato zásada se projevuje v některých 

aspektech i na úrovni opravného řízení. Například poškozený má právo podat odvolání 

pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o 

vydání bezdůvodného obohacení podle ustanovení § 246 odst. 1 písm. d) TŘ, dále má 

právo účastnit se veřejného zasedaní v řízení o odvolání. Proti usnesení o postoupení věci 

jinému orgánu či usnesení o zastavení trestního stíhání může podat podle § 171 odst. 2 a 

§ 172 odst. 3 TŘ stížnost s odkladným účinkem. Lze uzavřít, že i tato zásada je, byť 

v okleštěné podobě, uplatňována i v opravném řízení. 

 

2. 2 Specifické principy opravného řízení 

 To, jakým způsobem se konkrétní principy projevují u jednotlivých opravných 

prostředků, se pokusím nastínit ve třetí kapitole této práce. Nejprve se budu zabývat 

obecnou charakteristikou a účelem specifických principů a pokusím se nastínit jejich 

výhody a nevýhody.  

S ohledem na ustálené názory trestněprávní nauky lze rozlišovat následující 

specifické principy opravného řízení: 

revizní princip versus princip vázanosti soudu podaným návrhem, 

apelační princip versus kasační princip, 

suspenzivní účinek, 

devolutivní účinek, 

princip beneficium cohaesionis a 

princip zákazu reformationis in peius. 

2. 2. 1 Revizní princip versus princip vázanosti soudu podaným návrhem 

Podle toho, který princip je uplatněn, je rozsah přezkoumávání prvoinstančního 

rozhodnutí větší či menší. V případě, že je u opravného prostředku uplatněn revizní 

princip, je napadené rozhodnutí zkoumáno ve všech výrocích, aniž by je oprávněná osoba 

musela přímo napadat. Revizní princip může být úplný, tj. tehdy, jestliže jsou 

přezkoumávány všechny výroky, proti nimž bylo možno opravný prostředek podat. 

V případě omezeného revizního principu je přezkumná činnost zúžena na výroky, jež se 

týkají osoby, která opravný prostředek podala. Opakem revizního principu je princip 

vázanosti soudu podaným návrhem. Odvolací orgán v tomto případě zkoumá pouze ty 

výroky, proti nimž byl podán opravný prostředek. V našem právním řádu převládá princip 
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vázanosti soudu podaným návrhem.35 Tento princip má nesporně své výhody. Prohlubuje 

dispoziční zásadu opravných prostředků, neboť je na každé oprávněné osobě, aby si 

určila, který výrok považuje za chybný a náležitě to též zdůvodnila. Dále je uplatnění 

tohoto principu kladem pro zásadu rychlosti trestního řízení. V revizním principu totiž 

odvolací orgán přezkoumává veškeré výroky včetně předcházejícího řízení, což je na čas 

samozřejmě náročnější. Zároveň je možno zvolit si svůj způsob obhajoby, aniž by do toho 

musel zasahovat odvolací orgán. Na druhou stranu nevýhodou uplatnění principu 

vázanosti soudu podaným návrhem může být skutečnost, že formalizuje již tak dosti 

formalistické trestní řízení. Přesné vymezení konkrétních výroků může být někdy 

s ohledem na citlivou povahu trestního řízení nežádoucí, neboť může dojít k případům, 

kdy bude oprávněné osobě odepřeno právo přezkoumat rozhodnutí první instance právě 

proto, že nedostatečně určila konkrétní výrok, který napadá, byť se bude jednat pouze o 

formální vadu. Uvažuji nyní pouze obecně nad revizním principem v čisté podobě. Na 

našem území jsou určitými způsoby tyto nedostatky korigovány.36 V odborných 

diskuzích na téma nového trestního řádu se často řeší otázka, zda není trestní řízení u nás 

příliš formalistické. Je otázkou, jestli princip vázanosti soudu podaným návrhem není 

jedním z dílčích formalizujících aspektů. Na druhou stranu zakotvení revizního principu 

by mohlo mít na svědomí zpomalení již tak dosti pomalého trestního řízení. I z hlediska 

volení těchto principů je třeba hledat vyváženou variantu. Další určitou výhodou 

revizního principu může být to, že je z určitého hlediska uspokojivěji naplněna zásada 

práva na obhajobu a práva na přezkum rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že ne každý 

má právní znalosti na požadované úrovni a ne každý má finanční prostředky na kvalitního 

obhájce, se může zdát princip vázanosti soudu podaným návrhem poněkud nerovný. Je 

však třeba říci, že právní řády se s tímto problémem snaží vyrovnávat například pomocí 

institutů bezplatné obhajoby či obhajoby za sníženou odměnu. Dle mého názoru bych se 

přikláněl spíše k principu vázanosti soudu podaným návrhem, neboť rychlost řízení je 

významná nejen z hlediska trestněprávního, ale i kriminologického z hlediska působení 

na pachatele. Ve výjimečných případech bych volil přiklonit se k reviznímu principu, aby 

nedocházelo k upírání práva na obhajobu a zbytečné formalizaci trestní řízení. 

                                                 
35 Srov. kapitola č. 3 této práce. 
36 Srov. úpravu u odvolání v kapitole č. 4 této práce. 
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2. 2. 2 Apelační princip versus kasační princip 

 Podle způsobu rozhodování odvolacího orgánu rozlišujeme princip apelační a 

princip kasační. Kasační princip umožňuje odvolacímu orgánu rozhodnutí 

prvoinstančního orgánu pouze potvrdit, nebo naopak opravný prostředek zamítnout či 

odmítnout. Naproti tomu apelační princip umožňuje odvolacímu orgánu nalezenou vadu 

napravit a vydat nové rozhodnutí, aniž by věc musel vracet zpět prvoinstančnímu orgánu. 

Na našem území je v trestní řízení uplatňován ve většině případů modifikovaný princip 

kasační, s výjimkou odvolání.37 Uplatnění jednoho principu v čisté formě bez modifikace 

druhým není v právních úpravách většinou k nalezení.38 Každý z principů má 

nepochybné své výhody i nevýhody, proto by mělo být úkolem zákonodárce, stejně jako 

u předchozích principů, nalézt mezi nimi vhodný poměr. Otázkou je, zda chceme dát 

přednost tomu, aby těžiště trestního řízení bylo u nalézacího soudu, nebo zda chceme dát 

přednost rychlosti řízení. Ve prospěch první alternativy je spíše princip kasační. 

V hypotetické čisté úpravě tohoto principu odvolací orgán při zjištění jakýchkoliv vad 

napadené rozhodnutí zruší, sám ve věci nerozhodne a věc vrátí prvoinstančnímu orgánu. 

Zjevná výhoda spočívá v tom, že po novém rozhodnutí prvoinstančního orgánu, při němž 

je tento orgán zpravidla vázán právním názorem orgánu odvolacího, je možno opět podat 

řádný opravný prostředek, tj. nové rozhodnutí nenabyde ihned právní moci. Těžiště 

trestního řízení se potom skutečně nachází u orgánu prvního stupně. Nemůže se tedy stát, 

že by došlo k naprosto odlišnému rozhodnutí odvolacího orgánu, proti němuž potom již 

nelze podat řádný opravný prostředek. Pipek39 dále tvrdí, že úplné či široké uplatnění 

apelačního principu může mít za následek povrchnost v práci prvostupňového orgánu. 

Proti apelačnímu principu dále stojí skutečnost, že v důsledku výše uvedeného, tj. 

odlišného rozhodnutí odvolacího orgánu, není plně uplatněna zásada práva na obhajobu 

a její dílčí aspekt, totiž právo přezkumu rozhodnutí.40 To je možné pouze proti 

prvostupňovému rozhodnutí, neboť rozhodnutí odvolacího orgánu zde nabývá ihned 

právní moci. Opravné řízení je potom možno iniciovat pouze mimořádnými opravnými 

prostředky, kdy požadavky na uplatnění bývají často velmi přísné. 

                                                 
37 Srov. kapitola č. 3 této práce. 
38 LANGER, Petr. Principy způsobu vyřizovaní odvolání v trestních věcech, aneb dát přednost apelaci nebo 

kasaci? In: Trestněprávní revue, 2006, č. 8, s. 221. 
39 PIPEK, Jiří. Principy, apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980. s. 165. 
40 LANGER, Petr. Principy způsobu vyřizovaní odvolání v trestních věcech, aneb dát přednost apelaci nebo 

kasaci? In: Trestněprávní revue, 2006, č. 8, s. 224. 
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 Naproti tomu ve prospěch zásady rychlosti řízení a procesní ekonomie je spíše 

princip apelační. Jestliže odvolací orgán zjistí vady prvoinstančního rozhodnutí, zruší jej 

a sám ve věci rozhodne, přičemž může sám provádět dokazování. Nedochází tak 

k neustálému putování rozhodnutí mezi prvoinstančním a odvolacím orgánem. Nicméně 

ve prospěch rychlosti řízení tento princip neplatí bez výjimky. Často totiž odvolací orgán 

při uplatnění tohoto principu nahrazuje práci soudu prvního stupně, což někdy nemusí 

rychlosti řízení napomáhat. Obecně se však uvádí, že apelační princip je ve prospěch 

zásady rychlosti řízení. Pomineme-li nyní zásadu rychlosti řízení, má apelační princip 

oproti kasačnímu navrch z hlediska formalizace trestního řízení. V případě, že odvolací 

orgán skutečně nalezne pouze dílčí nepodstatné vady, může sám ve věci rozhodnout, aniž 

by se věc musela zbytečně vracet k prvoinstančnímu orgánu.  

V trestněprávní nauce panuje povětšinou shoda v tom, že principy musí být 

v určitém poměru kombinované. Samozřejmě nepanuje již jednotná shoda v tom, který 

z principů má převážit, ale spíše právní praxe by měla být vodítkem toho, zda je současná 

úprava více či méně vhodná. Já osobně se u odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně 

nebráním převážení principu apelačního z důvodu procesní ekonomie, avšak je třeba jej 

výrazněji modifikovat principem kasačním, případně rozšířit důvody pro podání 

mimořádného opravného prostředku, aby nedocházelo k upírání práva na obhajobu.  

2. 2. 3 Suspenzivní účinek 

 Suspenzivní či odkladný účinek opravného prostředku má za následek odklad 

výkonu rozhodnutí. U prvoinstančního rozsudku o vině a trestu je bezpochyby tento 

účinek žádoucí s ohledem na právo přezkumu rozhodnutí. Pokud by nemělo suspenzivní 

účinek například odvolání proti rozsudku, jímž byl obžalovanému uložen nepodmíněný 

trest odnětí svobody, pak by při případném zrušení rozsudku odvolacím orgánem byl 

obžalovaný ve výkonu trestu odnětí svobody neprávem, což by pro něj znamenalo 

značnou nezákonnou újmu. Tato sice může být státem odčiněna v podobě finanční 

kompenzace, ale rozhodně účinnější a účelnější je, pokud se této situaci předejde 

uplatněním suspenzivního účinku. Zjevnou výhodou suspenzivního účinku je, že 

k výkonu rozhodnutí je přistupováno až po přezkoumání rozhodnutí, aby nevznikaly 

pochybnosti o jeho zákonnosti a odůvodněnosti. Nevýhodu suspenzivního účinku je 

možno spatřovat v tom, že je možné zmařit účel, pro nějž je rozhodnutí vydáváno, jestliže 
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je požadováno, aby bylo neprodleně vykonáno (např. rozhodnutí o vazbě).41 Avšak 

minimálně při rozhodnutí soudu o vině a trestu je s ohledem na právo na obhajobu a 

přezkum rozhodnutí žádoucí, aby byl opravnému prostředku proti tomuto typu rozhodnutí 

suspenzivní účinek přiznán. 

2. 2. 4 Devolutivní účinek 

 Devolutivním neboli odvalovacím účinkem opravného prostředku rozumíme 

přenesení rozhodovací činnosti o něm na jiný orgán, zpravidla nadřízený. U většiny 

opravných prostředků bývá tento účinek zachován. Existují však výjimky, například 

v podobě tzv. autoremedury, kdy prvoinstanční orgán může za určitých podmínek, zejm. 

při plném vyhovění návrhu, rozhodnout sám. S ohledem na skutečnost, že prvoinstanční 

orgán rozhodl nějakým způsobem právě proto, že byl přesvědčen o správnosti svého 

rozhodnutí, je málo pravděpodobné, že by v opravném řízení své rozhodnutí zrušil. Na 

devolutivním účinku je tedy až na několik malých výjimek, např. u uvedené 

autoremedury, třeba trvat. Soudní soustava by měla být uspořádána tak, aby na 

odvolacích orgánech byli soudci s větší profesní zkušeností a vzdělaností, aby mohly být 

vady rozhodnutí řádně zhojeny. Hlavním účelem devolutivního účinku je tedy 

přezkoumání rozhodnutí orgánem, který ještě není v případu nějakým způsobem 

zainteresován a nestranně jej posoudí. Devolutivní účinek není vesměs v rozporu se 

základními zásadami trestního řízení, avšak zásadu procesní ekonomie a rychlosti řízení 

zrovna neprohlubuje, neboť je samozřejmě nákladnější na čas a finance, má-li 

přezkoumání proběhnout u jiného orgánu. Jak bylo již uvedeno, zásada rychlosti není 

jedinou a nejdůležitější zásadou trestního řízení, a proto klady devolutivního účinky 

převáží nad tímto nedostatkem. 

2. 2. 5 Princip beneficium cohaesionis 

Beneficium cohaesionis neboli dobrodiní záležející v souvislostech je založeno na 

principu, že rozhodnutí lze změnit ve prospěch osoby, i když nepodala opravný 

prostředek, v případě, že bylo vyhověno opravnému prostředku jiné osoby, která opravný 

prostředek podala, a jestliže jí prospívá stejný důvod, pro nějž bylo rozhodnutí 

změněno.42 Trvání na tomto principu je žádoucí, neboť je jím zajištěna ochrana osob před 

nedůvodnou újmou způsobenou rozhodnutím. Osoba se z jakéhokoli důvodu může 

rozhodnout opravný prostředek nepodat. To je projevem dispoziční zásady opravného 

                                                 
41 FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 582. 
42 Tamtéž. 
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řízení. Jestliže však jiná oprávněná osoba, například v témže odsuzujícím rozsudku při 

společném řízení podle § 23 odst. 1 TŘ, opravný prostředek podá a odvolací soud dospěje 

k závěru, že jsou dány důvody pro zproštění obžaloby podle § 226 TŘ, bylo by 

nespravedlivé, aby osoba, jež opravný prostředek nepodala, byla odsouzena podle 

nesprávného rozhodnutí. Princip beneficium cohaesionis je sice určitým zásahem do 

právní moci rozhodnutí, nicméně základním požadavkem trestního řízení je spravedlivé 

rozhodnutí, a to v demokratickém právním státě musí převážit nad průlomem právní 

moci. 

2. 2. 6 Princip zákazu reformationis in peius 

Tento princip, volně přeloženo jako princip zákazu změny k horšímu, spočívá 

v tom, že nemůže být zhoršeno postavení osoby, která podala opravný prostředek. 

Výjimkou je, pokud opravný prostředek podala jiná oprávněná osoba v neprospěch 

osoby, o jejíž postavení se jedná. U nás je touto oprávněnou osobou většinou státní 

zástupce, za některých okolností jí může být též poškozený. Zákaz reformationis in peius 

může být u rozsudku o vině a trestu, případně o ochranném opatření a náhradě škody, 

konstruován tak, že buď nemůže dojít k žádnému zhoršení postavení, tj. ani ve výroku o 

vině, anebo výrok o vině může být změněn k horšímu, avšak výrok o trestu, ochranném 

opatření či náhradě škody nikoliv. S ohledem na uvedené v následující kapitole této práce 

lze naznat, že český zákonodárce se rozhodl vesměs pro variantu první. Setrvání na tomto 

principu je nutné, neboť jeho neuplatnění by mohlo vést ke strachu nechat přezkoumat 

rozhodnutí, kterým by si oprávněná osoba mohla přihoršit. Jak dále uvádím, v našem 

právním řádu není tento princip vůbec uplatňován v případě odporu a u obnovy řízení je 

zvolena varianta, kdy tento princip platí pouze co do výroku o trestu. 
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3. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V NAŠEM PRÁVNÍM 

ŘÁDU 

3. 1 Účel opravných prostředků 

 Každá lidská činnost je spojena s tím, že nemusí být i přes veškerou snahu 

konkrétního člověka a přes veškeré příznivé podmínky vykonána zcela správně či 

bezchybně. Vcelku výstižně to vystihuje staré známé latinské rčení: „Errare humanum 

est, in errore perseverare stultum“. - „Chybovati je lidské, trvati na omylu hloupé“. 

Obecně lze říci, že omylnost člověka je něco zcela přirozeného, je to něco, s čím se počítá. 

Je však zřejmé, že člověk samotný nebo společnost jako celek by měli mít zájem na tom, 

aby omylnost či chybovost při konkrétních činnostech byla co nejmenší. Společnost jako 

celek by tedy měla vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby docházelo k eliminaci 

chybovosti a člověk samotný by se měl v rámci možností snažit sám od sebe k co největší 

preciznosti či bezchybnosti. Některé chyby jsou natolik marginální, že nikomu neškodí a 

není důvod se jimi hlouběji zabývat. Jiné však mohou způsobit fatální následky, a to často 

nejen pro jejich původce. Pokud k chybě již došlo, je většinou žádoucí, lze-li tak učinit, 

aby byla chyba napravena. Nejinak tomu je i při výkonu veřejné moci. Právní řád jako 

celek často neumožňuje ideální podmínky pro co nejnižší chybovost, případně samotné 

příslušně orgány se mohou vlastní vinou při aplikaci práva dopustit chyby. Vzhledem 

k tomu, že chyby v trestním procesu mohou dotčeným osobám způsobit značnou újmu a 

velmi nepříznivé následky, je žádoucí, aby úprava možností nápravy těchto chyb byla v 

právním řádu důkladná a co nejefektivnější. Mimo to je samozřejmě nezbytné, aby byli 

na pozice soudců, státních zástupců, policistů a dalších vybírání kvalifikovaní odborníci. 

I přesto všechno však samozřejmě k chybám může docházet a dochází, a právě proto by 

měl právní řád pružně reagovat na to, jak tyto chyby napravit. Zejména z tohoto důvodu 

existuje opravné řízení v trestním procesu, jehož hlavním účelem je tedy možnost 

nápravy způsobených chyb při rozhodovací činnosti orgánu činných v trestním řízení. 

Mimo hlavní účel opravného řízení (někdy označován jako bezprostřední účel), 

tj. zhojení vadných rozhodnutí, existují i jiné účely, zpravidla bývají uváděny další dva. 

Tzv. širším účelem je dle Šámala43 to, že přezkoumávání rozhodnutí je zároveň 

prostředkem prověřování rozhodování prvoinstančních orgánů činných v trestním řízení, 

                                                 
43 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 780 (marg. č. 2619). 
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umožňujícím rozbor jejich rozhodovací praxe, zevšeobecnění zjištěných poznatků a 

sjednocování výkladu zákonů“. Orgány vyšší instance mohou díky opravnému řízení 

vykonávat jakousi "kontrolu" prvoinstančních orgánů. S ohledem na skutečnost, že 

odvolací orgány mají většinou v působnosti větší počet prvoinstančních orgánů, mohou 

též sjednocovat výklad právních předpisů, což je zejména úkolem Nejvyššího soudu. 

Nejširším, tzv. všeobecným účelem opravného řízení je naplnění základního cíle trestního 

řízení, tj. naplnění zásady zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností  

(§ 2 odst. 5 TŘ), odsouzení skutečného pachatele trestného činu, správná právní 

kvalifikace trestného činu a naplnění zásady přiměřenosti sankcí.44 Lze říci, že všeobecný 

účel se shoduje s celkovým účelem trestního procesu. 

Existence opravného řízení v právním řádu by měla být samozřejmostí každého 

demokratického právního státu. Možnost přezkoumání trestního rozhodnutí není 

zakotvena pouze na úrovni vnitrostátního práva, ale i práva mezinárodního. V čl. 2 

Protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je zakotveno právo 

na odvolání v trestních věcech. Právo na přezkum trestního rozsudku zakotvuje taktéž  

čl. 14 odst. 5 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Česká republika 

je tudíž povinna i s ohledem na mezinárodněprávní závazky umožnit přezkoumání 

trestního rozhodnutí prostřednictvím opravného řízení. 

Opravné řízení, jakožto součást trestního řízení, je zahajováno opravným 

prostředkem, tedy dispozičním procesním úkonem stran trestního řízení či jiných 

oprávněných osob (§ 12 odst. 6 TŘ). Jeho cílem je přezkoumat původní rozhodnutí, 

případně zhojit jeho vady. Dispozitivnost se projevuje v tom, že oprávněná osoba si může 

sama zvolit, zda využije této možnosti, a zahájí tak opravné řízení, či nikoliv.  Dále také 

může, až na několik výjimek, opravný prostředek vzít zpět, a tím předčasně ukončit 

probíhající opravné řízení. Nebyl-li však opravný prostředek vzat zpět, je opravné řízení 

nadále ovládáno zásadou oficiality. 

 Vady konkrétních rozhodnutí se v procesním právu typicky rozdělují do tří 

skupin: 

vady skutkové (error in facto), 

vady právní (error in iure) a 

vady procesního postupu (error in procedendo).45  

                                                 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. s. 781 (marg. č. 2622). 
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V první skupině se jedná o vady, kdy nebyl náležitě zjištěn skutkový stav a nebyla 

tak naplněna zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností  

(§ 2 odst. 5 TŘ). Skutek, který je popsán v konkrétním rozhodnutí, se tedy stal jiným 

způsobem, než deklaruje rozhodnutí, nebo se nestal vůbec, případně ho spáchala jiná 

osoba. Vady právní jsou takové vady, kdy orgán činný v trestním řízení skutkový stav 

sice zjistil správně, avšak nepoužil správnou právní kvalifikaci. V realitě je navíc tolik 

nepředvídatelných situací, že právo není schopno reagovat na všechny možné alternativy 

toho, co může nastat. Proto mnohdy nestačí pouze znalost právních předpisů a orientace 

v nich, ale je třeba sáhnout po odborné literatuře, komentářích či judikatuře, neboť 

některé termíny jsou vykládány pouze tam. V trestním procesu se často stává, že na tutéž 

otázku mají různé strany odlišné názory a každá z nich je přesvědčena o pravdivosti toho 

svého. Z toho důvodu je vhodné, aby byla zakotvena možnost přezkoumat názor 

konkrétního odborníka jiným, který by měl mít vetší erudici a více zkušeností. A konečně 

se může jednat o vady, které jsou procesního charakteru a narušují různé zásady trestního 

řízení, typicky zásadu práva na zákonného soudce či zásadu práva na obhajobu. 

Opravné prostředky lze kategorizovat z několika různých hledisek. Může jím být 

hledisko, podle kterého směřují proti vadám skutkovým (obnova řízení), právním 

(dovolání) či jsou kombinací obou (odvolání). Jiné hledisko může být fakt, zda odvolací 

orgán napadené rozhodnutí přezkoumává jako celek (u nás pouze stížnost) nebo je vázán 

návrhem oprávněné osoby (např. odvolání). V následujících dvou podkapitolách se budu 

držet členění opravných prostředků na řádné a mimořádné. 

 

3. 2 Řádné opravné prostředky (mimo odvolání) 

 Český právní řád rozdělení opravných prostředků na řádné a mimořádné nezná, 

toto rozdělení plyne čistě z trestněprávní teorie. Řádnými opravnými prostředky se 

rozumí takové, které směřují proti nepravomocnému rozhodnutí. Podle Jelínka46 právní 

mocí rozumíme „vlastnost rozhodnutí, která znamená, že rozhodnutí je nezměnitelné 

(formální stránka právní moci, formální právní moc) a závazné (materiální stránka 

právní moci, materiální právní moc)“. Právní moc nastává tehdy, jestliže zákon 

nepřipouští odvolání (u rozsudků) či stížnost (u usnesení), případně je připouští, avšak 

nebyly včas podány, oprávněné osoby se jich výslovně vzdaly nebo je výslovně vzaly 

                                                 
46 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 

2017. ISBN 978-80-7502-230-1. s. 845.  
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zpět, případně byly druhoinstančním orgánem zamítnuty či odmítnuty (§ 139 odst. 1 a  

§ 140 odst. 1 TŘ). Specifickým případem je rozhodnutí v podobě trestního příkazu podle 

§ 314e TŘ. Odvolání ani stížnost nejsou proti trestnímu příkazu přípustné, to však 

neznamená, že trestní příkaz nabývá ihned právní moci. Jak již bylo uvedeno v první 

kapitole této práce, proti trestnímu příkazu lze podat zvláštní opravný prostředek, a sice 

odpor podle § 314g TŘ. 

 S ohledem na výše uvedené lze tedy říci, že v našem právním řádu existují tři 

řádné opravné prostředky, a to: 

odvolání (§ 245 a násl. TŘ), 

stížnost (§ 141 a násl. TŘ) a 

odpor (§ 314g TŘ). 

 Vzhledem k tématu mé práce nyní pouze stručně nastíním povahu stížnosti a 

odporu. Odvolání je věnována celá samostatná kapitola č. 4.  

3. 2. 1 Stížnost  

Stížnost je řádným opravným prostředkem proti usnesení47 (§ 141 odst. 1 TŘ).  

Lze jí napadnout jakékoliv usnesení policejního orgánu48, případně usnesení soudu či 

státního zástupce. Poslední dvě zmíněné však pouze v případě, že to zákon výslovně 

připouští a jestliže rozhodují v prvním stupni (§ 141 odst. 2 TŘ). Suspenzivní účinek má 

stížnost pouze v případě, že jí ho zákon výslovně přizná (§ 141 odst. 4 TŘ). Příkladem 

může být usnesení o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 4 TŘ). V ostatních případech 

stížnost odkladný účinek nemá a usnesení je tedy vykonatelné, i když proti němu byla 

podána. Tento opravný prostředek mohou podat jednak osoby, jichž se usnesení přímo 

dotýká, případně osoby, které daly podnět k usnesení svým návrhem, k němuž je zákon 

opravňuje (§ 142 odst. 1 TŘ), a jednak osoby, které zákon výslovně uvádí v některých 

ustanoveních u konkrétních druhů usnesení.49 Lhůta pro podání je relativně krátká, činí 3 

dny od oznámení50 usnesení (§ 143 odst. 1 TŘ). To má zabránit zbytečným průtahům 

                                                 
47 Podle § 119 odst. 1 TŘ soud rozhoduje usnesením, nestanoví-li zákon, že rozhoduje rozsudkem nebo 

jinou formou. Podle § 119 odst. 2 TŘ státní zástupce a policejní orgán (násl. poznámka) rozhodují 

usnesením, nestanoví-li zákon něco jiného. Usnesením se zpravidla rozhodují otázky menší závaznosti, 

zejména v procesních věcech, např. uložení pořádkové pokuty. Až na výjimky se usnesením nerozhoduje 

ve věci samé. 
48 Kdo je policejním orgánem, nám taxativně stanoví výkladové ustanovení § 12 odst. 2 TŘ. Jsou jimi např. 

útvary Policie České republiky či Generální inspekce bezpečnostních sborů, která vyšetřuje trestné činy 

příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků a zaměstnanců 

těchto bezpečnostních sborů (§ 161 odst. 3 TŘ). 
49 FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 661 – 662. 
50 Otázka oznámení usnesení je upravena v § 137 TŘ. 
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v řízení a napomoci rychlosti řízení. Mimo jiné se usnesením rozhodují otázky méně 

závažné, tudíž není většinou potřeba široká právní argumentace, jako například u 

odvolání. Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení směřuje (§ 143 odst. 1 TŘ). 

Jako jediný opravný prostředek v našem trestním řízení zakotvuje tzv. autoremeduru, což 

umožňuje prvoinstančnímu orgánu za určitých podmínek stížnosti vyhovět, aniž by věc 

postoupil nadřízenému orgánu (§ 146 odst. 1 TŘ). V případě, že prvoinstanční orgán 

nevyhoví, má stížnost devolutivní účinek. Orgány, které jsou příslušné rozhodnout 

ve druhém stupni, jsou uvedeny v § 146 odst. 2 TŘ (např. státní zástupce proti usnesení 

policejního orgánu). Zvláštním ustanovením je § 146a TŘ, jenž stanoví speciální 

příslušnost odvolacích orgánů v taxativně vymezených případech. Jedná se zejména o 

případy, kdy jsou rozhodnutím omezena základní lidská práva (např. rozhodnutí o vazbě). 

V tomto případě je odvolacím orgánem soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce. 

Jedná se tedy o lex specialis k obecným ustanovením o příslušnosti.51 Stížnost je založena 

na tzv. omezeném revizním principu. Nadřízený orgán přezkoumává napadené usnesení 

ve všech výrocích, aniž by musely být přímo napadeny (§ 147 odst. 1 TŘ). Revizní princip 

je však ohraničen tím, že nadřízený orgán zkoumá jen ty výroky, jež se týkají osoby, která 

stížnost podala, případně pokud se usnesení týká více věcí, pak pouze výroky týkající se 

věci, která je stížností napadána (§ 147 odst. 2 TŘ). Zakotvení revizního principu je 

z hlediska opravných prostředků v našem trestním procesu od r. 2002 ojedinělé.52 Jeho 

užití je zdůvodněno i krátkou lhůtou pro podání stížnosti, která znemožňuje oprávněným 

osobám usnesení fundovaně napadnout a přesně určit, ve kterých výrocích je napadáno. 

Z hlediska způsobu rozhodnutí je uplatňován kasační princip, který je modifikován 

principem apelačním. To umožňuje nadřízenému orgánu, že může zrušit původní 

usnesení a v případě drobných vad ho i změnit, aniž by bylo nutno věc vracet orgánu 

prvního stupně. Řízení je tak hospodárnější a rychlejší.53 V řízení o stížnosti jsou 

uplatňovány principy beneficium cohaesionis a zákaz reformationis in peius (§ 150 TŘ). 

3. 2. 2 Odpor 

Odpor je specifický opravný prostředek, který bývá označován za řádný, byť se 

nejedná se o klasický institut, jímž by se dalo bránit proti běžnému rozsudku či usnesení. 

Vzhledem k tomu, že směřuje proti nepravomocnému rozhodnutí, bývá zpravidla mezi 

                                                 
51 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 

2017. ISBN 978-80-7502-230-1. s. 856. 
52 Srov. kapitola č. 1 této práce. 
53 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 787 (marg. č. 2649). 
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řádné opravné prostředky řazen. Odpor je přípustný pouze proti trestnímu příkazu 

vydanému podle § 314e TŘ. O stručném vývoji trestního příkazu bylo pojednáno v první 

kapitole této práce. Trestní příkaz je zvláštní druh rozhodnutí v trestních věcech, který 

má povahu odsuzujícího rozsudku (§ 314e odst. 7 TŘ) a který může být vydán 

samosoudcem v řízení před okresním soudem bez toho, aniž by věc byla projednána 

v hlavním líčení. Bývá řazen mezi tzv. odklony54 v trestním řízení. Vydání trestního 

příkazu záleží na úvaze samosoudce, jenž je oprávněn jej vydat.55 Trestní příkaz lze vydat 

pouze v případě, že je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy  

(§ 314e odst. 1 TŘ). Mohou jím být uloženy tresty pouze v souladu s ustanovením  

§ 314e odst. 2 -5 TŘ. Tresty jsou ve většině případů omezeny délkou trvání (např. trestní 

odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu). S ohledem na 

fakt, že institut trestního příkazu je v rozporu s některými základními zásadami trestního 

řízení, např. se zásadou veřejnosti, je i kvůli zvýšené ochraně mladistvého v řízení ve 

věcech mladistvých nepřípustný (§ 63 ZSVM). Odpor proti trestnímu příkazu mohou 

podat osoby oprávněné podat odvolání, a to do osmi dnů od jeho doručení  

(§ 314 g odst. 1 TŘ). Odpor nemá devolutivní účinek, neboť jeho podáním se trestní 

příkaz ruší ex lege (§ 314g odst. 2 TŘ). Suspenzivní účinek jako takový nepřichází 

z povahy věci u odporu v úvahu, neboť po řádném podání je s ohledem na výše uvedené 

trestní příkaz zrušen, čili již neexistuje rozhodnutí, na něž by bylo možno odkladný účinek 

aplikovat. Jestliže je řádně podán odpor, nařídí samosoudce hlavní líčení, přičemž není 

nadále vázán právní kvalifikací ani vyměřeným trestem. V opačném případě se trestní 

příkaz stane pravomocným a vykonatelným (§ 314g odst. 2 in fine TŘ). U odporu se tedy 

neaplikuje ani princip zákazu reformationis in peius, což může někdy odrazovat 

obviněného jej podat. 

 

3. 3 Mimořádné opravné prostředky 

Již z přívlastku těchto opravných prostředků plyne, že by měly být využívány 

skutečně v mimořádných situacích, kdy vady v původním nalézacím či opravném řízení 

byly natolik podstatné, případně vyšly najevo nové významné skutečnosti, neboť zde 

                                                 
54 Odklonem v trestním řízení míníme určitou odchylku od standardního řízení, která může být uplatněna 

za splnění specifických podmínek. Hlavním cílem odklonů je urychlit a zefektivnit trestní řízení. 

Problémem odklonů bývá jejich rozpor s některými základními zásadami trestního procesu. 
55 JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů 

a podání advokátů. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-066-6. s. 63. 
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dochází k prolomení formální právní moci rozhodnutí, tj. jeho relativní nezměnitelnosti. 

Vzhledem k tomu, že prolomení právní moci by mělo být něco skutečně výjimečného, 

jsou i podmínky k podání mimořádných opravných prostředků nastaveny přísněji. Jedná 

se o procesní úkony oprávněných osob, které jsou učiněny po právní moci napadeného 

rozhodnutí.56  

Od 1. 1. 200257 zná český právní řád tři druhy těchto prostředků v trestním 

procesu, a sice: 

dovolání (§ 265a a násl. TŘ), 

stížnost pro poručení zákona (§ 266 a násl. TŘ) a 

návrh na povolení obnovy řízení (§ 277 a násl. TŘ). 

 Mimo tyto instituty upravené trestním řádem sice existují i jiné, které mohou 

prolomit právní moc rozhodnutí, ale nebývají řazeny mezi mimořádné opravné 

prostředky, neboť stojí na jiných principech. Jako příklad může posloužit udělení milosti 

prezidentem republiky podle čl. 62 písm. g) Ústavy. Rozhodnutím prezidenta republiky 

o udělení milosti je sice právní moc rozhodnutí také prolomena, ale je zcela na vůli 

prezidenta, zda milost udělí či nikoliv. Dalším příkladem může být řízení proti 

uprchlému, které skončilo pravomocným rozsudkem. Pominou-li totiž důvody řízení 

proti uprchlému, může odsouzený podle § 306a TŘ podat do 8 dnů návrh, na jehož 

základě soud prvního stupně rozsudek zruší a nařídí nové hlavní líčení. Jedná se však opět 

o netypický opravný institut, který se uplatní pouze v řízení proti uprchlému, proto též 

nebývá mezi mimořádné opravné prostředky řazen.  

3. 3. 1 Dovolání 

Dovolání je nejčastěji užívaný mimořádný opravný prostředek. Právo jej podat 

má více osob než stížnost pro porušení zákona, a obnovu řízení lze povolit toliko v 

případě, že vyšly najevo nové skutečnosti, které byly dříve soudu neznámy, případně při 

splnění jiných poměrně náročných podmínek. Bohužel trend provázející dovolání je 

někdy takový, že bývá pojímáno jako další standardní opravný prostředek, i když by tomu 

tak ve skutečnosti nemělo být. Má totiž specifiky vymezené důvody přípustnosti a lze jím 

napravit pouze právní vady, nikoli vady skutkové. Dovoláním lze napadnout pouze 

pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, a to pouze tehdy, jestliže soud rozhodl ve 

druhém stupni a zákon to připouští (§ 265a odst. 1 TŘ). Jestliže tedy nebylo podáno 

                                                 
56 ŠÁMAL, Pavel. Opravné prostředky v trestním řízení: stížnost pro porušení zákona: obnova řízení. 

Praha: C.H. Beck, 1999. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-249-7. s. 7 (marg. č. 15). 
57 Srov. kapitola č. 1 této práce. 
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odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, a tento tak nabyl právní moci, nelze se bránit 

prostřednictvím dovolání. Ustanovení § 265b odst. 1 TŘ taxativně vymezuje důvody 

dovolání, např. kdy soud rozhodoval ve špatném obsazení či provedl nesprávné právní 

posouzení. Samo o sobě lze bez omezení napadnout rozhodnutí dovoláním také tehdy, 

byl-li uložen trest odnětí svobody na doživotí (§ 265b odst. 2 TŘ). Dovolání má 

devolutivní účinek, příslušný rozhodnout o něm je jedině Nejvyšší soud (§ 265c TŘ). 

Suspenzivní účinek u dovolání per se není, avšak je možné jej přiznat za podmínek  

§ 265h odst. 3 TŘ. Osoby oprávněné k podání dovolání jsou nejvyšší státní zástupce a 

obviněný, který však musí být nutně zastoupen obhájcem58 (§ 265d TŘ). Důvody 

obligatorního zastoupení jsou vcelku prosté. Měla by být zaručena určitá kvalita dovolání, 

aby Nejvyšší soud nebyl zbytečně zaplavován vadnými a nekvalitními podáními. Dále 

bývá argumentováno rovností účastníků v tom smyslu, že každý po splnění podmínek by 

měl mít právo na dovolání bez ohledu na své právní znalosti. Lhůta pro podání dovolání 

činí 2 měsíce od doručení napadeného rozhodnutí a podává se u soudu, jenž rozhodl ve 

věci v prvním stupni (§ 265e odst. 1 TŘ). Z hlediska rozsahu přezkumu je dovolání 

založeno na principu vázanosti soudu podaným návrhem (§ 265i odst. 3 TŘ), což také 

napomáhá tomu, aby Nejvyšší soud nebyl zatěžován neurčitými dovoláními. Způsob 

rozhodnutí je založen na kasačním principu, což zdůrazňuje úlohu nalézacích soudů, kde 

se má nacházet těžiště trestního řízení. V malé míře se projevuje i princip apelační, neboť 

jestliže byl skutkový stav správně zjištěn, může Nejvyšší soud s omezeními podle § 265m 

odst. 1 TŘ sám ve věci rozhodnout.59 Principy beneficium cohaesionis a rovněž zákaz 

reformationis in peius jsou zachovány i u dovolání (§ 265k odst. 2 in fine a § 265s odst. 

2 TŘ). Proti rozhodnutí o dovolání není kromě obnovy řízení žádný opravný prostředek 

přípustný (§ 265n TŘ). 

3. 3. 2 Stížnost pro porušení zákona  

Stížnost pro porušení zákona je jediným opravným prostředkem v trestním řízení, 

který nemůže podat osoba, jíž se rozhodnutí týká. Tento opravný prostředek je i z tohoto 

důvodu po dlouhá léta předmětem kritiky, zejména od zavedení institutu dovolání. 

Ponechání stížnosti pro porušení zákona v trestním procesu bylo dle názorů některých 

autorů poněkud nešťastné. Od zavedení dovolání se totiž mohou nespokojené strany 

bránit v rámci standardního výkonu moci soudní, aniž by do procesu zasahoval člen 

                                                 
58 V trestním řízení může být podle § 35 odst. 1 TŘ obhájcem pouze advokát. 
59 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 787 (marg. č. 2651). 
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vlády. Púry60 doslova uvádí: „Stížnost pro porušení zákona pokládám za překonaný 

prostředek nežádoucího zásahu orgánu moci výkonné do rozhodování orgánů činných 

v trestním řízení, zejména soudů.“ Podle Jelínka61 je dále zcela neúnosné a nefunkční 

společné projednávání stížnosti pro porušení zákona a dovolání, podaných v téže věci. 

Naproti tomu uvedu názory, které materiálně tento institut podporují. Stížnost pro 

porušení zákona není oproti dovolání vázána na žádnou lhůtu. U dovolání je nutné 

povinné zastoupení advokátem, což často odsouzené demotivuje k jeho podání. 

S ohledem na níže uvedený nález Ústavního soudu České republiky (dále jen „Ústavní 

soud“) je tento institut v současné podobě shledán ústavně konformním. Striktní pojetí 

důvodů dovolání vede k tomu, že drtivá většina podaných dovolání je zjevně 

neopodstatněných. Naproti tomu stížnost pro porušení zákona bývá z 80 - 90 % důvodná 

a kvalifikovaně zpracovaná.62 Dále je argumentováno tím, že ministr spravedlnosti 

nezasahuje do trestního řízení přímo, nýbrž pouze iniciuje řízení u Nejvyššího soudu, 

který dále rozhoduje.63 Lze tedy naznat, že názory na tento institut jsou rozličné, avšak 

určitý význam stížnost pro porušení zákona v našem právním řádu má, byť v novém 

trestním řádu by mohl zákonodárce konstruovat jiné pojetí. Nejčastěji zmiňovanou 

variantou je zrušení stížnosti pro porušení zákona za současného rozšíření důvodů 

dovolání.64 Je však otázkou, zda by byla tato změna dostačující, neboť by tím nebyly 

vyřešeny některé z výše uvedených argumentů.  

Stížnost pro porušení zákona v našem právním řádu je tedy oprávněn podat pouze 

ministr spravedlnosti, a to proti pravomocnému rozhodnutí soudu či státního zástupce, a 

směřuje k nápravě zejména právních vad. Stížnost pro porušení zákona má devolutivní 

účinek, neboť je o ní příslušný rozhodnout Nejvyšší soud (§ 266 odst. 1 TŘ). Suspenzivní 

účinek jí lze přiznat pouze rozhodnutím Nejvyššího soudu podle § 275 odst. 4 TŘ. Ministr 

spravedlnosti není k podání stížnosti pro porušení zákona vázán žádnou lhůtou. 

Vzhledem k tomu, že má ministr k dispozici odborný aparát, může kvalifikovaně 

                                                 
60 PÚRY, František. Mimořádné opravné prostředky v návrhu věcného záměru nového trestního řádu. In: 

Rekodifikace trestního práva procesního (aktuální problémy). Praha: Právnická fakulta UK v Praze, 2008. 

ISBN 978-80-87146-13-2. s. 107. 
61 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 

2017. ISBN 978-80-7502-230-1. s. 1096. 
62 VISINGER, Radek. Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních. Praha: Wolterst Kluwer, 2015. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-805-5. s. 411. 
63 VISINGER, Radek. Stížnost pro porušení zákona – aktuální praxe a perspektivy. In: Trestněprávní revue, 

2010, č. 10, s. 318. 
64 Tamtéž. 
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specifikovat výroky, proti nimž stížnost pro porušení zákona podává i její důvody.65 U 

stížnosti pro porušení zákona je tedy uplatňován princip vázanosti soudu podaným 

návrhem. Ministr spravedlnosti taktéž musí uvést, zda ji podává ve prospěch nebo 

v neprospěch obviněného (§ 267 odst. 1 TŘ). Z hlediska způsobu rozhodnutí je stejně 

jako u dovolání uplatňován princip kasační. Princip apelační přichází opět v úvahu pouze 

tehdy, je-li skutkový stav v předchozích řízeních správně zjištěn, a to pouze při dodržení 

omezení podle § 271 odst. 1 TŘ. U stížnosti pro porušení zákona taktéž platí principy 

beneficium cohaesionis a zákaz reformationis in peius (§ 269 odst. 2 věta poslední a  

§ 273 TŘ). Její zvláštností je od níže zmíněného nálezu způsob rozhodnutí. Byl-li zákon 

porušen v neprospěch obviněného, Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zruší. Byl-li však 

zákon porušen v jeho prospěch, pak Nejvyšší soud pouze vysloví porušení zákona a jedná 

se o tzv. akademický výrok bez právní závaznosti. Tak je tomu od 31. 12. 2001, kdy 

Ústavní soud ve svém nálezu66 zrušil tehdejší ustanovení § 272 TŘ, jež za určitých 

okolností zakotvovalo možnost zrušení napadeného rozhodnutí, i když byl zákon porušen 

pouze ve prospěch obviněného. Ústavní soud tehdy shledal rozpor s čl. 37 odst. 3 LZPS, 

neboť podle něj nebyla zaručena rovnost účastníků řízení. Tehdy byla stížnost pro 

porušení zákona vedle obnovy řízení jediným mimořádným opravným prostředkem a 

obviněný neměl možnost se proti právním vadám bránit. Mohl maximálně dát podnět 

ministru spravedlnosti, který se jím však nemusel řídit. Druhý den po účinnosti 

uvedeného nálezu nabyla účinnosti tzv. velká novela trestního řádu, která mj. zavedla 

institut dovolání. V téměř jeden došlo k ústavně konformním změnám, kdy byla zrušena 

možnost přihoršit obviněnému stížností pro porušení zákona a zároveň byla zavedena 

rovnocenná šance státního zástupce a obviněného prostřednictvím nového institutu. Jak 

lze z výše uvedeného naznat, institut stížnosti pro porušení zákona má i nesporné klady, 

které dovolání postrádá. 

3. 3. 3 Obnova řízení  

Obnova řízení je zvláštním právním institutem opravného řízení, jenž slouží 

k nápravě skutkových vad. Obnova je přípustná pouze proti vybraným pravomocným 

rozhodnutím ve věci samé podle § 277 a 288 TŘ. Důvody obnovy řízení jsou zpravidla 

děleny do tří skupin. Buď vyšly najevo nové skutečnosti či důkazy, které byly dříve 

                                                 
65 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 786 (marg. č. 2643). 
66 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/01 ze dne 31. října 2001 (publikováno pod č. N 164/24 SbNU 

201 a č. 424/2001 Sb. 
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orgánům činným v trestním řízení neznámé a zároveň mohou odůvodnit nové rozhodnutí 

(§ 278 odst. 1 – 3 TŘ). Nové skutečnosti dříve neznámé „jsou takové existující jevy, které 

nebyly v původním řízení předmětem dokazování nebo zjišťování“.67 Novým důkazem je 

takový, „který nebyl veden ve spise, uplatněn některou procesní stranou nebo 

proveden“.68 Dalším důvodem je skutečnost, že některý orgán činný v trestním řízení 

porušil v původním řízení svou povinnost jednáním, jež zakládá trestný čin a tato 

skutečnost byla zjištěna pravomocným rozsudkem (§ 278 odst. 4 TŘ). A konečně třetím 

důvodem je zrušení právního předpisu Ústavním soudem, na základě kterého soud vydal 

rozsudek, který nabyl právní moci, ale dosud nebyl zcela vykonán (§ 72 odst. 1 a 3 zákona  

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Proces obnovy řízení je speciální tím, že lze rozdělit 

na dvě fáze, a sice na tzv. fázi obnovovací a fázi po povolení obnovy. Samotným podáním 

návrhu na povolení obnovy řízení ještě není zaručeno, že bude obnova skutečně nařízena. 

Návrh na podání obnovy řízení jsou oprávněni podat státní zástupce (ve prospěch i 

v neprospěch obviněného), obviněný a další osoby oprávněné podat za něj odvolání. 

Časové omezení pro obnovu řízení ve prospěch obviněného není stanoveno. 

V neprospěch jsou speciální, mj. i časové, podmínky uvedené v § 279 TŘ. Návrh na 

povolení obnovy řízení má devolutivní účinek jen v případě, že směřuje proti rozhodnutí 

státního zástupce. V tomto případě rozhodne o návrhu soud, který by byl příslušný 

rozhodnout o obžalobě (§ 281 odst. 1 TŘ). Jestliže však návrh směřuje proti rozhodnutí 

soudu, rozhoduje o něm soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni (§ 281 odst. 2 TŘ). 

Jde-li podle státního zástupce nově o trestný čin, který je příslušný řešit krajský soud, 

rozhoduje na jeho návrh právě krajský soud (§ 281 odst. 3 TŘ). Z hlediska rozsahu 

přezkumu je uplatněn princip vázanosti soudu podaným návrhem (rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 26. října 1965, sp. zn. 10 To 11/65, č. 20/1966 Sb. rozh. tr.). Způsob 

rozhodnutí je založen čistě na kasačním principu, který je podle § 284 odst. 1 TŘ úplný, 

neboť vyhoví-li soud návrhu, je napadené rozhodnutí zcela nebo zčásti zrušeno.69 Je-li 

obnova soudem povolena, vrací se věc do přípravného řízení nebo se pokračuje podle 

původní obžaloby (§ 288 odst. 1 – 2 TŘ). Suspenzivní účinek připadá v úvahu pouze na 

základě rozhodnutí soudu, a to jen v případě, že je návrh podán ve prospěch obviněného 

(§ 282 odst. 3 TŘ). V § 285 TŘ je zakotven princip beneficium cohaesionis i pro obnovu 

                                                 
67 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 721. 
68 Tamtéž. s. 722. 
69 ŠÁMAL, Pavel. Opravné prostředky v trestním řízení: stížnost pro porušení zákona: obnova řízení. 

Praha: C.H. Beck, 1999. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-249-7. s. 49 - 50 (marg. č. 127). 
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řízení. Princip zákazu reformationis in peius platí u obnovy řízení pouze v omezené míře, 

a sice jen ohledně výroku o trestu [§ 289 písm. b) TŘ]. Obviněný tedy může být uznán 

vinným těžším trestným činem, nemůže mu však být udělen přísnější trest. Obnova řízení 

má jistě v našem právním řádu místo, neboť je jediným mimořádným opravným 

prostředkem, díky kterému se lze bránit proti skutkovým pochybením. Na rozdíl od 

stížnosti pro porušení zákona je zcela v souladu s Ústavou koncipován okruh 

oprávněných osob. V budoucím trestním řádu by tak měl tento institut mít své místo, byť 

by se daly nepochybně provést dílčí změny i u něj. 
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4. PRÁVNÍ ÚPRAVA ODVOLÁNÍ  

 Odvolací řízení je základním typem řádného opravného řízení na našem území. 

Nejedná se pouze o institut trestního práva, své uplatnění nachází i v jiných základních 

procesněprávních odvětvích, tj. v právu občanském, správním, finančním a dalších. 

Odvolání a řízení o něm je v trestním řízení upraveno v části III. (řízení před soudem), 

hlavě XVI. trestního řádu, konkrétně v jeho ustanoveních § 245 – 265. 

 Odvolání je dispoziční procesní úkon oprávněné osoby, jímž se napadá rozsudek 

soudu prvního stupně a zahajuje se jím tak odvolací řízení. Základními znaky odvolání 

jsou dispozitivnost, tj. svobodná vůle oprávněných osob rozhodnout si, zda jej využijí, 

dále směřování proti rozsudku soudu, nikoliv usnesení či trestnímu příkazu, a konečně se 

musí jednat o rozhodnutí soudu v prvním stupni, což znamená, že nesměřuje proti 

rozhodnutím, které soud rozhodoval v opravném řízení, např. ve druhém stupni. 

Dispozitivnost odvolání se projevuje též možností oprávněných osob vzdát se odvolání, 

případně jej vzít zpět (§ 250 odst. 1 a 2 TŘ). Odvolání nejčastěji směřuje proti 

meritornímu rozhodnutí ve věci. Umožněním napadnutí tohoto meritorního rozhodnutí 

naplňuje zákonodárce mezinárodněprávní závazky a všechny tři účely opravného, 

respektive celého trestního řízení.  

Vzhledem k tomu, že odvolání směřuje proti nepravomocnému rozhodnutí, je 

řádným opravným prostředkem. S ohledem na dispozitivnost úkonu je odvolací řízení 

fakultativním stadiem trestního řízení, což znamená, že nevyužije-li žádná z oprávněných 

osob práva na podání odvolání, rozsudek nabude právní moci. V důsledku toho může být 

v případě odsouzení přistoupeno k výkonu rozhodnutí. Změna právní moci je pak možná 

pouze za specifických a poměrně přísných okolností pomocí mj. mimořádných opravných 

prostředků. Podání odvolání má taktéž význam z hlediska následné možnosti podat 

dovolání, neboť to je možno podat pouze v případě, že soud rozhodl v druhém stupni, 

tedy že proti němu bylo podáno odvolání.70 

 Ustanovení hlavy XVI. trestního řádu se užijí i v případech, kdy v prvním stupni 

rozhodoval samosoudce (§ 290 TŘ), nebo pokud odvolání směřuje proti rozsudku soudu 

prvního stupně vydaného v řízení ve věcech mladistvých (§ 291 TŘ a § 1 odst. 3 ZSVM) 

i ve věcech právnických osob [§ 1 odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“ či „zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob“)]. 

                                                 
70 Srov. kapitola č. 3 této práce. 
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 Od nabytí účinnosti novelizačního zákona č. 178/1990 Sb., kterým se mění a 

doplňuje trestní řád, dne 1. 7. 1990 byl na našem území zrušen institut řízení za stanného 

práva (§ 307 a násl. TŘ). V důsledku této novely je možno podat odvolání proti každému 

rozsudku soudu prvního stupně.71 

 V následujících podkapitolách této práce se pokusím postupně rozebrat všech 21 

paragrafů upravujících odvolání, včetně dalších s nimi souvisejících. Nejprve vymezím 

podmínky pro podání odvolání, jeho důvody a účinky, následně osoby oprávněné jej 

podat, dále náležitosti odvolání, a konečně řízení před soudem prvního stupně, soudem 

odvolacím a jejich rozhodnutí. 

 

4. 1 Přípustnost odvolání, jeho důvody a účinky 

 Přípustnost a účinky podání odvolání nám stanoví § 245 a 252 TŘ. V  

§ 245 odst. 1 TŘ je uvedeno, že „opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního 

stupně je odvolání“. S ohledem na znění § 139 TŘ lze říci, že odvolání směřuje proti 

dosud nepravomocnému rozsudku. V České republice je systém trestního soudnictví 

dvoustupňový, což znamená, že v rámci standardního trestního řízení je možno řádným 

opravným prostředkem přezkoumat rozhodnutí soudu prvního stupně u soudu stupně 

druhého. Další přezkoumávání by už nebylo v rovině řádných opravných prostředků. A 

contrario je možno konstatovat, že odvolání není přípustné proti usnesení  

(§ 119 odst. 1 TŘ), trestnímu příkazu (§ 314e TŘ), rozsudku odvolacího soudu  

(§ 259 odst. 3 TŘ), ani proti rozsudku Nejvyššího soudu vydaného v řízení o dovolání  

(§ 265m TŘ) nebo v rámci řízení o stížnosti pro porušení zákona (§ 268 odst. 2 TŘ).72 

Vzhledem k tomu, že rozsudkem rozhoduje pouze soud (§ 119 odst. 1 TŘ), není možné 

odvoláním napadnout rozhodnutí jakéhokoliv jiného orgánu. Kdo je v konkrétním 

případě soudem prvního stupně, nám zakotvují ustanovení o příslušnosti soudů. Jestliže 

není uvedeno v § 17 TŘ, že řízení v prvním stupni koná krajský soud, pak rozhoduje soud 

okresní (§ 16 TŘ). Nejčastěji je rozsudkem soudu prvního stupně ten, jímž se obžalovaný 

uznává vinným či se zprošťuje obžaloby. Dalšími případy může být  rozsudek v řízení o 

obnově, jímž se stanoví přiměřený trest za zbývající trestné činy, byla-li obnova řízení 

povolena jen částečně (§ 288 odst. 3 TŘ), v řízení po zrušení rozhodnutí nálezem 

                                                 
71 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 

2017. ISBN 978-80-7502-230-1. s. 1006. 
72 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2961. 
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Ústavního soudu obdobný rozsudek o stanovení přiměřeného trestu za zbývající trestné 

činy (§ 314j TŘ), odsuzující rozsudek o schválení dohody o vině a trestu (§ 314r odst. 4 

TŘ), dále rozsudek, jímž se odsouzenému ukládá trest v případě předchozího 

podmíněného upuštění od potrestání s dohledem (§ 359a TŘ) a též rozsudky, jimiž soud 

rozhodl o uznání cizozemského rozhodnutí na území České republiky [§ 124 odst. 1 a § 

304 odst. 2 věta první zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních (dále též „ZMJS“ či „zákon o mezinárodní justiční spolupráci“)] nebo 

jímž vyhovuje návrhu ministerstva spravedlnosti ohledně žádosti cizího státu o ujištění, 

že budou dodrženy lhůty nebo jiné podmínky pro podmíněné propuštění z výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo předčasné ukončení takového výkonu 

stanovené právem tohoto cizího státu (§ 126 věta třetí ZMJS).73 Poslední případy uvedené 

podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci však vylučují některá ustanovení pro 

ostatní odvolací řízení a zakotvují pro toto řízení některá vlastní pravidla (§ 127 a 308 

ZMJS). 

 Dne 1. 9. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon 

o trestním řízení soudním, jenž zavedl do našeho právního řádu novinku v oblasti 

alternativního řešení trestního řízení, a sice dohodu o vině a trestu. Dohoda o vině trestu 

může být uzavřena za podmínek uvedených v § 175a a 175b TŘ. Dohodu však musí 

schválit příslušný soud v podobě odsuzujícího rozsudku (§ 314r odst. 4 věta první TŘ). 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě schválení dohody o vině a trestu soudem se jedná 

o rozsudek soudu prvního stupně, je i proti takovému rozsudku možno podat odvolání. 

Zákon však klade v § 245 odst. 1 TŘ podmínky, za nichž je možno proti takovému 

rozsudku odvolání podat.74 Odvolání je proti rozsudku v případě schválení dohody o vině 

a trestu možné podat pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o 

vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Poškozený, který uplatnil nárok 

na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, 

může podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v 

penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení. Jestliže však v dohodě o vině a trestu 

souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním 

bezdůvodného obohacení, může podat odvolání toliko v případě, že soud dohodu o vině 

                                                 
73 Tamtéž. s. 2962. 
74 Uvedenou novelou, jíž byl zaveden institut dohody o vině a trestu, byl doplněn § 245 odst. 1 právě o 

podmínky možnosti podat odvolání v případě schválení dohody o vině a trestu. Jedná se vůbec o jedinou 

novelu, která se dotkla ustanovení § 245 TŘ. 
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a trestu neschválil co do rozsahu a způsobu, s nímž poškozený souhlasil. Odvolání 

v tomto případě je tedy značně omezené. 

 Důvody odvolání nejsou v našem právním řádu taxativně vymezeny. Oprávněná 

osoba může rozsudek odvoláním napadat z jakéhokoliv důvodu, který považuje za 

významný. Odvolání však musí být vždy odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých 

výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které 

rozsudku předcházelo (§ 249 odst. 1 TŘ). Zpravidla bývají uváděny tři okruhy vad (které 

se shodují s obecnými vadami jakýchkoliv rozhodnutí v trestním řízení), a to vady 

skutkové, právní a procesní.75 Trestní řád stanoví důvody alespoň obecně. Může se jednat 

o nesprávnost výroku rozsudku, dále o skutečnost, že určitý výrok chybí, a dále pro 

porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto mohlo způsobit, že 

výrok je nesprávný nebo že chybí (§ 246 odst. 2 TŘ). 

 V § 245 odst. 2 TŘ je stanoveno, že „odvolání má odkladný účinek“. Zakotvení 

suspenzivního účinku znamená, že je odložena právní moc a tím i vykonatelnost 

rozsudku. To však neplatí zcela bez výjimky pro všechny výroky. Jestliže podá odvolání 

pouze poškozený nebo zúčastněná osoba, nic nebrání tomu, aby ostatní části rozsudku 

nabyly právní moci a byly vykonány (§ 139 odst. 2 věta první TŘ). Výroky o vině a trestu 

nabývají právní moci a jsou vykonatelné i v případě, že se nepodaří rozsudek doručit 

poškozenému nebo zúčastněné osobě. Je však nutné, aby tyto výroky nemohl napadnout 

nikdo další, tj. v případě, kdy uplynula lhůta k podání odvolání osob oprávněných 

napadnout tyto výroky, případně tyto osoby se práva na odvolání vzdaly nebo odvolání 

vzaly výslovně zpět.76 Pokud státní zástupce podá odvolání ve prospěch obžalovaného a 

následně toto odvolání vezme zpět, počne obžalovanému běžet nová osmidenní lhůta, a 

to od vyrozumění o zpětvzetí (§ 250 odst. 3 in fine TŘ). Jakmile odvolání podá pouze 

některý z více obžalovaných, nebrání nic tomu, aby rozsudek u ostatních obžalovaných 

nabyl právní moci a byl vykonán (§ 139 odst. 2 věta druhá TŘ). Na druhou stranu je třeba 

zmínit, že v souladu s principem beneficium cohaesionis by v tomto případě následně 

mohlo dojít ke změně rozsudku i u těch odsouzených, kteří odvolání nepodali (§ 261 TŘ). 

Suspenzivní účinek má pouze řádné, včas a oprávněnou osobou podané odvolání. Podala-

li opravný prostředek neoprávněná osoba nebo nebyl-li podán opravný prostředek včas a 

byl-li z některého z těchto důvodů zamítnut, nabývá napadené rozhodnutí právní moci již 

                                                 
75 FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 599 – 600. 
76 Usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 5. května 1998, sp. zn. 2T 187/97, č. 60/2000 Sb. rozh. tr. 
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uplynutím lhůty, kterou k opravnému prostředku měly osoby oprávněné.77 Suspenzivní 

účinek nemá ani odvolání podané obviněným, který se ho výslovně vzdal.78 Vliv na 

vykonatelnost rozsudku však může mít institut navrácení lhůty podle § 61 TŘ. Zmešká-

li obviněný nebo jeho obhájce z důležitých důvodů (např. hospitalizace v nemocnici, 

nepředvídatelné uvíznutí v zahraniční) lhůtu k podání opravného prostředku, může mu 

být povoleno navrácení lhůty, a to na základě žádosti. Jestliže v době podání žádosti ještě 

nepodal opravný prostředek, musí ho podat současně se žádostí o navrácení lhůty. U 

odvolání je možno jej odůvodnit ještě navíc do 8 dnů od doručení usnesení o povolení 

navrácení lhůty (§ 61 odst. 1 in fine TŘ). Jakmile je oprávněnou osobou podána žádost o 

navrácení lhůty, pak nelze rozsudek vykonat až do pravomocného rozhodnutí o této 

žádosti (§ 139 odst. 3 TŘ). 

 Vedle účinku suspenzivního má odvolání taktéž účinek devolutivní neboli 

odvalovací. Odvolání se sice podává u soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni  

(§ 248 odst. 1 TŘ), avšak příslušný rozhodovat o odvolání je vyšší soud. Proti rozsudku 

okresního soudu je to krajský soud. Jestliže rozhodoval soud krajský, pak o odvolání 

rozhoduje soud vrchní (§ 252 TŘ). Jestliže byla posléze věc vrácena k soudu prvního 

stupně k novému projednání, je tento soud vázán právním názorem odvolacího soudu  

(§ 264 odst. 1 TŘ), a to i v případě, že rozhoduje v novém složení senátu.79 

 

4. 2 Osoby oprávněné podat odvolání 

 Ustanovení § 247 a 248 TŘ upravují podmínku ohledně subjektu odvolání, tj. 

osob, jež jsou aktivně legitimovány k podání odvolání. První z ustanovení nám dává 

výčet osob a konkretizuje, vůči kterým výrokům rozsudku mohou odvolání podat. Druhé 

ustanovení doplňuje, kdo může podat odvolání ve prospěch či v neprospěch 

obžalovaného. Osoba, jež je oprávněna napadat rozsudek pro nesprávnost některého jeho 

výroku, jej může napadat také proto, že takový výrok nebyl učiněn, případně i pro 

porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, pokud toto porušení mohlo 

způsobit, že výrok je nesprávný či chybějící (§ 246 odst. 2 TŘ). Vzhledem ke skutečnosti, 

že odvolání je možno podat proti výrokům rozsudku, lze dovodit, že jej nelze podat pouze 

proti jeho odůvodnění.80  

                                                 
77 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. září 1970, sp. zn. 11 Tz 21/70, č. 55/1971 Sb. rozh. tr. 
78 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. května 1976, sp. zn. 6 To 20/76, č. 8/1977 Sb. rozh. tr. 
79 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. května 2001, sp. zn. 7 To 66/2000, č. 34/2001 Sb. rozh. tr. 
80 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2966. 
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Vůbec v nejširší podobě je možnost podat odvolání koncipována u státního 

zástupce, který odvoláním může napadnout rozsudek pro nesprávnost kteréhokoliv 

výroku [§ 246 odst. 1 písm. a) TŘ]. Nejširší oprávnění podat odvolání je zakotveno 

v souladu se zásadou obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ), tj. rozdělením procesních funkcí. Státní 

zástupce je ten, kdo zastupuje veřejnou žalobu v trestním procesu, a proto je jeho 

oprávnění pojato v největší možné míře. Státní zástupce může podat odvolání jak ve 

prospěch, tak v neprospěch obžalovaného (§ 247 TŘ). Skutečnost, zda odvolání podává, 

byť jen zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného, musí být v odvolání 

podaným státním zástupcem uvedena (§ 249 odst. 2 TŘ). Vymezení této skutečnosti je 

důležité pro rozhodovací činnost soudu s ohledem na princip zákazu reformationis in 

peius (§ 259 odst. 4 TŘ). Ve prospěch obžalovaného může státní zástupce podat odvolání 

i proti jeho vůli (§247 odst. 2 věta druhá TŘ). Rozsudek, jímž byla schválena dohoda o 

vině a trestu, může být napaden státním zástupcem pouze v případě, že rozsudek není 

v souladu se sjednanou dohodou o vině a trestu (§ 245 odst. 1 věta druhá TŘ). 

Další z oprávněných osob je obžalovaný, který může podat odvolání pro 

nesprávnost kteréhokoliv výroku, který se ho přímo dotýká [§ 246 odst. 1 písm. b) TŘ]. 

Odvolání může logicky podat pouze ve svůj prospěch (§ 247 odst. 1 a contrario TŘ). 

Obžalovaný může paradoxně podat odvolání i proti zprošťujícímu rozsudku, avšak pouze 

z toho důvodu, že se domáhá příznivějšího důvodu, než pro který byl podle § 226 TŘ 

zproštěn. Posouzení příznivosti záleží na konkrétních okolnostech případu.81 Obecně 

panuje shoda v tom, že nejpříznivějším důvodem je důvod uvedený v § 226 písm. a) TŘ, 

tj. skutečnost, že nebyl prokázán skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán. Odsuzující 

rozsudek ohledně dohody o vině a trestu může napadnout odvoláním za stejných 

podmínek, jako je uvedeno u státního zástupce. Právo podat odvolání náleží i 

obžalovanému, jehož svéprávnost byla omezena a tento není vázán souhlasem svého 

zákonného zástupce (§ 33 odst. 1 věta poslední TŘ). V řízení proti právnické osobě může 

podat odvolání za právnickou osobu ta fyzická osoba, která za ni provádí i ostatní úkony, 

nebo která je zmocněncem, a konečně fyzická osoba, která je opatrovníkem právnické 

osoby (§ 34 TOPO). Za obžalovaného (jeho jménem, nikoliv v rámci samostatného 

odvolacího práva) může podat v jeho prospěch odvolání též zákonný zástupce (§ 34 odst. 

1 TŘ a § 43 odst. 1 ZSVM), případně opatrovník (§ 34 odst. 2 TŘ a § 43 odst. 2 TŘ), a 

dále jeho obhájce (§ 35 TŘ). V řízení ve věcech mladistvých může být ve prospěch 

                                                 
81 Tamtéž. s. 2976. 
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obžalovaného podáno odvolání orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 72 odst. 1 věta 

první ZSVM).  

Zúčastněná osoba (§ 24 TŘ) je oprávněna podat odvolání pouze co do výroku o 

zabrání věci nebo o zabrání části majetku [§ 246 odst. 1 písm. c) TŘ]. Zúčastněná osoba 

může namítat nesplnění podmínek podle § 101 - 103 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále též „trestní zákoník“ či „TZ“).82 Odvolání může za zúčastněnou osobu 

podat též její zmocněnec (§ 51 odst. 1 TŘ). 

Poškozený může podat odvolání pouze v případě, že uplatnil nárok na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, a to 

pouze proti výroku, jímž bylo rozhodnuto o tomto nároku [§ 246 odst. 1 písm. d) TŘ]. 

Podmínkou je tedy včasné uplatnění nároku podle § 43 odst. 3 TŘ, tzn., že poškozený 

tento návrh učinil nejpozději před zahájením dokazování v hlavním líčení  

(§ 206 odst. 2 TŘ). Poškozený je vedle státního zástupce jedinou osobu, která může podat 

odvolání v neprospěch obžalovaného, avšak jen pokud jde o povinnost k náhradě škody 

nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení (§ 247 odst. 

1 věta za středníkem TŘ). Jestliže odvolání poškozeného směřuje pouze proti výrokům, 

proti nimž jej nemůže podat, odvolací soud toto odvolání zamítne podle § 253 odst. 1 TŘ 

jako podané neoprávněnou osobou.83 Poškozený se dále nemůže odvolat proti výroku 

zprošťujícího rozsudku, jímž byl odkázán na civilní či jiné řízení. V takovém případě by 

bylo odvolání zamítnuto ze stejného důvodu.84 Rozsudek, jímž byla schválena dohoda o 

vině a trestu, může poškozený napadnout pouze pro nesprávnost výroku o náhradě škody 

nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, avšak 

nikoliv tehdy, pokud byla dohoda o vině a trestu schválena v rozsahu a způsobem, s nímž 

poškozený souhlasil (§ 245 odst. 1 věta třetí TŘ). Za poškozeného může odvolání podat 

též jeho zmocněnec (§ 51 odst. 1 TŘ). Je-li poškozený omezen ve svéprávnosti, může za 

něj odvolání podat zákonný zástupce (§ 45 odst. 1 TŘ). Manžel a manželka poškozeného 

svým jménem nemohou za poškozeného odvolání podat, mohou tak učinit maximálně 

jako zmocněnci jménem poškozeného.85 

                                                 
82 FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 607. 
83 Stanovisko Nejvyššího soudu SSR ze dne 18. června 1981, sp. zn. St 1/80, č. 1/1982 Sb. rozh. tr. 
84 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2970. 
85 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. března 1981, sp. zn. 5 TZ 6/81, č. 60/1981 Sb. rozh. tr. 



 

47 

 

V ustanovení § 247 odst. 2 TŘ je upřesněno, které osoby mohou dále podat 

odvolání ve prospěch obžalovaného. Jedná se o osoby, které mají tzv. samostatné 

odvolací právo, neboť odvolání podávají svým jménem. Tyto osoby však nemohou, 

kromě státního zástupce, podat odvolání proti vůli obžalovaného (§ 247 odst. 2 věta druhá 

a contrario TŘ). Vůle obžalovaného musí být projevena způsobem, jenž nevzbuzuje 

pochybnosti. Nestačí pouze skutečnost, že sám obžalovaný odvolání nepodal, případně 

se ho vzdal.86 Pokud by osoby, jimž přísluší pouze právo podat odvolání ve prospěch 

obžalovaného, podaly i přesto odvolání v jeho neprospěch, pak by soud opět odvolání 

zamítl podle § 253 odst. 1 TŘ z důvodu podání neoprávněnou osobou.87 Kromě 

zmíněného státního zástupce mohou odvolání podat následující rodinní příslušníci a 

příbuzní: příbuzný v pokolení přímém (např. rodiče, prarodiče, děti, vnuci), sourozenec 

(i tehdy, jestliže jeho sourozenectví vzniklo osvojením), osvojitel, osvojenec, manžel, 

partner (podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství88 a o změně některých 

souvisejících zákonů) a druh (druh a družka mají poměr obdobný manželskému, avšak až 

na výjimky např. v oblasti dědického práva bez právního zakotvení). Jestliže je omezena 

svéprávnost obžalovaného, může v jeho prospěch podat odvolání též opatrovník či 

obhájce, a to i proti vůli obžalovaného (§ 247 odst. 2 in fine TŘ). Stejně tak mohou proti 

vůli mladistvého podat za něj odvolání orgán sociálně-právní ochrany, zákonný zástupce, 

opatrovník nebo obhájce (§ 72 odst. 1 ZSVM). Se způsobem, který zvolil zákonodárce 

při odvolání proti vůli obžalovaného ve výše zmíněných případech, se ztotožňuji. 

Mladiství či osoby omezené ve svéprávnosti si často nedokáží uvědomit rozsah svého 

jednání a jeho následky. Vzhledem k tomu, že odvolání je založeno na principu zákazu 

reformationis in peius, bych na předmětné úpravě nic neměnil. 

Je otázkou, jaké praktické využití má možnost podat odvolání příbuznými a 

rodinnými příslušníky, tj. zda není tento kazuistický výčet redundantní. Ve většině 

případů si podá odvolání ve vlastním zájmu sám obžalovaný, případně jeho obhájce, 

nehledě na to, že obžalovaný má dokonce právo vzdát se práva na podání odvolání i za 

uvedené rodinné příslušníky či jiné příbuzné. Také sám obžalovaný a obhájce je nejvíce 

seznámen s případem a může tak rozsudek v odvolání věcně a kriticky rozebírat ve všech 

                                                 
86 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2978. 
87 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní řád: komentář II. díl (§ 180 až 471). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. s. 351. 
88 Registrovaným partnerstvím se podle § 1 odst. 1 uvedeného zákona rozumí trvalé společenství dvou osob 

stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem. 
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směrech. Jak uvádím v kapitole č. 5 této práce, Rakousko již od tohoto výčtu upustilo a 

nezdá se, že by šlo o porušení základních zásad trestního procesu, zejm. práva na 

obhajobu či práva na přezkum rozsudku. Samozřejmě nerozporuji případy, kdy odvolání 

může podat opatrovník či obhájce obžalovaného, který je omezen ve svéprávnosti, 

případně orgán sociálně-právní ochrany dětí v řízení proti mladistvému. Spíše se mi jeví 

jako nadbytečná možnost podat odvolání rodinným příslušníkem. S ohledem na to, že 

odvolání je dispoziční úkon, měl by mít obžalovaný sám možnost rozhodnout si, zda 

odvolání podá či nikoliv. Nemusí k tomu činit další zbytečný krok, kterým se výslovně 

vzdává práva na podání odvolání i za další osoby. Dle mého názoru by měla převážit 

ochrana svobodné vůle obžalovaného, který může zůstat nečinný a nemusí sám podnikat 

procesní úkony směřující k vzdání se práva na odvolání za své příbuzné, nad nadbytečnou 

snahou ze strany zákonodárce jej ochraňovat v této podobě. 

 

4. 3 Lhůta a místo podání odvolání, vzdání se a zpětvzetí odvolání 

 Lhůta pro podání odvolání činí 8 kalendářních dnů od doručení opisu rozsudku  

(§ 248 odst. 1 TŘ). Odvolání je možno podat i před doručením opisu rozsudku, avšak 

vždy teprve po vyhlášení rozsudku. V praxi je samozřejmě vhodnější vyčkat na doručení 

opisu rozsudku, neboť je v něm kompletní odůvodnění, proti jehož bodům může 

odvolatel zvolit svou strategii. Stran počítání lhůty a doručování se užijí obecná 

ustanovení § 60 a násl. TŘ. V případě, že je rozsudek doručován jak obžalovanému, tak 

jeho obhájci a opatrovníku, počne osmidenní lhůta běžet až od doručení toho opisu 

rozsudku, který byl doručen nejpozději (§ 248 odst. 2 TŘ). V případě, že je odvolání 

doručováno téže osobě na více míst, počne lhůta běžet po doručení prvního opisu 

rozsudku.89 Jestliže státní zástupce, který podal odvolání ve prospěch obžalovaného, toto 

odvolání vezme zpět, počne obžalovanému běžet lhůta nová, a to od vyrozumění o 

zpětvzetí (§ 250 odst. 3 in fine TŘ). Osobám oprávněným podat odvolání ve prospěch 

obžalovaného podle § 247 odst. 2 TŘ, vyjma státního zástupce, končí lhůta pro podání 

odvolání týmž dnem jako obžalovanému (§ 248 odst. 3 TŘ). Zmešká-li obžalovaný nebo 

obhájce z důležitých důvodů lhůtu k podání odvolání, může využít již zmíněného 

institutu navrácení lhůty podle § 61 odst. 1 TŘ. Jestliže došlo k opravě vyhotovení 

rozsudku podle § 131 odst. 1 TŘ, pak běží státnímu zástupci a osobám opraveným 

výrokem přímo dotčeným lhůta k podání odvolání od doručení opisu usnesení o opravě 

                                                 
89 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. června 1988, sp. zn. 11 TZ 20/88, č. 41/1989 Sb. rozh. tr. 
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(§ 133 TŘ). V případě, že konec lhůty připadne na den pracovního klidu nebo pracovního 

volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den (§ 60 odst. 3 TŘ). 

Zákon nestanoví pro podání odvolání určitou formu, nejčastěji však bývá užívána forma 

písemná. Další možností je například ústní sdělení do protokolu. 

 Místo pro podání odvolání je stanoveno v § 248 odst. 1 TŘ, a sice se jedná o soud, 

proti jehož rozsudku toto odvolání směřuje. Jde tedy o soud, který rozhodoval v prvním 

stupni. S ohledem na uspořádání dvoustupňové soudní soustavy v České republice je to 

buď okresní soud (v Praze soudy obvodní, v Brně Městský soud) nebo krajský soud (v 

Praze Městský soud). Odvolání se podává u prvostupňového soudu, který nejdříve 

zjišťuje čistě formální otázky, a teprve posléze nastává devolutivní účinek na krajské 

soudy (v Praze Městský soud) a na soudy vrchní. Je tím tak zajištěn určitý filtr, aby 

odvolací soudy nebyly zahlceny vadnými podáními, jež nesplňují základní formální 

náležitosti. I když je uvedeno, že odvolání se podává u prvostupňového soudu, zákon 

stanoví v § 60 odst. 4 TŘ, zejm. na ochranu obžalovaných z důvodu neznalosti zákona, 

výjimky, za nichž lze uznat podání odvolání i u jiného soudu. Lhůta osmi dnů je 

zachována i tehdy, jestliže odvolání bylo v této lhůtě teprve podáno u poskytovatele 

poštovních služeb, a zároveň je adresováno soudu prvního stupně, případně soudu, který 

bude ve věci rozhodovat [§ 60 odst. 4 písm. a) TŘ]. Samotné doručení soudu tedy není 

nutné a postačuje pouze odeslání. Dále je lhůta zachována, jestliže je odvolání podáno u 

soudu, který je příslušný rozhodnout, i když se má odvolání podávat u soudu prvního 

stupně [§ 60 odst. 4 písm. b) TŘ]. Jestliže je oprávněná strana ve výkonu trestu odnětí 

svobody, případně ve vazbě, je lhůta taktéž zachována, jestliže je odvolání podáno ve 

lhůtě u ředitele věznice [§ 60 odst. 4 písm. d) TŘ]. Tím je zajištěno právo těchto osob 

podat odvolání, neboť oproti osobám na svobodě nemají možnost využít určitých služeb. 

A konečně je lhůta zachována, jestliže je odvolání v osmidenní lhůtě učiněno ústně do 

protokolu u kteréhokoliv okresního soudu nebo okresního státního zástupce  

[§ 60 odst. 4 písm. e) TŘ]. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že je odvolání dispoziční úkon oprávněné osoby, je 

v trestním řádu zavedena možnost vzdání se či zpětvzetí odvolání, a to konkrétně 

v ustanovení § 250 TŘ. Vzdáním se práva na podání odvolání rozumíme právní úkon, 

jímž oprávněná osoba dává najevo svůj úmysl pro futuro nepodat odvolání. Nejde však o 

pouhou proklamaci, nýbrž o relevantní úkon s právními následky. Vzdát se práva na 

odvolání může oprávněná osoba nejdříve po vyhlášení rozsudku, a to pouze výslovným 

prohlášením (§ 250 odst. 1 TŘ). Často tomu bývá ihned po vyhlášení rozsudku v rámci 
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téhož jednání, kdy se předseda senátu či samosoudce dotáží, zda se strany vzdávají práva 

na odvolání. Důležité však je, že jakmile se oprávněná osoba práva na podání odvolání 

vzdá, není již možno toto prohlášení o vzdání se vzít zpět. Z toho důvodu je často 

výhodné, není-li osoba naprosto ztotožněna s obsahem rozsudku, práva na podání 

odvolání se nevzdávat. Vzdají-li se práva na podání odvolání všechny oprávněné osoby, 

nabývá výrok, případně více výroků či celý rozsudek právní moci. Skutečnost, že se práva 

na podání odvolání vzdal obžalovaný, neznamená, že odvolání za něj nemohou podat jiné 

oprávněné osoby dle § 247 odst. 2 věta první TŘ. Pokud by chtěl obžalovaný docílit 

opaku, musel by oprávnění podat odvolání vyloučit i těmto osobám, a to opět výslovným 

prohlášením.90 Podala-li by osoba odvolání i přesto, že se ho předtím vzdala, pak by jej 

soud zamítl podle § 253 odst. 1 TŘ jako odvolání, jež bylo podáno neoprávněnou 

osobou.91 

 Zpětvzetí odvolání logicky přichází v úvahu pouze v tom případě, že oprávněná 

osoba již dříve proti rozsudku podala odvolání. Z rozličných důvodů se však rozhodla, že 

nechce, aby toto odvolání mělo právní účinky. V ustanovení § 250 odst. 2 věta první TŘ 

je vymezen úsek, v němž může dojít ke zpětvzetí odvolání. Počátkem tohoto úseku je 

podání odvolání oprávněnou osobou a koncem je odebrání se soudu k závěrečné poradě. 

V tomto poměrně širokém úseku je možno kdykoliv odvolání vzít zpět. Jakmile se však 

soud již odebere k závěrečné poradě, pak dříve oprávněná osoba své právo ztrácí. Podal-

li odvolání státní zástupce, může jej vzít zpět i státní zástupce nadřízený (§ 250 odst. 2 in 

fine TŘ). V případě, že odvolání vezme zpět obžalovaný, nemá to žádný vliv na odvolání, 

které v jeho prospěch podaly osoby uvedené v § 247 odst. 2 větě první.92 Jakmile se 

rozhodne osoba (nikoliv však státní zástupce), která podala odvolání ve prospěch 

obžalovaného, toto odvolání vzít zpět, je k tomu třeba výslovný souhlas obžalovaného  

(§ 250 odst. 3 TŘ). Nejsou-li žádné překážky (např. chybějící souhlas obžalovaného 

v případě uvedeném v předchozí větě) pro vzetí zpětvzetí na vědomí, pak tak učiní 

předseda senátu nebo samosoudce soudu prvního stupně, případně předseda senátu 

odvolacího soudu (v případě, že se věc již nalézá u odvolacího soudu), usnesením  

(§ 250 odst. 4 TŘ). Musí tak učinit i v případě, že má sám pochybnosti o správnosti 

                                                 
90 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní řád: komentář II. díl (§ 180 až 471). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. s. 363. 
91 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 633 – 634. 
92 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2978. 
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napadeného rozsudku.93 Stejně jako prohlášení o vzdání se odvolání, je i prohlášení o 

zpětvzetí odvolání neodvolatelným úkonem. Pokud by opět došlo k tomu, že by po 

učiněném zpětvzetí odvolání bylo podáno toutéž osobou nové odvolání, bylo by také 

zamítnuto podle téhož § 253 odst. 1 TŘ jako odvolání podané neoprávněnou osobou.94 

 

4. 4 Obsahové náležitosti odvolání a činnost soudu prvního stupně 

 Stejně jako u jakéhokoli jiného podání je třeba splňovat jeho obecné náležitosti 

podle § 59 TŘ. Podání se posuzuje podle skutečného obsahu, nikoliv podle formálního 

nesprávného označení (§ 59 odst. 1 TŘ). Bude-li například odvolání označeno jako odpor, 

stížnost, nesouhlas apod., materiálně se však bude jednat o odvolání, bude se považovat 

za odvolání. V opačném případě by se jednalo o značný formalismus již tak dosti 

formalizovaného trestního řízení a mohlo by dojít k nedůvodnému odepření 

spravedlnosti. V odvolání musí být vymezeno, kterému orgánu je určeno, kdo jej činí, 

které věci se týká (zejm. uvedení spisové značky), musí být podepsáno a datováno  

(§ 59 odst. 3 věta první TŘ). Dále musí odvolání jako specifické podání splňovat zvláštní 

náležitosti. 

 Klíčovým ustanovením pro zvláštní obsahové náležitosti odvolání je ustanovení  

§ 249 TŘ. S ohledem na koncepci zvolenou zákonodárcem je odvolání v našem právním 

řádu založeno na zásadě vázanosti soudu podaným návrhem. Odvolání musí být 

odůvodněno ve výše zmíněné osmidenní lhůtě (případně v náhradní lhůtě dle § 251 TŘ 

za předpokladu, že odvolání trpí zde uvedenými vadami), a sice tak, aby bylo patrné, které 

výroky rozsudku jsou napadány a které konkrétní vady jsou rozsudku nebo řízení 

vytýkány. Oprávněné osoby musí být o této povinnosti poučeny (§ 249 odst. 1 in fine 

TŘ). Odstavec druhý téhož paragrafu stanoví speciální povinnost pro náležitost obsahu u 

odvolání, jež podal státní zástupce. Je nutno, aby státní zástupce v odvolání uvedl, zda jej 

podává, byť i zčásti, ve prospěch či v neprospěch obžalovaného. Toto určení má nejen 

teoretický, nýbrž i praktický význam z hlediska zásady zákazu reformationis in peius95. 

Podá-li státní zástupce odvolání v neprospěch obžalovaného (jako jediná strana trestního 

řízení oprávněná učinit tento krok ohledně výroku o vině a trestu), pak může být 

obžalovaný v odvolacím řízení uznán vinným těžším trestným činem, případně mu může 

                                                 
93 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 23. října 1986, sp. zn. 6 TZ 73/86, č. 49/1987 Sb. rozh. tr. 
94 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 633 – 634. 
95 Srov. kapitola č. 2 této práce. 
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být uložen přísnější trest. V opačném případě nikoliv. Proto zákonodárce klade důraz na 

tuto specifickou náležitost odvolání státního zástupce. Nevymezí-li státní zástupce, zda 

podává odvolání ve prospěch či v neprospěch obžalovaného, nemůže soud odvolání ihned 

odmítnout podle § 253 odst. 3 TŘ (nesplnění náležitostí odvolání). Soud prvního stupně 

se musí pokusit tuto vadu odstranit postupem podle § 251 odst. 1 TŘ, což znamená, že 

předseda senátu (případně samosoudce – srov. § 290 TŘ) vyzve státního zástupce, aby 

vadu odstranil, tj. vymezil, zda podává odvolání ve prospěch či v neprospěch 

obžalovaného.96 I přesto, že odvolání musí být podle § 249 odst. 1 TŘ odůvodněno, zákon 

nestanoví výslovné důvody odvolání [jako je tomu například u dovolání (srov.  

§ 265b TŘ)]. Oprávněná osoba může napadat rozsudek z různých důvodů, jež považuje 

za významné. Zákon v ustanoveních § 257 a 258 TŘ specifikuje, které důvody 

opodstatňují zrušení rozsudku soudu prvního stupně.97 Pro oprávněné osoby mohou tato 

dvě ustanovení sloužit jako mantinely, v nichž se budou pohybovat, pokud chtějí reálně 

směřovat ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně. Oprávněné osoby budou v odvolání 

uvádět zejména skutečnosti, zda napadají vady hmotněprávní, skutkové či procesní98. 

Odvolání je obecným opravným prostředkem, nesměřuje tedy pouze proti konkrétnímu 

typu vad a je jím možno napadat všechny typy. Vymezením vad oprávněnou stranou je 

vlastně vymezen rozsah přezkumu odvolacího soudu.99 Odvolání není třeba odůvodňovat 

ve všech směrech detailně a komplexně, nýbrž postačí uvést, které výroky rozsudku jsou 

napadány, jaké vady jsou rozsudku vytýkány, případně jaké vady jsou vytýkány řízení, 

jež mu předcházelo. Dále není třeba odvolání detailně rozvádět. Nicméně, jak uvádí 

Mandák100, podrobné zdůvodnění odvolání je v zájmu každého odvolatele. Jestliže 

oprávněná osoba odvolání v osmidenní lhůtě řádně neodůvodní, případně neodůvodní 

vůbec, nemůže jí být uložena pořádková pokuta podle § 66 odst. 1 TŘ za nedodržení 

lhůty, nýbrž její sankcí bude odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 TŘ.101 

Vzhledem ke skutečnosti, že samotné rozsudky mnohdy čítají několik desítek 

stran a soudy mají na jejich vyhotovení dostatek času, nezdá se být osmidenní lhůta na 

podání odvolání spolu s odůvodněním dostatečná. V praxi bývá tento nedostatek řešen 

                                                 
96 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2003, sp. zn. 5 Tdo 1205/2000, č. 27/2004 Sb. rozh. tr. 
97 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2990. 
98 Srov. kapitola č. 3 této práce. 
99 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 630. 
100 MANDÁK, Václav. Povinnost odůvodnit odvolání v trestních věcech In: Bulletin advokacie, 2000,  

č. 6 - 7, s. 59. 
101 Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. října 1981, sp. zn. Tz 42/81, č. 3/1983 Sb. rozh. tr. 



 

53 

 

tzv. „bianco odvoláním“, kdy oprávněná osoba podá odvolání, aniž by ho odůvodnila. 

Předseda senátu soudu prvního stupně posléze vyzve osobu podle § 251 TŘ k tomu, aby 

v náhradní lhůtě odvolání odůvodnila. Než se soud většinou k tomuto kroku dostane, 

poskytne tato skutečnost oprávněné osobě dostatek času na řádné odůvodnění odvolání. 

Je otázkou, zda je tento stav žádoucí, či nikoliv. Jak uvádím v kapitole č. 5 této práce, 

mohla by nám být vzorem rakouská právní úprava, kdy je nejdříve aplikována velmi 

krátká lhůta k samotnému podání odvolání, což zajistí rychlé nabytí právní moci, 

případně rychlou informaci pro strany trestního řízení, zda bylo odvolání podáno. 

Následně je teprve užita delší lhůta, v níž má odvolatel povinnost odvolání odůvodnit. 

Podle § 249 odst. 1 TŘ je nutno vymezit, proti kterým výrokům rozsudku odvolání 

směřuje. Odvolání může směřovat například pouze proti výroku o trestu či výroku o 

náhradě škody. Měnit rozsah, v němž je rozsudek soudu prvního stupně napadán, je 

v zásadě přípustné, byť často ztěžuje práci soudu. Dodatečným doplňováním by však 

neměla být obcházena povinnost odůvodnit odvolání v zákonných lhůtách.102 Podle  

§ 249 odst. 3 TŘ má odvolatel právo opřít odvolání o nové skutečnosti a důkazy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že trestní řízení znamená citelný zásah práv a svobod osob, 

není na místě uplatnění zásady koncentrace řízení, jako je tomu například ve správním 

právu či občanském právu procesním. Aby mohly být nové skutečnosti a důkazy řádně 

uplatněny, nemusí se vyskytnout teprve po vyhlášení rozsudku, nýbrž již během 

původního řízení, kdy je však strany z určitých důvodů neuplatnily. Někdy se jedná o 

strategický krok procesních stran, kdy si určité důkazy či skutečnosti nechávají na 

uplatnění až před odvolací soud.  

I když není v českém trestním procesu autoremedura u odvolání přípustná, 

neznamená to, že by se veškerá činnost po podání odvolání odehrávala u odvolacího 

soudu. Samozřejmě, že stěžejní činnost, tj. samotné meritorní rozhodování, se u 

odvolacího soudu provádí, avšak méně závažné, respektive formální věci, se nadále 

odehrávají u soudu prvního stupně. Je tomu zejména z toho důvodu, aby odvolací soudy 

nebyly zahlcovaný nesmyslnými a zcela vadnými podáními. Má tím být zajištěno, že na 

odvolací soud budou přicházet již pouze odvolání, která splňují formální náležitosti, 

případně bude zajištěno, že strany dostaly možnost zhojit vady a neučinily tak. 

V posledním případě odvolací soud učiní pouze formální krok, tj. zamítnutí či odmítnutí 

podle § 253 odst. 1 a 3 TŘ, aniž by se sám musel zatěžovat výzvami k odstranění vad. 

                                                 
102 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2991. 
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Jak již bylo řečeno, odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje  

(§ 248 odst. 1 TŘ). Hlavním cílem soudu prvního stupně je odstranění nedostatků 

odvolání podle § 249 odst. 1 TŘ a ostatním stranám umožnit vyjádřit se k podanému 

odvolání. Předseda senátu či samosoudce začne přezkoumávat, zda má podané odvolání 

náležitosti obsahu podle § 249 odst. 1 TŘ. Jakmile je odvolání bezvadné, aplikuje se 

postup dle § 251 odst. 3 TŘ, tj. po uplynutí lhůt předseda senátu či samosoudce doručí 

stejnopis odvolání a jejich odůvodnění ostatním stranám a spis předloží odvolacímu 

soudu. Nastane-li však situace, že podané odvolání dané náležitosti obsahu nesplňuje, pak 

předseda senátu nebo samosoudce aplikuje ustanovení § 251 odst. 1 a 2 TŘ. Trestní řád 

v tomto případě rozlišuje dvě kategorie odvolání. První kategorií jsou odvolání, jež byla 

podána státním zástupcem, obhájcem obžalovaného či zmocněncem poškozeného či 

zúčastněné osoby, případně obžalovaným, který má obhájce, nebo poškozeným či 

zúčastněnou osobu, která má zmocněnce (§ 251 odst. 1 TŘ). Druhou kategorií jsou ta 

odvolání, která podal obžalovaný, jenž nemá obhájce, či poškozený nebo zúčastněná 

osoba, která nemá zmocněnce (§ 251 odst. 2 TŘ). V případě první kategorie vyzve 

předseda senátu či samosoudce soudu prvního stupně, aby odvolatelé vady ve lhůtě pěti 

dnů odstranili. Dále je upozorní na to, že v opačném případě bude odvolání odmítnuto 

podle § 253 odst. 3 TŘ. Výzva předsedy senátu či samosoudce má formu opatření, v níž 

musí být upozorněno i na zjištěné nedostatky náležitostí obsahu odvolání.  

V praxi nepanuje všeobecná shoda na tom, zda je lhůta pěti dnů propadná, či 

nikoliv. Dle některých autorů komentářové literatury v praxi převládá názor, že lhůta 

propadná není, a tudíž je možné vady zhojit i po jejím marném uplynutí.103 Nicméně 

existují i názory opačné, a to i v některých soudních rozhodnutích. Tak například Krajský 

soud v Plzni doslova říká: „Lhůtu k odstranění vad odvolání podle § 251 odst. 1 TŘ nelze 

prodloužit, neboť jde o lhůtu zákonnou a trestní řád na možnost jejího prodloužení 

nepamatuje“.104 Osobně se rovněž přikláním spíše k názoru, který byl vysloven v tomto 

rozhodnutí, k čemuž mě vedou tři argumenty. Za prvé samotná výzva soudu prvního 

stupně obsahuje upozornění, že v případě, že nebudou nedostatky odstraněny v uvedené 

lhůtě, bude odvolání odmítnuto. V zákoně není uvedena žádná možnost dodatečného 

odstranění nedostatků a s nedodržením lhůty je spojeno odmítnutí odvolání. Pokud 

v praxi převládá opak, pak je upozornění na odmítnutí odvolání nepřesnou či zavádějící 

                                                 
103 Tamtéž. s. 3008. 
104 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. února 2002, sp. zn. 6 To 1004/2001, č. 59/2002 Sb. rozh. 

tr. 
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informací. Odvolatel by po uplynutí pětidenní lhůty mohl s ohledem na upozornění ve 

výzvě vzdát svou snahu a nedostatky již neodstraňovat, neboť by mohl být přesvědčen o 

tom, že již nemá šanci, protože s uplynutím lhůty je spojeno dle upozornění odmítnutí 

odvolání, nicméně učinil-li by tak, mohlo by ještě byt leccos zachráněno. Za druhé mi 

tento přístup přijde poněkud diskriminační, poněvadž na zahlcenějších soudech může 

k odmítnutí odvolání z důvodu promeškání pětidenní lhůty dojít mnohem později, a tím 

pádem má odvolatel mnohem déle času zhojit vady odvolání, než na soudech, které nejsou 

tolik zaneprázdněné. Zde může dojít k odmítnutí i během pár dnů po zmeškání lhůty. A 

konečně za třetí existuje možnost analogicky využít institutu navrácení lhůty podle  

§ 61 TŘ.105 Samozřejmě jsem si u tohoto argumentu vědom, že pro navrácení lhůty je 

třeba splnit důležité důvody. Argumenty ve smyslu toho, že neuznáme-li pozdě podané 

odstranění nedostatků, povede to k výraznému zkrácení práva odvolatele, jsou dle mého 

názoru liché. Nehledě na to, že pětidenní lhůta dle § 251 odst. 1 TŘ je již lhůtou náhradní, 

neboť následuje až po primární osmidenní lhůtě. Pozdě podané odstranění nedostatků je 

pak pouze věcí liknavosti odvolatele. Ve vážných důvodech může využít institutu 

navrácení lhůty. Chceme-li skutečně vykládat toto ustanovení tak, jak jej dle komentářové 

literatury většina praxe vykládá, je dle mého názoru třeba změnit dikci daného ustanovení 

tak, aby to bylo v souladu s ustálenou praxí. V opačném případě mi připadá, že si soudní 

moc spíše vytváří svá vlastní pravidla nad rámec zákona, než aby je pouze interpretovala. 

Nicméně Ústavní soud judikoval, že posouzení lhůty podle § 251 odst. 1 TŘ jako lhůty 

propadné směřuje k příliš restriktivnímu formálnímu omezení základního práva na podání 

odvolání.106 Z výše uvedených názorů se kloním spíše k rozhodnutí Krajského soudu 

v Plzni, přičemž nikterak nezpochybňuji autoritu Ústavního soudu. Jeho rozhodnutími je 

zajisté třeba se řídit, nicméně můj rozbor je spíše z hlediska teoretického, který směřuje 

spíše k tomu, že ideálním řešením by byla změna klíčového ustanovení ze strany 

zákonodárce. 

V případě druhé kategorie odvolatelů (tj. těch odvolatelů, kteří nejsou 

kvalifikovaně zastoupeni) je předseda senátu či samosoudce kromě výzvy podle  

§ 251 odst. 1 TŘ povinen ve výzvě poskytnout potřebné poučení k odstranění vad 

odvolání (§ 251 odst. 2 věta první TŘ). Poučením se rozumí „vysvětlení zákonných 

obsahových náležitostí odvolání ve světle chyb či neúplností tohoto podání (§ 249 odst. 1 

                                                 
105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. března 2005, sp. zn. 11 Tdo 19/2005, č. 60/2005 Sb. rozh. tr. 
106 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 276/04 ze dne 3. srpna 2005 (publikováno pod č. N 149/38 SbNU. 
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věta první a § 59 odst. 4 TŘ)“.107 Uvedené poučení zákon nařizuje vzhledem ke 

skutečnosti, že odvolatelé nejsou kvalifikovaně zastoupeni a nemusí dostatečně rozumět 

důvodům výzvy. Zákonodárce se proto rozhodl usnadnit činnost těchto odvolatelů 

alespoň tím, že jim bude poskytnuto toto poučení. Lhůta v případě odvolatelů této 

kategorie je delší a činí 8 dnů. Je navíc pouze lhůtou pořádkovou a po jejím marném 

uplynutí a nečinnosti odvolatele následuje postup předsedy senátu či samosoudce podle 

§ 251 odst. 2 věty druhé TŘ. Ten ustanoví odvolateli obhájce pouze za účelem 

odůvodnění odvolání, případně i obhajování v celém odvolacím řízení. Obhájce je 

ustanoven pouze tehdy, jestliže obžalovaný zůstal nečinný, tzn., že sám neodstranil vady 

podaného odvolání, případně vyžaduje-li to povaha projednávané věci, a zároveň si sám 

nezvolil obhájce. Zde vidí problém Mandák108, neboť pojem "povaha projednávané věci" 

nezahrnuje psychické vlastnosti a schopnosti obžalovaného, což by dle jeho názoru mělo 

být rovnocenným hlediskem pro úvahu soudu o potřebě ustanovit obžalovanému obhájce. 

Vhodnější by dle jeho názoru měla být úprava, která by zavazovala soud k ustanovení 

advokáta vždy, když by odvolání obžalovaného nemělo obsahové náležitosti. 

S ustanoveným obhájcem jedná předseda senátu či samosoudce tak, jakoby šlo o obhájce, 

který už obžalovaného zastupoval v době podání odvolání, tzn., že dále postupuje podle 

§ 251 odst. 1 TŘ a stanoví mu pětidenní procesní lhůtu s upozorněním, že nebudou-li 

odstraněny vady odvolání v této lhůtě, odvolací soud podané odvolání odmítne podle 

§ 253 odst. 3.109  

Nyní bych se rád zamyslel nad dostatečností či užitečností pětidenní lhůty po 

ustanovení obhájcem. Dle mého názoru není zákonodárcem stanovený způsob řešení 

zcela šťastný. Vzhledem ke skutečnosti, že advokát ustanovený pro odstranění vad 

podaného odvolání je v konkrétním případě novým činitelem trestního řízení, není 

seznámen se spisovým materiálem ani s dosavadním průběhem trestního řízení. Existují 

případy, kdy spisový materiál má několik tisíc stran a k seznámení s takto obsáhlými 

materiály není lhůta pěti dnů jistě dostatečná. Dalším problémem může být vytíženost 

advokáta, jenž má na nejbližší dny už naplánovaný svůj program, např. účast u výslechu, 

jednání u soudu či jiné schůzky. Rovněž by bylo vhodné, aby se před odstraněním vad 

                                                 
107 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní řád: komentář II. díl (§ 180 až 471). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. s. 369. 
108 MANDÁK, Václav. Povinnost odůvodnit odvolání v trestních věcech In: Bulletin advokacie, 2000,  

č. 6 - 7, s. 60. 
109 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 3010. 



 

57 

 

odvolání advokát s obžalovaným viděl a poradil se s ním. Z hlediska časového to může 

být problém, neboť advokát může být na druhém konci republiky než jeho obžalovaný. 

Při změně advokáta během hlavního líčení bývá jednání odročeno na soudem stanovenou 

dobu tak, aby měl nový advokát dostatek času seznámit se se spisovým materiálem a 

připravit vhodný způsob obhajoby. Je pravdou, že u některých banálních případů je lhůta 

pěti dnů dostatečná, a proto nejsem ani tak zastáncem prodloužení této zákonné lhůty 

v daném případě, nýbrž považoval bych za moudré její zrušení. Domnívám se, že by bylo 

rozumnější v případě, že bude ustanoven advokát na zhojení vad podaného odvolání, aby 

se nepřecházelo do režimu ustanovení § 251 odst. 1 TŘ, nýbrž aby předseda senátu dle 

svého uvážení poskytl advokátovi přiměřenou lhůtu, s ohledem na složitost a obsáhlost 

případu a na závažnost nedostatků podaného odvolání., tj. lhůtu soudcovskou, která by 

mohla být v případech zvláštního zřetele hodných na žádost advokáta i prodloužena. 

Nedodržení lhůty stanovené předsedou senátu by mohlo být dále spojeno s následkem 

odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 TŘ. Je pravdou, že tato změna by nebyla zcela 

v souladu se zásadou rychlosti trestního řízení, nicméně zásada rychlosti není jedinou a 

nejdůležitější zásadou a ve prospěch zásady práva na obhajobu bych tuto změnu 

upřednostnil. 

Jakmile uplynou lhůty k podání odvolání, případně lhůty k odstranění vad podle 

§ 251 odst. 1 a 2 TŘ, všem oprávněným osobám, doručí předseda senátu nebo 

samosoudce stejnopis odvolání s odůvodněním ostatním stranám. Aniž by dále vyčkával 

na jejich vyjádření, předloží spis odvolacímu soudu (§ 251 odst. 3 TŘ). Důvodem pro 

nutnost počkat na uplynutí lhůt u všech stran je snaha, aby mohlo být o všech odvoláních 

proti témuž rozsudku rozhodnuto odvolacím soudem najednou.110 Předseda senátu nebo 

samosoudce nevyčkává na vyjádření ostatních stran k odvolání, neboť to již nebude 

v jeho kompetenci. Řízení se okamžikem předání spisu odvolacímu soudu k tomuto 

soudu přesouvá. Předseda senátu či samosoudce taktéž předá veškeré spisy odvolacímu 

soudu i v případě, že existují důvody pro zamítnutí odvolání podle § 253 odst. 1 TŘ, 

případně pro odmítnutí odvolání dle § 253 odst. 3 TŘ. Meritorně rozhodovat o zamítnutí 

či odmítnutí je příslušný pouze odvolací soud, který bude mít již připravenou půdu od 

soudu prvního stupně a může vcelku rychle vydat usnesení o zamítnutí či odmítnutí 

odvolání. Proti těmto usnesením není stížnost přípustná (§ 141 odst. 1 a 2 TŘ). 

                                                 
110 Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 26. června 1968, sp. zn. 3 Tz 23/68, č. 52/1968 Sb. rozh. tr. 
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4. 5 Řízení u odvolacího soudu 

Jak bylo pojednáno, Česká republika uplatňuje dvoustupňový model soudnictví. 

V prvním stupni jsou věcně příslušné rozhodovat buď okresní, nebo krajské soudy. Pouze 

v Praze a v Brně se terminologie odlišuje, nicméně příslušnost je stejná. Funkční 

příslušnost v trestním procesu, tj. příslušnost soudu, který je oprávněn rozhodovat o 

odvolání, řeší ustanovení § 252 TŘ, které zároveň zakotvuje jeho devolutivní účinek. Dle 

tohoto ustanovení rozhoduje o odvolání krajský soud v případě, že v prvním stupni 

rozhodoval okresní soud. V případě, že byl podle § 17 TŘ příslušný soud krajský, pak o 

odvolání rozhoduje soud vrchní. Krajských soudů je v České republice sedm (Ostrava, 

Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Ústní nad Labem, Plzeň a Praha) a činnost 

krajského soudu na území hlavního města Prahy vykonává pražský Městský soud. Vrchní 

soudy jsou dva, jeden de facto pokrývá území Čech (Vrchní soud v Praze) a druhý 

pokrývá území Moravy a české části Slezska (Vrchní soud v Olomouci). Který konkrétní 

soud je příslušný rozhodovat, lze zjistit v přílohách k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů. V jakém 

složení budou odvolací soudy rozhodovat, je uvedeno v ustanoveních § 27 a  

§ 31 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Krajské i vrchní soudy rozhodují v tříčlenných 

senátech, které jsou složené z předsedy senátu a dvou soudců. S ohledem na skutečnost, 

že v senátech prvostupňových soudů se na rozhodovací činnosti podílí i laici v podobě 

přísedících, kteří mohou dokonce předsedu senátu přehlasovat, se zákonodárce rozhodl, 

že u odvolacích senátů tomu tak nebude. Tímto krokem by měla být zajištěna 

profesionalita soudců a jejich odbornost. V řízení ve věcech mladistvých jsou u nás 

zřízeny tzv. soudy pro mládež. Nejedná se však o specializovanou soudní soustavu 

zaměřenou na mladistvé, nýbrž o specializované senáty obecných odvolacích soudů  

[§ 2 odst. 2 písm. d) ZSVM]. S ohledem na § 1 odst. 2 TOPO se tato funkční příslušnost 

uplatní i v řízení ve věcech právních osob. 

 Z hlediska forem odvolacího řízení je nutno podotknout, že odvolací soudy nikdy 

nerozhodují o odvolání v hlavním líčení (§ 263 a contrario TŘ). Hlavní líčení je určeno 

pro zásadní otázky rozhodování o vině a trestu pouze před nalézacím soudem. Otázky, 

jež se svým významem blíží rozhodování o vině a trestu, řeší soud v tzv. veřejném 

zasedání. Toto zasedání je typickou formou i pro rozhodování odvolacích soudů  

(§ 263 odst. 1 věta první TŘ). Nicméně existují i výjimky, kdy odvolací soud ve spíše 

formálních záležitostech může rozhodnout též v neveřejném zasedání. Výjimky jsou 
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uvedeny v ustanovení § 263 odst. 1 věta druhá písm. a) a b). Jedná se o zamítnutí či 

odmítnutí odvolání podle § 253 TŘ, dále o rozhodnutí o přerušení trestního stíhání podle 

§ 255 TŘ, dále o rozhodnutí o zrušení rozsudku v případech uvedených v § 257 TŘ 

(odvolací soud rozsudek zruší a zároveň rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o 

příslušnosti soudu nebo věc postoupí jinému orgánu, měl-li tak učinit již soud prvního 

stupně, zejm. jedná-li se o přestupek, nikoliv trestný čin, případně trestní stíhání zastaví, 

podmíněně zastaví či schválí narovnání, anebo trestní stíhání přeruší, měl-li tak učinit již 

soud prvního stupně), a konečně o rozhodnutí o zrušení rozsudku podle § 258 odst. 1 TŘ 

tehdy, je-li zřejmé, že vadu nelze odstranit ve veřejném zasedání. 

 Jakmile je spisový materiál doručen na odvolací soud, je přidělen konkrétnímu 

senátu. Předseda daného senátu nejdříve v rámci přípravy spis přezkoumá, a to jak 

z formálních hledisek (zda byly skutečně splněny podmínky pro předložení spisu 

odvolacímu soudu), tak z materiálních hledisek (zejména z hlediska, zda je nutno 

nařizovat veřejné zasedání nebo je možno rozhodnout v zasedání neveřejném).111 

Rozhodnutí o tom, ve které formě se bude konat odvolací řízení, záleží i na způsobu 

dokazování, které soud zamýšlí před vydáním svého rozhodnutí provést. Shledá-li soud, 

že je nezbytné vyslechnout svědky, musí konat odvolací řízení ve formě veřejného 

zasedání. Konal-li soud veřejné zasedání a provedl v něm dokazování, nemůže již o 

podaném odvolání po odročení meritorně rozhodnout v neveřejném zasedání.112 

 Obecná úprava pro průběh veřejného zasedání je obsažena v hlavě XIV. trestního 

řádu, konkrétně v ustanoveních § 232 – 239a TŘ. Pro odvolací řízení se tak užije obecná 

úprava přípravy veřejného zasedání, přítomnosti osob, průběhu, případně provádění 

dokazování a konečných návrhů. S ohledem na § 238 TŘ se na veřejnost, počátek a 

odročení veřejného zasedání užijí přiměřeně ustanovení o hlavním líčení. Specifika 

veřejného zasedání u odvolacího řízení jsou stanovena v § 263 TŘ. Veřejné zasedání se 

koná za stálé přítomnosti všech členů senátu a zapisovatele (§ 234 odst. 1 věta první TŘ). 

Účast státního zástupce při veřejném zasedání v odvolacím řízení je oproti obecným 

ustanovením vždy povinná (§ 263 odst. 2 TŘ). Účast obhájce je nutná pouze v těch 

případech, kdy je nutná v hlavním líčení. Státní zástupce i obhájce se o konání veřejného 

zasedání vyrozumívají (§ 233 odst. 1 TŘ). Účast obžalovaného, jenž je na svobodě, nutná 

není, a to za předpokladu, že byl řádně vyrozuměn a odvolací soud dospěje k závěru, že 

                                                 
111 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 815 (marg. č. 2765). 
112 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2015, sp. zn. 6 Tdo 766/2015-22, č. 7/2016 Sb. rozh. tr. 
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jeho účast není nutná. Jestliže odvolací soud nazná opak, pak obžalovaného k veřejnému 

zasedání předvolá (§ 233 odst. 1 věta první TŘ). Obžalovaný, který se nachází ve vazbě 

nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, nemusí být u veřejného zasedání přítomen tehdy, 

jestliže výslovně prohlásí, že se vzdává účasti na tomto zasedání (§ 263 odst. 4 TŘ). 

Speciální úprava je v řízení proti mladistvému, kdy nelze veřejné zasedání konat 

v nepřítomnosti mladistvého (§ 64 odst. 1 ZSVM). To platí i v případě, že mladistvý 

výslovně souhlasil s tím, aby se veřejné zasedání konalo v jeho nepřítomnosti.113 O 

konání veřejného zasedání o odvolání se vyrozumívají též osoby, které podaly odvolání 

a osoby, které mohou být rozhodnutím odvolacího soudu přímo dotčeny, tj. poškozený a 

zúčastněná osoba, případně jejich zástupci či zmocněnci (§ 233 odst. 1 věta druhá TŘ). 

V řízení ve věcech mladistvých se o konání veřejného zasedání vyrozumívají též zákonní 

zástupci či opatrovníci mladistvého a dále příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Osoba, která podala odvolání, dále osoba, která může být přímo dotčena rozhodnutím, 

obhájce či zmocněnec těchto osob a státní zástupce musí mít minimálně pětidenní lhůtu 

k přípravě na veřejné zasedání (§ 233 odst. 2 věta první TŘ). Tuto lhůtu lze zkrátit pouze 

se souhlasem toho, v jehož zájmu je lhůta dána (§ 233 odst. 2 věta druhá TŘ). U ostatních 

osob (např. svědků, znalců či tlumočníků) postačí lhůta třídenní (§ 233 odst. 2 věta třetí 

TŘ).  

Předseda senátu zahájí veřejné zasedání o odvolání sdělením věci, tj. odvoláním 

napadeného rozsudku soudu první instance, obžalovaného, podaných odvolání a osob 

odvolatelů (§ 205 odst. 1 ve spojení s § 238 TŘ).114 Po sdělení věci předseda senátu zjistí, 

zda se dostavily osoby, které byly k veřejnému zasedání předvolány nebo o něm 

vyrozuměny, tj. zjistí totožnost těchto osob, a dále si ověří, zda byla zachována lhůta 

k přípravě u osob, u nichž je tato lhůta povinná (§ 205 odst. 1 ve spojení s § 238 TŘ). 

Zjistí-li předseda senátu, že lhůta u některé z těchto osob nebyla zachována a tato osoba 

nesouhlasí s jejím zkrácením, musí veřejné zasedání o odvolání odročit (§ 219 odst. 1 ve 

spojení s § 238 TŘ). Zjistí-li předseda senátu, že se dostavily osoby, jejichž účast je 

povinná a že byly zachovány výše uvedené lhůty, pak sám, případně jím určený člen 

senátu, přednese rozsudek a podá zprávu o stavu věci (§ 263 odst. 5 věta první TŘ). 

Přednesením rozsudku se nerozumí doslovné přečtení, nýbrž seznámení s těmi částmi 

rozsudku, jež jsou odvoláním napadány, případně s těmi částmi, jež musí soud dle  

                                                 
113 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2007, sp. zn. 8 Tdo 921/2007. 
114 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní řád: komentář II. díl (§ 180 až 471). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. s. 436. 
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§ 254 TŘ přezkoumat, i když napadeny nebyly, a dále s hlavními body odůvodnění, které 

vedly ke konkrétnímu výroku o trestu, příp. ochranném opatření, o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení.115 Zpráva o stavu 

věci seznámí přítomné s dosavadním průběhem trestního řízení. Mělo by se jednat o 

faktografický přehled doposud proběhlého řízení. Předseda senátu by ve zprávě o stavu 

věci rozhodně neměl zaujímat své stanovisko či hodnotit napadený rozsudek.116 Jedná se 

spíše o objektivní sled informací bez subjektivních hodnotících soudů či názorů. Po 

přednesení zprávy o stavu věci sdělí odvolatel své odvolání v podobném duchu, jako se 

přednáší rozsudek. Nicméně nikdo nemůže bránit odvolateli, aby své odvolání přečetl 

slovo od slova. Zpravidla se to však v praxi neděje a jsou sděleny pouze stěžejní body 

odvolání. Není-li odvolatel přítomen, přečte odvolání včetně jeho odůvodnění předseda 

senátu nebo jiný člen senátu (§ 263 odst. 5 věta druhá TŘ). Následně mohou přednést svá 

vyjádření státní zástupce a osoby, které nejsou odvolateli a mohou být rozhodnutím 

odvolacího soudu přímo dotčeny. Dále mohou tyto subjekty přednést své návrhy na 

provedení dokazování (§ 263 odst. 5 věta třetí TŘ). Po skončení přednesů vyjádření ve 

veřejném zasedání o odvolání soud rozhodne, zda zahájí provedení důkazů potřebných 

pro rozhodnutí o odvolání. Byť je odvolání v našem právním řádu založeno na apelačním 

principu, projevují se v něm jisté prvky kasace. Odvolací soud totiž dokazování provede 

pouze tehdy, nejde-li o rozsáhlé a obtížně proveditelné dokazování, jež by znamenalo 

nahrazování činnosti soudu prvního stupně (§ 263 odst. 6 věta první TŘ). Na provádění 

důkazů se užijí ustanovení o provádění důkazů v hlavním líčení (§ 263 odst. 6 věta druhá 

TŘ), a to zejm. ustanovení § 207 – 215 TŘ. Není-li obžalovaný u veřejného zasedání o 

odvolání přítomen i přesto, že byl řádně předvolán, má se za to, že s přečtením protokolů 

o výslechu svědků a znalců souhlasí (§ 263 odst. 6 věta třetí TŘ). V ustanovení  

§ 263 odst. 7 TŘ nalezneme postup odvolacího soudu při hodnocení důkazů provedených 

ve veřejném zasedání. Z hlediska změny či doplnění skutkových zjištění odvolací soud 

přihlíží jen k těm důkazům, které provedl ve veřejném zasedání. Zde je patrný projev 

zásady bezprostřednosti dle § 2 odst. 12 TŘ, neboť soud nemůže přihlížet k důkazům, 

které bezprostředně sám vlastní činností neprovedl. Tyto provedené důkazy odvolací 

soud hodnotí v návaznosti na důkazy, jež provedl soud prvního stupně v hlavním líčení 

                                                 
115 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 651. 
116 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 3118. 
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(§ 263 odst. 7 věta první TŘ). Hodnocením těchto důkazů soudem prvního stupně je 

odvolací soud vázán. Výjimku tvoří ty důkazy, které odvolací soud ve veřejném zasedání 

o odvolání znovu provedl (§ 263 odst. 7 věta druhá TŘ). Po provádění důkazů musí 

předseda senátu udělit slova stranám ke konečným návrhům (§ 235 odst. 3 věta první 

TŘ). Konečné návrhy lze přirovnat k závěrečným řečem v hlavním líčení. Obžalovaný 

má vždy právo mluvit jako poslední (§ 235 odst. 3 věta druhá TŘ). Po konečných návrzích 

se senát odvolacího soudu odebere k závěrečné poradě, případně se odebere ihned po 

přečtení odvolání, nebylo-li prováděno dokazování. Tento moment je důležitý (srov. 

výše) pro možnost zpětvzetí odvolání. Jakmile se soud odebere k závěrečné poradě, není 

již možné odvolání vzít zpět. Po závěrečné poradě následuje vyhlášení rozhodnutí. 

Rozhodnutí odvolacího soudu se vyhlásí vždy veřejně (§ 236 TŘ). 

 Neveřejné zasedání je připuštěno pouze fakultativně (srov. dikce: může v  

§ 263 odst. 1 TŘ), a to zejména za účelem zrychlení a zjednodušení řízení. Byť neveřejné 

zasedání napomáhá zásadě rychlosti trestního procesu, je v rozporu se zásadou veřejnou, 

a proto je možnost rozhodování v neveřejném zasedání výrazně omezena. Soud musí 

rozhodovat pouze ve výše zmíněných případech v otázkách zejména formální povahy, 

nikoliv v otázkách meritorních. Nejčastěji bude rozhodovat o zamítnutí či odmítnutí 

rozhodnutí podle § 253 odst. 1 a 3 TŘ. Průběh neveřejného zasedání je upraven v obecné 

rovině v hlavě XV. trestního řádu (ustanovení § 240 – 244 TŘ) a právní úprava 

odvolacího řízení nestanoví žádné odchylky pro neveřejné zasedání u odvolání. 

Neveřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu a zapisovatele, jiné 

osoby jsou z účasti na neveřejném zasedání vyloučeny (§ 242 TŘ). V případě, že je třeba 

provést v neveřejném zasedání důkazy, děje se tak prostřednictvím přečtení protokolů a 

jiných písemností (§ 243 TŘ). Rozhodnutí odvolacího soudu v neveřejném zasedání se 

vždy vyhlásí (§ 244 TŘ), nikoliv však veřejně. K vyhlášení dochází za přítomnosti všech 

osob dle § 242 odst. 1 TŘ. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí není vyhlášené 

veřejně, nemá účinky oznámení podle § 137 odst. 1 TŘ. Vždy je tedy nutné, aby bylo 

rozhodnutí vyhlášené v neveřejném zasedání písemně vyhotoveno a opis byl doručen 

stanoveným osobám.117 

 Odvolací soud může též rozhodovat ve vazebním zasedání, a to tehdy, 

nerozhoduje-li ve veřejném zasedání a přichází-li v úvahu rozhodnutí o vazbě, a to buď 
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rozhodnutí o vzetí do vazby, případně jiné rozhodnutí týkající se vazby. Vždy je však 

třeba dodržovat pravidla stanovená v § 73d – 73g TŘ.118 

 

4. 6 Rozhodnutí odvolacího soudu 

 Způsobů rozhodnutí odvolacího soudu je v našem trestním procesu hned několik. 

Existují jak způsoby, kdy se odvolací soud meritorně zabývá napadeným rozsudkem, tak 

způsoby, kdy tomu tak není. Dále existují ta rozhodnutí, kdy odvolací soud z hlediska 

formy rozhoduje usnesením, avšak někdy zase rozsudkem. Nicméně je třeba poznamenat, 

že všechny způsoby rozhodnutí odvolacího soudu jsou v trestním řádu stanoveny 

taxativně. Klíčovými ustanoveními jsou § 253 a 255 – 260 TŘ. S ohledem na výše 

uvedené je v našem právním řádu od roku 2001 zakotven princip vázanosti soudu 

podaným návrhem. Odvolací soud přezkoumává zákonnost a odůvodněnost pouze těch 

oddělitelných výroků (např. výrok o trestu) rozsudku, proti nimž odvolání směřuje a dále 

správnost postupu řízení též pouze z hlediska vytýkaných vad (§ 254 odst. 1 věta první 

TŘ). Princip vázanosti soudu podaným návrhem je umírňován tím, že odvolací soud 

přihlíží též k vadám, jež nejsou namítány za předpokladu, že mají vliv na správnost 

výroků, proti nimž bylo odvolání podáno (§ 254 odst. 1 věta druhá TŘ). Odvolací soud 

tedy přezkoumá i jiné výroky, které nebyly odvoláním napadeny, pokud nesprávnost 

těchto výroků mohla způsobit vady výroku, který byl odvoláním napaden. Dále je princip 

vázanosti soudu podaným návrhem omezen tím, že mají-li vytýkané vady původ v jiném 

výroku, přezkoumává odvolací soud i správnost tohoto výroku za podmínky, že proti nim 

odvolatel mohl podat odvolání (§ 254 odst. 2 TŘ). Jiné omezení se týká případu, kdy 

odvolatel podal odvolání pouze proti výroku o vině. V tomto případě odvolací soud bude 

přezkoumávat i výrok o trestu či další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad 

(§ 254 odst. 3 TŘ). Princip vázanosti soudu podaným návrhem nespočívá jen v omezení 

na konkrétní vytýkané vady, nýbrž i v osobě odvolatele. Odvolací soud přezkoumává 

pouze ty části rozsudku, jež se týkají pouze osoby, které se týká napadená část rozsudku. 

Nicméně tato právní úprava je korigována principem beneficium cohaesionis. Prospívá-

li totiž důvod, podle kterého rozhodl odvolací soud ve prospěch některého obžalovaného 

i dalšímu obžalovanému či zúčastněné osobě, rozhodne soud též ve prospěch tohoto 

dalšího subjektu (§ 261 TŘ). O tomto principu bylo pojednáno v kapitole č. 2 této práce. 

                                                 
118 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 
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Dalším specifickým principem, na němž stojí rozhodování odvolacího soudu, je princip 

zákazu reformationis in peius. V případě, kdy je odvolání podáno pouze ve prospěch 

obžalovaného (nezáleží na tom kým), nemůže odvolací soud rozhodnout v neprospěch 

obžalovaného (§ 259 odst. 4 TŘ). Dalším specifikem rozhodování (i v případech 

podaného odvolání v neprospěch) odvolacího soudu je nemožnost uznat obžalovaného 

vinným skutkem, pro nějž byl napadeným rozsudkem zproštěn [§ 259 odst. 5 písm. a) 

TŘ], nebo ho uznat vinným těžším trestným činem, než jakým ho mohl v napadeném 

rozsudku uznat vinným soud prvního stupně [§ 259 odst. 5 písm. b) TŘ]. 

 Nyní se budu zabývat konkrétními způsoby rozhodnutí odvolacího soudu. 

Standardní formou jednání, při níž odvolací soud rozhoduje o odvolání, je veřejné 

zasedání. Méně závažná rozhodnutí může činit též v neveřejném zasedání. Nicméně 

rozhodování v neveřejném zasedání je pouze možností, což znamená, že veškerá 

rozhodnutí, považuje-li to za vhodnější, může činit ve veřejném zasedání. Z hlediska 

formy rozhodnutí rozhoduje odvolací soud rozsudkem tehdy, jestliže ruší napadený 

rozsudek a následně sám rozhodne ve věci (§ 259 odst. 3 TŘ), a tehdy, kdy pouze doplňuje 

chybějící nebo neúplný výrok v rozsudku, aniž by rozsudek rušil (§ 259 odst. 2 TŘ). 

V ostatních případech rozhoduje odvolací soud usnesením (§ 119 odst. 1 TŘ). Konkrétní 

možné způsoby rozhodnutí odvolacího soudu jsou následující: 

  1. Usnesení o zamítnutí odvolání podle § 253 odst. 1 TŘ. Toto rozhodnutí může 

odvolací soud učinit i v neveřejném zasedání [§ 263 odst. 1 písm. a) TŘ]. Důvodem 

zamítnutí je podání odvolání opožděně či neoprávněnou osobou (tj. i osobou, která se 

odvolání vzdala či jej vzala zpět a následně jej opětovně podala). Odvolací soud v tomto 

případě odvolání zamítne, aniž by napadený rozsudek přezkoumával. Nicméně řídila-li 

se oprávněná osoba nesprávným poučením soudu (např. kdy soud v poučení o opravném 

prostředku uvedl, že odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů), pak nelze odvolání zamítnout 

jako opožděné, pokud bylo podáno v souladu s tímto chybným poučením (§ 253 odst. 2 

TŘ). S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je u nás velmi pomalé a formalistické, je 

otázkou, zda by ve prospěch zásady rychlosti trestního procesu nebylo vhodné, aby 

usnesení o zamítnutí odvolání z těchto důvodů mohl učinit již prvoinstanční soud. Než se 

věc dostane k odvolacímu soudu a následně než se odvolací soud dostane ke spisu, uběhne 

zpravidla mnoho času. Není zde totiž problémem otázka výkladu právních předpisů, 

posouzení skutku či právní kvalifikace. Jedná se pouze o technickou záležitost, kdy soud 

zjistí, zda odvolání bylo podáno včas či nebylo, případně zjistí, zda odvolatel byl toto 

odvolání oprávněn podat. Vzhledem k tomu, že zde není potřeba rozsáhlého právnického 
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zkoumání, přikláněl bych se k tomu, aby nový trestní řád zakotvil tento způsob 

rozhodnutí již pro soud prvního stupně. Nicméně jsem si plně vědom, že problémem by 

v tomto případě mohla být skutečnost, že bychom tímto způsobem zamezili možnosti 

přezkoumat podané odvolání jiným soudcem v případě, že v prvním stupni rozhoduje 

samosoudce. Právní úpravu by však bylo možné učinit kompromisním způsobem. 

Například by se nemusela vztahovat na řízení před samosoudcem nebo by o zamítnutí 

mohl rozhodovat pouze senát soudu prvního stupně (i v případě, kdy v prvním stupni 

rozhodoval samosoudce). Samozřejmě by nastavení těchto pravidel muselo být na 

základě odborné diskuze. Ještě bych se rád pozastavil nad zdánlivě marginální záležitostí, 

avšak dle mého názoru problematickou, a sice terminologií v ustanovení § 253 odst. 1 

TŘ. V našem právním řádu se již po dlouhou dobu rozlišují pojmy odmítnutí a zamítnutí. 

Odmítnutím se zpravidla rozumí nevyhovění návrhu s tím, že se daný orgán konkrétním 

návrhem ani nezabývá. Povětšinou z formálních důvodů, kdy není důvod se návrhem 

meritorně zabývat. Naopak u zamítnutí se oprávněný orgán návrhem meritorně zabývá, 

zkoumá jej a projednává. Zamítnutí jako takové je potom nevyhovění návrhu, který nebyl 

po obsahové stránce důvodný. Tomuto členění pak odpovídá ustanovení § 253 odst. 3 TŘ 

a § 256 TŘ. Nicméně ustanovení § 253 odst. 1 TŘ se obvyklému členění vymyká. 

Nevidím jediný důvod, proč by se mělo odvolání podané opožděně či neoprávněnou 

osobou zamítat. Jedná se o způsob nevyhovění návrhu z formálních důvodů, kdy odvolací 

soud napadený rozsudek meritorně nezkoumá. Podle mého názoru by bylo vhodné, kdyby 

zákonodárce přistoupil v rámci větší novely trestního řádu, případně u nového trestního 

řádu, k tomu, aby z těchto důvodů bylo odvolání odmítáno, nikoliv zamítáno. V tomto 

případě se jedná spíše o nepřesnost zákonodárce při tzv. velké novele trestního řádu119, 

kdy tato novela zavedla možnost odmítnutí odvolání, aniž by byla upravena terminologie 

v nevyhovění návrhu za těchto okolností. Byť se může zdát, že jde o nepodstatnou 

technickou záležitost, jsem přesvědčen o opaku, protože právní řád by ve své terminologii 

z hlediska preciznosti měl být jednotný. Právě na takových maličkostech může stát 

pomyslná pyramida nepřehlednosti a nejednotnosti právního řádu. 

 2. Usnesení o odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 TŘ. Stejně jako 

v předchozím případě může odvolací soud učinit i toto rozhodnutí v neveřejném zasedání 

[§ 263 odst. 1 písm. a) TŘ]. Jak již bylo uvedeno výše, odmítnutí odvolání bylo zavedeno 

do právního řádu tzv. velkou novelou trestního řádu. Důvodem bylo zrušení revizního 

                                                 
119 Srov. kapitola č. 1 této práce. 
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principu, kdy je nyní nutné vymezit v odvolání vytýkané vady a ve lhůtě jej odůvodnit.120 

K odmítnutí odvolání může dojít v případě, že odvolání nesplňuje náležitosti obsahu 

odvolání. Náležitostmi obsahu jsou označení odvolatele, specifikace rozsudku, konkrétní 

vymezení výroků, popis vad. U odvolání podaného státním zástupcem též skutečnost, zda 

jej podává ve prospěch či v neprospěch obžalovaného.121 Jestliže odvolání uvedené 

náležitosti nemá ve lhůtě stanovené pro podání odvolání, případně ve lhůtě náhradní 

podle § 251 TŘ, pak odvolací soud odvolání odmítne. Odvolání však nelze odmítnout 

tehdy, nebyla-li oprávněná osoba poučena podle § 249 odst. 1 TŘ o tom, že odvolání musí 

být odůvodněno a také tehdy, nebyla-li osobě podle § 251 odst. 2 TŘ poskytnuta pomoc 

při odstraňování vad odvolání (§ 253 odst. 4 TŘ). Je otázkou, zda by stejně jako 

v předchozím případě neměl z důvodu rychlosti řízení i v tomto případě rozhodovat již 

soud prvního stupně. Opět jde pouze o posouzení formálních náležitostí, nikoliv o 

rozsáhlou právní analýzu. Navíc sám předseda senátu soudu prvního stupně, případně 

samosoudce, zkoumá tyto obsahové náležitosti taktéž a následně stanovuje nápravnou 

lhůtu (§ 251 TŘ). I v tomto případě by se průběh odvolacího řízení posunul ve prospěch 

zásady rychlosti. 

 3. Usnesení o přerušení trestního stíhání podle § 255 TŘ. Také tuto formu 

rozhodnutí lze učinit v neveřejném zasedání [§ 263 odst. 1 písm. a) TŘ]. Usnesení o 

přerušení trestního stíhání má, jak již název napovídá, pouze dočasný charakter. 

V trestním řízení nastala určitá skutečnost, která brání k jeho řádnému dokončení a po 

jejím odpadnutí bude řízení pokračovat. Za prvé po podání odvolání nastala některá ze 

situací uvedených v § 173 odst. 1 b) – f) TŘ. Jedná se o důvody, pro které je možno 

přerušit trestní stíhání již v přípravném řízení státním zástupcem, jako například těžká 

choroba obžalovaného, neschopnost chápat smysl trestního stíhání apod. Za druhé nelze-

li obžalovanému doručit předvolání k veřejnému zasedání odvolacího soudu a nejsou 

splněny podmínky pro rozhodnutí v neveřejném zasedání. Musí jít o případy, kdy je 

obžalovaný k veřejnému zasedání předvolán, nikoliv pouze vyrozumíván, tzn., že jeho 

účast je při veřejném zasedání nutná. Přerušení trestního stíhání nepřipadá v úvahu v 

případě, jestliže obžalovaný odepřel přijmout písemnost nebo v překážkách krátkodobé 

povahy. Přerušení je možné až po vyčerpání dalších možností, například doručováním 

                                                 
120 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 824 (marg. č. 2802). 
121 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 3022. 
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policejním orgánem.122 Za třetí je-li dán důvod podle § 9a TŘ, tedy odvolací soud podal 

žádost o posouzení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. A konečně za 

čtvrté trestní stíhání soud přeruší v případě, že má za to, že zákon užitý při rozhodování 

soudu prvního stupně o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem. V tom případě 

musí být věc předložena Ústavnímu soudu (§ 255 odst. 2 TŘ) a následně je odvolací soud 

vázán jeho stanoviskem. Po odpadnutí překážky, která zavdala příčinu k rozhodnutí o 

přerušení trestního stíhání, soud usnesením rozhodne, že se v řízení pokračuje. 

 4. Usnesení, případně rozsudek o zamítnutí odvolání podle § 256 TŘ. Toto 

usnesení může odvolací soud vydat pouze v rámci veřejného zasedání. Důvodem daného 

rozhodnutí je, že odvolání není důvodné. Rozdílem oproti zamítnutí či odmítnutí odvolání 

podle § 253 TŘ je zde skutečnost, že formální vady nebyly shledány a v důsledku toho se 

odvolací soud zabýval meritem odvolání, tj. zkoumal napadený rozsudek. Nicméně 

neshledal v rozsudku soudu prvního stupně žádné hmotněprávní, skutkové či procesní 

vady a naznal, že rozsudek je zákonný a správný. Nenašel tedy důvod pro jeho zrušení, a 

proto odvolání zamítl jako nedůvodné. Byly-li odvoláním napadeny pouze ty oddělitelné 

výroky, které se týkají pouze některé z více osob, pak se rozhodnutí o nedůvodnosti může 

vztahovat pouze na tuto příslušnou část rozsudku. Rozhodnutí pak může mít formu 

rozsudku, pokud proti témuž rozsudku rozhodl odvolací soud jak podle § 259 odst. 3 TŘ 

v některých výrocích, tak podle § 256 TŘ.123 Ve většině případů však i v tomto případě 

rozhoduje odvolací soud usnesením. 

 5. Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 257 odst. 2 TŘ. Tento typ 

rozhodování je možný i v rámci neveřejného zasedání [§ 263 odst. 1 písm. a) TŘ]. 

Důvodem k zastavení trestního stíhání podle tohoto ustanovení jsou okolnosti, které 

nastaly až po vyhlášení rozsudku soudem prvního stupně. Odvolací soud v tomto případě 

nezruší napadený rozsudek, nýbrž pouze zastaví trestní stíhání. Důvody pro zastavení 

trestního stíhání jsou uvedeny v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a), b) a l) TŘ. Za prvé užije-

li prezident svého práva udělit milost nebo amnestii podle čl. 63 odst. 1 písm. j) a k) 

Ústavy, za druhé je-li trestní stíhání promlčeno s ohledem na ustanovení § 34 a 35 TZ a 

za třetí chybí-li souhlas poškozeného s trestním stíháním podle § 163 TŘ, případně jej 

poškozený vzal zpět. Nicméně u poslední možnosti spíše přichází v úvahu pouze varianta, 

kdy poškozený vzal svůj souhlas zpět. Pokud by souhlas poškozeného s trestním stíháním 

                                                 
122 Tamtéž s.  
123 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní řád: komentář II. díl (§ 180 až 471). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. s. 390. 
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zcela chyběl, lze přepokládat, že chyběl již v řízení před soudem prvního stupně, proto 

by zde odvolací soud nejspíše zrušil rozsudek soudu prvního stupně a zastavil trestní 

stíhání podle § 257 odst. 1 písm. c) TŘ. Ustanovení § 257 odst. 2 TŘ, jak je uvedeno výše, 

se týká pouze těch okolností, které nastaly až po vyhlášení rozsudku soudu prvního 

stupně. Nicméně bylo-li takto trestní stíhání zastaveno, může obžalovaný do tří dnů od 

doby, kdy je mu usnesení oznámeno (srov. § 137 TŘ), prohlásit, že na projednání věci 

trvá. O tom musí být obžalovaný soudem poučen. V případě, že obžalovaný do tří dnů 

prohlásí, že na projednání trvá, pak odvolací soud vydá usnesení o pokračování v trestním 

stíhání.124 

 6. Usnesení o vrácení věci soudu prvního stupně s příkazem, aby rozhodl o 

chybějícím výroku nebo aby neúplný výrok doplnil podle § 259 odst. 2 TŘ. Toto 

usnesení může soud vydat pouze v rámci veřejného zasedání o odvolání. Odvolací soud 

napadený rozsudek nezruší, neboť ho kromě chybějícího či neúplného rozsudku shledal 

bezvadným. Chybějícím výrokem bude například výrok o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, uplatnil-li poškozený nárok 

včas (§ 43 odst. 3 TŘ). S ohledem na to, že tzv. velká novela trestního řádu převrátila 

vztah apelace a kasace ve prospěch apelace, může tuto vadu napravit i odvolací soud sám, 

a sice s ohledem na ustanovení § 259 odst. 3 TŘ. V tomto případě je formou rozhodnutí 

rozsudek 

 7. Usnesení o zrušení napadeného rozsudku podle § 257 odst. 1 TŘ. Předmětné 

usnesení může odvolací soud vydat i v neveřejném zasedání [§ 263 odst. 1 písm. a) TŘ]. 

V těchto případech byly již v době rozhodování soudu prvního stupně takové okolnosti, 

které bránily k vydání rozsudku, přesto soud rozsudek vydal. Odvolací soud rozsudek 

zruší a podle povahy učiní následující rozhodnutí. 

 Podle § 257 odst. 1 písm. a) TŘ předloží věc k rozhodnutí o příslušnosti soudu, 

který je společně nadřízený soudu, jenž rozhodoval v prvním stupni, a soudu, jenž je dle 

názoru odvolacího soudu příslušný. Může nastat situace, že společným nadřízeným 

soudem je právě onen odvolací soud. V tom případě sám rozhodne o přikázání věci 

příslušnému soudu. Předložení věci společnému nadřízenému soudu nastává tehdy, 

pokud během řízení před soudem prvního stupně byly dány důvody pro předložení 

společnému soudu podle § 222 odst. 1 TŘ, nicméně soud prvního stupně tak neučinil. 

                                                 
124 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 3057. 
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 Podle § 257 odst. 1 písm. b) TŘ postoupí věc jinému orgánu, měl-li tak učinit již 

soud prvního stupně podle § 222 odst. 2 TŘ. Shledá-li odvolací soud, že předmětný skutek 

nenaplňuje znaky žádného trestného činu, nicméně v úvahu připadá odpovědnost jiná, 

např. správní, pak po zrušení napadeného rozsudku věc postoupí příslušnému orgánu. 

 Podle § 257 odst. 1 písm. c) TŘ zastaví trestní stíhání ze stejných důvodů, jako 

zastavuje soud prvního stupně (§ 223 odst. 1 a 2 TŘ). Toto ustanovení se užije i v případě, 

že důvody pro zastavení trestního stíhání se objevily až v řízení před odvolacím soudem. 

Je však třeba dávat pozor na ustanovení § 257 odst. 2 TŘ, kdy ve vymezených případech 

odvolací soud sice rozhodne o zastavení trestního stíhání, nicméně rozsudek soudu 

prvního stupně nezruší, neboť tyto skutečnosti nastaly až po vyhlášení rozsudku (srov. 

výše pod č. 5). 

 Podle § 257 odst. 1 písm. d) TŘ podmíněně zastaví trestní stíhání nebo schválí 

narovnání v případě, že shledá okolnosti uvedené v § 307 odst. 1 nebo 2 nebo  

§ 309 odst. 1 TŘ. Možnost odvolacího soudu využít institutu podmíněného zastavení 

trestního stíhání či narovnání je v našem právním řádu teprve od 1. 9. 2012, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon o trestním řízení soudním. 

Zákonodárce se opět posunul ve prospěch zásady apelace, neboť odvolací soud nyní může 

sám bez následné součinnosti soudu prvního stupně využít tyto typy odklonů, shledá-li, 

že by bylo tyto odklony vhodné využít. Samozřejmě musí být splněny stejné podmínky, 

jaké musí být splněny při rozhodování soudu prvního stupně. Dokonce existují názory, 

že za užití analogie by totéž ustanovení mohlo být užito při institutu odstoupení od 

trestního stíhání podle § 70 ZSVM, i když se trestní řád ani zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže o této možnosti nezmiňují.125 

 Podle § 257 odst. 1 písm. e) TŘ přeruší trestní stíhání, měl-li tak učinit již soud 

prvního stupně podle § 224 odst. 1, 2 a 5 TŘ. Je třeba rozlišovat okolnosti přerušení 

trestního stíhání podle § 255 TŘ (srov. výše pod č. 3) v tom smyslu, že v případě 

ustanovení § 255 TŘ nastaly okolnosti pro přerušení trestního stíhání až po vyhlášení 

rozsudku soudu prvního stupně. Podle § 257 odst. 1 písm. e) TŘ  tyto okolnosti existovaly 

již v době rozhodování soudu prvního stupně, a proto měl soud prvního stupně přerušit 

trestní stíhání sám. Rozdíl je také v tom, že podle případů dle § 255 TŘ odvolací soud 

rozsudek soudu prvního stupně nezruší. V případě § 257 odst. 1 písm. e) TŘ však ano. 
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Proto odpadne-li posléze tato překážka, v trestním stíhání nepokračuje odvolací soud, 

nýbrž soud prvního stupně. 

 8. Usnesení nebo rozsudek o zrušení napadeného rozsudku podle  

§ 258 odst. 1 písm. a) – f) TŘ. Tato rozhodnutí může soud učinit jak ve veřejném, tak 

v neveřejném zasedání. V neveřejném však pouze za předpokladu, že je vada zřejmě 

neodstranitelná ve veřejném zasedání [§ 263 odst. 1 písm. b) TŘ]. Ustanovení  

§ 258 odst. 1 TŘ odvolací soud užije tehdy, shledal-li vady a je nutno rozsudek soudu 

prvního stupně zrušit. Z hlediska formy bude soud rozhodovat zpravidla usnesením, 

pokud sám ve věci nerozhodne podle § 259 odst. 3 TŘ, v tom případě by rozhodl 

rozsudkem. Předmětné ustanovení obsahuje důvody, za nichž soud rozhodne o zrušení 

rozsudku soudu prvního stupně. Toto ustanovení může být vodítkem i pro odvolatele při 

jeho odůvodnění odvolání, neboť může předpokládat, z jakých důvodů odvolací soud 

rozsudek zruší. Důvody pro zrušení rozsudku soudu prvního stupně jsou následující. 

 Podle § 258 odst. 1 písm. a) TŘ rozsudek zruší pro podstatné vady přecházejícího 

řízení. Podstatnými vadami jsou takové vady, které mohly způsobit nesprávnost 

přezkoumávaných výroků či chybění samotného výroku. Zmíněné ustanovení podává 

demonstrativní výčet, kdy vadou v předcházejícím řízení je například porušení práva na 

obhajobu. Obviněný například neměl obhájce v případě nutné obhajoby (§ 36 TŘ).126 

Další podstatnou vadou je například konání hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného 

v případě, že nebyla zachována lhůta na přípravu hlavního líčení.127 

 Podle § 258 odst. 1 písm. b) TŘ zruší rozsudek pro jeho vady, zejména pro 

nejasnost a neúplnost skutkových zjištění týkajících se přezkoumávané části rozsudku, 

nebo proto, že se nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí. V tomto 

případě může jít o vady rozsudku po formální stránce, jeho vnitřní rozpornost mezi 

výroky a odůvodněním, chybějící odůvodnění apod. 

 Podle § 258 odst. 1 písm. c) TŘ je možno rozsudek zrušit tehdy, vzniknou-li 

pochybnosti o správnosti skutkových zjištění, kdy je třeba důkazy opakovat či provádět 

nové a odvolací soud by tak nahrazoval činnost soudu prvního stupně. S ohledem na 

skutečnost, že naše odvolací řízení je od r. 2001128 založeno na apelačním principu, je 

výrazně posílena možnost odvolacího soudu, aby sám ve věci rozhodl. Nicméně i tak se 

                                                 
126 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 654. 
127 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. ledna 2006, sp. zn. 10 To 7/2006, č. 42/2007 

Sb. rozh. 
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v odvolacím řízení prvky kasace objevují. Odvolací soud nemůže rozhodnout ve věci sám 

v případě, že by nahrazoval činnost soudu prvního stupně v napravování skutkových 

zjištění. Zákonodárce dle mého názoru správně stanoví, že těžiště trestního řízení se má 

nacházet před nalézacím soudem. Samotné odvolací řízení je pouze fakultativní fází, 

která má sloužit k nápravě vad, nikoliv k nahrazování činnosti nalézacího soudu. Mohlo 

by tak docházet k tomu, že odvolací soud rozhodne zcela opačným způsobem a rozsudek 

nabude právní moci. Pak by se oprávněné osoby mohly bránit pouze mimořádnými 

opravnými prostředky, což by bylo nešťastné. Naopak nastavení čistě kasačního principu 

by nebylo vhodné z hlediska rychlosti trestního procesu, neboť by každá, byť i drobná, 

vada měla za následek vracení k prvostupňovému soudu. Je tedy třeba nalézt vhodný 

poměr mezi apelačním a kasačním principem. Dle mého názoru je nastavení poměru 

kasačního a apelačního principu v našem právním řádu správné. Nicméně jeví se mi, že 

odvolací soudy mnoho nevyužívají možnost dle § 259 odst. 3 TŘ, tj. aby ve věci samy 

rozhodly. Jednou otázkou je tedy nastavení teoretické v právním předpise a druhou 

praktická využitelnost. 

 Podle § 258 odst. 1 písm. d) TŘ může být rozsudek zrušen, bylo-li porušeno 

ustanovení trestního zákona. Dle výkladového ustanovení § 110 trestního zákoníku se 

trestním zákonem rozumí trestní zákoník, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon 

o trestní odpovědnosti právních osob. V tomto případě je rozsudek zrušen z toho důvodu, 

že soud špatně interpretoval  či aplikoval předpisy trestního práva hmotného. Soud 

například špatně kvalifikoval trestný čin (loupež místo krádeže), uložil neoprávněně trest 

mimo hranici trestní sazby, uložil ochranné opatření, aniž by byly splněny podmínky 

apod.129 

 Podle § 258 odst. 1 písm. e) TŘ lze rozsudek zrušit proto, že byl soudem prvního 

stupně uložen nepřiměřený trest. Uložený trest je sice v rámci trestní sazby, nicméně soud 

prvního stupně nezohlednil správně povahu a závažnost trestného činu, možnost nápravy 

a poměry pachatele (§ 39 TZ), případně polehčující a přitěžující okolnosti (§ 41 a 42 TZ). 

Uložený trest je v tomto případě nepřiměřeně mírný nebo naopak přísný.130 

 Podle § 258 odst. 1 písm. f) TŘ se rozsudek zruší též tehdy, rozhodl-li soud 

prvního stupně špatně o uplatněném nároku poškozeného. Poškozenému, který se zavčas 

                                                 
129 DRAŠTÍK, Antonín a kol. Trestní řád: komentář II. díl (§ 180 až 471). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. s. 400 – 401. 
130 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 655. 
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(§ 43 odst. 3 TŘ) přihlásí k trestnímu řízení s nárokem na uplatnění náhrady škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, může být v tzv. adhezním 

řízení učiněno zadost. Případy, kdy odvolací soud rozhodne o zrušení rozsudku podle 

uvedeného důvodu, mohou být například tehdy, když soud bezdůvodně o nároku 

nerozhodne, ačkoliv rozhodnout mohl, a ihned poškozeného odkáže na civilní řízení, 

případně o nároku nerozhodne vůbec nebo poškozeného odsoudí k povinnosti nahradit 

škodu, i když k tomu nejsou důvody. Nesprávnost zde lze spatřovat i v chybné 

interpretaci či aplikaci norem občanského práva hmotného. 

 Podle § 258 odst. 1 písm. g) TŘ soud zruší rozsudek, jímž byla schválena dohoda 

o vině a trestu v případě, že tento rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž 

schválení navrhl státní zástupce (§ 245 odst. 1 věta druhá TŘ). 

 S ohledem na ustanovení § 258 odst. 2 TŘ lze u všech výše uvedených důvodů 

rozhodnout pouze o částečném zrušení rozsudku, je-li vadná pouze jeho část a lze ji 

oddělit od ostatních. Byl-li zrušen výrok o vině, zruší se vždy i výrok o trestu a další 

výroky na výrok o vině navazující (§ 258 odst. 2 in fine). Po zrušení rozsudku odvolacím 

soudem podle § 258 odst. 1 TŘ následně odvolací soud rozhodne, co bude následovat.  

 a) Usnesením se omezí pouze na zrušení rozsudku, jestliže není třeba učinit nové 

rozhodnutí (§ 259 odst. 1 a contrario TŘ). Jestliže samotným zrušením vadné části 

rozsudku je vada zhojena (například je zrušen výrok o ochranném opatření, protože 

nebyly splněny podmínky pro jeho uložení) je užito právě této možnosti.131 

 b) Usnesením vrátí věc soudu prvního stupně, aby ji v potřebném rozsahu znovu 

projednal a rozhodl (§ 259 odst. 1 TŘ). Vzhledem ke skutečnosti, že odvolací řízení je 

založeno na principu apelace s prvky kasace, je možnost vrácení věci k soudu prvního 

stupně výrazně omezena. Vrátit věc k soudu prvního stupně lze pouze tehdy, jestliže nelze 

vadu odstranit ve veřejném zasedání, zejména jsou-li skutková zjištění tak nedostatečná, 

že je nutno hlavní líčení opakovat nebo provádět rozsáhlé a obtížně proveditelné doplnění 

dokazování. Vrácení věci k soudu prvního stupně by mělo být krajní možností, kterou 

musí odvolací soud ze všech hledisek náležitě zvážit. Vrácením se totiž doba trestního 

řízení výrazně prodlužuje a zároveň se vzdaluje okamžik nabytí právní moci rozsudku, 

což může stranám trestního řízení působit právní nejistotu. Tento stav není žádoucí, a 

proto je důležité, aby soud k tomuto kroku přistupoval výjimečně. Dokonce i v případě 

splnění zákonných podmínek je třeba, aby soud zvážil účelnost takového postupu 

                                                 
131 Tamtéž. 
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s ohledem na rozsah dokazování a rychlost řízení.132 Jak jsem již zmiňoval, je otázkou, 

jak často odvolací soudy tuto možnost berou skutečně jako krajní. Často jsou rozsudky 

vraceny soudu prvního stupně i v případě, kdy zákon předpokládá odstranění vad ve 

veřejném zasedání. Omezení apelačního principu je možno spatřovat v ustanovení  

§ 259 odst. 5 TŘ. Odvolací soud nemůže sám uznat obžalovaného vinným skutkem, pro 

nějž byl napadeným rozsudkem zproštěn, či uznat obžalovaného vinným těžším trestným 

činem, než jakým ho mohl v napadeném rozsudku uznat vinným soud prvního stupně. 

V případě vrácení věci k soudu prvního stupně může též odvolací soud nařídit, aby byla 

věc projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu (§ 262 věta první TŘ). Z důležitého 

důvodu též může nařídit projednání u jiného soudu téhož druhu a stupně v jeho obvodě 

(§ 262 věta druhá TŘ). 

 c) Odvolací soud po zrušení rozsudku soudu prvního stupně usnesením vrátí věc 

k došetření státnímu zástupci (§ 260 TŘ). Tento postup je velmi výjimečný a je třeba, aby 

pro jeho užití byly splněny specifické podmínky. Věc je možno vrátit státnímu zástupci 

tehdy, jestliže je předchozí trestní řízení stiženo neodstranitelnými procesními vadami, 

které nelze odstranit v řízení před soudem. Vrácením věci se případ dostává do fáze 

přípravného řízení. Následně je třeba podat novou obžalobu a znovu provést hlavní líčení. 

Při zrušení rozsudku a vrácení do fáze přípravného řízení se uplatní princip zákazu 

reformationis in peius. Odvolací soud musí zjistit, zda se jedná o takovou procesní vadu, 

při které by opakování hlavního líčení nevedlo k nápravě. Vadou neodstranitelnou 

v řízení před soudem je například skutečnost, že obžalovaný neměl po celou dobu 

trestního řízení obhájce, ač byl dán důvod nutné obhajoby, nebo nebyla-li zachována 

totožnost skutku.133 

 d) Odvolací soud usnesením odkáže poškozeného na řízení ve věcech civilních či 

k jinému příslušenému orgánu (§ 265 TŘ). V případě, že otázka viny a trestu je správně 

vyřešena, není třeba, aby se znovu konalo řízení před soudem prvního stupně. V tomto 

případě odvolací soud odkáže poškozeného se svým nárokem na příslušný orgán. 

 e) Odvolací soud rozsudkem sám rozhodne ve věci podle § 259 odst. 3 TŘ. 

S ohledem na koncepci zvolenou zákonodárcem v roce 2001 by měl být tento způsob 

rozhodnutí nejčastější. Apelační princip posílil roli odvolacího soudu a dal mu pravomoc 

rozhodnout sám ve věci ve velké šíři. Princip apelace je nicméně prostoupen též 

                                                 
132 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. ledna 2002, sp. zn. 4 To 928/2001,  

č. 2/2003 Sb. rozh. 
133 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2012, sp. zn. 5 Tz 86/2012, č. 52/2013 Sb. rozh. 
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kasačními prvky. Rozhodnutí odvolacím soudem je možné pouze v případě, že je možno 

jej vydat na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozsudku správně zjištěn 

anebo na základě důkazů provedených před odvolacím soudem doplněn nebo změněn. 

Odchýlení od skutkového zjištění soudu prvního stejně je možné jen tehdy, jestliže 

v odvolacím řízení provedl znovu některé pro skutkové zjištění podstatné důkazy 

provedené již v hlavním líčení nebo provedl důkazy, které v hlavním líčení vůbec nebyly 

provedeny. Typickým příkladem u tohoto rozhodnutí je situace, kdy soud prvního stupně 

správně zjistil skutkový stav, avšak použil špatnou právní kvalifikaci. Odvolací soud musí 

respektovat zásadu zákazu reformationis in peius (§ 259 odst. 4 TŘ). Pokud je odvolání 

podáno pouze ve prospěch obžalovaného, nemůže být rozsudek změněn v jeho 

neprospěch. Dále odvolací soud nemůže sám při rozhodnutí ve věci samé učinit 

rozhodnutí podle § 259 odst. 5 TŘ. Obžalovaný by neměl mít strach z podání odvolání, 

neboť je to jeho základní právo zakotvené nejen v národních právních předpisech. Jak 

bylo uvedeno, lidská činnost se tu a tam neobejde bez chybovosti, a tak by měl mít 

obžalovaný možnost přezkoumat rozsudek bez toho, aniž by se sám musel obávat o 

změnu rozsudku v jeho neprospěch. 

 

4. 7 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci 

 Vrátí-li odvolací soud věc k soudu prvního stupně podle § 259 odst. 1 nebo 2 TŘ, 

je třeba na základě původní obžaloby konat nové hlavní líčení. Ve většině případů bude 

soudem prvního stupně opět soud, jehož rozsudek byl zrušen. Nicméně může být 

rozhodnuto podle § 262 věty druhé TŘ a v důsledku toho bude rozhodovat soud jiný. 

Podle ustanovení § 264 odst. 2 TŘ je zásada zákazu reformationis in peius zachována i 

v případě nadcházejícího  řízení. Podle § 264 odst. 1 TŘ je soud prvního stupně vázán 

právním názorem odvolacího soudu. Soud prvního stupně musí respektovat závěry, které 

odvolací soud učinil v otázkách práva hmotného i procesního. Odvolací soud může též 

vyslovit závazný názor i v otázkách provádění důkazů.134 Dále může soudu prvního 

stupně nařídit, aby provedl některé úkony a doplnění.  

U otázky vázanosti soudu prvního stupně právním názorem soudu odvolacího 

může v praxi vzniknout situace, která má nejednotné řešení. Je sice pravdou, že výskyt 

této situace bude ojedinělý, nicméně existuje případ, kdy nastala. V mediálně známé 

                                                 
134 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 3129 – 3130. 
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kauze jednoho bývalého vrcholného politika vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. 

zn. 4 T 21/2013 byly Vrchním soudem v Praze zrušeny podle § 258 odst. 1 písm. a) b) a 

c) TŘ rozsudky ze dne 7. 4. 2015 č. j. 4 T 21/2013 – 31079 a ze dne 23. 7. 2015 č. j.  

4 T 5/2015-31598. Věc pak byla vrácena soudu prvního stupně podle § 259 odst. 1 TŘ. 

Hlavním důvodem zrušení byla dle odvolacího soudu nezákonnost získaných 

odposlechů.135 Podle ustanovení § 264 odst. 1 TŘ by měl být soud prvního stupně vázán 

tímto právním názorem. Následně podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení 

zákona k Nejvyššímu soudu, který rozhodl, že byl porušen zákon ve prospěch 

obžalovaného a odposlechy nezákonné nejsou. Nejvyšší soud dokonce v rozhodnutí 

uvedl: „Za tohoto stavu věci nelze existenci rozhodnutí Nejvyššího soudu a platnost jeho 

závěrů pro futuro pomíjet. Naopak lze dovodit, že má svůj význam pro všechna další 

rozhodnutí, která budou po jeho vydání vynesena.“136 Nyní je tedy otázkou, zda má soud 

prvního stupně striktně dodržovat literu zákona a odposlechy považovat za nezákonné, 

neboť je vázán právním názorem Vrchního soudu v Praze, nebo zda má respektovat názor 

Nejvyššího soudu, který zřejmě bude Nejvyšší soud zastávat i v případném řízení o 

dovolání. Pokud by však soud prvního stupně nerespektoval názor odvolacího soudu a 

odposlechy považoval za zákonné, je otázkou, zda bude jeho rozhodnutí v pořádku 

z hlediska ústavněprávní ochrany, neboť bude v rozporu s ustanovením § 264 odst. 1 TŘ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné trestní řízení trvá již přes 5 let, osobně bych se 

v souladu se zásadou rychlosti řízení klonil k názoru Nejvyššího soudu, protože lze 

důvodně předpokládat, že Nejvyšší soud bude svůj názor v následujících řízeních dále 

zastávat. Byť tento krok bude krokem v neprospěch obžalovaného, z hlediska zásady 

rychlosti řízení bych se k němu i přesto klonil.  

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně, vydaném v hlavním líčení po vrácení 

soudem odvolacím, jsou posléze v zásadě přípustné řádné opravné prostředky  

(§ 245 odst. 1 TŘ).  

 

 

 

                                                 
135 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. října 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. Dostupné z: 

https://www.infoprovsechny.cz/request/6096/response/9796/attach/html/3/6To%20106%202015.pdf.html 

[cit. dne 22. 6. 2018]. 
136 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2007. Dostupné z: 

http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/nejvyssi-soud/2017/2201/judikat-ns-6-Tz-3-2017-

GNS20172211/ [cit. dne 22. 6. 2018]. 
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5. STRUČNÉ SROVNÁNÍ S RAKOUSKEM  

 Na závěr této práce bych si dovolil mále srovnání naší právní úpravy odvolání 

s úpravou v Rakouské republice. Nejprve je však nutné vymezit tamní soustavu trestního 

soudnictví a veřejné žaloby, dále se zaměřím na samotné odvolání. 

 

5. 1 Organizace trestního soudnictví v Rakousku  

Organizaci soudnictví v Rakousku upravuje zákon č. 217/1896 RGBl., o 

organizaci soudnictví (Gerichtsorganisationsgesetz) a zákon č. 328/1968 BGBl., 

o Nejvyšším soudním dvoru. Základním pramenem trestního práva procesního je zákon 

č. 631/1975 BGBl., Strafprozessordnung 1975 (dále jen „StPO“). Jedná se o rakouský 

trestní řád, který byl vyhlášen v roce 1975. V tomto roce však nevznikl jako nový právní 

předpis, ale jedná se o pouhé opětovné vyhlášení původního trestního řádu z roku 1873 

ve znění mnohačetných novelizací, který byl účinný po dlouhá léta i na našem území.137 

Soudní soustava trestního řízení je podle těchto předpisů čtyřčlánková jako u nás. Taktéž 

z hlediska opravného řízení se uplatňuje soustava dvoustupňová, což znamená, že je 

zpravidla přípustný jeden řádný opravný prostředek proti rozhodnutí. Na nejnižší úrovni 

rozhodují v trestním řízení okresní soudy (Bezirksgericht), nad nimi stojí zemské soudy 

(Landesgericht), dále vrchní zemské soudy (Oberlandesgericht), a konečně Nejvyšší 

soudní dvůr ve Vídni (Oberster Gerichtshof). 

Okresní soudy jsou podle § 30 odst. 1 StPO příslušné projednávat trestné činy, 

za které je možno uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody nepřevyšující jeden rok, 

případně kombinaci těchto trestů. Některé taxativně vymezené trestné činy jsou podle 

téhož ustanovení z projednávání před okresním soudem vyloučeny. Podle ustanovení  

§ 30 odst. 2 StPO rozhoduje v řízení před okresním soudem pouze samosoudce, což je 

oproti naší právní úpravě odlišné. Lze říci, že před rakouskými okresními soudy jsou spíše 

projednávány méně závažné trestné činy, a proto není zakotveno senátní rozhodování. 

Zemské soudy jsou příslušné řešit tři typy agend. Za prvé jsou příslušné jednat 

jako odvolací soudy proti rozhodnutí okresních soudů, kdy ve většině případů rozhodují 

podle § 31 odst. 6 StPO v senátech složených ze tří profesionálních soudců. Dále jsou 

příslušné k rozhodování v rámci vyšetřování (§ 104 a násl. StPO). Zde je vidět opět rozdíl 

oproti naší právní úpravě, kde je většina soudních rozhodování v přípravném řízení 

                                                 
137 ŘÍHA, Jiří. Soustava trestních soudů v Rakousku. In: Trestněprávní revue, 2015, č. 6, s. 221. 
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svěřena okresním soudům. I tady lze pozorovat, že české okresní soudy mají v trestních 

věcech širší působnost. A konečně zemské soudy rozhodují jako soudy prvého stupně 

v případě, že nebyl příslušný rozhodovat okresní soud. Rozhodování zemského soudu 

jako soudu prvého stupně lze rozdělit na tři způsoby podle složení soudců. Buď v řízení 

rozhoduje porotní soud (Geschworenengericht), anebo lidový soud (Schöffengericht), 

případně samosoudce (§ 31 odst. 2 – 4 StPO). Příslušnost je dána závažností trestných 

činů, kdy samozřejmě nejzávažnější trestné činy řeší porotní soud a nejméně závažné 

samosoudce. 

Vrchní zemské soudy jsou podobně jako naše vrchní soudy zejména odvolací 

instancí, a to proti rozhodnutím zemských soudů (§ 33 odst. 1 StPO). Až na výjimky se 

rozhoduje v senátu tří profesionálních soudců (§ 33 odst. 2 in fine StPO). Vrchní zemské 

soudy jsou na území Rakouska celkem čtyři, a to ve Vídni, Linci, Innsbrucku a Štýrském 

Hradci.138 

Nejvyšší soud dvůr ve Vídni je příslušný rozhodovat zejména o opravných 

prostředcích, a to o zmateční stížnosti k zachování zákona, zmateční stížnosti a v případě, 

že je s nimi spojeno i odvolání, pak také o něm (§ 34 odst. 1 StPO). Nejvyšší soudní dvůr 

rozhoduje zejména v senátu pěti profesionálních soudců, v menším množství případů 

rozhoduje v senátech tříčlenných či jedenáctičlenných (§ 6 – 8 zákona č. 328/1968 BGBl., 

o Nejvyšším soudním dvoru). Podobně jako u nás má mimo uvedené pravomoci Nejvyšší 

soudní dvůr úkol v oblasti výkladu práva a sjednocování judikatury. 

 

5. 2 Organizace veřejné žaloby v Rakousku 

 Organizaci veřejné žaloby na území Rakouska upravuje zejména zákon  

č. 164/1986 BGBl., Staatsanwaltschaftsgesetz (zákon o státním zastupitelství – dále též 

„StAG“). Opět jako u nás následuje organizace rakouské veřejné žaloby soudní soustavu, 

avšak je zde patrno několik rozdílů. Rakouskou soustavu veřejné žaloby tvoří Generální 

prokuratura (Generalprokuratur), vrchní stání zastupitelství (Oberstaatsanwaltschaft)139, 

státní zastupitelství (Staatsanwaltschaft) a speciální státní zastupitelství pro stíhání 

hospodářské kriminality a korupce (Wirtschafts - und Korruptionsstaatsanwaltschaft).140 

Činnost státního zastupitelství vykonávají státní zástupci (§ 19 odst. 2 StPO). U okresních 

                                                 
138 Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti Rakouské republiky. Dostupné z: 

http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/orga-gerichte.de.html. [cit. dne 14. 3. 2018]. 
139 Počet a sídla se shodují s vrchními zemskými soudy. 
140 HORKÁ, Kateřina. Státní zastupitelství v Rakousku. In: Státní zastupitelství, 2012, č. 4, s. 20. 
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soudů nejsou v Rakousku činní státní zástupci. Jejich činnost zastávají muži a ženy, kteří 

většinou nejsou právnicky vzdělaní a pracují pod dohledem státních zástupců. Státní 

zastupitelství u zemských soudů jsou podřízena vrchním státním zastupitelstvím. Vrchní 

státní zastupitelství jsou podřízena přímo ministru spravedlnosti, stejně jako Generální 

prokuratura (§ 2 odst. 1 StAG). Podřízení Generální prokuratury ministru spravedlnosti 

je podle Pleischla141 pouze teoretický stav. Generální prokuratura se účastní všech 

trestních řízení u Nejvyššího soudního dvora (§ 22 StPO). Státní zastupitelství vede a řídí 

přípravné řízení ve spolupráci s kriminální policií.142 V rámci přípravného řízení je 

možno proti rozhodnutí kriminální policie nebo státního zástupce podat námitku 

(Einspruch wegen Rechtsverletzung) proti porušení subjektivních práv (§ 106 odst. 1 

StPO). 

 Zajímavostí trestního procesního práva je, že nezakotvuje pouze veřejnou žalobu, 

jako je tomu u nás (až na drobnou odchylku trestního stíhání se souhlasem poškozeného 

dle § 163 TŘ), ale zná i instituty soukromého a subsidiárního žalobce pro vybrané trestné 

činy, zejména proti cti (§ 71 a 72 StPO). 

 

5. 3 Odvolání v Rakousku 

 Opravné prostředky proti rozhodnutí soudu lze v Rakousku podle trestního řádu 

též dělit na řádné (Rechtsmittel), kam patří: stížnost (Beschwerde) proti usnesení, 

zmateční stížnost (Nichtigkeitsbeschwerde) a odvolání (Berufung) proti rozhodnutí 

kolektivního soudu, a tzv. plné odvolání proti rozhodnutí samosoudce (volle Berufung), 

a na mimořádné (Rechtsbehelfe), které jsou: námitky (Einsprüche) proti obžalobě nebo 

rozhodnutí v nepřítomnosti, navrácení v předešlý stav (Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand), zmateční stížnost k zachování zákona (Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des 

Gesetzes), obnova řízení (Wiederaufnahme),  mimořádná obnova řízení (außerordentlich 

Wiederaufnahme), a tzv. obnova řízení z důvodu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva (Erneuerung des Strafverfahrens).143 

 Obecná úprava odvolání je stanovena v § 280 – 296a StPO. Speciální úpravu má 

v určitých věcech odvolání proti porotním soudům (§ 344 – 351 StPO) a odvolání proti 

                                                 
141 PLEISCHL, Werner. Struktura trestní justice v Rakousku. In: Státní zastupitelství, 2015, č. 5, s. 9. 
142 Tamtéž. s. 8. 
143 FABRIZY, Ernst Eugen. Die österreichisce Strafprozessordnung: (Strafprozessordnung 1975) : mit 

dem neuen Vorverfahren und den wichtigsten Nebengesetzen : Kurzkommentar. 12., neu bearbeitete 

Auflage. Wien: Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2014. ISBN 978-3-214-02433-8.  

s. 664 – 665 (marg. č. 2 – 3). 
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rozsudkům okresních soudů (§ 463 – 480 StPO). V případě, že v prvním stupni 

rozhodoval samosoudce zemského soudu, odvolání se bude v zásadě řídit ustanoveními 

pro odvolání porotních soudů (§ 488 odst. 1 StPO). V této práci se budu zabývat pouze 

obecnými ustanoveními, neboť se jedná o ta nejpodstatnější pravidla, od nichž se odvíjí 

většina odvolacího řízení s drobnými odchylkami. 

 

5. 4 Odvolání proti rozsudku lidového soudu – obecná ustanovení 

Podle § 280 je možno podat proti rozhodnutí lidového soudu odvolání nebo 

zmateční stížnost. O odvolání rozhoduje nadřízení vrchní zemský soud, o zmateční 

stížnosti Nejvyšší soudní dvůr. V obou případech se tedy uplatňuje devolutivní účinek. 

Zajímavostí je, že zmateční stížnost je řádným opravným prostředkem, neboť směřuje 

proti nepravomocnému rozhodnutí. Lze říci, že proti rozsudku trestního soudu umožňuje 

rakouské právo dva řádné opravné prostředky současně. Lhůta pro podání odvolání je 

skutečně velmi krátká a činí tři dny od vyhlášení rozsudku, případně tři dny od jeho 

oznámení (§ 294 odst. 1 a § 284 odst. 1 StPO). Třídenní lhůta platila i na našem území, 

což pramení z toho, že jsme měli s Rakouskem stejný trestní řád.144 Jedná se však pouze 

o oznámení odvolání. Od tohoto oznámení plyne další lhůta čtyř týdnů na odůvodnění, 

která může být v mimořádných a náročných případech prodloužena (§ 294 odst. 2 a 285 

odst. 2 StPO). Odvolání se podává u zemského soudu, tj. soudu první instance, a má 

suspenzivní účinek, pokud obžalovaný sám neprohlásí, že chce nastoupit trest odnětí 

svobody (§ 294 odst. 1 věta druhá StPO). Zde je patrný rozdíl oproti naší úpravě, neboť 

u nás má odvolání suspenzivní účinek bezvýjimečně (§ 245 odst. 2 TŘ). Otázkou je, jaký 

má toto ustanovení smysl, neboť zřejmě nebude moc častá praxe, kdy by sám obžalovaný 

dobrovolně nastoupil do výkonu trestu. Zajímavostí je, že proti rozhodnutí lidového 

soudu je možné podat odvolání pouze co do výroku o trestu či soukromoprávních 

nárocích (§ 283 odst. 1 StPO). Je-li v rozsudku opomenuta nebo chybně započtena 

předběžná vazba, případně trest vykonaný v cizině, je možno podat odvolání pouze tehdy, 

je-li zároveň podáno i z jiného důvodu (§ 283 odst. 2 věta druhá StPO). Proti výroku o 

trestu mohou odvolání ve prospěch obžalovaného podat, kromě jeho samotného, taktéž 

zákonný zástupce a státní zástupce (§ 283 odst. 2 a § 282 odst. 1 StPO). Od nabytí 

účinnosti novelizačního zákona č. 98/2009 BGBl., tj. od 1. 1. 2010, již nemůže odvolání 

podat manžel obžalovaného ani příbuzný v linii přímé. U nás sice toto oprávnění uvedené 

                                                 
144 Srov. kapitola č. 1 této práce. 
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osoby mají, otázkou však je, jak často je vůbec využíváno, neboť je nejvíce v zájmu 

obžalovaného, aby odvolání podal on sám. V neprospěch obžalovaného tak může učinit 

pouze státní zástupce nebo soukromý žalobce (§ 283 odst. 2 StPO). Proti výroku, jímž 

bylo rozhodnuto o soukromoprávních nárocích, jsou oprávnění podat odvolání 

obžalovaný, jeho zákonný zástupce a jeho dědici (§ 283 odst. 4 věta první StPO). Za 

obžalovaného může taktéž všechny procesní úkony činit obhájce, není-li stanoveno jinak 

(§ 57 odst. 2 věta první StPO). Tzv. soukromý účastník, což je obdoba našeho 

poškozeného, a jeho dědici mohou za určitých podmínek podat odvolání, avšak pouze 

proti odkazu na civilní řízení (§ 284 odst. 4 in fine StPO). Osoba, jež podala odvolání, 

musí vymezit, zda směřuje vůči výroku o trestu nebo výroku o soukromoprávních 

nárocích, v opačně případě nebude vrchní zemský soud brát na odvolání zřetel. Bylo-li 

vysloveno více trestů, je nutné přesně vymezit, proti kterému odvolání směřuje  

(§ 294 odst. 2 StPO). Právě tímto ustanovením je zakotven princip vázanosti soudu 

podaným návrhem.  

Oznámení odvolání s jeho důvody, případně s později podaným odůvodněním, se 

zašle protistraně, jež může do čtyř týdnů podat své protistanovisko (§ 294 odst. 2 in fine 

StPO). Protistanovisko se posléze doručí osobě, která podala odvolání, a následně jsou 

veškeré spisové materiály předloženy vrchnímu zemskému soudu. Tento soud může 

rozhodnout již v neveřejném zasedání, avšak pouze na návrh vrchního státního zástupce 

nebo zpravodaje, a to pouze o zamítnutí návrhu z těchto důvodů: opožděné podání 

odvolání, podání odvolání neoprávněnou osobou, podání odvolání osobou, která se práva 

na odvolání vzdala. Jestliže má vrchní zemský soud vyrozumění Ústavního soudu o řízení 

na zrušení právního předpisu, pak musí předseda zaslat Ústavnímu soudu výše zmíněné 

usnesení o zamítnutí (§ 294 odst. 4 in fine a § 285j StPO). V případě, že v odvolání 

nebudou, případně budou nejasně či neurčitě, vymezeny body rozhodnutí, jimiž se cítí 

být osoba podávající odvolání poškozena, pak vrchní zemský soud nemusí na toto 

odvolání brát zřetel (§ 294 odst. 3 a 4 StPO). Jestliže není dle přechozího rozhodnuto 

v neveřejném zasedání, pak předseda nařídí veřejné jednání. Datum veřejného zasedání 

se účastníkům pouze oznamuje, nicméně obžalovaný, který není ve vazbě, se předvolává. 

Obžalovaný, jenž se nachází ve vazbě, je k veřejnému zasedání předveden, ledaže by se 

tohoto práva skrze svého obhájce výslovně vzdal. Je-li odvolání mířeno proti výroku o 

soukromoprávních nárocích, je předvolán taktéž soukromý účastník. Předvolávané strany 

musí mít minimálně 8 dnů na přípravu (§ 294 odst. 5 a § 286 odst. 1 StPO). V ustanovení 

§ 295 odst. 1 StPO větě první je zakotven princip vázanosti soudu podaným návrhem, 
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neboť soud se omezuje pouze na body podléhající odvolání. Je-li zrušen trest ve prospěch 

jednoho z více obviněných z důvodů, jež by mohly prospívat i jiným obviněným, jedná 

z moci úřední tak, jakoby i tito obvinění podali odvolání (§ 295 odst. 1 věta druhá StPO). 

Rakouský trestní řád tedy počítá s principem beneficium cohaesionis. Rovněž princip 

zákazu reformationis in peius je zachován (§ 295 odst. 2 StPO věta první StPO). Nicméně 

na návrh obžalovaného, případně s jeho souhlasem může být na místo podmíněného 

trestu odnětí svobody uložen nepodmíněný trest peněžitý (§ 295 odst. 2 věta druhá StPO). 

Proti rozhodnutí odvolacího soudu není řádný opravný prostředek přípustný  

(§ 295 odst. 3 StPO). Byla-li proti rozsudku lidového soudu podána s odvoláním také 

zmateční stížnost, bude o odvolání rozhodovat Nejvyšší soudní dvůr (§ 34 odst. 1 a § 296 

StPO). 

Z výše uvedeného lze naznat, že Rakousko při rozhodování lidových soudů 

přistoupilo k modelu, který obsahuje dva řádné opravné prostředky proti rozsudku, které 

jsou rozděleny podle toho, jak závažnou vadu trestního řízení, případně rozsudku se snaží 

zhojit. Odvolání jako takové slouží spíše k nápravě méně podstatných vad a může 

směřovat pouze co do výroku o trestu, kdežto zmateční stížnost je možno podat pouze 

z taxativně vypočtených závažných důvodů a je jí možno zrušit celý rozsudek. Nicméně 

v případě jiných modelů, tj. například tehdy, když rozhoduje samosoudce, je možno podat 

odvolání i co do výroku o vině. Lze shrnout, že Rakousko má rozmanitější právní úpravu 

odvolání s ohledem na to, který soud a v jaké složení rozhoduje v prvním stupni.  
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ZÁVĚR 

Cílem předložené práce bylo zejména popsat právní úpravu opravného řízení na 

našem území, konkrétně řízení odvolacího. Dalším z cílů bylo zamyslet se nad 

konkrétními ustanoveními a nad tím, zda by nebylo vhodné uvažovat o jejich změně. 

Konečně je v práci stručně obsažena právní úprava odvolání v Rakousku, jež by mohla 

být v mnohých aspektech vzorem naší právní úpravě. Nyní se pokusím shrnout, zda jsem 

při zkoumání odvolacího řízení dospěl k názoru, že je třeba některá ustanovení změnit.  

Na začátek bych rád poznamenal, že samotná úprava odvolacího trestního řízení 

v našem právním řádu se mi jeví jako vcelku povedená či vyhovující. Zásadním problém, 

který bývá často předesílán, je pomalé a formalizované trestní řízení jako celek, nikoliv 

jenom samotné odvolací řízení. Nicméně je třeba říci, že zásada rychlosti trestního řízení 

není jedinou a nejdůležitější zásadou. Není možné ji stavět nad zásadu materiální pravdy. 

Gřivna145 k tomu dokonce uvádí: „Nerad bych se dočkal redukce systému základních 

zásad na zásadu jedinou, o které jsem četl v médiích, a to na právo na spravedlivé 

odsouzení v přiměřené době.“ Vicherek146 uzavírá svůj příspěvek slovy: „Možná už je na 

čase dospět k závěru, že rychlost trestního řízení je v průměru přiměřená a není příliš 

prostoru pro zrychlování trestního řízení soudního.“ Je pravdou, že nastavení principu 

apelace a vázanosti soudu podaným návrhem jsou v českém právu skutečně ve prospěch 

zásady rychlosti řízení. Jedna se zřejmě o dva nejpodstatnější činitele, které zrychlují 

odvolací řízení. Je pak otázkou, zda lze vůbec odvolací řízení nějakým způsobem 

(vyjímaje technologické změny při práci se spisem apod.) urychlit.  

 Jistým urychlením odvolacího řízení mohla být povinnost odvolacího soudu 

nařídit veřejné zasedání, případně učinit jiný procesní úkon směřující k rozhodnutí ve 

věci do určité doby. Soud prvního stupně má tuto povinnost též, když musí nařídit hlavní 

líčení do tří týdnů (případně tří měsíců) od doručení obžaloby. Nemyslím si, že by 

zakotvení této povinnosti mělo za následek snížení významu zásady materiální pravdy, 

pokud by lhůta byla nastavena rozumně, a navíc s ohledem na povahu odvolacího řízení, 

které nemá funkci řízení nalézacího. Samozřejmě respektuji, že jsou velmi složité a 

                                                 
145 GŘIVNA, Tomáš. Zásada rychlosti by neměla převážit nad ostatními zásadami trestního řízení. 

[online]. epravo.cz, 21. 12. 2015. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/efocus/zasada-rychlosti-by-

nemela-prevazit-nad-ostatnimi-zasadami-trestniho-rizeni-99963.html [cit. dne 22. 6. 2018]. 
146 VICHEREK, Roman. Rychlost trestního řízení soudního v ČR a jeho trendy. In: Základní zásady 

trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny, květen 2016, trestní sekce. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-155-7. s. 112. 
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rozsáhlé trestní případy, ale zde by nešlo o lhůtu k rozhodnutí ve věci, nýbrž o lhůtu 

k nařízení veřejného zasedání, případně jiného úkonu, jenž by směřoval k rozhodnutí ve 

věci (například k odmítnutí v neveřejném zasedání). 

 Otázka nastavení poměru apelačního a kasačního principu by byla na samostatnou 

práci, proto jen shrnu své dosavadní poznatky. Nastavení poměru mezi těmito dvěma 

principy je dle mého názoru správné. Apelační princip by měl nad kasačním převažovat, 

neboť podporuje rychlost řízení. Je pravdou, že nesmí být zcela v čisté podobě, protože 

není žádoucí, aby byla možnost bránit se proti zcela odlišnému rozsudku pouze 

mimořádnými opravnými prostředky. Nicméně je otázkou, zda odvolací soudy skutečně 

přistupují k tomu, že kasaci využívají v krajních případech. Mám za to, že nikoliv. Proto 

bych byl u nového trestního řádu zastáncem upřesnění právní úpravy v tom smyslu, aby 

nedávala odvolacím soudům takovou možnost kasace, jakou dnes využívají. Někdy může 

za tímto trendem stát i snaha odvolacích soudů se s ohledem na obrovský nával spisů 

zbavit případu. Jak jsem již ale uvedl, samotná koncepce v dnešním trestním řádu mi 

připadá vyhovující, nicméně v praxi pokulhávající. 

 Nemyslím si ani, že bylo nutné výrazně měnit stávající princip vázanosti soudu 

podaným návrhem. I přesto jsou však sporná některá ustanovení, co se týče výkladu. Tak 

například v ustanovení § 254 odst. 1 TŘ je zmíněn pojem oddělitelný výrok. Ve většině 

případů se zřejmě judikatura a praxe popraly s tím, co je či není oddělitelným výrokem. 

Avšak problematickou se může jevit skutečnost, když je ve výroku o trestu více druhů 

trestů. Mazák147 upozorňuje, že soudní praxe k řešení tohoto problému nepřistupuje 

jednotně. Uvádí tři typy možných a praktikovaných řešení. Za prvé názor, že výrok o 

trestu je nedělitelný celek a v případě, že obžalovaný podá odvolání pouze ohledně 

jednoho druhu trestu, je stejně přezkoumáván celý výrok. Za druhé názor, kdy výrok o 

trestu je možno dělit v některých specifických případech (například pouze u peněžitého 

trestu či trestu zákazu činnosti). A konečně za třetí názor, že výrok o trestu je jako celek 

dělitelný. Vzhledem k tomu, že se zákonodárce rozhodl pro uplatnění principu vázanosti 

soudu podaným návrhem, jsem zastáncem třetí alternativy. Svobodná vůle a možnost 

obžalovaného by měla být i v tom směru, že sám rozhodne, zda bude brojit proti výroku 

o trestu jako celek či pouze proti jednotlivým druhům trestů. Nicméně je třeba uzavřít, že 

zákon v tomto ohledu mlčí a nedává jasné vodítko. Námětem pro zákonodárce by pak 

mohla být právní úprava, která by tento problém vyřešila, neboť soudní moc nemá 

                                                 
147 MAZÁK, Josef. K rozsahu přezkumné povinnosti odvolacího soudu. In: Trestněprávní revue, 2009,  

č. 4, s. 108 – 109. 
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nahrazovat zákonodárnou činnost. A tento konkrétní případ se mi nejeví jako problém 

otázky výkladu právní normy, nýbrž jako problém právního zakotvení. Zákonodárce by 

mohl uvést legální definici oddělitelného výroku. Byť je pravdou, že zbytečná právní 

kazuistika není zrovna šťastným řešením, pak je třeba podotknout, že trestní řízení je 

skutečně specifickou, do lidských práv velmi zasahující oblastí. Proto jsem přesvědčen o 

názoru, že právní jistota, určitost a nerozpornost právních norem by v tomto odvětví měla 

být na mnohem vyšší úrovni, než u odvětví jiných. 

 Pro přehlednost bych též zmínil mnou preferovaný návrh, aby byl zrušen přechod 

do režimu ustanovení § 251 odst. 1 TŘ v případě, že soud ustanovil obžalovanému 

obhájce pro odstranění vad podaného odvolání či pro celé následující řízení podle 

ustanovení § 251 odst. 2 TŘ. V dnešní podobě je totiž ustanoven obhájce a následně má 

5 dnů na to, aby odstranil vady podaného odvolání, jinak bude odmítnuto. S tím je však 

spojena řada praktických problému, neboť spisy mohou být velmi rozsáhlé či obhájce 

může mít na následující dny již svůj pracovní harmonogram, např. jiná soudní jednání či 

podání ve lhůtách. Své argumenty k této změně jsem shrnul již v předchozí kapitole. 

 Dále bych se rád zamyslel nad lhůtou k podání odvolání podle § 248 odst. 1 TŘ. 

V současné době činí lhůta k podání odvolání 8 dnů. V této lhůtě, případně ve lhůtě 

náhradní musí být odvolání též odůvodněno (§ 249 odst. 1 TŘ). V našem právním řádu 

je téměř ve všech odvětvích stanovena lhůta 15 dnů či delší.148 Slovensko se v novém 

trestním řádu rozhodlo pro tutéž lhůtu (§ 309 odst. 1 zákona č. 301/2005 Z. z., trestný 

poriadok). Domnívám se, že lhůta 8 dnů v trestním řízení je nedostatečná. Cílem 

zákonodárců bylo zřejmě co nejrychlejší projednání věci s ohledem na specifičnost 

trestního řízení, čemuž odpovídala i tato lhůta. Nicméně jak bylo několikrát zmíněno 

výše, zásada rychlosti řízení není jedinou ani nejdůležitější zásadou. Pro rychlost řízení 

podle mého názoru lze učinit jiné kroky, které jsem již zmínil. Jsem toho názoru, že 

prodloužení lhůty 8 dnů nebude vést ke značnému zpomalení trestního řízení. Problém 

osmidenní lhůty není ani tak v možnosti podat odvolání, ale v té skutečnosti, že v též době 

musí být odůvodněno. To samozřejmě u odvolání proti rozsudku čítajícím několik desítek 

stran často není možné. Proto bývá často podáváno tzv. „bianco odvolání“, které je 

podáno ve lhůtě, nicméně odůvodnění se děje až po stanovení náhradní lhůty dle § 251 

odst. 1 či 2 TŘ. Vzhledem ke skutečnosti, že trestní řízení má zvláštní povahu a znamená 

                                                 
148 Srov. obecná lhůta ve správním řízení podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lhůta 

v civilním řízení podle § 204 odst. 1 zákona č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, lhůta v daňovém řízení 

podle § 109 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. atd. 
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pro jeho subjekty často stresující a náročné období, není příliš vhodné, aby lhůta právě 

v tomto řízení byla nejkratší. Přikláněl bych se tedy buď k prodloužení lhůty na 15 dní, 

jako je tomu v ostatních právních odvětvích anebo k modelu rakouskému, který popisuji 

v následující kapitole. Tento model v podstatě obsahuje dvě lhůty. První lhůta nám 

stanoví, do kdy je možné oznámení odvolání, tzn., sdělení soudu, že se oprávněná osoba 

hodlá bránit. A druhá lhůta stanoví, do kdy je možné odvolání odůvodnit. Výhodou tohoto 

modelu je skutečnost, že není-li odvolání oprávněnými stranami podáno, může vcelku 

rychle dojít k nabytí právní moci, což vede k posílení právní jistoty subjektů trestního 

řízení. V případě, že některá z oprávněných osob odvolání podá, má pak dostatek času na 

jeho odůvodnění. Možná bych po vzoru Rakouska přikláněl i k tomuto modelu, který by 

mohl zákonodárce při tvorbě nového trestního řádu vzít v potaz. Avšak jsem si vědom, 

že se jedná o v České republice nezažitý model, který by mohl přinést značné komplikace 

v praxi. Nicméně úprava této lhůty je dle mého názoru nutná, a to minimálně ve výše 

uvedeném prodloužení na 15 dnů. 

 Nyní jsem zmiňoval spíše dílčí změny konkrétních ustanovení, jistě by však byla 

namístě též odborná diskuze o změně koncepční. Odvolání u nás je koncipováno jako 

základní opravný prostředek silného typu, kterým je možno napadat všechny typy vad. 

V Rakousku je odvolání nastaveno tak, že se jako řádný opravný prostředek doplňuje se 

zmateční stížností. Tak například odvolání proti rozsudkům senátních soudů je přípustné 

pouze co do výroku o trestu. Aby bylo možno rozsudek napadnout i co do výroku o vině, 

je potřeba, aby řízení či rozsudek trpěly zásadními vadami, např. špatné obsazení soudu, 

chybějící obhájce při nutné obhajobě.149 Jsem si vědom toho, že i tento model má své 

nedostatky, domnívám se však, že je třeba při debatách na téma nového trestního řádu 

nebránit se diskuzím i koncepčních změn po vzoru jiných zemí. 

 Konečně by v novém trestním řádu mohlo dojít k lepšímu vzájemnému 

uspořádání  jednotlivých ustanovení. Často se nejeví současné uspořádání příliš přehledné 

a systematické. 

 S ohledem na výše uvedené se mi jeví, že předkládaná diplomová práce naplnila 

své cíle, které byly stanoveny v jejím úvodu. 

  

                                                 
149 Srov. kapitola č. 5 této práce. 
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ODVOLÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

ABSTRAKT 

 Překládaná práce se snaží přiblížit právní úpravu odvolání v trestním řízení na 

území České republiky. Cílem práce je podat informace o historickém vývoji opravných 

prostředků v trestním procesu, o základních zásadách trestního řízení, o recentní právní 

úpravě odvolání v trestím řízení, dále stručné srovnání právní úpravy s Rakouskem a 

konečně poukázat na některé její nedostatky a navrhnout řešení. V úvodu práce jsou 

popsány základní informace o samotné práci, její cíle a důvody, které vedly autora 

k jejímu výběru. První kapitola práce je věnována stručnému popisu právní úpravy 

opravných prostředků z hlediska historie. Dále jsou rozebrány základní zásady trestního 

řízení a jejich projevy v opravném řízení. Ve třetí kapitole je pojednáno o základním 

členění opravných prostředků v České republice. Následuje nejobsáhlejší kapitola práce, 

a sice samotný rozbor právní úpravy odvolání. Zde je největší část věnována popisu 

fungování odvolacího řízení a v rámci této kapitoly je zahrnuta i kritika některých 

institutů. Postupně jsou rozebrány lhůty, oprávněné osoby, náležitosti obsahu odvolání, 

řízení před soudem prvního stupně, řízení před odvolacím soudem a konečně řízení před 

soudem prvního stupně po vrácení věci. Kapitoly obsahují též klíčovou judikaturu 

vztahující se k dané oblasti. V poslední kapitole práce se autor ve stručnosti zmiňuje o 

právní úpravě odvolání v Rakousku. V závěru práce je uvedeno, k jakým výsledkům 

práce autor dospěl. Závěr obsahuje na pár stranách úvahy de lege ferenda, v nichž autor 

došel k tomu, že právní úprava odvolání v České republice není jako celek nevyhovující, 

nicméně uvádí několik možných změn, nad kterými by se zákonodárce mohl zamyslet při 

přípravě nového trestního řádu. Zejména by doporučoval některé změny v trestním řádu 

buď po vzoru Rakouské republiky, nebo dle vlastních námětů.  
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APPEALS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

ABSTRACT 

This thesis tries to describe the legislation of appeals in criminal proceeding in the 

Czech Republic. The aim is to present information on the historical development of 

remedies in criminal proceedings, on the basic principles of criminal proceedings, on the 

recent legislation of appeals in criminal proceedings, then a short comparison of the 

legislation in Austria and finally to point out to some of its deficiencies and suggest their 

solutions.  The introduction of the thesis gives the basic information on the work itself, 

its aims and reasons which convinced the author to choose this topic. The first chapter of 

it is devoted to a short description of the legislation of remedies in history. Then, the basic 

principles of criminal proceedings and their effects on remedial proceedings are 

described. The third chapter focuses on the basic classification of remedies in the Czech 

Republic. The most exhaustive chapter with the analysis of the legislation of appeals 

follows. The biggest part in it is devoted to the description of remedial proceedings and 

several institutes are criticized here. Time periods, entitled person, the requirements for 

the content of an appeal, proceedings before the Court of First Instance, proceedings 

before Appeal Court and finally proceedings before the Court of First Instance after the 

case is referred back to it are described. The chapters also include the key judicature 

related to the given concern. The final chapter contains a brief overview of the legislation 

of appeals in Austria. The author present the outcomes he came up with in the conclusion. 

The conclusion contains ideas de lege ferenda in which the author found out that the 

legislation of appeals in the Czech Republic is unsuitable as a whole. However, he gives 

ideas on several possible changes the lawmakers could take into account when preparing 

a new Code of Criminal Procedure. He particularly recommends certain changes to the 

Code of Criminal Procedure either based on the model of the Republic of Austria or 

genuine ideas. 
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