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 1 

Úvod 
 

Trestní proces je stejně jako celý právní řád v neustálém vývinu. Tento nutně reaguje na 

společenské a politické změny, jakož i na rozvoj teoretických koncepcí a myšlenkových směrů. 

V České republice zaznamenal trestní proces v posledních více jak dvaceti letech zásadní 

proměnu vstříc principům restorativní justice, která má za cíl zaměřit pozornost trestního procesu 

na nápravu škodlivého stavu způsobeného trestným činem. Tato náprava má mít přednost před 

samotnou trestní represí a má spočívat jak v náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy 

poškozeným osobám, tak i v nápravě samotného pachatele, který může prostřednictvím „druhé 

šance“ od dalšího páchání trestné činnosti upustit. Přehnaná trestní represe má totiž ve světle 

moderních kriminologických výzkumů často spíše opačný efekt a potrestání pachatele většinou 

nevede k jeho resocializaci a individuální prevenci, nýbrž k nekonečnému koloběhu trestné 

činnosti. 

 Právě odklony v trestním řízení jsou jedním z projevů restorativní justice a hledání 

alternativních způsobů řešení trestních věcí. 

Ačkoli je v teorii pojem „odklon v trestním řízení“ již dlouhou dobu používán, zákon jej 

nezná a nijak nedefinuje; dopátrat se pak dost dobře nelze ani jakékoli jednotné, obecně 

přijímané vědecké definice či charakteristiky odklonu. Můžeme však říci, že odklon lze chápat 

jako alternativu standardního trestního řízení, které obvykle probíhá od přípravného řízení přes 

podání obžaloby až k hlavnímu líčení, ve kterém je nad pachatelem vynesen rozsudek a 

v případě odsouzení je mu uložen trest. Na místě odklonu není tento běžný průběh dodržen a 

otázka odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin je uspokojivě vyřešena cestou odklonu 

v trestním řízení, v jehož důsledku dochází buď k okamžitému, anebo vedením řádného života ve 

zkušební době podmíněnému, zastavení trestního stíhání. 

V souladu s principy restorativní justice se do popředí zájmu trestního práva dostal i 

poškozený, respektive oběť trestného činu. Restorativní justice totiž chápe trestný čin především 

jako poškození konkrétní osoby neboli coby vztah pachatele a oběti, tedy nikoli jako útok na stát 

a společnost jako takovou. V české právní úpravě je poškozený většinou velmi úzce zapojen do 

procesu používání odklonu a na jeho postoj k takovému způsobu řešení, jakož i na oprávněné 

zájmy z hlediska náhrady škody, je kladen velký důraz. 

V neposlední řadě je pak v souvislosti se dříve uvedeným možné cestou realizace 

odklonu v trestním řízení působit efektivněji též na pachatele trestného činu, vhodnými 

opatřeními jej resocializovat a zabránit tak opakování trestné činnosti. 
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Účelem odklonů v trestním řízení nicméně není pouze naplnění principů restorativní 

justice, nýbrž i snaha o racionalizaci trestního řízení. Trestní justice je vlivem poměrně široké 

kriminalizace různých druhů jednání přetížena a provádění trestního řízení s sebou nese značné 

náklady finanční, časové i personální. Celosvětově se diskutuje o potřebě dekriminalizace, tj. 

omezení trestnosti určitých jednání buďto úplnou beztrestností či vyvozením odpovědnosti podle 

jiných než trestněprávních předpisů, popřípadě v širším smyslu i pak za využívání diskrečních 

pravomocí orgánů činných v trestním řízení a uplatňování alternativních způsobů vyřizování 

trestních věcí, např. právě odklonů; takové snahy přinášejí odlehčení trestní justici od takových 

méně závažných jednání, které jsou sice nebezpečné a škodlivé, avšak míra této škodlivosti 

nedosahuje takového stupně, aby bylo nezbytné uplatnit trestní represi v jejím plném rozsahu. 

Trestní zákoník obsahuje materiální korektiv trestního bezpráví v podobě subsidiarity 

trestní represe zakotvené v § 12 odst. 2 tr. zákoníku, jež slouží právě jako určitá pojistka před 

přehnanou kriminalizací jednání, které sice naplňují formální znaky trestného činu, avšak 

vzhledem k jejich společenské škodlivosti postačuje uplatnění odpovědnosti podle jiných 

právních předpisů (typicky odpovědnost za přestupek). V případě, že je společenská škodlivost 

větší a pro daný trestný čin započne trestní řízení, stále zde existuje možnost uplatnit zásadu 

oportunity ve formě diskreční pravomoci orgánů činných v trestním řízení; na tomto místě se 

jedná o procesní korektiv obsažený v § 172 odst. 2 písm. c), respektive § 159a odst. 4 tr. řádu, 

jenž umožňuje zastavit trestní stíhání v případě neúčelnosti. Někteří autoři řadí mezi formy 

odklonu i tento institut. 

 Pokud je pak dané jednání trestným činem a trestní stíhání nebylo zastaveno pro 

neúčelnost anebo z jiných zákonných důvodů, za normálních okolností by toto pokračovalo 

podáním obžaloby, popřípadě návrhu na potrestání a odsuzujícím rozsudkem. Stejně tak se 

ovšem může státní zástupce, případně v řízení před soudem i soudce od tohoto běžného postupu 

„odklonit“, pokud shledá, že účelu trestního řízení se dá snáze dosáhnout právě využitím 

některého z odklonů. Touto možností se otevírají dveře pro individuální přístup ke konkrétnímu 

trestnému činu, kdy v mnoha případech by bylo neekonomické a zbytečné provádět trestní řízení 

standardní cestou. Uvedenou úlohu plní rovněž často trestní příkaz a dohoda o vině a trestu, a 

proto jsou také tyto některými právními teoretiky řazeny mezi odklony v trestním řízení. 

Mezi tradičně pojímanými, „ryzími“ odklony v trestním řízení a dříve uvedenými 

instituty trestního práva procesního však existuje dlouhá řada v práci dále podrobně rozebraných 

odlišností; i přes značný respekt k převážné části právní teorie, osobně institut fakultativního 

zastavení trestního stíhání obsažený v § 172 odst. 2 písm. c), respektive § 159a odst. 4 tr. řádu, 

trestní příkaz a dohodu o vině a trestu za odklon v trestním řízení nepovažuji a v práci s těmito 
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dále nepracuji. Osobně a pro účely této práce pojímám za odklony v trestním řízení podmíněné 

zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, 

odložení věci při schválení narovnání a specifický odklon aplikovatelný v trestních věcech 

mladistvých, tj. odstoupení od trestního stíhání. 

Pro svou disertační práci jsem si téma odklonů v trestním řízení vybrala z důvodu, že jej 

považuji za nesmírně atraktivní a aktuální jak z hlediska praktického využívání institutu odklonu 

v současné podobě de lege lata, tak i vzhledem k očekávané rekodifikaci trestního práva 

procesního de lege ferenda. Právě blížící se rekodifikace trestního řádu poskytuje ideální 

příležitost pro hlubší zamyšlení nad koncepcí odklonů v trestním řízení, jakož i nad podobou 

trestního řízení jako takového a úlohou jednotlivých procesních stran v něm. 

Z uvedeného důvodu se tak ve své disertační práci věnuji mimo jiné jak zevrubnému 

zkoumání jednotlivých forem odklonu v českém trestním řízení a jejich rozvoji de lege ferenda, 

tak i obecně otázce alternativních způsobů vyřizování trestních věcí z hlediska české a 

mezinárodní trestní politiky a jejich úlohou v trestním řízení do budoucna. Součástí mé 

disertační práce je pak i komparativní pasáž, ve které provádím srovnání právní úpravy odklonů 

v trestním řízení v právních řádech vybraných zemí s právní úpravou českou. Odklony v trestním 

řízení, resp. alternativní způsoby řešení trestních věcí, jsou jedním ze zásadních témat trestního 

práva a trestněprávní politiky po celém světě a tato mezinárodní diskuse reaguje na palčivé 

problémy trestního práva, které není schopno efektivně reagovat na neustále se vyvíjející podobu 

kriminality, jež odráží dynamický rozvoj globalizované společnosti; právě z tohoto důvodu se 

domnívám, že srovnání, jakým způsobem integrovaly alternativní způsoby vyřízení trestních 

věcí cizí státy do svých právních řádů, může být více než podnětné. 

Pro účely zkoumání problematiky odklonů v trestním řízení je přitom podle mého názoru 

nezbytné zvolit mezioborový přístup. Odklony v trestním řízení jsou tak v této práci pojímány 

zejména juristicky, zkoumat však je zapotřebí též jejich kriminologické, sociologické či 

psychologické aspekty. 

Jak bylo již výše naznačeno, jelikož by neměla být tato disertační práce pouhým 

přepisem zákona, nekonečným a bezduchým teoretickým výkladem, má tato své dvě základní 

roviny, jež se vzájemně prolínají, a to rovinu teoretickou a rovinu praktickou. Za dokonalé 

syntézy těchto dvou rovin by tak mělo být hlavním cílem této práce zejména akcentovat jak 

teoretická, tak praktická úskalí a slabá místa české právní úpravy odklonů v trestním řízení a 

současně s tím nabídnout řešení, která by směřovala ke zlepšení současného právního stavu 

odklonů v trestním řízení a odstranění jejich nedostatků tak, aby se tyto staly efektivnějšími a pro 

trestní řízení snad též o mnoho více prakticky realizovatelnějšími nástroji. 
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Předkládaná práce je určena zejména čtenářům z řad akademiků. Tuto však mohou 

nemalou měrou ocenit též soudci, státní zástupci, policisté, úředníci Probační a mediační služby 

anebo obhájci, kteří se setkávají se zkoumanou problematikou v praxi. V neposlední řadě pak 

může být tato práce cenným zdrojem inspirace i pro legislativce, a to zejména v souvislosti se 

vzpomínanými pracemi na rekodifikaci trestního práva procesního, když kromě kritického 

pohledu na stávající právní úpravu odklonů v trestním řízení nabízí práce i systémově nový 

přístup k těmto. 
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OBECNÁ ČÁST 

 

1 Alternativní způsoby řešení trestních věcí 
 

Aby bylo možné zabývat se odklony v trestním řízení, tyto definovat a vymezit jejich 

vlastní účel, je nejprve zapotřebí je určitým způsobem zasadit do širšího systému existujícího 

v rámci trestního práva. 

 

1.1 Důvody zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do českého 
právního řádu 

 

Důvody zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do českého právního řádu 

je třeba hledat v oblasti trestní politiky, která je vlastní každému státu, a která reaguje na měnící 

se politické, hospodářské a společenské poměry.1 

Velké politické, hospodářské a společenské změny, jež v České republice přinesl rok 

1989, ovlivnily zásadním způsobem všechny oblasti společenského života, právo nevyjímaje. 

Konkrétně v oblasti trestního práva se přitom lze v 90. letech 20. století setkat s následujícími 

problémy, na které bylo zapotřebí co nejrychleji reagovat. 

 

1.1.1 Kapacita věznic, která najednou nestačí 
 

V České republice došlo v 90. letech 20. století k prudkému nárůstu kriminality, a to 

včetně kriminality proti životu a zdraví, těch nejzávažnějších forem kriminality majetkové anebo 

kriminality hospodářské. Současně s tím se objevily též formy trestné činnosti, se kterou neměly 

orgány činné v trestním řízení do této doby zkušenost buď vůbec žádnou, anebo pouze zcela 

minimální (např. obchod s drogami, únosy, vydírání podnikatelů, rozsáhlé daňové úniky, to vše 

často spojené s organizovaným zločinem).2 

 

                                                 
1 OSMANČÍK, O. a kol. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996, s. 20. 
2 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. Trestní 
právo. 1996, č. 12, s. 2 – 3. 
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1.1.2 Dlouhé, náročné a nákladné trestní řízení 
 

Důsledkem výše uvedeného stavu došlo nikoli jen k vyčerpání kapacity českých věznic, 

nýbrž též k paralyzaci samotného státního aparátu, přetížení orgánů činných v trestním řízení a k 

neúnosnému prodlužování trestního řízení. 

 

1.1.3 Problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

 

Po roce 1989 se v České republice začala prosazovat myšlenka, že do této doby 

dominantní druh trestu, tj. nepodmíněný trest odnětí svobody, sice vykazuje silný zábranný 

účinek, avšak neredukuje kriminalitu, ba naopak tuto spíše produkuje a posiluje,3 tedy absentuje 

jeho jakákoli preventivní, resocializační efektivita či výchovný účinek. Odsouzený a jeho 

sociální vazby jsou zpřetrhány, tento je zcela vytržen ze svého přirozeného sociálního prostředí a 

pobývá ve výrazně kriminogenním prostředí.4 Jako další problém v oblasti této problematiky lze 

pak vzpomenout velmi časté, dá se říci snad až mechanické, ukládání krátkodobých 

nepodmíněných trestů odnětí svobody. V boji proti krátkodobým nepodmíněným trestům odnětí 

svobody se již koncem 19. století angažoval německý kriminolog a právník Franz von Liszt, jenž 

uváděl, že „krátkodobý trest odnětí svobody spojený s pobytem ve věznici či v ústavu je zcela 

neefektivní, v podstatě je společensky škodlivý – neodstrašuje, nenapravuje a odsouzeného pouze 

kriminálně nakazí.“5 Nad dříve uvedené lze též konstatovat, že přirozeným důsledkem 

uplatňování trestní politiky spočívající v tomto jaksi bezmyšlenkovitém, automatizovaném 

ukládání krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody je pak též vyčerpání kapacity 

věznic a nemalé zatížení státního rozpočtu. 

V České republice tak v 90. letech 20. století postupně narůstal požadavek na změnu 

celkové filosofie trestání tak, aby byl trest odnětí svobody chápán v hierarchii sankcí skutečně 

jako ultima ratio, a začala se prosazovat myšlenka, že k řešení trestních věcí je třeba přistupovat 

v každém případě zcela individuálně se současným využitím alternativních opatření namísto 

prostého odsouzení pachatele.6 

 

                                                 
3 KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2002, s. 109. 
4 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 20 – 21. 
5 KARABEC, Z. a kol. Krátkodobé tresty odnětí svobody. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, 
s. 5. 
6 OSMANČÍK, O. a kol. K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1996, s. 20. 
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1.1.4 Rozvoj idejí restorativní justice 

 

V návaznosti na předchozí bod, restorativní justice představuje koncept zacházení 

s pachateli odlišný od klasické retributivní neboli trestající justice. Jako taková přitom vychází 

z názoru, že tradičně pojímaná trestní spravedlnost nepředstavuje adekvátní reakci společnosti na 

kriminalitu, přičemž jde o soubor postulátů, cílů a metod, které charakterizují určitý přístup k 

řešení problému zločinnosti;7 pro restorativní justici je přednostní samotné pochopení konfliktu 

pachatelem, převzetí odpovědnosti za svůj trestný čin a urovnání konfliktního stavu mezi 

pachatelem a obětí trestného činu.8 K fenoménu restorativní justice dále blíže srov. v Kapitole 

Podstata a účel odklonů v trestním řízení, Podkapitole reflexe principů restorativní justice, 

uvedené. 

 

Způsoby, jak nalézt ideální řešení výše nastíněné kritické situace v České republice na 

počátku 90. let 20. století, resp. jak uvést v život nově přicházející myšlenkové proudy, lze 

shrnout následovně.9 

 

Zvýšení kapacity justičního systému zvýšením počtu soudců, resp. pracovníků orgánů 
činných v trestním řízení. 
 

Zkrácení doby trestního řízení a s tím spojené předcházení průtahům v řízení. 
 

Na tomto místě se jedná především o využívání kratších, alternativních procesních 

postupů, změnu (zkvalitnění) existujících právních norem za účelem zefektivnění stávajících 

procesních forem a konečně též o samotné použití již existujících právních prostředků takovým 

způsobem, aby mohl soudce vyřizovat více případů najednou (jedním ze způsobů dosažení 

tohoto cíle je též minimalizace administrativně technických činností, které soudce zatěžují). 

 

Snížení počtu projednávaných trestních věcí. 
 

                                                 
7 KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. In: KARABEC, Z. Restorativní justice. Sborník příspěvků. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 8. 
8 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 25. 
9 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 5. 
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Uvedeného lze docílit zejména cestou dekriminalizace ve smyslu bezvýjimečného vynětí 

určitých deliktů ze sféry trestní odpovědnosti, cestou depenalizace a zavedením či rozšířením 

alternativních opatření v českém trestním právu. 

 

Jako nejvhodnější a nejefektivnější z výše naznačených způsobů řešení problémů 

fungování justičního systému je odbornou literaturou a praxí shledáváno zavedení či rozšíření 

alternativních opatření, neboť tato varianta řešení umožňuje při současném využití 

kvalifikovaných pracovníků Probační a mediační služby dodržet vysoké nároky na věcnou 

správnost a spravedlnost rozhodnutí, aktivuje strany soudního řízení a posiluje v nich vědomí 

odpovědnosti za navrhovaná řešení, umocňuje pocit spravedlnosti justičního systému, vytváří 

podmínky pro důkladnou individualizaci a posouzení každého jednoho případu, přispívá k řešení 

problému nedostatečné kapacity věznic a je perspektivní též z hlediska prevence kriminality a 

předcházení dalším konfliktům.10 

V plném souladu s tímto, za respektování a akceptace dříve uvedených nových 

myšlenkových proudů, měl tak k nápravě nastalé situace a k renovaci paradigmatu trestání 

v České republice v 90. letech 20. století napomoci vyvážený systém trestněprávních alternativ. 

 

1.2 Systematika alternativních způsobů řešení trestních věcí 
 

Jednotlivé druhy alternativních opatření neexistují v rámci trestního práva pouze jako 

samostatné prvky, nýbrž tyto vytváří určitý celek, systém, který je v prvé řadě charakterizován 

svým stejným účelem, tj. zejména již zmíněná náhrada nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Systém alternativních způsobů řešení trestních věcí lze tedy vymezit jako souhrn 

institutů, jejichž primárním účelem je nahrazování nepodmíněného trestu odnětí svobody, jejich 

uspořádání a vzájemné vztahy mezi nimi.11 Slovy Sotoláře jde o specifické postupy využívané 

alternativně oproti standardnímu trestnímu řízení12 a zvláštní formy reakce na trestnou činnost 

představující alternativu k tradičnímu trestu odnětí svobody.13 Adamová a Větrovec pak uvádí, 

že alternativní způsoby řešení trestních věcí nabízí možnost řešit hlavně případy menší 

                                                 
10 K tomuto blíže srov. např. SOTOLÁŘ, A.; ŠÁMAL, P.; SOVÁK, Z.; RIZMAN, S.; FENYK, J. K reformě 
trestního procesu a k nové koncepci mediační a probační služby v ČR. Právní praxe. 1997, č. 7 – 8, s. 432 – 534. 
11 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 30. 
12 Za standardní formu trestního řízení, standardní trestní řízení či standardní postup v řízení je v textu práce 
pojímáno takové trestní řízení, které probíhá podle obvyklého schématu obžaloba – hlavní líčení – rozsudek. Zdroj: 
JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 729. 
13 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 3. 
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závažnosti, kdy ustupuje zájem státu na potrestání pachatele a je dána přednost kompenzaci 

škody a jiné újmy, která byla způsobena oběti trestného činu.14 

Shrneme-li tak výše uvedené, u alternativních způsobů řešení trestních věcí jde o souhrn 

jak hmotněprávních, tak procesněprávních institutů, jež nejsou spojeny s omezením osobní 

svobody pachatele tak, jako je tomu u nepodmíněného trestu odnětí svobody, i přesto však tyto 

vedou k účinnému vyřízení trestních věcí. 

V odborné literatuře jsou přitom alternativy v trestním právu členěny nejčastěji 

následujícím způsobem.15 

 

1) Alternativy vně systému trestního práva hmotného i procesního. 

 

-Mediace. 

 

2) Alternativy uvnitř systému trestního práva. 

 

a) Hmotného. 

 

-Alternativní tresty. 

 

-Alternativy k potrestání. 

 

b) Procesního. 

 

Odklony v trestním řízení. 

 

Uvedenou diferenciaci užívá při nepatrných obměnách převážná část teoretické doktríny. 

Výjimku pak představují např. autoři, kteří rozumí alternativními opatřeními pouze alternativy v 

oblasti trestního práva, nikoli tedy alternativní postupy realizované vně systému trestního práva, 

tj. metody či způsoby upravené v jiných, než v trestních předpisech, anebo právem vůbec 

                                                 
14 ADAMCOVÁ, Z.; VĚTROVEC, V. Odklony a alternativy v trestním řízení. Právo a rodina. 2002, č. 1, s. 1. 
15 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 3. Toto členění uvádí shodně též např. KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 550, anebo VÁLKOVÁ, H.; KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní 
politiky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 286 – 287. 
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neupravené,16 anebo pak kupříkladu Ščerba, který nad výše uvedený systém řadí jako kategorii 

sui generis ještě výchovná opatření, a to především z důvodu, že i když se v jejich případě jedná 

podle jeho názoru především o hmotněprávní sankce, tyto představují současně alternativu 

procesní, neboť je možné aplikovat je i v průběhu trestního řízení ještě před rozhodnutím soudu 

pro mládež o vině mladistvého pachatele za podmínky, že s tímto mladistvý souhlasí; při 

naplnění této podmínky pak plní výchovná opatření podle jeho slov funkci procesní alternativy, 

jejímž hlavním cílem je využít možnosti co nejdříve začít s výchovným působením na 

mladistvého pachatele; vykonání výchovného opaření již v průběhu trestního řízení pak může 

také zvýšit šance pro aplikaci dalších alternativních opatření (srov. např. § 70 odst. 3 ZSVM).17 

Co je pro všechny výše uvedené formy alternativních způsobů řešení trestních věcí 

společné, je kromě již zmiňované náhrady nepodmíněného trestu odnětí svobody také to, že tyto 

vždy představují reakci na spáchaný trestný čin a jejich uplatnění je limitováno právním rámcem, 

v němž se musí pohybovat; to přitom platí jak o aktivitách směrujících k alternativnímu řešení 

trestních věcí probíhajících v rámci systému trestního práva, tak o aktivitách probíhajících mimo 

tento systém v prostředí, které samo o sobě není právem regulováno, avšak v němž lze dosáhnout 

podle platné právní úpravy řešení, jež má v trestněprávní oblasti jistý dopad.18 

Pokud neuvažujeme praktickou aplikaci jednotlivých alternativních forem řešení trestních 

věcí, česká legislativa je v této oblasti relativně pokroková a alespoň teoreticky nabízí velké 

množství způsobů, jak alternativně řešit společenský konflikt plynoucí z trestné činnosti, když 

v trestním zákoníku a trestním řádu, resp. zákoně o soudnictví ve věcech mládeže nalezneme 

širokou škálu alternativních trestů, alternativ k potrestání a odklonů; další možnosti 

alternativních způsobů řešení trestních věcí pak lze nalézt též mimo samotný systém norem 

trestního práva. 

 

1.2.1 Alternativní opatření vně systému trestního práva hmotného i procesního 

 

Alternativy mimo oblast trestního práva představují postupy, které nepatří mezi instituty 

systému trestního práva, a tedy nejsou jako takové v trestních kodexech regulovány. Jak bude 

dále blíže uvedeno, jejich výsledky se však mohou do trestního řízení nemalou měrou 

promítnout. 

                                                 
16 Srov. např. JÍLOVEC, M. Alternativní opatření v trestním řízení a jejich budoucnost. In: JELÍNEK, J. Alternativní 
řešení trestních věcí. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 149. 
17 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 32. 
18 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 669. 
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 Mezi alternativy mimo oblast trestního práva byla v minulosti kromě jiného řazena též 

probace. Probace je v § 2 odst. 1 zákona o Probační a mediační službě vymezena jako 

organizování a vykonávání dohledu nad obviněným19, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola 

výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, 

sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody a individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, 

vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tak bylo dosaženo obnovy 

narušených právních i společenských vztahů. Probace tak v sobě spojuje pomoc, psychosociální 

vedení a pozitivní motivaci pachatele s nezbytnou mírou kontroly jeho chování.20 

 Konkrétně pak, s probačním dohledem se lze v současné době setkat zejména v právní 

úpravě podmíněného upuštění od potrestání s dohledem podle § 48 tr. zákoníku, v rámci 

podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody na zkušební dobu s dohledem podle § 84 tr. 

zákoníku, v případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za současného 

stanovení zkušební doby podle § 88 tr. zákoníku (tzv. parole) anebo u nahrazení vazby dohledem 

probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu. Dále pak může soud, anebo státní 

zástupce obviněnému uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení či přiměřené 

povinnosti, jejichž demonstrativní výčet upravuje § 48 odst. 4 tr. zákoníku (např. povinnost 

zdržet se požívání alkoholu a jiných návykových látek), přičemž jejich dodržování je probační 

úředník oprávněn kontrolovat. Pokud jde o výkon alternativních trestů, pak i nad tímto dohlíží 

probační úředník.21 

Probace se tak stala již zcela běžnou součástí českého trestního práva, resp. výkonu 

soudních rozhodnutí, jež se opírá především o autoritu státu, a tedy tuto za alternativní institut 

stojící mimo systém trestního práva nelze dále více považovat.22 

 

Mediace 

 

Dnes tak mezi alternativní postupy směřující k řešení trestních věcí realizované mimo 

systém trestního práva řadíme především mediaci. 

Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným 

a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti 

                                                 
19 Pro účely dalšího výkladu se bude termínem „obviněný“ rozumět též podezřelý, jestliže z textu anebo povahy věci 
nebude vyplývat něco jiného. 
20 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 17. 
21 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 280 – 281. 
22 Tamtéž. 
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s trestním řízením (srov. § 2 odst. 1 zákona o Probační a mediační službě). Doporučení Rady 

Evropy č. R (99) 19 týkající se zprostředkování, resp. mediace v trestních věcech, pak mediaci 

vymezuje jako „jakýkoli proces, kterým je oběti a pachateli umožněno, pokud k tomu dají 

svobodně souhlas, aktivně se podílet na řešení záležitostí vyplývajících z trestného činu za 

pomoci třetí nestranné osoby (mediátora);“23 toto doporučení pak dále uvádí též hlavní principy 

mediace. 

Kromě výše uvedeného, Probační a mediační služba vykonává též další činnosti mediační 

povahy, a to např. spolupráci s obviněným či obětí trestného činu, jež směřuje k identifikaci a 

odstranění příčin trestné činnosti a k narovnání újmy vzniklé trestným činem. V rámci této 

činnosti jsou vypracovávány zprávy o spolupráci, které obsahují návrhy dalšího postupu ve věci, 

např. uplatnění odklonů či uložení konkrétního druhu trestu a návrh vhodných omezení a 

povinností, které jsou pro orgány činné v trestním řízení jistým vodítkem. Ve smyslu zákona o 

obětech trestných činů je pak Probační a mediační služba oprávněna i k uskutečňování 

restorativních programů k obnovení stavu, který byl narušen v důsledku spáchaného trestného 

činu, a to např. ve formě rodinných konferencí a kruhů společného rozhodování.24 

Mediace může být provedena na pokyn orgánu činného v trestním řízení, případně i bez 

takového pokynu, a to z podnětu obviněného či poškozeného. V těchto případech však může 

orgán činný v trestním řízení rozhodnout, že věc není k mediaci vhodná a nebude provedena.25 

Účelem mediace prováděné v souvislosti s trestním řízením za pomoci probačního 

úředníka je poté řešení konfliktního stavu mezi pachatelem (obviněným) a obětí trestného činu 

(poškozeným) v rámci jejich osobního setkání. Na osobní schůzce vyjadřují obě zúčastněné 

strany postoj ke spáchanému trestnému činu, řeší se otázka omluvy obviněného, přičemž strany 

jsou vedeny k uzavření dohody o majetkové či nemajetkové újmě. O výsledcích mediace je pak 

vyhotovena písemná zpráva, která orgánům činným v trestním řízení slouží při rozhodování o 

řešení věci formou odklonu či při rozhodování o druhu a výměře trestu (k tomuto blíže srov. dále 

uvedené).26 

Značnou výhodu mediace představuje fakt, že v jejím procesu mají obviněný a oběť, 

popřípadě jejich blízké sociální okolí, prostor mluvit o svých pocitech formou, kterou nelze 

realizovat v rámci standardního trestního řízení. Mediace si přitom neklade za cíl odškodnit oběť 

či potrestat viníka, nýbrž především skutečně efektivní urovnání či zmírnění konfliktního stavu 

                                                 
23 Council of Europe. Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning 
mediation in penal matters. Strasbourg: Council of Europe, Committee of Ministers, 1999. 
24 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 284. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
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chápaného jako rozpor mezi pachatelem, obětí a společností spojeného s trestným činem a 

odčinění jeho následků a zpřetrhaných sociálních vazeb; v procesu mediace jsou přitom tím, kdo 

hledá vhodné řešení, samotné strany konfliktu, přičemž každá z těchto si může dobrovolně 

zvolit, zda na možnost mediace přistoupí či nikoli.27 

Mediátoři mohou využívat vlastní iniciativy a nemusí se striktně držet formálních 

postupů; strany tak mohou docílit i takového řešení, ke kterému by soudní cestou nemohlo dojít. 

Pro dlouhou řadu osob je přitom mimosoudní prostředí nepochybně přirozenější, příjemnější a 

méně stresující než jednací síň soudu, což může nemalou měrou přispět i k lepší komunikaci a 

vstřícnějšímu jednání.28 Za velmi přínosnou lze považovat i skutečnost, že pachatel je 

mediátorem kreativním způsobem nabádán k převzetí zodpovědnosti za své jednání a získává tak 

možnost napravit jím způsobenou škodu; u pachatele, který podstoupí mediaci, lze přitom 

předpokládat, že přímé setkání s osobami, které svým jednáním poškodil, může mít na tohoto 

větší výchovný efekt, než standardní, do určité míry „odosobněné“ a formální, projednávání věci 

u soudu. Do procesu se pak zapojuje aktivně též poškozený, což tomuto může pomoci lépe se 

vyrovnat se vzniklou situací.29 

Samotná činnost mediátora jakožto třetí osoby, zprostředkovatele mezi obviněným a 

poškozeným, pak zahrnuje širokou škálu aktivit od shromažďování podkladů pro volbu co 

nejadekvátnějšího procesního postupu, přes zprostředkování urovnání konfliktního stavu 

spojeného se žalovanou trestnou činností, uzavření dohody mezi obviněným a poškozeným až po 

dosažení spravedlivého a účelného alternativního řešení věci mimo trestní řízení.30 

Pro zajímavost, přínosnost mediace lze ilustrovat např. na výsledcích výzkumného 

projektu realizovaného v roce 1997 v několika severoamerických státech, kdy tato rozsáhlá 

studie se týkala mediace určené mladistvým pachatelům a obětem jejich trestné činnosti. Dále 

uvedené výsledky zřetelně ukázaly, že mediace se může stát vhodnou, právem respektovanou 

alternativou tradičních postupů. Z 3142 případů mladistvých delikventů řešených v rámci 

mediace bylo 95 % případů úspěšně uzavřeno. 79 % obětí, které se setkaly s pachatelem 

v přítomnosti mediátora, bylo s výsledkem mediace spokojeno, zatímco obdobnou spokojenost 

projevilo pouze 57 % obětí, které podstoupily obvyklé soudní řízení. Pachatelé, kteří se přitom 

v rámci mediace setkali se svými oběťmi, kompenzovali veškeré jimi způsobené škody v celkem 

                                                 
27 ROZUM, J.; SCHEINOST, M.; TOMÁŠEK, J. et al. Mediace z pohledu občanů České republiky. Trestněprávní 
revue. 2009, č. 12, s. 372.  
28 Tamtéž.  
29 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 114. 
30 Tamtéž, s. 21 – 23. 
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81 % případů, zatímco pachatelů, kteří splnili své závazky, aniž by se se svou obětí 

prostřednictvím mediace setkali, bylo pouhých 58 %.31 

Tak nebo tak, jak bylo již dříve uvedeno, ačkoli je cílem mediace uplatňované v trestních 

věcech vždy dosažení takového výsledku, který bude mít určitý význam pro rozhodování v 

trestním řízení, samotná mediace zůstává mimoprocesním postupem. Jinými slovy, ačkoli je 

mediace institut velmi přínosný, je třeba uvědomit si, že jde o alternativu, která stále stojí mimo 

trestní právo a jako taková nenahrazuje trestní řízení.32 

S výše uvedeným pak souvisí, že skutečnosti, které v mediaci vyjdou najevo z vyjádření 

osob na ní zúčastněných, sice mohou objasňovat určité okolnosti spáchaného trestného činu, ale 

v trestním řízení je nelze použít jako důkaz. Předmětem mediace pak nemůže být ani to, co patří 

do oblasti trestního práva hmotného, tedy zejména posuzování otázek viny a trestu. Jak bylo 

však již dříve uvedeno, tato skutečnost ovšem současně neznamená, že výsledky mediace nejsou 

pro trestní řízení nijak relevantní.33 Pokud je tak např. v rámci mediace dosažena dohoda o 

náhradě újmy způsobené trestným činem, tato může být podkladem pro rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání anebo pro rozhodnutí o schválení narovnání, popř. může 

být takový aktivní přístup obviněného soudem zohledněn alespoň jako polehčující okolnost ve 

smyslu § 41 písm. j) tr. zákoníku.34 

 

1.2.2 Hmotněprávní alternativní opatření 
 

Alternativy v oblasti trestního práva hmotného umožňují ukončit trestní stíhání 

obviněného bez uložení trestu, a pokud je již nezbytné trest uložit, pak tyto nabízejí jiné, 

alternativní tresty namísto nepodmíněného trestu odnětí svobody. Do skupiny hmotněprávních 

alternativních opatření tak řadíme alternativní tresty a alternativy k potrestání. 

 

Alternativní tresty 

 

                                                 
31 LORTIE, S. Soudnictví pro mladistvé v Kanadě a v České republice. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti 
České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2000, s. 231. 
32 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 669. 
33 Tamtéž. 
34 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 283 – 284. 
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Alternativní tresty lze v nejširším pojetí vymezit tak, že se jedná o všechny tresty 

nespojené s trestem odnětí svobody;35 při takto širokém pojetí by však bylo možné do skupiny 

alternativních trestů řadit veškeré druhy trestů uvedené v § 52 tr. zákoníku, a to s výjimkou 

samotného nepodmíněného trestu odnětí svobody. V užším pojímání alternativních trestů tak 

mezi tyto řadíme pouze ty druhy trestů, jejichž hlavním účelem je skutečná náhrada za 

nepodmíněný trest odnětí svobody jako taková, tj. trest domácího vězení, trest obecně 

prospěšných prací, peněžitý trest, podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem a 

peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu v případě mladistvých pachatelů; tyto druhy 

trestů jsou neslučitelné s trestem odnětí svobody, což zdůrazňuje jejich alternativní charakter, 

byť u peněžitého trestu to platí jen zčásti, a to když je ukládán na základě § 67 odst. 2 písm. b) tr. 

zákoníku.36 

Jako odlišné, specifické vymezení alternativních trestů lze pak uvést vymezení 

Kalvodové, podle které se dají alternativní tresty chápat ve dvojím pojetí. V užším pojetí 

(hmotněprávním) se jimi rozumí jakékoli tresty nespojené s odnětím svobody. V širším pojetí 

pak pod pojem alternativní tresty Kalvodová řadí jednak tresty, které snižují ztrátu osobní 

svobody na minimum, jednak alternativy trestního řízení, tj. různé formy odklonu v trestním 

řízení.37 

Alternativní tresty je vhodné aplikovat zejména v případech méně závažné trestné 

činnosti, a to při naplnění zásady přiměřenosti ve vazbě na zásadu ultima ratio,38 kdy trestní 

právo a nepodmíněný trest odnětí svobody je na místě ukládat pouze v těch případech, kdy 

nepostačí uložení trestu jiného, s nepodmíněným odnětím svobody nespojeného, tedy ve vazbě 

na plné uplatnění základního principu subsidiarity trestní represe largo sensu.39 

Uložení alternativního trestu je přitom možné chápat jako určitou formu projevu důvěry 

vůči pachateli. Při ukládání alternativního trestu je možné opřít se o pachatelovy kladné 

vlastnosti s tím, že méně narušeným pachatelům lze touto cestou poskytnout šanci řešit své 

problémy způsobem, který jim dává příležitost znovu najít své místo ve společnosti a vést život 

bez dalších konfliktů se zákonem. Alternativní tresty jsou pak také podstatně účinnější z hlediska 

                                                 
35 Srov. např. JELÍNEK, J.; TEJNSKÁ, K.; TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J.; PELC, V.; ŘÍHA, J.; STEJSKAL, V. 
Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 393. ŠČERBA, F. Alternativní 
tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 31. 
36 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 31. 
37 KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, 2002, s. 114. 
38 FENYK, J. O subsidiární úloze trestní represe a trestním právu jako prostředku „ultima ratio“ nejen v novém 
českém trestním zákoníku. In: VANDUCHOVÁ, M.; HOŘÁK, J. Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. 
narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 81. 
39 SOLNAŘ, V.; FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. 1. vydání. 
Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, s. 37. 
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odstranění hrozby recidivy než nepodmíněný trest odnětí svobody, který, jak bylo již dříve 

uvedeno, v odsouzených zpravidla prohlubuje pocit nezájmu společnosti o jejich osud, frustraci a 

křivdu, které následně vedou k negativním postojům odsouzených k hodnotovým základům 

společnosti, v níž žijí. Tyto typické nevýhody nepodmíněného trestu odnětí svobody alternativní 

tresty nenesou, neboť v případě těchto zpravidla nedochází k narušení rodinných a 

společenských vztahů, ke ztrátě zaměstnání či bydlení. Konečně, kromě těchto pozitiv jsou pak 

alternativní tresty oproti nepodmíněnému trestu odnětí svobody také ekonomicky výhodnější.40 

Využívání alternativních trestů v praxi je pak limitováno již „pouze“ sociální skladbou 

pachatelů, podmínkami stanovenými pro ukládání a výkon jednotlivých druhů alternativních 

trestů a samotným přístupem soudů k využívání těchto alternativ. Úspěšnost a efektivita výkonu 

alternativních trestů jako taková pak záleží zejména na společenské akceptaci myšlenek, na 

kterých je právní úprava alternativních trestů založena, jejich politické podpoře a na 

bezproblémovém fungování Probační a mediační služby.41 

 

Alternativy k potrestání 

 

Alternativy k potrestání představují podle Ščerby „určitý mezistupeň mezi alternativními 

tresty a procesními alternativami, kdy sice trestní řízení proběhne a jako takové je ukončeno 

rozhodnutím o vině za spáchaný trestný čin, avšak nejpřísnější typ trestněprávní reakce v podobě 

uložení trestu nenastoupí.“42 

Česká právní úprava rozlišuje v rámci alternativ k potrestání upuštění od potrestání, 

upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence a 

upuštění od potrestání s dohledem. Pokud jde pak o mladistvé pachatele, do této skupiny lze dále 

řadit též institut upuštění od uložení trestního opatření a podmíněné upuštění od uložení trestního 

opatření. 

Pouze na okraj a pro zajímavost lze pak uvést, že podle názoru Palovského „doktrína 

učinila jednou z variant upuštění od potrestání též institut zastavení trestního stíhání podle § 172 

odst. 2 písm. c) tr. řádu.“43 S takovým názorem však nelze souhlasit, neb v tomto případě není 

na rozdíl od typických, dříve uvedených případů upuštění od potrestání rozhodnuto o samotné 

vině pachatele trestným činem. Tento institut je tak podle mého názoru mnohem vhodnější řadit 

                                                 
40 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 717. 
41 Tamtéž. 
42 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 31. 
43 PALOVSKÝ, T. K některým problematickým aspektům odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2007, č. 
3, s. 25 – 26. 
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do kategorie institutů, jež představují prvky oportunity v rámci trestního práva procesního. K této 

problematice dále blíže srov. v Kapitole Pojem odklonu v trestním řízení, Podkapitole Instituty 

tradičně řazené pod pojem odklonu v trestním řízení, uvedené. 

V případě upuštění od potrestání podle § 46 tr. zákoníku může být tento postup soudu 

odůvodněn prvně tím, že jde o pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje 

účinnou snahu po nápravě a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a 

k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí 

k jeho nápravě i k ochraně společnosti. Druhým možným případem může být upuštění od 

potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný za podmínek uvedených v odst. 2 

předmětného ustanovení. Konečně může soud upustit od potrestání pachatele také tehdy, jestliže 

jde o případy vyjmenované v odst. 3 tohoto ustanovení, tj. případ nezpůsobilé přípravy trestného 

činu, anebo případ nezpůsobilého pokusu trestného činu. K upuštění od potrestání za současného 

uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence podle § 47 tr. zákoníku může soud 

přistoupit, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu 

vyvolaném duševní poruchou a soud má za to, že ochranné léčení, které zároveň ukládá, zajistí 

nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe, než trest, přičemž nesmí jít o případ, kdy si 

pachatel stav zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchu přivodil, byť i z nedbalosti, vlivem 

návykové látky. Druhý případ pak představuje situace, kdy pachatel spáchal zločin ve stavu 

zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a přitom nelze očekávat, že by 

uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na 

pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, přičemž soud má současně za to, že 

zabezpečovací detence, kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí ochranu společnosti lépe než 

trest. Pokud jde o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem ve smyslu § 48 tr. zákoníku, pak 

k tomuto je přistupováno za stejných podmínek jako v případě upuštění od potrestání ve smyslu 

§ 46 tr. zákoníku, avšak nad pachatelem je soudním rozhodnutím současně stanoven dohled, 

neboť tento považuje za potřebné po stanovenou dobu, která může činit až jeden rok, sledovat 

chování pachatele; současně s tím pak může soud uložit pachateli přiměřená omezení a 

přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život, resp. u mladistvých pachatelů též 

některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. 

Jak ze dříve uvedeného zřejmé, podstata alternativ k potrestání spočívá v tom, že i přesto, 

že není v těchto případech uložen trest, může být z hlediska individuální a generální prevence, za 

dodržení zásady pomocné role trestní represe, dosaženo za určitých podmínek samotným 
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trestním stíháním a vyslovením viny stejných účinků jako při uložení trestu.44 Alternativy 

k potrestání tak představují specifickou formu reakce na trestný čin se sankčními prvky; o 

specifické formě reakce na trestný čin se sankčními prvky lze pak tím spíše hovořit, uvažujeme-

li tím směrem, že uložení ochranného opatření, probačního dohledu anebo kupříkladu povinnosti 

nahradit škodu může pro pachatele často představovat citelnější zásah do běžného způsobu 

života, než prosté podmíněné odsouzení bez jakýchkoli dalších specifických omezení.45 

 

1.2.3 Procesněprávní alternativní opatření 
 

Odklony v trestním řízení 

 

Procesněprávní alternativní opatření neboli tzv. odklony v trestním řízení patří v rámci 

českého trestního práva k nejmladším prvkům v systému alternativních opatření zaváděným do 

českého trestního práva v průběhu 90. let 20. století.46 Přijímání těchto institutů do českého 

trestního práva bylo vyvoláno zejména vzpomínanou potřebou racionalizace trestní justice, tedy 

především snahou odbřemenit soudy od enormního nápadu trestních věcí. Současně s tím se 

počala prosazovat též myšlenka, že odklony v trestním řízení přispívají k neopominutelné 

potřebě individualizace trestněprávního postihu, jako takové respektují principy do České 

republiky pomalu pronikající restorativní justice a jsou spojeny s mnoha dalšími výhodami.47 

Odklony v trestním řízení je zapotřebí pojímat jako součást alternativních způsobů řešení 

trestních věcí, neboť tyto, ačkoli se tak nemusí na první pohled jevit, představují jednu z dalších 

možných reakcí systému trestní justice na trestný čin,48 kdy v případě těchto však trestní řízení 

nekončí, a to na rozdíl od alternativních trestů a alternativ k potrestání, vyslovením viny a 

případně s tím též uložením trestu. 

Jak bude v následující Kapitole práce podrobněji analyzováno, ve vztahu ke dříve 

uvedenému je tedy v případě pojmu odklon v trestním řízení zapotřebí vyvarovat se mnohdy, 

podle mého názoru, nesprávnému teoretickému nazírání na tento jako na pouhý zvláštní způsob 

řízení či na odchylku od standardního trestního řízení bez dalšího; pro teoreticky správné 

                                                 
44 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 633. 
45 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní. řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 176. 
46 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 30. 
47 Tamtéž, s. 32. 
48 JEHLE, J. M. The Function of Public Prosecution within the Criminal Justice system. In: JEHLE, J. M.; WADE, 
M. Coping with Overloaded Criminal Justice System. The Rise of Prosecutorial Power Across Europe. Berlin, 
Heidelberg: Springer, 2006, s. 5 – 6. 
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zařazení odklonů v trestním řízení do skupiny alternativních způsobů řešení trestních věcí je 

zapotřebí uvažovat i jejich samotný cíl, účel či funkci, nikoli tedy pouze jejich procesní formu. 

Jinými slovy, v případě odklonů v trestním řízení nejde jen o to, jak zrychlit trestní řízení a 

celkově racionalizovat systém trestní justice, nýbrž též, a především o to, jak efektivně reagovat 

na trestný čin, resp. jak efektivně vyřešit trestní věc. 
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2 Pojem odklonu v trestním řízení 
 

2.1 Úvod 

 

Pro vlastní výzkum fenoménu odklonů v trestním řízení je na samém počátku pojednání o 

těchto nejprve zapotřebí přiblížit čtenáři práce samotný pojem odklonu v trestním řízení, což 

ovšem není, jak dále uvidíme, zrovna snadný úkol. 

Pojem odklonu v trestním řízení není v trestním zákoníku, trestním řádu ani v žádném 

jiném zákoně jakkoli legálně definován. Pokud nebudeme uvažovat učebnicové texty trestního 

práva, odklonům v trestním řízení se věnuje dlouhá řada odborných textů, avšak v pracích 

jednotlivých autorů převažují než otázky teoretické, a to včetně vymezení pojmu odklonu, spíše 

otázky aplikační či praktické. Je-li pak v rámci některého z takových textů pojem odklonu již 

definován, pak se vždy jedná o subjektivní náhled toho kterého autora na danou problematiku, 

nikoli tedy o jakkoli obecně platnou či přijímanou definici. Jednotná, přesná definice pojmu 

odklonu v trestním řízení, ani jeho teoretický koncept či primární účel tak nejsou v současné 

době jakkoli vědecky pregnantně vymezeny. 

V teoretickém přístupu k odklonům v trestním řízení tedy existuje značná pluralita. 

Účelem této Kapitoly přitom není a ani nemůže být vyčerpávající přehled stávajících definic 

odklonu v trestním řízení a jejich podrobná analýza, natož pak snad podání vlastní, všeobecně 

platné definice odklonu, která ostatně dost možná ani neexistuje. Vhodné je však úvodem 

přiblížit samotný vývoj vnímání pojmu odklonu v trestním řízení a poté uvést alespoň základní 

definice pojmu odklon v trestním řízení tak, jak tyto uvádí významní teoretici oboru trestního 

práva. 

 

2.2 Vývoj pojmu odklon v trestním řízení a jeho stávající definice 

 

2.2.1 Pojem odklonu v trestním řízení – minulost 

 

Pohled na pojem a samotný teoretický koncept odklonu v trestním řízení doznal 

v průběhu času značných změn. Jinak bylo v české právní vědě pohlíženo na odklon v 

předlistopadovém období, tj. před rokem 1989, jinak pak v porevolučních letech, kdy dostály 

odklony s ohledem na odlišný právní režim nemalých změn, když rychlý polistopadový vývoj a 

s tím spojené nutné přizpůsobování trestních předpisů požadavkům moderní politiky daly v 90. 
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letech minulého století za vznik novým právním institutům, na něž již zažité definice odklonu 

v trestním řízení nestačily, jinak je pak na odklon v trestním řízení nahlíženo v dnešní době, a to 

především v souvislosti s legislativním boomem. 

Na základě závěrů XIII. mezinárodního kongresu trestního práva Mezinárodní 

společnosti pro trestní právo konaného ve dnech 1. – 7. října 1984 v Káhiře byla v 

Československu za odklon v trestním řízení považována nejprve jakákoli odchylka od typického 

průběhu trestního procesu, tj. takového průběhu, který končí zpravidla rozhodnutím soudu o vině 

a trestu obviněného.49 

Jednu z prvních českých definic odklonu, bohatě citovanou v odborné literatuře, 

představil Suchý, a to nekriticky vycházejíc z výše uvedených závěrů XIII. mezinárodního 

kongresu trestního práva Mezinárodní společnosti pro trestní právo v Káhiře. Tento autor uváděl, 

že „odklon je odchylkou od typického pravidelného průběhu trestního řízení, alternativou ke 

standardním postupům, kdy jde ve své podstatě o mimosoudní vyřízení trestní věci, mající své 

místo, než trestní soud rozhodne rozsudkem o vině obžalovaného a uložení trestu, přičemž tento 

postup předpokládá případné podrobení se pachatele určité formě mimosoudního působení, ať 

už státního nebo společenského.“50 V tomto pojímání tak nepředstavoval odklon nic jiného, než 

alternativu trestního řízení před soudem, kdy je upřednostněno neformální vyřízení trestní věci 

mimosoudními prostředky před klasickým trestním procesem zakončeným výrokem o vině a 

uložením trestu, resp. tedy mimosoudní alternativu standardního trestního procesu s tím, že na 

trestní věc je v případě odklonu možné reagovat jak prostředky trestněprávními, tak prostředky 

mimotrestními. Funkcí odklonu byly přitom podle autora této definice zejména prevence a 

kontrola kriminality související se zabráněním stigmatizujících účinků trestu, který by podle 

očekávání pachatele postihl, a prognóza příznivějšího mimosoudního výchovného působení. 

Suchý pak současně jako jeden z prvních rozlišil mezi třemi základními typy odklonu, a 

to: 

 

1) Prostým odklonem, 

2) podmíněným upuštěním od trestního stíhání a 

3) odklonem se společenskou intervencí.51 

 

                                                 
49 NEZKUSIL, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2, s. 33. 
50 SUCHÝ, O. Odklon v trestním řízení. Právník. 1991, č. 3, s. 248. 
51 Tamtéž. 
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Pokud jde o prvý typ odklonu, pak jeho podstata spočívá podle Suchého v upuštění od 

trestního stíhání, a to bez návaznosti na splnění určitých podmínek, čímž dochází ke konečnému 

vyřízení trestní věci bez jakýchkoli dalších následků pro pachatele trestného činu. Při aplikaci 

takového postupu se pak vychází ze dvou základních předpokladů, a sice že pokračování v 

trestním řízení se jeví neúčinné nebo neúčelné a že soudní proces by mohl mít pro pachatele 

zbytečné stigmatizující účinky nebo by pro tohoto mohl znamenat nadměrnou psychickou zátěž. 

Důvodem aplikace tohoto typu odklonu je tak především větší efektivita a působení na pachatele 

trestného činu s tím, že nedochází k jeho veřejnému postihu a s tím spojené stigmatizaci. Tento 

typ odklonu představuje definitivní vyřízení trestní věci a uplatní se povětšinou v případech 

bagatelních, méně závažných trestných činů. Pokud bychom pak tento typ odklonu hledali 

v českém trestním právu, pak jako příklad lze uvést některými autory mezi odklony řazený 

institut fakultativního zastavení trestního stíhání podle ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu. 

Druhý typ odklonu pak podle Suchého spočívá v podmíněném upuštění od trestního 

stíhání, resp. v podmíněném zastavení trestního stíhání. V případě takového rozhodnutí se zde na 

rozdíl od případu předchozího nejedná o definitivní vyřízení trestní věci, neboť je zde stanovena 

určitá zkušební doba, po kterou musí pachatel pro to, aby se z mezitímního rozhodnutí stalo 

rozhodnutí konečné, vést řádný život a vyhovět dalším podmínkám; pokud pachatel po zkušební 

dobu nevede řádný život, resp. nevyhoví jemu uloženým podmínkám, pak je možné v jeho 

trestním stíhání pokračovat. Účelem tohoto typu odklonu je pak především působení na 

pachatelovo chování v tom směru, aby se tento skutečně napravil, a současně urovnání 

konfliktního stavu mezi pachatelem a poškozeným, jež má mít na obviněného pozitivní 

výchovný a resocializační účinek. V současném českém trestním právu je tento typ odklonu 

zastoupen jednak podmíněným zastavením trestního stíhání (§ 307 tr. řádu), jednak podmíněným 

odložením podání návrhu na potrestání (§ 179g tr. řádu). 

Co se týče třetího typu odklonu, pak v těchto případech se jedná, obdobně jako v případě 

předchozím, o pouhé zatímní řešení věci, které představuje nestíhání (upuštění od stíhání), po 

němž však tentokráte následuje společenská intervence, a to ve formě projednání věci 

mimosoudním orgánem, komisí anebo léčení, které má napomoci úspěšné nápravě pachatele. 

Slovy Suchého, užitím tohoto typu odklonu tedy „trestní odpovědnost pachatele nezaniká, avšak 

dojde k její transformaci v jiný typ odpovědnosti (společensko-morální, administrativní apod.)“, 

tj. tento vychází z předpokladu, že některé trestní věci mohou být vyřešeny i bez nutnosti 

intervence orgánů činných v trestním řízení. Takový typ odklonu ve své čisté podobě v 

současném českém trestním právu zastoupen není, nicméně trestněprávní předpisy dávají 

orgánům činným v trestním řízení na několika místech možnost postupovat či rozhodovat 



 

 

 

23 

způsobem, který má do jisté míry následky podobné (srov. např. § 66 odst. 2 anebo § 172 odst. 2 

písm. b) tr. řádu, ačkoli v případě na druhém místě uvedeném ona společenská intervence 

zastavení trestního stíhání předchází); ve svých důsledcích se však tomuto typu odklonu může do 

jisté míry podobat odklon užívaný v  trestních věcech mladistvých, a sice odstoupení od trestního 

stíhání mladistvých podle § 70 odst. 3 ZSVM, kdy může být rozhodnutí o odstoupení od 

trestního stíhání doprovázeno výchovným opatřením ve formě napomenutí s výstrahou a 

přenecháním mladistvého k postihu zákonným zástupcem, školou anebo výchovnému zařízení.52 

Obdobně Kaiser považoval odklony za „nové trestněpolitické strategie, kdy je 

odstoupeno od stíhání poté, co je formálně stanoveno porušení normy“ s tím, že za jejich cíl 

vymezil „překonání kriminality postupy vně justice.“53 

Nett považoval odklon za omezení státního monopolu stíhat trestné činy, ať již jde o 

omezení dané zákonem, či omezení vyplývající z vůle stíhajícího orgánu; přitom jde o nástroj 

depenalizace. Konkrétně se pak podle tohoto autora mělo jednat o mimosoudní vyřízení trestní 

věci, jehož účelem není potrestání pachatele v tradičním smyslu, tj. o právní formu řešení 

konfliktu, jenž vyústil v trestný čin, která může být uplatněna ještě před tím, než soud rozhodne 

rozsudkem o vině a příp. trestu. Dále se tento autor, podle mého názoru zcela správně, domníval, 

že odklon nelze chápat pouze jako prostředek procesní, neboť mimosoudní vyřízení věci. resp. 

vyřízení věci odklonem, souvisí především s koncepcí základů trestní odpovědnosti, její 

diferenciací a v návaznosti na to s použitím či vyloučením trestněprávní sankce.54 

Nett pak rozlišoval mezi upuštěním od trestního stíhání, a to buď bez společenské 

intervence, anebo se společenskou intervenci, kdy rozdíl mezi těmito spočívá v tom, že ve 

druhém případě je trestní odpovědnost nahrazena jiným typem odpovědnosti, o níž rozhoduje 

jiný než soudní orgán, kdežto v prvém případě trestní odpovědnost zaniká a není nahrazena 

jakýmkoli jiným typem odpovědnosti, a poté podmíněným upuštěním od trestního stíhání, kdy 

toto představuje rozhodnutí mezitímní povahy; trestní odpovědnost pachatele tu trvá a její zánik 

je vázán na splnění některých dalších podmínek. 

Draštík spatřoval v odklonu odchylku od typického průběhu trestního řízení či vynětí 

trestní věci z kompetence orgánů činných v trestním řízení, učiněné těmito orgány samotnými 

v rámci jejich diskreční pravomoci, nikoli povinnosti, kdy se tedy jedná o vyřízení trestní věci 

                                                 
52 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 49. 
53 KAISER, G. Kriminologie – úvod do základů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 84. 
54 NETT, A. K odklonu v trestním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. 1994, č. 4, s. 171. Shodně též NETT, A. 
Odklon v trestním řízení jako prostředek řešení trestně právní problematiky AIDS. Časopis pro právní vědu a praxi. 
1995, č. 1, s. 95. 
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jinými prostředky než projednáním a rozhodnutím věci v obvyklém soudním procesu (tj. 

zpravidla po provedeném hlavním líčení).55 

Šámal v případě pojmu odklon v trestním řízení odkazoval na termín „diversion“, 

přičemž uváděl, že jeho vlastní chápání pojmu odklonu je chápáním zúženým, když za odklon v 

jeho pojetí nelze považovat „odklonění“ věci mimo trestní řízení.56 

 

Zejména důsledkem legislativního vývoje později česká právní nauka od výše uvedených 

vymezení pojmu odklonu v trestním řízení upustila, resp. tento termín vhodně zúžila,57 a od 

poloviny 90. let 20. století tak lze vysledovat určitou modifikaci definice pojmu odklonu v 

trestním řízení především ve směru zjednodušeného řízení probíhajícího v rámci standardního 

trestního řízení, tj. již nikoli více ve smyslu alternativy k soudnímu vyřízení věci rozhodnutím o 

vině a trestu a ve smyslu úplného odklonění se mimo trestní řízení, zejména do řízení 

správního.58 

V této souvislosti pak např. Kuchta se Zezulovou hovoří o tom, že „oproti původnímu 

tradičnímu pojetí ovlivněnému zejména anglosaskou právní tradicí, kde je odklon brán jako 

alternativa k soudnímu vyřízení věci rozhodnutím o vině a trestu, se v českém prostředí ustaluje 

pojetí odklonu jako alternativy k soudnímu projednání věci.“59 K tomuto pak tito autoři dodávají 

a upozorňují na to, že „odklonem nedochází ke změně trestní odpovědnosti v odpovědnost 

mimotrestní.“60 Shodně též Fenyk v aktuální učebnici trestního práva procesního uvádí, že 

„česká trestněprocesní nauka poněkud zužuje obsah pojmu „odklon“, protože ho zpravidla 

chápe jako odklon od klasického průběhu trestního řízení, nikoli však vně trestního řízení. 

Nezahrnuje tedy odklon k mimosoudnímu vyřízení věci v rámci jiného typu řízení, např. k 

rozhodnutí věci ve správním řízení. Nedochází tedy k přetransformování trestní odpovědnosti v 

jiný typ odpovědnosti (např. společensko-morální).“61 

                                                 
55 DRAŠTÍK, A. Odklon v českém trestním procesu (de lege lata). Časopis pro právní vědu a praxi. 1994, č. 4, s. 
188. 
56 ŠÁMAL, P. Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversions) de lege ferenda. Časopis pro právní 
vědu a praxi. 1994, č. 4, s. 121. 
57 VÁLKOVÁ, H.; KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
s. 296 – 297. 
58 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 1999, s. 9. 
59 KUCHTA, J.; ZEZULOVÁ, J. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu. 
Časopis pro právní vědu a praxi. 1997, č. 4, s. 553 a násl. 
60 Tamtéž. 
61 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 
s. 762. 
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To, že se později staly pojem odklonu tak, jak byl tento původně vykládán Suchým, a 

jeho kategorizace odklonů v trestním řízení spíše nepoužitelnými a nepřiléhavými, pak potvrdily 

např. i pozdější navazující práce Nezkusila62. 

V současné době tak již odklonem v trestním řízení zejména nerozumíme též odklonění 

věci mimo trestní řízení, nýbrž jde o specifický typ řízení, které probíhá vždy pouze v rámci 

trestního řízení jako takového. Náhledy na to, jak pojem odklonu definovat, se však ve zbytku i 

nadále liší. 

 

2.2.2 Pojem odklonu v trestním řízení – současnost 
 

Ze současných definic pojmu odklonu v trestním řízení je možné nabídnout především 

definice následující. 

Pokud jde na prvém místě o komentářovou literaturu, pak Šámal ve svém komentáři k 

trestnímu řádu uvádí, že „odklon v trestním řízení (angl. i franc. „diversion“) umožňuje 

odchýlení od běžného průběhu řízení, a to buď k určitému zkrácenému či sumárnímu řízení 

(„summary proceedings“), nejčastěji za využití trestního příkazu či schválení dohody o vině a 

trestu, anebo k vyřízení státním zástupcem či soudem, jenž nedospěje k vyslovení viny, a tím 

k uložení klasické trestní sankce (např. různé formy podmíněného zastavení trestního stíhání, 

odstoupení od trestního stíhání a narovnání), anebo dokonce k mimosoudnímu vyřízení věci 

v rámci jiného typu řízení (např. ve správním řízení).“63 

Lze pozorovat, že Šámal při svém vymezení odklonu v trestním řízení vychází primárně 

z aktu Rady Evropy64; 65, když za odklony jaksi prostě a nijak hlouběji promyšleně považuje 

veškeré v tomto zmíněné instituty či opatření ke „zjednodušení trestní spravedlnosti“, a to včetně 

řízení, jež končí formálním uznáním viny a uložením trestu. Předmětné doporučení Rady Evropy 

však přímo o „odklonech“ jako takových nehovoří. 

Nadto pak, jak bude dále blíže v textu této Kapitoly rozvedeno, takto obsahově široce 

vymezená definice, která pod jeden zastřešující pojem zcela nesprávně řadí alternativní řešení 

                                                 
62 Srov. např. NEZKUSIL, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2, s. 30 – 59. 
63 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3475. 
64 Council of Europe. Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to member States concerning 
the simplification of criminal justice. Strasbourg: Council of Europe, Committee of Ministers, 1987. Tímto 
dokumentem bylo doporučeno celkem pět forem rychlejšího vyřizování trestních věcí, a to podmíněné zastavení 
trestního stíhání či odložení věci, zkrácené písemné řízení, narovnání (mediace), zjednodušené řízení v méně 
závažných věcech, uznání viny a dohadovací řízení. 
65 REPÍK, B. Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 
9. 1987 s odůvodněním, český překlad. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 8 a násl. 
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trestních věcí a alternativy ke standardnímu trestnímu řízení, je podle mého názoru značně 

matoucí a tím pádem ne zcela vhodná. 

Dále si lze povšimnout, že Šámal ve své definici poněkud neaktuálně pod pojem odklonu 

řadí též vyřízení věci v rámci jiného typu řízení. Jestliže přitom uvádí jako příklad tohoto 

postupu vyřízení věci ve správním řízení, pak na tomto místě pouze ve stručnosti nutno 

upozornit na to, že pokud jde o případ postoupení věci podle § 171 odst. 1, § 222 odst. 2 a § 257 

odst. 1 písm. b) tr. řádu, pak o tomto nemůžeme hovořit o odklonu již proto, že odklon lze užít 

vždy pouze u trestných činů, přičemž v případě postoupení věci je tato postoupena k řešení do 

správního řízení proto, že skutek není vůbec trestným činem; nadto je pak takový postup, na 

rozdíl od případů užívání odklonů v trestním řízení, vždy obligatorní (srov. § 171 odst. 1, § 222 

odst. 2 a § 257 odst. 1 písm. b) tr. řádu a užití výrazu „postoupí“, tedy nikoli „může 

postoupit“).66 

Šámalovu definici pak v celém jejím rozsahu přebírá též právnický slovník67. 

Podle Draštíkova komentáře k trestnímu řádu představují odklony „alternativy ke 

standardním postupům v trestním řízení umožňující rozhodnout ve věci bez provedení 

dokazování v hlavním líčení.“68 

Ani definice tohoto autora není zcela správná, když si lze povšimnout toho, že tento, 

obdobně jako činí též někteří autoři dále uvedení, řadí pod pojem odklonu v trestním řízení v 

dalším textu komentáře bez dalšího i ty formy odklonu, o jejichž aplikaci může být rozhodnuto 

až v průběhu hlavního líčení, resp. v řízení odvolacím (k tomuto blíže srov. v této Kapitole dále 

uvedené). 

Pokud nahlédneme do učebnicových textů, pak Jelínek rozumí odklonem v trestním 

řízení „alternativu standardního trestního řízení“ s tím, že tuto pojímá jako „odchylku od 

typického průběhu trestního procesu, která znamená, že trestní řízení nedospěje do svého 

obvyklého konce, do vynesení odsuzujícího rozsudku, nedojde k vyslovení viny, k uložení klasické 

trestní sankce, ale řízení se od této cesty „odkloní“ a trestní věc se vyřídí jinak, velmi často tak, 

že se trestní stíhání zastaví, což je charakteristický znak odklonu.“69 Poté tento autor řadí mezi 

odklony podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, řízení o schválení dohody o vině a 

trestu, odstoupení od trestního stíhání v řízení o provinění a trestní příkaz. Dodává však, že to, 

jaké instituty mezi odklony v trestním řízení zařadíme, záleží v zásadě na tom, jak si tento 

                                                 
66 Shodně též např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 
s. 59. 
67 HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 570. 
68 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 668. 
69 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 728. 
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samotný pojem vymezíme; pokud si tento vydefinujeme v nejširším slova smyslu jako odchylku 

od standardního průběhu trestního řízení ve smyslu schématu obžaloba – hlavní líčení – 

rozsudek, pak může být formou odklonu i trestní příkaz; jestliže však budeme odklon chápat jako 

odchylku od standardního trestního řízení, která spočívá v tom, že nedojde k vyslovení viny a 

uložení trestu, potom institut trestního příkazu formou odklonu nebude.70 

Šámal, Musil a Kuchta definují ve své učebnici pojem odklonu v trestním řízení za 

pomoci jeho účelu, když tito uvádí, že „základním účelem institutů zařazovaných pod pojem 

odklonu je především rychlejší a efektivnější vyřízení k tomu vhodných věcí, které nevyžadují 

z hlediska účelů trestního řízení projednání věcí před soudem v hlavním líčení (...). Jde tedy 

především o řešení problému nárůstu kriminality a snahu o efektivnější výkon justice, a to 

v případech skutkově a právně jednoduchých, kdy typově méně závažný trestný čin spáchaly 

osoby do té doby žijící řádným životem, popř. osoby, u nichž postačí rozhodnout bez projednání 

trestní věci v náročném a komplikovaném hlavním líčení nebo v řízení před soudem vůbec. 

Obviněným se zde nabízí vyřízení věci zpravidla podstatně mírnějším a méně zatěžujícím 

způsobem, než je klasické vyřízení věci probíhající v pravidelném soudním řízení.“71 

Fenyk, Gřivna a Císařová pak pouze uvádí, že „odklon je spíše chápán ve smyslu 

zjednodušení řízení, které jinak probíhá v rámci standardního trestního řízení. Za formu 

takového vyřízení věci jsou v našem trestním procesu považovány instituty podmíněného 

zastavení trestního stíhání, narovnání, odstoupení od trestního stíhání mladistvého a trestního 

příkazu.“72 Lze se však domnívat, že sami autoři pojem odklonu uvažují poněkud jiným směrem, 

když na jiném místě učebnice uvádí, že „významným nástrojem uspokojení nároků poškozeného 

jsou ustanovení trestního řádu o některých tzv. odklonech, tedy o podmíněném zastavení 

trestního stíhání (§ 307 – 308) a narovnání (§ 309 – 314). Tímto způsobem totiž může dojít k 

ukončení trestního stíhání a k uspokojení nároku poškozeného dříve, než řízení dospěje k 

rozsudku (§ 121 písm. a), resp. dříve, než je vydán trestní příkaz (§ 314f odst. 1 písm. e)) či 

schválena dohoda o vině a trestu (§ 314r odst. 4). Odklony směřují k jiné formě dosaženého 

společenského uspokojení nad postihem pachatele, než je odsuzující rozhodnutí.“73 

Fryšták, Provazník, Sedláčková a Žatecká pak uvádí pouze tolik, že v případě odklonů 

jde o „mimosoudní vyřízení věci.“74 

                                                 
70 Tamtéž, s. 729. 
71 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 729. 
72 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 
s. 762. 
73 Tamtéž, s. 338. 
74 FRYŠTÁK, M.; PROVAZNÍK, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; ŽATECKÁ, E. Trestní právo procesní. 1. vydání. 
Ostrava: KEY Publishing, 2015, s. 192. 
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Jiné učebnice již pouze odkazují na díla výše uvedená, žádné zvláštní, vlastní definice 

jejich autoři nekonstruují.75 

Ščerba ve své monografii komplexně pojednávající o alternativních způsobech řešení 

trestních věcí rozlišuje mezi odklonem v širším smyslu, kdy v tomto smyslu chápe odklonem 

„odchylku od standardního průběhu trestního řízení, která je spojena s rozhodnutím o upuštění 

od trestního stání (zastavením trestního stíhání), pokud toto upuštění od trestního stíhání není 

obligatorní, tj. není vynuceno splněním zákonem stanovených předpokladů, např. že daný skutek 

není trestným činem, trestnost činu zanikla apod. Po rozhodnutí o odklonu v širším smyslu může 

následovat rovněž určitá forma společenské intervence, např. projednání věci mimosoudním 

orgánem.“ Odklon v užším smyslu pak vymezuje Ščerba tak, že tento je „nezbytně spojen s 

principy restorativní justice, a tedy i s určitou formou výchovného působení na osobu, vůči níž je 

vedeno trestní řízení a vůči níž je odklon uplatňován. Toto výchovné působení následuje buď po 

rozhodnutí o odklonu, typicky v podobě stanovení zkušební doby a podmínek, kterým musí 

obviněný během ní vyhovět, anebo výchovné působení předchází rozhodnutí o odklonu a stává se 

tak nutnou podmínkou pro jeho aplikaci.“76 

Ščerba poté provádí kategorizaci odklonu následujícím způsobem: 

 

1) Prostý odklon, kdy v případě tohoto jde o odchylku od standardního průběhu trestního řízení a 

mimosoudního vyřízení věci spojeného s upuštěním od trestního stíhání, a to bez veškerých 

dalších podmínek. Trestní věc je tímto způsobem vyřízena bez dalších následků pro pachatele. 

2) Odklon spojený s výchovným působením, v případě kterého je dáno výchovné působení na 

osobu, vůči které je odklon uplatňován. Tato forma odklonu je ve svém důsledku spojena 

s hledáním alternativ k odnětí svobody77 a jako taková bývá někdy teorií označována též jako 

odklon se skrytou intervencí.78 Odklon provázený určitým navazujícím výchovným působením 

na pachatele trestného činu se od výše zmiňovaného prostého odklonu odlišuje zejména tím, že 

nejde o definitivní vyřízení věci, nýbrž o rozhodnutí podmíněné a spojené se stanovením 

zkušební doby. Lze se však domnívat, že výchovné působení na osobu, proti níž se trestní řízení 

vede, může být využito i před samotným rozhodnutím o upuštění od trestního stíhání. Jinak 

řečeno, toto rozhodnutí může být podmíněno řadou požadavků, jejichž splnění má mít na danou 

osobu výchovný účinek, a zároveň tato osoba splněním takových požadavků demonstruje, že 
                                                 
75 Srov. např. NOVOTNÝ, F. Trestní právo procesní. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2017, s. 390 a násl. CHMELÍK, J. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 408 a 
násl. 
76 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 52 – 53. 
77 NEWMAN, D. J.; ANDERSON, P. R. Introduction to Criminal Justice. New York: Random House, 1989, s. 631. 
78 Srov. NEZKUSIL, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2, s. 34. 
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rozhodnutí o upuštění od trestního stíhání je dostatečným způsobem vyřízení věci (např. 

urovnání konfliktního stavu mezi obviněným a poškozeným, ať již v rovině materiální, či 

v rovině morální, povinnost spočívající v zaplacení peněžité částky, vykonání obecně 

prospěšných prací, vystavení obviněného určitým omezením či povinnostem apod.). 

3) Odklon se společenskou intervencí. Intervence v tomto případě navazuje na rozhodnutí o 

upuštění od trestního stíhání, a to např. v podobě projednání věci mimosoudním orgánem či 

komisí anebo léčení, kdy zde tato již však nemá charakter výchovného působení, jako je tomu u 

předešlého typu odklonu.79 

 

Sotolář uvádí, že odklony „umožňují vyřídit specifickým procesním postupem mimo 

hlavní líčení věc, která by musela být jinak projednána v hlavním líčení.“80 

Po vzoru Šámalova širokého vymezení pak Kalvodová rozlišuje následující typy 

odklonu: 

 

1) Zkrácené či sumární řízení (summary proceedings), tj. zpravidla využití soudního příkazu, 

2) vyřízení věci státním zástupcem či soudem, které nedospěje k vyslovení viny a uložení trestu, 

tj. různé formy podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, 

3) mimosoudní vyřízení věci v rámci jiného typu řízení, tj. např. formou správního řízení.81 

 

Pokud jde o časopisecké články, Fenyk, Sotolář a Sovák pojímají odklon tak, že jde o 

alternativu k pravidelnému (standardnímu) průběhu trestního řízení, jehož podstata spočívá v 

projednání trestní věci v hlavním líčení a ukončení trestního řízení rozsudkem. Jde tedy o určitou 

alternativní formu naplnění trestní spravedlnosti.82 

Dolenský pak vnímá odklon jako „odchýlení od normálního průběhu trestního stíhání, 

jež zpravidla vyústí do odsuzujícího rozsudku, tj. vůbec mimosoudní vyřízení věci nebo takové 

řízení, třebas s ingerencí soudu, jež nedospěje k vyslovení viny.“83 

Palovský definuje odklon tak, že se jedná o „postup orgánu nadaného pravomocí trestně 

stíhat, kterým podmíněně či s konečnou platností ukončuje trestní stíhání jinak než odsouzením 

pachatele trestného činu a tento postup současně není důsledkem zákonné překážky stíhání, ale 
                                                 
79 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 45 – 49. 
80 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 35. 
81 KALVODOVÁ, V. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2002, s. 144. 
82 FENYK, J.; SOTOLÁŘ, A.; SOVÁK, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti. Trestní 
právo. 1997, č. 7 – 8, s. 20 – 22. 
83 DOLENSKÝ, A. O novele trestního řádu. Bulletin advokacie. 1995, č. 8, s. 17. 
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vyplývá z pravomoci orgánu vyjmout pachatele z osobní působnosti trestního zákona (...), jde 

tedy o rozhodnutí systému trestní spravedlnosti o ukončení trestního stíhání bez formálního 

vyslovení viny a uložení trestu, a to obvykle ve vazbě na splnění určitých podmínek ze strany 

pachatele.“84 

V případě této definice pouze nutno uvést význam slova „formální“ ve vztahu 

k vyslovení viny a uložení trestu pachateli, neboť, jak bude dále blíže uvedeno, pokud jde o 

potrestání pachatele, i odklony v trestním řízení představují sankční opatření. 

Zůbek pak poněkud alibisticky, a ne zcela vhodně charakterizuje odklony ve svých 

důsledcích obdobně jako Šámal, a to za pomoci jejich kategorizace do dvou skupin, kdy rozlišuje 

mezi: 

 

1) Odklony zahrnujícími trestní odpovědnost pachatele za trestný čin (tzv. „odsuzující odklony“) 

a 

2) odklony podmíněně nebo nepodmíněně vylučujícími trestní odpovědnost za trestný čin (tzv. 

„neodsuzující odklony“). 

 

V prvém případě představují odklony podle tohoto autora výjimku ze standardního 

soudního projednávání věci, které se buďto fakticky nekoná (případ trestního příkazu), anebo se 

koná, avšak ve značně redukovaném rozsahu a obsahu (případ dohody o vině a trestu). 

V případě druhém jde pak o situace, kdy rozhodnutí o odklonu právně eliminuje 

odpovědnost pachatele podle trestního zákona (např. případ podmíněného zastavení trestního 

stíhání či narovnání). Jde tak o zbytkovou množinu, kam Zůbek řadí veškeré zbývající odklony, 

tj. všechny ty s výjimkou trestního příkazu a dohody o vině a trestu. Tuto skupinu odklonů pak 

dále dělí na: 

 

a) Prosté odklony, kdy orgán činný v trestním řízení deklaruje ochotu se trestním případem dále 

nezabývat tím, že rezignuje na odsouzení pachatele, který se ke spáchání činu dozná (přizná), a 

to aniž by byl takový odklon doprovázen újmou (sankcí) pro pachatele, a na 

b) odklony vázané na nápravu pachatele nebo následků jeho činu.85 

 

                                                 
84 PALOVSKÝ, T. Odklony v trestním řízení ve středoevropské srovnávací perspektivě (Polsko, Slovensko, Česká 
republika, Rakousko). Státní zastupitelství. 2011, č. 4, s. 16. 
85 ZŮBEK, J. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí klasifikace. Trestněprávní revue. 2017, č. 3, s. 
56 – 57. 
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Obdobný pohled na odklony v trestním řízení pak nabízí Provazník. Tento uvádí, že na 

odklony může být nahlíženo v zásadě ze dvou úhlů pohledu, a to jakožto na odklony largo sensu, 

kdy pod tento pojem řadí též trestní příkaz a dohodu o vině a trestu, a jakožto na odklony stricto 

sensu, kam tyto instituty již zařadit nelze, neboť odklony stricto sensu spojuje tento autor s prvky 

spočívajícími v tom, že trestní řízení končí bez vyslovení viny a uložení trestu, výsledek 

trestního řízení zohledňuje kvalifikovaným způsobem jak potřeby obviněného, tak potřeby 

poškozeného, a jsou uplatnitelné pouze v případě méně závažných trestných činů.86 

K pojímání odklonů v trestním řízení Provazníkem lze mít výhrady shodné s výhradami 

již dříve uvedenými. 

Konečně lze uvést i velmi stručnou definici Bartošové, kdy tato chápe odklony jako 

jakékoli odklonění od standardního průběhu trestního řízení.87 

 

Na základě všeho dříve uvedeného můžeme uzavřít, že pokud jde o současnou českou 

trestněprávní teorii, pak podle této je na odklon v trestním řízení možné nazírat čtverým možným 

způsobem. 

 

1) V případě prvém jde o odklon od trestního řízení ve formě alternativy či odchýlení se od 

standardní formy trestního řízení, a to bez dalšího. Takové definice či pojímání odklonu jsou 

však nadmíru obecné a neúplné, když v případě těchto bychom mohli pod pojem odklonu 

v trestním řízení řadit kupříkladu i zkrácené přípravné řízení, řízení před samosoudcem anebo 

řízení proti uprchlému, které však mezi „ryzí“ odklony nepatří. 

 

2) Podle jiných je pak odklon možné považovat za mimosoudní vyřízení věci v oblasti 

trestního práva, tj. vyřízení věci s absencí jakékoli soudní ingerence či při užším chápání 
s absencí hlavního líčení. I na tomto místě však nutno rekapitulovat, že taková definice odklonu 

je v jistém směru nepřesná, neboť k vyřízení trestní věci odklonem, konkrétně pak podmíněným 

zastavením trestního stíhání, narovnáním či odstoupením od trestního stíhání mladistvého, tedy 

právní naukou tradičně chápanými odklony v trestním řízení, může dojít též v rámci ve věci 

konaného hlavního líčení, anebo v případech podmíněného zastavení trestního stíhání a 

narovnání dokonce až v řízení odvolacím. Dovedeno tak ad absurdum, v případě doslovného 

uvažování této definice odklonů v trestním řízení by nám z těchto mohlo zbýt pouhé torzo 

                                                 
86 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 80 – 81. 
87 BARTOŠOVÁ, L. Rozsah dokazování při využití odklonů v přípravném řízení. Trestněprávní revue. 2007, č. 5, s. 
127. 
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v podobě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a odložení věci při schválení 

narovnání. 

 

3) Jiní pak rozumí odklony v trestním řízení případy, kdy k odklonění trestní věci dojde dříve, 

než je pravomocně rozhodnuto o vině a uložení trestu. Takové pojímání odklonu v trestním 

řízení pak z těchto institutů vyloučí převážnou částí právní teorie mezi odklony v trestním řízení 

řazený trestní příkaz (srov. § 314e odst. 7 tr. řádu), jakož i dohodu o vině a trestu (srov. § 314r 

odst. 4 tr. řádu). 

 

4) V posledním chápání jsou pak za odklony v trestním řízení považovány ty případy, kdy věc 
končí zastavením trestního stíhání jakožto tím nejpodstatnějším znakem odklonu, není-li 

takový postup orgánu činného v trestním řízení v daném případě obligatorní; i zde tak není 

možné rozumět odklonem v trestním řízení ani dohodu o vině a trestu, ani trestní příkaz. 

 

Pokud jde o slovenskou právní nauku, pak například Ivor považuje odklony v trestním 

řízení za „postupy rozdílné od procesně náročného hlavního líčení, které umožňují efektivnější 

dosažení účelu trestního řízení. Odklony v trestním řízení jsou osobité způsoby trestního řízení, 

alternativy ve vztahu ke standardnímu projednání věci v hlavním líčení (obžaloba – hlavní líčení 

– rozsudek), v rámci kterých je možné trestní věc vyřídit v procesněprávním smyslu stejně 

plnohodnotně jak ve standardním trestním řízení. Zpravidla se neuplatní stadium soudního 

projednání trestní věci.“88 Následně tento autor řadí mezi odklony v trestním řízení jmenovitě 

podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího 

obviněného, smír (tj. obdoba narovnání), dohodu o vině a trestu, řízení před soudcem pro 

přípravné řízení, řízení před samosoudcem a trestní příkaz. 

Podle Klátika jde o odklon jen tehdy, pokud je ten který institut aplikován v přípravném 

řízení, resp. ještě před samotným řízením před soudem či hlavním líčením.89 Konkrétně pak, 

podle tohoto je odklon v trestním řízení možné charakterizovat jako „alternativní 

trestněprocesní způsob řešení trestní věci s cílem odlehčit přetíženosti trestních soudů, ušetřit 

vinného traumatu z projednání věci na hlavním líčení, zvýšit výchovný účinek na obviněného, 

neformální řešení vlastní konfliktní situace a posilnění postavení poškozeného (...). Odklon je 

tedy osobitým způsobem vyřešení trestní věci prokurátorem a v případě vydání trestního příkazu 

                                                 
88 IVOR, J.; POLÁK, P.; ZÁHORA, J. Trestné právo procesné II. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 278 – 279. 
89 KLÁTIK, J. Odklon v trestnom konaní ako prostriedok racionalizácie trestnej spravodlivosti. Právny obzor. 2007, 
č. 1, s. 60. 
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samosoudcem, kteří se na základě svého fakultativního uvážení rozhodnou vyřídit trestní věc 

dříve, než by se nařídilo procesně náročné hlavní líčení.“90 

Tento autor pak dále dělí odklony do následujících tří skupin. 

 

1) Odklony v důsledku prosazení zásady oportunity a reparačního prvku. Do této skupiny řadí 

Klátik ty instituty, které se uplatní v případech, kdy je trestný čin zejména konfliktem mezi 

obviněným a poškozeným, přičemž zájem na urovnání jejich vzájemných vztahů má přednost 

před zájmem státu na odsouzení pachatele. 

2) Odklony v důsledku zásady oportunity a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Touto 

skupinou vytvořil podle tohoto autora zákonodárce procesní podmínky alternativního ukončení 

trestní věci v případech trestných činů, kterými byl ve vysoké míře zasažen veřejný zájem 

a zájem státu na objasnění takových činů (nejzávažnějších forem trestné činnosti) a zjištění nebo 

usvědčení jejich pachatelů převyšuje zájem trestně stíhat a postihnout také obviněného, který se 

významnou měrou přičinil o jejich objasnění, zjištění nebo usvědčení pachatelů. Ve slovenské 

právní úpravě jde přitom o podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného. 

3) Odklony v důsledku vědomého vzdání se práva na rovnost zbraní spravedlivého procesu. 

V případě těchto nejde již na rozdíl od předchozích institutů o další alternativu k řešení trestní 

věci, neboť řízení v tomto případě vyústí v uložení trestu. 

 

Ani Klátikův výklad však nelze v mém pojímání považovat za dokonalý, když tento autor 

z mého pohledu opět slučuje neslučitelné, tj. tradiční odklony v trestním řízení a institut trestního 

příkazu, a tyto zasazuje výlučně do stadia přípravného řízení. 

Trestní příkaz a dohodu o vině a trestu pak dále mezi odklony v trestním řízení řadí též 

například Šimovček91, Čentéš92 anebo Korgo93. 

 

Pokud jde tak o slovenskou právní nauku, jak vidno, touto je i přes dříve uvedené vady 

přijímána téměř bezvýhradně definice odklonů v trestním řízení Šámalova.94 

                                                 
90 KLÁTIK, J. K histórii, pojmu a účelu odklonu v trestnom konaní. Bulletin slovenskej advokácie. 2008, č. 3, s. 28 
– 29. 
91 ŠIMOVČEK, I. Trestné právo procesné. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 178 
– 179 a 251. 
92 ČENTÉŠ, J. Trestné právo procesné: všeobecná a osobitá časť. 2. vydání. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 673.  
93 KORGO, D.; MARKOVÁ, V. Trestné právo procesné. 2. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2017, s. 35. 
94 Dále shodně srov. též např. PROKEINOVÁ, M. Odklony v trestnom konaní. Bratislava: Právnická fakulta 
Univerzity Komenského, 2007. 130 s. ISBN 978-80-7160-197-5. KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie 
trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2010. 330 s. 
ISBN 978-80-8083-806-5. 
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S nejednotností co do definování pojmu odklonu se přitom nesetkáváme pouze v rámci 

českého anebo slovenského právního prostředí, nýbrž též v zahraničí. Na tomto místě však 

nutno již úvodem upozornit, že pokud jde o právní komparatistiku v případě vymezení pojmu 

odklonu v trestním řízení, pak co se týče teoretických základů těchto institutů, jejich původu, 

podmínek aplikace, smyslu, funkce a účelu, v případě té které země panuje, jak koneckonců 

z dále uvedeného zřejmé, značná rozdílnost a rozhodně tak není možné nechat se inspirovat 

anebo snad dokonce bezmyšlenkovitě přebírat definice tohoto pojmu tak, jak jsou tyto uváděny 

v zahraniční odborné literatuře. 

Pro stručnou ukázku, jako velmi úzkou definici odklonu lze pojímat například tu, kdy je 

za odklon považováno přerušení trestního stíhání v době, kdy je policií zjištěn pachatel, do 

zahájení hlavního líčení, definice širší pak uvádí, že o odklonech je možné hovořit na všech 

organizačních úrovních formální kontroly kriminality. Podle druhé citované definice je přitom 

odklonem i materiální dekriminalizace a za tento jsou považovány i alternativní tresty.95 

Našemu pojímání odklonů v trestním řízení bližší definici pak podává např. Důvodová 

zpráva k rakouskému návrhu zákona, jímž bylo v roce 1999 reformováno rakouské trestní řízení; 

tato odklon chápe jako „každou formu reakce státu na spáchaný trestný čin, kde chybí prvek 

komplexního provedení řízení anebo ukončení řízení rozhodnutím o vině a trestu.“96 Jehle a 

Wadeová pak uvádí, že „odklony realizované veřejnou žalobou (i podmíněně) by neměly 

představovat ekvivalent odsuzujícího rozsudku. Postupu se pachatel musí podvolit vždy 

dobrovolně a tato opatření by měla vždy podléhat přezkoumání či schválení soudu.“97 Též podle 

některých dalších rakouských či německých právních teoretiků jest odklon „rozhodnutím 

systému trestní spravedlnosti o ukončení trestního stíhání bez formálního vyslovení viny a 

uložení trestu, a to u trestných činů určité předem vymezené závažnosti a u méně nebezpečných 

pachatelů.“98 Francouzská literatura pak vymezuje odklon jako „institut směřující k vyhledání 

příčin trestné činnosti a k jejich odstranění, aplikovatelný v případech, kdy veřejný zájem 

                                                 
95 DÖLLING, D. Diversion. In: ELSTER, A.; LINGEMANN, H.; SIEVERTS, R. Handwörterbuch der 
Kriminologie. 5. svazek. Berlin: Walter de Gruyter Berlin New York, 1998, s. 275. 
96 PALOVSKÝ, T. Rakouská právní úprava odklonů jako vzor pro právní úpravu českou? Státní zastupitelství. 
2007, č. 7 – 8, s. 57. 
97 ZEMAN, P. a kol. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2013, s. 16. 
98 Srov. např. NIMMERVOLL, R. J. Das Strafverfahren: systematische Darstellung für Ausbildung und Praxis. 
Wien: LexisNexis, 2017, s. 396. LÖSCHNIG-GSPANDL, M. Die Wiedergutmachung im österreichischen 
Strafrecht: Auf dem Weg zu einem neuen Kriminalrecht? Wien: Verlag Österreich, 1996, s. 26 – 27 a 196 – 216. 
BURGSTALLER, M. Perspektiven der Diversion aus der Sicht der Strafrechtswissenschaft. In: Bundesministerium 
für Justiz. Perspektiven der Diversion in Österreich: Interdisziplinäre Tagung vom 27. bis 29. April 1994 in 
Innsbruck. Wien: Bundesministerium für Justiz, 1995, s. 125 – 127. 
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nevyžaduje provedení trestního řízení před soudem.“99 Konečně, angloamerická právní literatura 

vymezuje pojem odklonu v trestním řízení jako opatření, které má za důsledek odchýlení 

údajných pachatelů od formálního řízení v podobě obžaloby, soudu a odsouzení100 a zároveň 

jako způsob, jak se ve vhodných případech vyvarovat stigmatizace pachatele vyplývající 

z průběhu trestního řízení a odsuzujícího rozsudku.101 

 

Pokud jde pak o oblast mezinárodní, definici odklonu podaly v minulosti především již 

zmíněné závěry XIII. mezinárodního kongresu trestního práva Mezinárodní společnosti pro 

trestní právo konaného ve dnech 1. – 7. října 1984 v Káhiře. Kongres definoval pojem odklonu 

následovně: „Odklon je každá odchylka z obvyklého postupu v trestním řízení před odsouzením 

(odsuzujícím rozsudkem). Prostý odklon představuje jednostranné rozhodnutí o ukončení 

vyšetřování nebo trestního řízení před rozsudkem. Zahrnuje jak činnost orgánů veřejné moci (ale 

i jiných zařízení), která vykonávají sociální kontrolu mimo systém trestní justice, tak výkon 

pravomoci policejních orgánů či orgánů žaloby, spočívající ve „zřeknutí se“ stíhání a rovněž 

alternativní procesní postupy místo trestního stíhání, k nimž dá justiční orgán souhlas. Odklon s 

intervencí je stejný způsob ukončení trestního řízení, svázaný ovšem s tím, že dojde k vyřešení 

vzniklého společenského konfliktu např. skrze resocializační, terapeutické, výchovné metody, či 

pomocí odškodnění nebo obdobného narovnání (....). Zásady řízení o odklonu musí zahrnovat 

nejen souhlas obviněného, ale rovněž souhlas orgánů činných v trestním řízení s takovým 

ukončením řízení. Zainteresované osoby se musí na procesu účastnit, což jim umožní i lepší 

zvládnutí následků trestného činu.“102 V závěrečných dokumentech sekce se přitom zdůrazňuje 

pro pojímání odklonu v trestním řízení v této práci přijatého za vlastní podstatné, a sice že v 

případě odklonů se nejedná pouze o zvláštní způsoby procesního ukončení trestní věci, ale o 

zcela nový kriminálně a sociálně politický přístup, v němž nemůže být trestný čin zkoumán 

izolovaně, ale v jeho sociálním kontextu. 

 

Na základě dříve uvedeného výkladu tak lze vyslovit souhlas s Jelínkem, podle kterého je 

pojem odklonu mnohovýznamový,103 což dále přirozeně zapříčiňuje diskuse ohledně zařazení 

                                                 
99 KOS-RABCEWICZ-ZUBKOWSKI, L. Déjudiciarisation (Diversion) et Mediation. Revue International de Droit 
Pénal. 1983, č. 14 – 16, s. 910. 
100 HARDING, CH.; KOFFMAN, L. Sentencing and the Penal System. Text and Materials. London: Sweet & 
Maxwell, 1995, s. 41 – 42. 
101 WHITE, R.; HAINES, F. Crime and Criminology. An Introduction. Melbourne: Oxford University Press, 1997, 
s. 79 – 80. 
102 HERRMANN, J. Diversion und Schlichtung. Bericht über die Verhandlungen der III. Sektion. Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985, č. 3, s. 722. 
103 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 728. 
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toho kterého právního institutu pod tento pojem. Jinými slovy, tak jako se lze v trestněprávní 

nauce setkat s mnoha různými definicemi a kategorizacemi odklonů, tak se lze v důsledku 

takového stavu setkat s různým náhledem na to, která rozhodnutí či procesní situace je pod 

pojem odklonu v trestním řízení možné řadit a která již nikoli. 

Závěrem této Podkapitoly, osobně nepovažuji řešení výše uvedené situace neexistence, 

resp. nejednotnosti definice pojmu odklonu v trestním řízení za nezbytně nutné, zejména pokud 

jde snad o úvahy nad zakotvením takové definice v trestních předpisech. Na tomto místě potřeba 

jednak poznamenat, že těžko říci, zda by bylo takové řešení vůbec možné, neboť kreovat 

definici, jež by byla do budoucna za každé okolnosti plně funkční, a přitom přínosná či 

vyhovující jak z pohledu právní teorie, tak praxe, není podle mého názoru možné, jednak pak 

nutno konstatovat, že význam takového řešení by koneckonců nepřinesl zřejmě více než 

zklidnění vášnivých akademických debat.104 

 

2.3 Znaky odklonu v trestním řízení 
 

Způsobů, jak pro účely této práce definovat odklon, resp. jak dojít k definici odklonu, 

existuje dlouhá řada; je možné shrnout veškeré existující definice, upřednostnit některou z nich 

anebo vědeckými metodami vytvořit definici vlastní. Jak jsem však již v úvodu této Kapitoly 

uvedla, v následujícím textu nebudu přistupovat ke snaze o poskytnutí své vlastní definice 

odklonu v trestním řízení; namísto toho bude podle mého názoru účelnější vymezit po vzoru 

Provazníka105, avšak nikoli totožně s ním, základní znaky společné všem odklonům v trestním 

řízení, kterými se tyto odlišují zejména od standardních postupů v trestním řízení, jakož i 

procesních postupů v trestním řízení zvláštních. Za tyto znaky považuji následující. 

 

2.3.1 Aplikovatelnost odklonů pouze v případě trestných činů, resp. trestních věcí, u 

kterých je dána jak skutková, tak právní jednoduchost 

 

Na tomto místě se záměrně vyhýbám v této souvislosti často ne zcela správně užívanému 

sousloví „méně závažné trestné činy“106, a to z důvodu navázání stávající hmotněprávní úpravy 

kategorizace deliktů na úpravu procesněprávní, když kupříkladu obecné ohrožení z nedbalosti 

                                                 
104 Shodně např. ZŮBEK, J. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí klasifikace. Trestněprávní revue. 
2017, č. 3, s. 57. 
105 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 80 – 81. 
106 Tamtéž, s. 81. 
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podle § 273 odst. 3, 4 tr. zákoníku anebo usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 3, 4 tr. 

zákoníku, tedy přečiny (srov. § 14 odst. 2 tr. zákoníku), v případě kterých lze užít např. odklonu 

podmíněného zastavení trestního stíhání, podle mého názoru za skutečně „méně závažné trestné 

činy“ považovat nelze. Již na tomto místě přitom vhodno vzpomenout, že odlišná situace 

panovala do 31. 12. 2009, kdy jsme se mohli setkat kupříkladu u uvedeného odklonu 

podmíněného zastavení trestního stíhání s limitací jeho aplikace ve formě stanovení horní 

hranice trestní sazby toho kterého trestného činu, u něhož o aplikaci odklonu uvažujeme, která 

nepřevyšuje pět let; spolu s novým trestním zákoníkem však přišla systémová změna, když 

zákonodárce vymezil podmínky aplikovatelnosti podmíněného zastavení trestního stíhání a 

narovnání dále již nikoli nejvyšší možnou horní hranicí trestní sazby, nýbrž kategorií trestného 

činu – přečinu. Ke změně došlo přitom podle Důvodové zprávy z důvodu nutné reakce na úpravu 

některých trestních sazeb u nedbalostních přečinů v souvislosti s obecným zpřísněním trestní 

politiky; v těchto případech by totiž nebylo nadále možné využívat odklonů, neboť by uvedená 

trestní sazba převyšovala stanovenou hranici pěti let odnětí svobody, ačkoli by ostatní okolnosti 

využití této alternativy umožňovaly.107 Tak nebo tak, v případě závažných kulpózních trestných 

činů tedy tyto formy odklonu v trestním řízení formálně ztratily svou tradičně nahlíženou pozici 

institutu určeného ke způsobu řešení bagatelní kriminality a spolu s tím došlo k velkému nárůstu 

trestných činů, u nichž lze o aplikaci těchto forem odklonu uvažovat.108 Tento, podle mnoha 

teoretiků nedostatek stávající právní úpravy, je však v současné praxi korigován jednak 

judikaturou109, jednak pak v této souvislosti není možné chápat podmínku záležející v kategorii 

deliktu izolovaně, nýbrž nutno vnímat též dovětky příslušných ustanoveních trestního řádu, když 

podle § 307 odst. 1 tr. řádu musí být možné vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a k okolnostem případu takové rozhodnutí důvodně považovat za 

dostačující anebo podle § 309 odst. 1 tr. řádu, kdy je nutno takový způsob vyřízení, tj. vyřízení 

věci narovnáním, považovat za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, 

k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a 

majetkovým poměrům. Co je však na tomto místě zcela jistě nezpochybnitelné, je to, že stávající 

                                                 
107 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 41/2009 Sb. Beck-online [cit. 14. 4. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbrl5shu>. FENYK, J.; 
HÁJEK, R.; STŘÍŽ, I.; POLÁK, P. Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 
Díl 2, Trestní řád. Praha: Linde, 2010, s. 836. 
108 Výjimku z uvedeného představuje případ odstoupení od trestního stíhání mladistvého a odklony aplikovatelné ve 
zkráceném přípravném řízení, v jejichž případě je jejich užití limitováno výší trestní sazby, tedy nikoli kategorií 
přečinu. 
109 k tomuto srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 2. 1994, sp. zn. 4 To 
117/1994. 
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právní úprava klade z důvodů dříve uvedených na orgány činné v trestním řízení přirozeně vyšší 

nároky, pokud jde o jejich rozhodování. 

Závěrem lze pak k tomuto znaku uvést, že ve srovnání s okolními zeměmi je takto 

zvolený přístup spíše neobvyklý. Například tak na Slovensku je navázána aplikace odklonu 

taktéž na kategorii trestného činu – přečin, který je slovenským trestním zákonem vymezen, až 

na výjimku uvedenou v § 10 odst. 2 slovenského trestního zákona, shodně jako českým trestním 

zákoníkem (srov. § 10 odst. 1, 2 slovenského trestního zákona), avšak nadto pak zároveň se 

stanovením horní hranice trestní sazby přečinu ve výši pěti let, popř. dalšími podmínkami (srov. 

např. § 216 odst. 6 slovenského trestního řádu). I v Rakousku pak v daném případě rozhodují 

kromě horní hranice trestní sazby toho kterého trestného činu též následky, tj. např. to, že nebyla 

trestným činem způsobena smrt. Pokud jde o Polsko, také zde činí zákonodárce limitaci 

aplikovatelnosti odklonu prostřednictvím nejvyšší možné hranice trestní sazby, případně pak též 

dalšími omezeními.110 

Blíže k této problematice srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním 

řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege 

ferenda, uvedené. 

 

2.3.2 Nenárokovost účinného uplatnění odklonů 

 

I přesto, že jsou všechny druhy trestního řízení upravené trestním řádem ve smyslu 

procesního vyřízení věci zásadně v rovnocenném postavení, má obviněný právní nárok vždy 

pouze na provedení standardního řízení; veškeré ostatní druhy řízení jsou tak pouze fakultativní a 

obviněný se jejich provedení nemůže dožadovat; stejně tak mu pak nemůže být jejich provedení 

vnuceno, pokud s takovým postupem nesouhlasí a trvá na projednání své věci ve standardním 

trestním řízení. Pro možnost vyřízení trestní věci za použití odklonu stanoví trestní řád relativně 

neurčité, volné podmínky, jejichž splnění musí být rozhodujícím orgánem důkladně posouzeno; 

tento se pak musí současně snažit vybrat z možných řešení to řešení, které povede k 

nejrychlejšímu, nejhospodárnějšímu a zároveň adekvátnímu, tj. věci přiměřenému, resp. věcně 

správnému, optimálnímu řešení a spravedlivému rozhodnutí.111 

 
                                                 
110 K tomuto blíže srov. např. GOECKENJAN, I. Neue Tendenzen in der Diversion. Berlin: Duncker & Humblot, 
2005, s. 55. HINTERHOFER, H. Diversion statt Strafe: Untersuchungen zur 1999 Strafprozessnovelle. Wien: 
WUV-Univ. Verlag, 2000, s. 12 a násl. 
111 VÁLKOVÁ, H.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice a česká reforma trestního práva mládeže. In: 
KARABEC, Z. Restorativní justice. Sborník příspěvků. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 
28. 
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2.3.3 Rozhodující orgán 

 

Dalším specifikem odklonů v trestním řízení je skutečnost, že o jejich aplikaci nemusí být 

rozhodnuto pouze soudem, nýbrž i státním zástupcem, a to zejména, avšak nikoli pouze, 

z důvodu dále uvedeného znaku akcentu na zrychlení trestního řízení. 

 

2.3.4 Souhlas obviněného 

 

Odklony v českém trestním právu nemohou být aplikovány proti vůli obviněného, resp. 

bez jeho souhlasu.112 Souhlas obviněného vyjadřuje, že tento se „dobrovolně a v souladu 

s presumpcí neviny podvoluje omezením či povinnostem vyplývajícím z rozhodnutí o odklonu a 

vzdává se práva na řádný průběh procesu před nezávislým a nestranným soudem“113 (k tomuto 

blíže srov. v Kapitole Mezinárodní, historické a ústavněprávní aspekty odklonů v trestním řízení, 

Podkapitole Ústavněprávní a mezinárodněprávní limity odklonů v trestním řízení, uvedené). Nad 

uvedené pak, bez souhlasu obviněného s aplikací odklonu, resp. v případě aplikace odklonu proti 

jeho vůli obviněného, by tyto instituty jistě nevedly k urovnání jeho vztahu s poškozeným a jako 

takové by byly fakticky limitovány pouze na náhradu škody, nemajetkové újmy anebo vydání 

bezdůvodného obohacení. 

 

2.3.5 Finální výsledek úspěšného uplatnění odklonu vytváří překážku věci 

pravomocně rozhodnuté 

 

Odklony slouží k definitivnímu vyřízení trestní věci, a tedy se nejedná pouze o postup, 

který by se odchyloval od klasického průběhu trestního řízení jen pro ulehčení některé jeho fáze. 

 

2.3.6 Trestní řízení končí bez vyslovení viny obviněného, bez uložení trestu, a tedy i 

bez s tím spojené stigmatizace pachatele 

 

Podle mého názoru, pokud bychom chápali odklony v trestním řízení pouze jako jakési 

specifické odchylky v průběhu trestního řízení, jež by finálně ústily ve výsledek v podobě 

odsuzujícího rozsudku (tj. případ dále v textu práce blíže analyzovaného trestního příkazu a 

                                                 
112 A to např. na rozdíl od Polska, kde je ovšem institut odklonu v trestním řízení institutem nikoli trestního práva 
procesního, nýbrž hmotného. 
113 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 34. 
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dohody o vině a trestu), zcela bychom tím ignorovali jejich účel a kontext, v němž jsou jako 

takové upraveny a užívány;114 jak bylo uvedeno již v závěru předchozí Kapitoly a bude dále 

v textu práce blíže rozvedeno, v případě odklonů v trestním řízení jde o procesněprávní instituty 

představující jeden ze způsobů alternativních řešení trestních věcí, kdy jde o od trestů odlišná, 

samostatná sankční opatření, tedy je zapotřebí rozlišovat na jedné straně odklon a straně druhé 

pak trest. 

 

2.3.7 Nutně intenzivnější vzájemná spolupráce stran než v případě standardního 

trestního řízení 
 

Pro úspěšnou aplikaci odklonu je předpokládána nutně kooperativnější participace stran, 

než je tomu v případě standardního postupu v trestním řízení.115 

 

2.3.8 Podstata a účel odklonu 

 

Zřejmě nejdůležitější podstatou a účelem odklonů v trestním řízení je urovnání 

konfliktního stavu mezi obviněným, poškozeným a současně s tím i státem; přitom se jedná 

nikoli pouze o urovnání zejména majetkové, ale též o urovnání ve smyslu nápravy narušených 

vztahů. Nutno však poznamenat, že uvedené trestní řád ani dosavadní praxe zcela nereflektují a 

ačkoli toto představovalo jeden z důvodů zavádění odklonů do českého trestního práva, odklony 

jsou v české právní teorii stále ne zcela správně chápány primárně spíše jako prostředek řešení 

přetíženosti orgánů činných v trestním řízení,116 tedy jako prostředek sloužící především 

k rychlejšímu vyřízení trestních věcí. K podstatě a účelu odklonů v trestním řízení dále blíže 

srov. Kapitolu Podstata a účel odklonů v trestním řízení. 

 

2.3.9 Racionalizace117 systému trestní justice a důraz na zrychlení a zjednodušení 

trestního řízení 
 

                                                 
114 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 81. 
115 Tamtéž. 
116 ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. 1. vydání. Praha: Leges, 
2012, s. 14. 
117 Více k racionalizaci systému trestní justice srov. v Kapitole Podstata a smysl odklonů v trestním řízení, 
Podkapitole Racionalizace systému trestní justice, uvedené. 
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Racionalizace systému trestní justice a důraz na zrychlení a zjednodušení trestního řízení 

jsou často uváděny jako další charakteristický znak odklonů v trestním řízení. Nutno však již na 

tomto místě poznamenat, že, jak bylo již dříve uvedeno, ačkoli byl tento znak původně jedním 

z primárních důvodů zavádění odklonů do českého trestního řízení, nelze tento tak, jak se často 

nesprávně děje, jakkoli přeceňovat. Jak totiž zejména v praxi vidno, není vyloučeno, že v 

některých případech, byť skutečně méně závažné a skutkové i právně jednoduché trestné 

činnosti, je zapotřebí v zájmu spravedlnosti vnést do úspěšné aplikace odklonu dokonce o mnoho 

větší množství času či prostředků, než v případě standardně probíhajícího trestního řízení, což lze 

dobře demonstrovat kupříkladu na mnohdy dlouhosáhlém domlouvání podmínek narovnání mezi 

obviněným a poškozeným.118 Tak nebo tak, v rovině teoretické by však mělo ke zrychlení 

trestního řízení docházet v případě odklonů vždy alespoň co do jedné jeho fáze, přičemž pokud 

jde pak o jeho zjednodušení, pak toto se bude týkat zpravidla dokazování. 

 

2.3.10 Vliv principů restorativní justice 

 

Restorativní justice rozumí trestným činem zejména konflikt mezi dvěma stranami, tj. 

pachatelem a jeho obětí, jenž je možné řešit pouze za podmínky účinné aktivity (součinnosti) 

dotčených stran, kdy tato soustředí svou pozornost na řešení budoucích závazků, vytváří 

možnosti pro pokání a lítost nad kriminálním jednáním ústící v odpuštění, spíše než na hledání 

spravedlivého trestu pro pachatele;119 na narušení vztahu mezi pachatelem a státem nazírá 

restorativní justice až jako na druhořadé. Zjednodušeně řečeno tak jde o udělení trestní 

spravedlivosti do rukou těch osob, které jsou nejvíce dotčené trestnou činností, tj. pachatele, 

oběti a společnosti (komunity).120 Blíže k restorativní justici srov. v Kapitole Podstata a účel 

odklonů v trestním řízení, Podkapitole Reflexe principů restorativní justice, uvedené. 

 

2.3.11 Výsledek řízení reflektuje potřeby obviněného a poškozeného 

 

Na tomto místě se jedná v zásadě o pozitivní motivaci obviněného k odstranění 

negativních následků svého činu ve vztahu k poškozenému a potažmo i celé společnosti, kdy 

takový postup má pozitivní vliv jak na obviněného, a to ve smyslu jeho určité výchovy či 

                                                 
118 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 80. 
119 ZEHR, H. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, s. 26. 
120 VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? Trestní právo. 2000, č. 1, s. 
5. 
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směrování k vedení řádného života, tak na poškozeného, jemuž bude přinejmenším nahrazena 

újma, která tomuto byla trestným činem způsobena, anebo alespoň dosáhne např. dohody 

s obviněným o její náhradě. Kromě tohoto pak, vzpomenout je na tomto místě nutné také to, že 

ke schválení narovnání je dokonce zapotřebí samotného souhlasu poškozeného; v ostatních 

případech náleží poškozenému zpravidla alespoň právo stížnosti proti rozhodnutí o odklonu.121 

V této souvislosti, odklony obecně zohledňují viktimologické přístupy, resp. jako takové 

vycházejí též z restituční (kompenzační) teorie. Podle kompenzační teorie mají pak, shodně jako 

trest, především cílit na to, aby byla obnovena rovnováha v sociálních vztazích, která byla 

porušena trestným činem, a aby byly uspokojeny nároky poškozených osob.122 Výzkumy 

zabývající se potřebami lidí dotčených zločinem přitom ukazují, že potrestání pachatele nemusí 

být tím, po čem oběti zločinu nejvíce touží. Pro mnohé z nich jsou mnohem podstatnější takové 

prvky jako např. a především náhrada škody, kterou utrpěly, možnost vyjádřit se k řešení případu 

anebo slyšet upřímnou omluvu od pachatele.123 

 

Závěrem této Podkapitoly, mezi dříve uvedené znaky odklonů v trestním řízení jsem 

záměrně nezařadila často vzpomínané ovládnutí těchto postupů principem oportunity, a to 

z následujících důvodů. 

Storch vymezil zásadu oportunity tak, že tato „ukládá státnímu zástupci zkoušeti, zdali 

splněny jsou vzpomenuté podmínky faktické a právní, ale aby toho ještě uvažoval, zdali také 

veřejný prospěch, zdali prospěch státní v tom jednotlivém případě stíhání trestní skutečně 

vyhledává čili nic.“124 Miřička pak uváděl, že podle této zásady „je státní zástupce oprávněn 

upustit od trestního stíhání, jeví-li se to žádoucím ve veřejném zájmu.“125 Konečně Kallab 

vymezil, že „protivou zásady legality jest zásada oportunity dávající státnímu zástupci právo, 

aby uvažoval v určitých případech nejen o zákonnosti, nýbrž i o účelnosti trestního stíhání.“126 

                                                 
121 Ve smyslu § 70 odst. 4 ZSVM právo stížnosti v případě odstoupení od trestního stíhání poškozenému nenáleží. 
To však neplatí bezvýjimečně. Pro rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání před soudem pro mládež totiž platí 
zvláštní právní úprava (srov. § 62 odst. 1, § 65 odst. 2 a § 66 odst. 1 ZSVM) a v návaznosti na ni je právo podat 
stížnost proti usnesení o odstoupení od trestního stíhání učiněnému po předběžném projednání obžaloby, v hlavním 
líčení i mimo hlavního líčení výslovně přiznáno též poškozenému (srov. § 62 odst. 3, § 65 odst. 3 a § 66 odst. 2 
ZSVM). Proto je třeba v soudním stadiu řízení usnesení o odstoupení od trestního stíhání mladistvého vždy doručit 
i poškozenému. Zdroj: ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 597. 
122 KARABEC, Z. Účel trestání. Kriminalistika. 2000, č. 2, s. 112. 
123 MORAVCOVÁ, E.; TOMÁŠEK, J. Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů 
trestných činů. Sociologický časopis. 2014, č. 4, s. 499. 
124 STORCH, F. Řízení trestní rakouské. I. díl. Praha: J. Otto, 1887 (reprint Praha: Wolters Kluwer, 2011), s. 267. 
125 MIŘIČKA, A. Trestní řízení. Praha: Všehrd, 1920. 
126 KALLAB, J. Učebnice trestního řízení platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské hledě k osnově 
sjednoceného řádu z roku 1929. Brno: Právník, 1930, s. 79. 
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Stran nazírání současné trestněprávní doktríny na zásadu oportunity lze předně uvést, že 

„základní kámen“ stávajícího českého pojetí zásady oportunity vymezil Šámal ve své monografii 

o základních zásadách trestního řízení127, která je dodnes, a to nejen v české literatuře, hojně 

citována, a podle které dává princip oportunity státnímu zástupci možnost volné úvahy v jeho 

rozhodování o stíhání i za předpokladu existence dostatku důkazů a neexistence zákonných 

překážek projednání trestní věci. Šámal v citované monografii prosazuje myšlenku přijetí 

alespoň omezeného principu oportunity, jehož prvky, jak dále uvádí, jsou do českého trestního 

řízení postupně zaváděny v podobě odklonů (podmíněného zastavení trestního stíhání a 

narovnání).128 V předmětném období se o vymezení zásady oportunity dále přičinil též Fenyk, 

jenž její podstatu charakterizoval ve vztahu k veřejnému zájmu tím způsobem, že tato spočívá „v 

oprávnění posuzovat, zda trestný čin, o němž se orgán činný v trestním řízení dozvěděl, je z 

hlediska účelnosti, resp. prospěšnosti, nezbytné trestně stíhat a řešit před soudem.“129 Tyto, byť 

rozdílně vyjádřené, definice se navzájem podstatně neliší, avšak co je v případě těchto dvou 

rozdílné, je to, že Fenyk na rozdíl od Šámala nedává zásadu oportunity do přímé souvislosti s 

odklony v trestním řízení; v učebnici130 pod jeho autorským vedením zařazuje odklony pouze 

obecně mezi „výjimky ze zásady legality“131. 

Pro úplnost je pak třeba rozlišit též důvody oportunního postupu. Ty Pipek, který se 

dlouhodobě a zevrubně zabývá touto problematikou, dělí následovně. 

 

1) Absolutní oportunita, kdy v takových případech úplně absentuje veřejný zájem na trestním 

stíhání pachatele. 

2) Relativní oportunita, kdy pokud jde o relativní oportunitu, nebude pachatel trestně stíhán, 

neboť mu byl nebo bude uložen trest (potažmo i netrestní postih), který se pro pachatele zdá být 

postačující. Může jít např. o kázeňský delikt, popř. o trest za závažnější trestný čin (obdoba 

faktické konzumpce známé z trestního práva hmotného). 

                                                 
127 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. Praha: Codex Bohemia, 1999, 
s. 137. 
128 Shodně např. KRISTKOVÁ, A. Postavení veřejné žaloby v zemích kontinentální Evropy a v zemích common 
law. In: ZARIVNIJ, P. Veřejná žaloba a její perspektivy. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s. 
16. 
129 FENYK, J. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: Institut 
Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 174. 
130 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 97. 
131 Shodně též JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 134. 
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3) Přednostní zájem státu či společnosti. Tento případ představuje výjimečný případ oportunity, 

který má velmi barevnou škálu důvodů, např. velká škoda způsobená trestním řízením, případ 

korunního svědka, účinné lítosti apod. 

4) Uspokojení materiálního trestního nároku jiným způsobem. Právě na toto místo řadí Pipek 

odklony v trestním řízení. Označení odklonů za výraz procesní oportunity je však podle mého 

názoru již přílišně extenzivním výkladem (k tomuto blíže srov. dále v textu uvedené).132 

 

Česká republika je zemí s trestním řízením vycházejícím z tradice zásady legality. Jak 

bylo již dříve uvedeno, odklony v trestním řízení jsou částí českých autorů odborných textů 

považovány za prvky principu oportunity v českém trestním řízení, částí za derivát principu 

oportunity133 a částí pak pouze za výjimku z obecně platné zásady legality zakotvené v § 2 odst. 

3 tr. řádu a § 4 zákona o státním zastupitelství bez dalšího. Někteří němečtí a rakouští autoři pak 

v této souvislosti hovoří např. o opuštění principu striktní zásady legality, resp. o opuštění 

„konzervativního“ výkladu této zásady.134 

Vedle výše uvedeného chápání odklonů v trestním řízení Pipkem, je pravdou, že odklony 

v kontinentálních právních řádech pochází svým původem z právních systémů, které jako takové 

stojí na zásadě oportunity trestního stíhání. Tato skutečnost ovšem ještě neznamená, že je odklon 

nutno považovat za projev této zásady i pokud jde o české právní prostředí. 

Mezi důvody častého nazírání na odklony v trestním řízení jako na projev oportunity 

v trestním řízení nelze opomenout ani tu podstatnou skutečnost, že zásada oportunity a zásada 

legality jsou zásadami protichůdnými (jako např. zásada oficiality a zásada dispoziční apod.).135 

Aplikací odklonu ve svém důsledku dochází k určitému narušení zásady oficiality a zásady 

legality zakotvených v ustanovení § 2 odst. 3, 4 tr. řádu, jejíchž obsahem je povinnost orgánů 

činných v trestním řízení postupovat v trestním řízení z úřední povinnosti a povinnost státního 

zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. V této souvislosti tak, protože 

představují odklony ze zásady legality jasnou výjimku, zřejmě i proto je mnozí automaticky a 

bez dalšího kategorizují jakožto „oportunní“ výjimku ze zásady legality. 

                                                 
132 PIPEK, J. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. Trestněprávní revue. 2004, č. 11, s. 315 – 316. 
133 PROVAZNÍK, J. Možnosti a limity přebírání odklonů v trestním řízení z jiných právních řádů. In: 
KYSELOVSKÁ, T. COFOLA 2014. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 940 – 941 [cit. 14. 
4. 2018]. Dostupný z WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2014/COFOLA_2014_sbornik.pdf>. 
134 SCHROLL, H. V. Diversion als Ausdruck eines Paradigmenwechsels der Strafrechtsdogmatik. In: HUBER, C.; 
JESIONEK, U.; MIKLAU, R. Festschrift für Reinhard Moss zum 65. Geburtstag. Wien: Verlag Österreich, 1997, s. 
267 – 269. 
135 Naproti tomu srov. např. názor Pipka¸ jenž pojednává o zásadě oportunity jako o „důsledném provedení a 
naplnění zásady legality“ (PIPEK, J. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. Trestněprávní revue. 2004, 
č. 11, s. 315). 

https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2014/COFOLA_2014_sbornik.pdf
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Zásada oportunity tak, jak tuto osobně a po vzoru Storcha, Miřičky a Kallaba vnímám, 

umožňuje orgánům v trestním řízení v konkrétním případě z důvodu neúčelnosti, nedostatku 

veřejného zájmu anebo z jiných obdobných důvodů nestíhat pachatele, ačkoli obecné podmínky 

pro stíhání jsou jinak splněny. Jako taková se tedy projevuje spíše jako korektiv trestního 

bezpráví.136 Nutno přitom vzít v této souvislosti na mysl, že o toto u odklonů ovšem nejde. 

Obviněný je v případě užití odklonu „odstíhán“, zpravidla se dozná, nahradí škodu atp., byť bude 

jeho trestní stíhání zastaveno.137 Jak bude dále blíže rozvedeno, odklon v trestním řízení je tak 

pouze jiným typem reakce státu na spáchaný trestný čin, kdy je, zjednodušeně řečeno, nahrazeno 

formální potrestání pachatele jinou alternativou, a tedy jako takový nemá příliš co do činění 

s výše uvedenými důvody (tj. neúčelnost, nedostatek veřejného zájmu), pro které státní zástupce 

může trestní stíhání ukončit. Stejný názor zastává též např. Jílovec, který uvádí, že ustanovení § 

172 odst. 2 písm. c) tr. řádu nepovažuje za alternativní opatření, ale za oportunitní prvky 

v českém trestním řádu.138 

 

2.4 Instituty tradičně řazené pod pojem odklonu v trestním řízení 
 

Pokud se po vymezení pro mne kruciálních znaků odklonu v trestním řízení vrátíme k 

úvaze, jaké procesní situace či rozhodnutí lze za odklony ještě považovat a jaké již nikoli, pak 

nejčastěji se lze v odborné literatuře setkat s tím, že do množiny odklonů v trestním řízení je 

řazeno podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na 

potrestání, odložení věci při schválení narovnání, odstoupení od trestního stíhání ve věcech 

mladistvých, trestní příkaz a dohoda o vině a trestu. 

Se zařazením trestního příkazu a dohody o vině a trestu do množiny odklonů v trestním 

řízení však nemohu vyslovit souhlas, a to zejména z důvodů dále uvedených. 

 

2.4.1 Problematika trestního příkazu 

 

Trestní příkaz představuje bez jakýchkoli debat prostředek racionalizace systému 

trestního soudnictví, jeho účelem je zjednodušení trestního řízení a urychlené vyřizování věcí 

skutkově i právně jednoduchých; jak bylo ovšem již dříve uvedeno, tento znak nelze v případě 

                                                 
136 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 133. 
137 MICHORA, Z. Expanzivní oportunita v kontextu rekodifikace trestního procesu a spolupracující obviněný. 
Trestněprávní revue. 2017, č. 1, s. 3. 
138 JÍLOVEC, M. Alternativní opatření v trestním řízení a jejich budoucnost. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení 
trestních věcí. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 149. 
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odklonů v trestním řízení v žádném případě přeceňovat a stavět jej na prvé místo. Shodně i 

Fenyk uvádí, že „i když trestní příkaz považuje většina teorie i praxe za druh odklonu, je zřejmé, 

že zde je ratio legis především urychlení rozhodování.“139 Shoda se dříve uvedenými znaky 

odklonů v trestním řízení záleží dále v tom, že jde o fakultativní způsob vyřízení trestní věci, 

tedy že na vydání trestního příkazu nemá obviněný právní nárok, a to ani při splnění všech 

základních podmínek, když vydání trestního příkazu je vždy na úvaze samosoudce. Konečně 

pak, k vydání trestního příkazu sice není vyžadován souhlas obviněného jako takový, avšak na 

tomto místě lze přisvědčit názoru Provazníka, který v tomto směru hovoří o „konkludentním 

souhlasu“ obviněného, pokud jde o možnost ovlivnit věc podáním odporu,140 neboť, jak bylo 

dříve uvedeno, souhlas obviněného je obligatorní podmínkou všech odklonů zejména vzhledem 

k právu obviněného na projednání věci před nezávislým a nestranným soudem, resp. v hlavním 

líčení. 

Naopak, trestní příkaz nikdy nesplní znaky odklonu následující. Trestní příkaz má povahu 

odsuzujícího rozsudku (srov. § 314e odst. 7 tr. řádu), tedy je meritorním rozhodnutím o vině 

a trestu, jež vydává vždy pouze soud. V souvislosti s uloženým trestem pak, než nabyla účinnosti 

novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb., tj. do 31. 12. 2001, bylo možné uložit 

trestním příkazem dokonce i nepodmíněný trest odnětí svobody. Přestože však byl nepodmíněný 

trest z výčtu ustanovení § 314e odst. 2 později odstraněn a v současné době je možné uložit 

trestním příkazem nanejvýše trest odnětí svobody v maximální výměře jednoho roku, a to 

s podmíněným odkladem jeho výkonu, je nutné uvědomit si, že je stále možné, aby byl 

obviněnému uložený podmíněný trest odnětí svobody „přeměněn“ na trest nepodmíněný.141 Dále 

pak, v případě trestního příkazu absentuje jakákoli nutně intenzivnější aktivita stran pro účely 

samotného vyřízení trestní věci tímto způsobem, když trestní příkaz je vydáván bez jakékoli 

součinnosti stran; v této souvislosti, samosoudce není ani jakkoli oprávněn uložit stranám, aby 

vyvíjely činnost směřující k vydání trestního příkazu, stejně tak ani neinformuje strany, že hodlá 

vyřídit věc trestním příkazem. Pokud jde o ochranu zájmů poškozeného v případě vyřešení 

trestní věci trestním příkazem, pak poškozený je oproti standardnímu trestnímu řízení značně 

znevýhodněn, když tento se nejenže ani nedozví, že samosoudce hodlá věc vyřídit trestním 

příkazem a není mu tak mimo jiné stanovena lhůta pro připojení se s nárokem na náhradu škody, 
                                                 
139 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 762. 
140 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 81. 
141 JAMBOROVÁ, L. Perspektivy dalšího využívání trestního příkazu jako tradiční procesní alternativy. In: 
KOTÁSEK, J.; BEJČEK, J.; KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; POLČÁK, 
R.; ŠABATA, J. Dny práva 2012. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 1466 – 1467 [cit. 14. 
4. 2018]. Dostupný z WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html>. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html
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nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, a může se tedy, nikoli však v souladu 

s realitou, domnívat, že má čas až do zahájení dokazování v hlavním líčení, k němuž ovšem 

vůbec nedojde, avšak dokonce v případě, kdy bylo rozhodnuto ve věci trestním příkazem, nemá 

poškozený ani právo podat proti trestnímu příkazu opravný prostředek ve formě odporu, ať již 

bylo rozhodnuto o jeho nároku či nikoli; pokud tedy takový výrok v trestní příkazu samosoudce 

kupříkladu opomenul, anebo je tento nesprávný, poškozený se nemůže nijak bránit.142 Na místě 

trestního příkazu pak nelze v žádném případě hovořit ani o naplňování postulátů restorativní 

justice, která je s odklony již podle vlastních historických pramenů neodlučitelně spjata (k 

tomuto blíže srov. v Kapitole Podstata a účel odklonů v trestním řízení, Podkapitole reflexe 

principů restorativní justice, uvedené). 

Konečně a pouze na okraj, to, že se nejedná v případě trestního příkazu o odklon 

v trestním řízení ani podle zákonodárce, lze dovodit prostým jazykovým výkladem následující 

věty uvedené v Důvodové zprávě k návrhu zákona č. 193/2012 Sb., kterým byl do trestního řádu 

zaveden institut dohody o vině a trestu: „Jedná se o nový zvláštní způsob skončení řízení, který 

by měl efektivně doplnit stávající možnost skončit trestní řízení odklonem nebo vydáním trestního 

příkazu.“143 

 

2.4.2 Problematika dohody o vině a trestu 

 

Pokud jde o dohodu o vině a trestu, pak co tato ze dříve uvedených znaků odklonu 

v trestním řízení vždy naplní, je to, že i tato by měla jako taková představovat prostředek 

racionalizace systému trestního soudnictví; prakticky vzato však, sjednávání dohody o vině a 

trestu může trestní řízení někdy paradoxně nemálo prodloužit.144 I v případě dohody o vině a 

trestu se pak jedná o fakultativní způsob vyřízení trestní věci, kdy na její sjednání a následné 

schválení nemá obviněný právní nárok. Podstatným prvkem dohody o vině a trestu je fakticky 

také souhlas obviněného, když na sjednávání dohody o vině a trestu musí tento aktivně 

participovat. Konečně, v případě zájmu o sjednání dohody o vině a trestu a její následné 

                                                 
142 K tomuto blíže srov. např. JELÍNEK, J. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. 2015, č. 2, s. 93 a násl. 
JELÍNEK, J. Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení trestních věcí. 
Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 12 – 13. 
143 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 193/2012 Sb. Beck-online [cit. 14. 4. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjzgnpwi6q>. 
144 Obdobně též Fenyk uvádí, že „dohoda o vině a trestu má oproti tomu (pozn.: oproti účelu odklonu) především 
urychlit a zjednodušit trestní řízení.“ Srov. FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 338. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjzgnpwi6q
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schválení soudem musí pak obviněný, rovněž jako další strany trestního řízení, vyvinout určitou 

aktivitu. 

Naopak však, pokud jde prvně o práva poškozeného, pak tato jsou formálně dostatečnou 

měrou chráněna, když poškozený se může účastnit jednání o dohodě o vině a trestu, v rámci 

kterého může uplatnit své nároky, jakož i veřejného zasedání o návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu, a proti rozsudku, kterým byla dohoda o vině a trestu schválena, může s jistou mírou 

limitace podat odvolání. Na druhé straně si však nutno uvědomit, že dohoda o vině a trestu 

nepředstavuje dohodu uzavíranou mezi obviněným a poškozeným, nýbrž dohodu, která je 

uzavírána mezi obviněným a státem reprezentovaným státním zástupcem; neúčast či dokonce 

neuplatnění adhezního nároku poškozeným nezpůsobuje nemožnost uzavření dohody o vině a 

trestu a jakmile je dosaženo konsenzu mezi obviněným a státním zástupcem, musí být dohoda 

předložena příslušnému soudu ke schválení. Pokud jde pak o naplňování principů restorativní 

justice, pak nelze souhlasit např. s názorem Šámala, který uvádí, že je „dohoda o vině a trestu 

protkána principy restorativní justice.“145 Ačkoli je státní zástupce povinen při sjednávání 

dohody o vině a trestu zohledňovat zájmy poškozeného (srov. § 175a odst. 5 tr. řádu), jejím 

primárním účelem není restorativní náprava vztahů narušených trestným činem, nýbrž, 

zjednodušeně řečeno, ve své podstatě pouze dohoda dvou stran trestního řízení na jeho výsledku 

a tím samotné zrychlení trestního řízení. Hlavním pozitivem uzavření dohody o vině a trestu je 

přitom pro obviněného prakticky vidina dosažení mírnějšího trestu výměnou za ulehčení práce 

orgánům činným v trestním řízení, zejména v podobě zrychlení a zjednodušení procesu 

dokazování. Nadto pak, v případě dohody o vině a trestu pak nelze opomenout ani existenci 

důvodu nutné obhajoby (srov. § 36 odst. 1, písm. d) tr. řádu), kdy obhájce fakticky vystupuje 

jako zprostředkovatel mezi obviněným a státním zástupcem a obviněný tak není přímým 

účastníkem na sporu; samotná iniciativa je tak na obhájci, v případě kterého si nutno přiznat, že 

bude k věci přistupovat ve většině případů spíše pragmaticky.146 Spíše než o pokání pachatele, 

které by na tohoto mohlo mít pozitivní efekt, tak jde o jednoduché narovnání mezi pachatelem a 

státem bez dalšího. Dále pak, dohoda o vině a trestu je soudem schvalována odsuzujícím 

rozsudkem (srov. § 314r odst. 4 tr. řádu), a tedy má tato finálně podobu (povahu) meritorního 

rozhodnutí o vině a trestu. Konečně, dohoda o vině a trestu pak nesplňuje ani podmínku 

použitelnosti pouze u méně závažných trestných činů, resp. trestních věcí, u nichž je dána 

skutková a právní jednoduchost, když tuto lze sjednat nikoli jen pokud jde o přečiny, nýbrž též 

                                                 
145 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2261. 
146 Tamtéž. Dále srov. např. MUSIL, J. Dohoda o vině a trestu. In: VANDUCHOVÁ, M.; GŘIVNA, T. 
Rekodifikace trestního práva procesního (aktuální problémy). Praha: Eva Rozkotová – IFEC, 2008, s. 89. 
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v případě zločinů, a to nehledě na to, že do budoucna je plánováno rozšíření její aplikovatelnosti 

dokonce na zvlášť závažné zločiny.147 

Na tomto místě mi pak závěrem nedá nevzpomenout poněkud nepřiléhavé konstatování 

Zůbka, který uvádí, že „zakotvením dohody o vině a trestu do zdejší právní úpravy již nelze 

nepatřičnost trestního příkazu mezi odklony argumentovat odsouzením pachatele. Zřejmě proto 

odklonem v trestním řízení nebude myšlen odklon od odsouzení pachatele.“148 Zůbek by měl 

uvažovat poněkud komplexněji a nikoli automaticky považovat dohodu o vině a trestu za odklon 

bez dalšího bližšího vysvětlení tohoto jeho myšlenkového postupu. 

 

2.4.3 Ostatní 

 

Setkat se lze dále s již dříve uvedeným názorem, podle kterého je za odklon v trestním 

řízení považována též forma fakultativního zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 

písm. c) tr. řádu.149 Tento případ však osobně vnímám jako projev zásady oportunity, jež 

umožňuje orgánům činným v trestním řízení v konkrétním případě z důvodu neúčelnosti, resp. 

nedostatku veřejného zájmu zastavit trestní stíhání. V tomto případě dojde pouze k prostému 

odstoupení od trestního stíhání bez jakékoli další reakce v podobě jakési kvazisankce, která by 

plnila obdobný účel, jaký plní trest (tj. především výchovně působit na pachatele trestného 

činu),150 tedy spíše, než o cokoli jiného se zde jedná o již zmíněný procesní korektiv trestního 

bezpráví,151 kdežto u odklonů je ratio legis poněkud jinde. 

Obdobně v komentáři k trestnímu řádu se pak uvádí, že „z hlediska dosažení účelu 

trestního řízení musí obviněný svým chováním po spáchání činu prokázat, že není třeba žádného 

dalšího opatření (trestu, ochranného opatření, ale ani použití některého z odklonů – 

podmíněného zastavení trestního stíhání či narovnání), popř. návrhu na schválení dohody o vině 

                                                 
147 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014, s. 34 [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z WWW 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
148 ZŮBEK, J. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí klasifikace. Trestněprávní revue. 2017, č. 3, s. 
57. 
149 Např. SCHEINOST, M.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Sankční politika a její uplatňování. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 74. ZŮBEK, J. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí 
klasifikace. Trestněprávní revue. 2017, č. 3, s. 58. DRAŠTÍK, A. Odklon v českém trestním procesu (de lege lata). 
Časopis pro právní vědu a praxi. 1994, č. 4, s. 187. Ščerba pak institut fakultativního zastavení trestního stíhání 
podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu řadí mezi tzv. odklony v širším smyslu (srov. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a 
opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 58 – 59). 
150 Srov. GŘIVNA, T. Odklony v českém trestním řádu. In: MEDELSKÝ, J. a kol. Súčasné uplatňovanie prvkov 
restoratívnej justície. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina: Eurokódex, s.r.o., 2013, s. 20 [cit. 14. 4. 
2018]. Dostupný z WWW: <https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-
pravnicke-dni-2013.pdf>. 
151 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 134 – 136. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf
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a trestu, a je možno trestní stíhání zastavit“152, v komentáři k zákonu o soudnictví ve věcech 

mládeže, že „soud pro mládež a státní zástupce musejí zkoumat, zda přednost před odstoupením 

od trestního stíhání nemá jiné rozhodnutí podle § 171 – 173 tr. řádu“153 a v minulosti bylo 

judikováno, že „podmíněného zastavení trestního stíhání lze užít tehdy, pokud byly splněny 

podmínky podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu, avšak nebyl odstraněn škodlivý následek 

trestného činu a obviněného je zapotřebí motivovat k tomuto a k vedení řádného života, avšak 

nikoli trestněprávními sankcemi.“154 Konečně pak na tomto místě dodává Palovský, že 

„klíčovým rozdílem je ta skutečnost, že podmíněné zastavení či narovnání jsou právními 

následky spáchaného trestného činu, alternativami k odsouzení a potrestání, nikoli tedy 

projevem zásady oportunity trestního stíhání. Naproti tomu zastavení pro bagatelnost má zcela 

jinou povahu a funkci – vyloučit ze soudního projednání případy, které nezasluhují odsouzení 

pro svou zanedbatelnost a jen by zbytečně zvyšovaly náklady soudnictví. V českém trestním 

právu jsou odklony jednoznačně považovány za alternativní řešení trestní věci, zatímco v případě 

bagatelnosti činu jiná alternativa chybí“.155 

 

Nad rámec uvedeného pak, o zařazení odstoupení od trestního stíhání mladistvých 

mezi odklony v trestním řízení není v drtivé části odborné veřejnosti pochyb.156 Na tomto místě 

však existují i zdrženlivé názory157 a jsou dokonce i tací teoretici, kteří se zařazením odstoupení 

od trestního stíhání mladistvých mezi odklony v trestním řízení kategoricky nesouhlasí. Kritický 

názor tak vyjádřila v minulosti např. Císařová, když uvedla, že „podstatnou odlišnost od jiných 

odklonů lze v případě tohoto institutu nalézt již v podmínkách pro jeho použití.“158 

                                                 
152 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2201. 
153 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 181. 
154 Srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 4 To 191/2003. 
155 PALOVSKÝ, T. Jsou odklony v trestním řízení symptomem zániku klasického trestního práva? In: KOTÁSEK, 
J.; BEJČEK, J.; KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; POLČÁK, R.; 
ŠABATA, J. COFOLA 2010. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1248 [cit. 14. 4. 2018]. 
Dostupný z WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/sankce/Palovsky_Tomas__1678_.pdf>. 
156 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 173. ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3475. ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; 
ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 570. 
157 FENYK, J. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona č. 218/2003 Sb. 
Státní zastupitelství. 2004, č. 2 – 3, s. 3 – 4. PALOVSKÝ, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. 
In: KANDALEC, P.; KYNCL, L.; RADVAN, M.; SEHNÁLEK, D.; SVOBODOVÁ, K.; ŠRAMKOVÁ, D.; 
VALDHANS, J.; ŽATECKÁ, E. Dny práva 2007. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 812 
[cit. 29. 4. 2018]. Dostupné z WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-
law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf>. 
158 CÍSAŘOVÁ, D. Několik drobných podnětů a úvah v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu. 
Státní zastupitelství. 2007, č. 6, s. 19. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/sankce/Palovsky_Tomas__1678_.pdf
https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf
https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf
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V této souvislosti, v případě odstoupení od trestního stíhání mladistvého prvně není 

výslovně požadována jakákoli formální deklarace viny mladistvého, tedy to, aby se mladistvý 

obviněný ke spáchanému provinění doznal anebo aby alespoň prohlásil, že spáchal skutek, pro 

který je trestně stíhán. Toto je však podle mého názoru svým způsobem kompenzováno v prvé 

řadě požadavkem uvedeným v ustanovení § 68 ZSVM, které je společné všem odklonům 

využívaným v řízení proti mladistvým, tj. aby byl mladistvý připraven nést odpovědnost za 

spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění škodlivých následků svého 

provinění. Tohoto nelze z povahy věci nikdy docílit právě bez toho, aniž by se mladistvý ke 

svému skutku doznával; nedozná-li se totiž takto, není možné ani očekávat, že by zcela pochopil 

rozsah následků svého jednání. Protože je pak odstoupení od trestního stíhání nejmírnějším 

alternativním způsobem vyřízení věci a zejména proto, že rozhodnutí o tomto obsahuje výrok o 

zastavení trestního stíhání, tj. po nabytí právní moci zakládá překážku rei iudicatae, neměl by 

soud, resp. v přípravném řízení státní zástupce, k takovémuto rozhodnutí přistoupit, nebude-li 

zcela zřejmé, že tento obecný předpoklad pro aplikaci odklonu je splněn.159 Obdobně pak, 

vzhledem k silnému akcentu na zásadu speciální prevence v trestním právu mladistvých je určitá 

deklarace viny obviněným předpokládána a podřazována též pod podmínku aplikace tohoto 

druhu odklonu uvedenou v ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) ZSVM, tedy že potrestání není nutné 

k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění, neboť bez toho, aby mladistvý obviněný 

přijal sebekriticky svou odpovědnost za spáchané provinění, si lze jen stěží představit, že by 

mohla být takováto podmínka vůbec splněna. 

Velmi specificky je pak u tohoto institutu dále upraven také způsob náhrady škody a s tím 

související urovnání sporu mezi obviněným a poškozeným. Zatímco § 68 ZSVM vyslovuje 

obecný předpoklad, aby byl mladistvý připraven přičinit se o odstranění škodlivých následků 

provinění, ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM je konkrétnější, když jako fakultativní důvod pro 

rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání uvádí, že byla úplně nebo částečně nahrazena 

způsobená škoda či úplně nebo částečně vydáno bezdůvodné obohacení získané proviněním a 

poškozený souhlasí s takovým způsobem náhrady a rozsahem vrácení. Text zákona vychází na 

tomto místě z možnosti, že obviněným je v tomto případě osoba, která je pravděpodobně stále 

žákem či studentem, a tedy nemá dostatečný vlastní finanční příjem; proto zde není výslovně 

uvedeno, že všechny negativní důsledky provinění mladistvého musí být odstraněny či zmírněny 

k okamžiku rozhodování, nýbrž postačí, když mladistvý bude připraven takto učinit alespoň v 

                                                 
159 ŠČERBA, F. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní právo. 2005, č. 5, s. 17. 
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blízké budoucnosti nebo např. ve formě pravidelných splátek.160 Konečně pak již na tomto místě 

nutno připomenout, že v případě odstoupení od trestního stíhání mladistvého absentuje 

podmínka, aby škodu nahradil výlučně sám mladistvý, když právě naopak je na tomto místě 

umožněno, aby se takto stalo za pomoci např. zákonného zástupce, neboť je stále třeba snažit se 

naplňovat zásadu zakotvenou v § 3 odst. 7 ZSVM, podle níž musí řízení směřovat k tomu, aby 

poškozený dosáhl náhrady škody způsobené protiprávním činem nebo aby se mu dostalo 

přiměřeného zadostiučinění. 

Více k této problematice srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v trestních věcech 

mladistvých uvedené. 

 

Znaky odklonů v trestním řízení pak v mém pojímání těchto nenaplňuje ani v této 

souvislosti občasně vzpomínané řízení proti uprchlému, zkrácené přípravné řízení, řízení 

před samosoudcem anebo případy, ve kterých dojde k zastavení trestního stíhání či 

odložení věci v případech, kdy lze zahájit trestní stíhání a pokračovat v něm pouze se 

souhlasem poškozeného a takový souhlas nebyl udělen.161 

 

Konečně, mezi odklony v trestním řízení pak není v současné době možné řadit ani 

mediaci prováděnou probačními úředníky podle zákona o Probační a mediační službě, neboť, 

jak bylo uvedeno již v Kapitole Alternativní řešení trestních věcí, Podkapitole Alternativní 

opatření vně systému trestního právo hmotného i procesního, v tomto případě se jedná o proces, 

který sice může být vyvolán potřebami probíhajícího trestního řízení, nicméně v našich 

podmínkách se jedná vždy o proces vůči trestnímu řízení paralelní a byť sloužící jeho potřebám, 

stojící zcela mimo něj (na rozdíl např. od rakouského modelu mediace, kde se tato sice odehrává 

taktéž mimo trestní řízení, nicméně její výsledek je následně pro orgány činné v trestním řízení 

závazný). 

 

2.5 Shrnutí 

 

Podle mého názoru není možné řadit pod jednu homogenní kategorii spolu s typickými 

odklony v trestním řízení též instituty, které ústí ve vyslovení viny a uložení trestu pouze pro 

                                                 
160 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 596. 
161 Srov. např. KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2010, s. 125. NETT, A. K odklonu v trestním řízení. Časopis pro právní vědu 
a praxi. 1994, č. 4, s. 174. 
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podobné procesní aspekty v podobě odchylky od standardně pojímaného trestního řízení. Tak 

často mezi odklony v trestním řízení řazený trestní příkaz a dohoda o vině a trestu, resp. řízení o 

ní, spíše, než odklon v trestním řízení představují zvláštní formy (způsoby) trestního řízení, 

alternativy ke standardnímu trestnímu řízení, resp. v případě trestního příkazu zvláštní druh 

rozhodnutí v trestním řízení. Jako takové však tyto instituty nepředstavují alternativní způsob 

řešení trestní věci (alternativní opatření), neb jako takové především vyústí v rozhodnutí, v němž 

bude stanovena vina obviněného trestným činem a tomuto uložen trest, v případě dohody o vině 

a trestu pak dokonce třeba i nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Jinými slovy pak a názorněji, představme si situaci, kdy by neexistovaly tradičně 

pojímané odklony, tj. podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání, odložení věci při schválení narovnání a odstoupení od trestního 

stíhání a v českém trestním řádu by existoval pouze trestní příkaz a dohoda o vině a trestu; 

v takovém případě bychom nemuseli vůbec rozlišovat alternativní opatření v oblasti trestního 

práva hmotného na jedné straně a alternativní opatření v oblasti trestního práva procesního na 

straně druhé, když u zmiňovaných institutů je výsledkem vždy trest. 

V případě výše uvedených institutů trestního příkazu a dohody o vině a trestu tak dochází 

k úplnému přehlížení, podle mého názoru klíčového odlišujícího znaku odklonů v trestním 

řízení, a sice že by se mělo jednat skutečně o alternativy k formálnímu potrestání jako takové, 

spíše než o pouhé zvláštní způsoby řízení.162 Stejný názor zastává ve své monografii např. i 

Sotolář, kdy tento uvádí, že „pojímání trestního příkazu a dohody o vině a trestu jakožto odklonů 

v trestním řízení odporuje charakteristice restorativní justice a odklonů jakožto alternativě k 

potrestání, neboť je v případě těchto výsledkem vždy pouze trest“163 anebo Gřivna či Stočesová, 

kdy také tito z obdobných důvodů ani trestní příkaz, ani dohodu o vině a trestu za odklony 

v trestním řízení nepovažují.164 I ve společné tiskové zprávě Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího 

státního zastupitelství z roku 2018 je uváděno, že „(...) společná snaha o častější ukládání 

peněžitých trestů a využívání odklonů v trestním řízení by měla jednoznačně vést ke snížení 
                                                 
162 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 16, anebo Gřivna, kdy také ten z obdobných důvodů ani trestní příkaz, ani dohodu o vině a trestu za 
odklony v trestním řízení nepovažuje (srov. GŘIVNA, T. Odklony v českém trestním řádu. In: MEDELSKÝ, J. a 
kol. Súčasné uplatňovanie prvkov restoratívnej justície. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina: 
Eurokódex, s.r.o., 2013, s. 20 [cit. 14. 4. 2018]. Dostupný z WWW: <https://www.paneurouni.com/wp-
content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf>). Tentýž postoj zastává pak např. i 
Stočesová (tamtéž, s. 136). 
163 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 16. 
164 GŘIVNA, T. Odklony v českém trestním řádu. In: MEDELSKÝ, J. a kol. Súčasné uplatňovanie prvkov 
restoratívnej justície. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina: Eurokódex, s.r.o., 2013, s. 20 [cit. 14. 4. 
2018]. Dostupný z WWW: <https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-
pravnicke-dni-2013.pdf>. STOČESOVÁ, S. Dohoda o vině a trestu v českém právním řádu. Tamtéž, s. 136. 

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-paneuropske-pravnicke-dni-2013.pdf
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obsazenosti věznic a zvýšení účinnosti trestních sankcí. Je potřeba těmito přístupy také nahradit 

nadmíru využívané podmíněné tresty;“165 obdobně pak uvádí Nejvyšší státní zastupitelství ve své 

Zprávě o činnosti státního zastupitelství za rok 2016, že „novinkou jsou návrhy na schválení 

dohody o vině a trestu, institut sice přiřazovaný k odklonu, ale obdobný obžalobě.“166 

V této souvislosti je pak zapotřebí uvažovat též samotnou podstatu a účel odklonů 

v trestním řízení, tedy nikoli jen procesní formu, kdy v případě těchto nejde jen o to, jak zrychlit 

trestní řízení a celkově racionalizovat systém trestní justice, ale též, a především o to, jak 

reagovat na trestný čin, tedy jak tento efektivně řešit. Opět a jinými slovy tak, u odklonů jde o 

zvláštní přístupy k řešení trestní věci, nikoli pouze o zvláštní způsoby řízení. 

 

Odklony tak lze považovat za trestněprávní sankce sui generis, slovy Sotoláře za 

materiální trestněprávní sankční formy na procesním pozadí. Ščerba pak v této souvislosti uvádí, 

že odklon je de facto přímo procesním protějškem trestu, a to pro důsledky rozhodnutí pro 

obviněného.167 Termín odklonu tedy nelze chápat procedurálně, nýbrž funkčně a tento je tak 

nikoli pouze alternativní, ale i komplementární168 vůči klasickým právním následkům trestného 

činu. Podle rakouské odborné literatury pak tvoří odklony v trestním řízení dokonce součást 

systému sankcí,169 anebo určitou kvazisankci srovnatelnou s trestem.170 I přesto však, odklony 

nemohou představovat obecně platnou anebo plnohodnotnou alternativu trestům či ochranným 

opatřením, a to zejména proto, že tyto nepředstavují možný následek kompletní množiny 

trestných činů z hlediska formálního i materiálního, ale možný následek pouze vymezeného 

okruhu trestných činů. Pouze na okraj pak, v tomto směru se potvrzuje již dříve uvedené, a sice 

že vnímáme-li odklon jako určitý druh sankce, pak je nutné jej ve smyslu zásady subsidiarity 

                                                 
165 Společná tisková zpráva Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího státního zastupitelství. Nejvyšší soud ČR a NSZ 
prosazují větší využívání peněžitých trestů i odklonů v trestním řízení. Nejvyšší státní zastupitelství, 2018 [cit. 16. 4. 
2018]. Dostupné z WWW: <http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2021-nejvyi-soud-a-nsz-prosazuji-vti-
vyuivani-penitych-trest-i-odklon-v-trestnim-izeni>. 
166  Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2016. Textová část, 2017, s. 35 [cit. 
19. 4. 2018]. Dostupná z WWW: 
<http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2016/Zprava_o_cinnosti_SZ_za_rok_2016.pdf>. 
167 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 34. 
168 Toto pak zdůrazňuje i Doporučení Rady Evropy č. R (99) 19 týkající se mediace v trestních věcech, v jehož 
preambuli je mediace pojímána jako „komplementární či alternativní možnost k tradičnímu trestnímu řízení“. 
169 Srov. např. HÖPFEL, F. Wurzeln und Spezifika des außergerichtlichen Tatausgleichs im österreichischen 
Strafrecht. In: MAYR, P. Öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten. Wien: 
Verlag Manz, 1999, s. 136. BIRKLBAUER, A. Strafprozessrecht. Eine Einführung für das Grundstudium. Linz: 
proLibris, 2016, s. 183. 
170 HINTERHOFER, H.; OSHIDARI, B. P. System des österreichischen Strafverfahrens. Wien: Manz'sche Verlags 
und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 474 – 475. MIKLAU, R.; SCHROLL, H. V. Diversion – Ein anderer 
Umgang mit Straftaten. Wien: Verlag Österreich, 1999, s. 36. 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2021-nejvyi-soud-a-nsz-prosazuji-vti-vyuivani-penitych-trest-i-odklon-v-trestnim-izeni
http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2021-nejvyi-soud-a-nsz-prosazuji-vti-vyuivani-penitych-trest-i-odklon-v-trestnim-izeni
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2016/Zprava_o_cinnosti_SZ_za_rok_2016.pdf
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trestní represe (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku) uplatnit jen tam, kde postačuje k naplnění účelu 

trestního řízení, tedy jen u skutkově a právně méně závažných trestních věcí.171 

V dnešní době jsou odklony v trestním řízení pojímány za institut trestního práva 

procesního. Ke vztahu trestního práva hmotného a odklonů v trestním řízení se však v minulosti 

vedly obsáhlé diskuse jak v teorii, tak v praxi. Při těchto se přitom zejména zdůrazňovalo, že 

naše právní úprava koncipuje odklony jako institut trestního práva procesního, nikoli trestního 

práva hmotného, a současně akcentuje zlepšení situace na straně poškozeného, tedy nikoli 

přednostně obviněného, jako je tomu v zahraničí, kde byly odklony zaváděny v 60. letech 

dvacátého století, tj. v době, ve které byl kladen důraz na dekriminalizaci pachatele. Takový 

výsledek v českém právním prostředím je přitom dán tím, že se v důsledku debat probíhajících v 

90. letech minulého století prosadila tendence kladoucí důraz na silné postavení poškozeného, 

resp. oběti. Ratio legis je v případě odklonů tedy chápáno poněkud jinak než v zahraničí.172 

Zařazení odklonů do systematiky trestního práva hmotného by však naráželo především na pojetí 

viny, ale i na zavedené vzorce a tradiční schéma české trestněprávní nauky. 

Tak nebo tak, odklony v trestním řízení představují právní následek vyplývající z trestní 

odpovědnosti, tj. ze spáchání trestného činu, a lze je tedy označovat jako sankční opatření anebo 

jako procesní prostředky sankcionování pachatelů.173 Rozdíl mezi „pravými“ trestněprávními 

sankcemi a odklony ve smyslu sankčních opatření pak spočívá mimo jiné zejména v absenci 

vyslovení viny v případě odklonů, když zatímco trest je jako takový imanentně spojen s vinou, u 

odklonu musí být za respektování zásady presumpce neviny veškeré jeho dopady předem 

obviněným přijaty (souhlasem s odklonem), když v opačném případě by docházelo k porušení 

práva na spravedlivý proces a materiálnímu sankcionování orgány, které k tomu nejsou ústavním 

systémem nadány.174 

Dále si nutno ke vztahu hmotněprávních sankcí, resp. trestů, a odklonů v trestním řízení 

uvědomit, že aplikace toho kterého odklonu je povětšinou spojena s určitou podmínkou, popř. 

může být tato podmínka stanovena pro obviněného v souvislosti s rozhodnutím o odklonu pro 

futuro. Do důsledků a fakticky vzato, např. narovnání lze tak chápat do určité míry jako 

ekvivalent peněžitého trestu, podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení podání 

návrhu na potrestání se pak v mnohém blíží podmíněnému odsouzení; obdobně pak lze v rámci 

                                                 
171 SOLNAŘ, V.; FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. 1. vydání. 
Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, s. 598. 
172 K tomu srov. CÍSAŘOVÁ, D.; ČÍRTKOVÁ, J. Několik poznámek k otázce narovnání jako zvláštního způsobu 
řízení, ratio legis a vztah k předpisům práva občanského. Trestní právo. 1998, č. 6, s. 11. 
173 LICHNOVSKÝ, F. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo. 2015, č. 
3, s. 17. 
174 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 34. 
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těchto dvou odklonů zavázat obviněného k tomu, aby se po stanovenou zkušební dobu zdržel 

určité činnosti související s jím spáchaným přečinem, tedy lze tuto formu zmíněných odklonů 

přirovnat k trestu zákazu činnosti apod. 

V návaznosti na dříve uvedené, též definovat odklon zcela mimo samotnou úlohu trestu 

by ignorovalo jeho faktickou povahu.175 Odklon v sobě zahrnuje prvky retributivní funkce 

trestání (zpravidla pachateli způsobí újmu), funkci odstrašení (u podmíněného zastavení trestního 

stíhání tuto funkci plní především zkušební doba) a stejně tak plní funkci rehabilitační neboli 

nápravnou (u podmíněného zastavení trestního stíhání tohoto lze dosáhnout uložením povinností 

či omezujících opatření). 

 

Můj výše uvedený náhled na problematiku odklonů v trestním řízení je pak podpořen též 

rozhodovací praxí českých trestních soudů, když např. Nejvyšší soud ČR považuje za odklon 

případ, kdy je trestní řízení „skončeno jiným způsobem než meritorním rozhodnutím soudu o vině 

či nevině obviněného.“176 Obdobně též Nejvyšší státní zastupitelství pak uvádí, že „odklony 

v trestním řízení rozumíme zvláštní způsoby trestního řízení, alternativní ve vztahu 

ke standardnímu projednání věci v hlavním líčení, v rámci nichž je možné trestní věc vyřídit 

v procesněprávním smyslu stejně plnohodnotně jako ve standardním trestním řízení. Navíc se zde 

uplatňují zásady restorativní justice, která umožňuje odstraňovat konflikty mezi pachateli a 

poškozenými (...). Po roce 1989 se pod vlivem zejména zahraniční inspirace do českého právního 

řádu začaly prosazovat i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení, alternativní k vydání 

odsuzujícího rozsudku a vázané na specifické podmínky, jako je závažnost trestného činu, 

doznání pachatele atd.“177 

Mému výše uvedenému pojímání pak nasvědčují též recentní úvahy zákonodárce stran 

možné právní úpravy odklonů trestním řízení v nové kodifikaci trestního práva procesního. 

Východiska a principy nového trestního řádu v této souvislosti rozlišují mezi odklony na jedné 

straně (v systematice nového trestního řádu hlava IV.) a zvláštními způsoby řízení na straně 

                                                 
175 ZŮBEK, J. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí klasifikace. Trestněprávní revue. 2017, č. 3, s. 
54. 
176 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 6 Tdo 580/2007, nebo usnesení Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1091/2005. 
177 I přes takové vymezení odklonů v trestním řízení je však dále v textech předmětných článků řazen mezi odklony 
výslovně též trestní příkaz a dohoda o vině a trestu. Srov. Nejvyšší státní zastupitelství. Odklony v trestním řízení. 
Nejvyšší státní zastupitelství, 2012 [cit. 16. 4. 2018]. Dostupné z WWW: <http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-
rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni>. Společná tisková zpráva Nejvyššího soudu ČR a 
Nejvyššího státního zastupitelství. Nejvyšší soud ČR a NSZ prosazují větší využívání peněžitých trestů i odklonů 
v trestním řízení. Nejvyšší státní zastupitelství, 2018 [cit. 16. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2021-nejvyi-soud-a-nsz-prosazuji-vti-vyuivani-penitych-trest-i-
odklon-v-trestnim-izeni>. 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni
http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni
http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2021-nejvyi-soud-a-nsz-prosazuji-vti-vyuivani-penitych-trest-i-odklon-v-trestnim-izeni
http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2021-nejvyi-soud-a-nsz-prosazuji-vti-vyuivani-penitych-trest-i-odklon-v-trestnim-izeni
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druhé (v systematice nového trestního řádu hlava V.), neboť „v případě odklonů nejde jen o 

zvláštní způsoby řízení, ale o specifické formy vyřízení věci odlišné od běžného postupu trestního 

řízení, na základě předchozího postupu příslušného orgánu činného v trestním řízení spojeného 

s určitými zvláštními neprocesními úkony a postupy, které jim předcházejí (např. sepsání dohody 

mezi poškozeným a obviněným). Jejich zvláštností také je, že se při nich uplatňují restorativní 

přístupy, a to zejména mediace prováděná Probační a mediační službou.“178 Které konkrétní 

odklony či zvláštní způsoby řízení budou pak na to které místo zařazeny již Východiska a 

principy nového trestního řádu neuvádí. Můžeme tedy vyjít nanejvýše z Věcného záměru nového 

trestního řádu z roku 2008, v němž se podává, že „řízení o odklonech nebude upraveno v rámci 

zvláštních způsobů řízení, ale bude upraveno ve zvláštní hlavě zvláštní části trestního řádu, 

přičemž návrh bude upravovat tyto typy odklonů: řízení o podmíněném zastavení trestního řízení, 

řízení o podmíněném zastavení trestního řízení s dohledem a řízení o narovnání.“179 Mezi 

zvláštní způsoby řízení je pak řazeno řízení proti mladistvým, řízení o dohodě o vině a trestu, 

řízení o soukromé žalobě, řízení o subsidiární žalobě, řízení proti uprchlému a řízení po zrušení 

rozhodnutí nálezem Ústavního soudu. Pokud jde o trestní příkaz, pak o tomto Východiska a 

principy nového trestního řádu nepojednávají. Tento bude však alespoň podle Věcného záměru 

nového trestního řádu z roku 2008 uveden mezi způsoby rozhodnutí soudu a dále bude upraven 

jako součást řízení před samosoudcem.180 

Odklony v trestním řízení budou tak v této práci pojímány tím způsobem, jak těmto 

rozumím já, tedy jako specifická reakce na trestný čin, sankční opatření vyplývající z principů 

restorativní justice, jehož aplikace je spojena jednak s okamžitým či podmíněným upuštěním od 

trestního stíhání, jednak s určitou formou výchovného působení na osobu, vůči níž je vedeno 

trestní řízení a vůči níž je odklon uplatňován, tj. trestní řízení v tomto případě nekončí 

vyslovením viny obviněného trestným činem a uložením trestu.181 Za odklony v trestním řízení 

bude tedy dále v této práci považováno podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 a násl.), 

narovnání (§ 309 a násl.), podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 179 a násl.), 

odložení věci při schválení narovnání a odstoupení od trestního stíhání (§ 70 a násl.). 

 

                                                 
178 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014, s. 8 [cit. 14. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
179 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 102 a násl. [cit. 14. 4. 2018]. Dostupný 
z WWW: <http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 
180 Tamtéž, s. 33 a 94. 
181 Shodně srov. např. CÍSAŘOVÁ, D. Několik drobných podnětů a úvah v souvislosti s připravovanou rekodifikací 
trestního řádu. Státní zastupitelství. 2007, č. 6, s. 10 – 11. KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná 
část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 551. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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3 Mezinárodní, historické a ústavněprávní aspekty odklonů 

v trestním řízení 
 

3.1 Mezinárodní iniciativy v oblasti odklonů v trestním řízení 
 

Neboť se s dlouhou řadou problémů uvedených v Kapitole Alternativní řešení trestních 

věcí, Podkapitole Důvody zavádění alternativních řešení trestních věcí do českého právního 

řádu, potýkala v průběhu 20. století ať již ve větší, anebo menší míře většina evropských států, 

začaly být tyto řešeny na mezinárodní úrovni. 

Pokud jde o mezinárodní dokumenty uplatňující se v oblasti alternativních způsobů řešení 

trestních věcí, pak výlučně odklonům v trestním řízení se nevěnuje žádný z těchto. 

V následujícím textu však zmíním alespoň ty mezinárodní dokumenty, jež se odklonů v trestním 

řízení alespoň částečně dotýkají. 

 

3.1.1 Organizace spojených národů 

 

Organizace spojených národů se jakožto multiagendová mezinárodní instituce globálního 

významu zabývá mimo jiné též otázkami striktního dodržování lidských práv, efektivní trestní 

spravedlností, trestním soudnictvím ve věcech mládeže, zlepšováním postavení obětí trestných 

činů a věnuje se samotným alternativám k tradičním trestním systémům. Pokud jde o výsledky 

činnosti Organizace spojených národů ve zmíněných oblastech, pak tyto jsou představovány 

zejména obecnými deklaracemi formulovanými jakožto doporučení jednotlivým členským 

státům, jež lze podřadit pod tzv. soft law.182 

Konkrétně pak, v souvislosti s odklony v trestním řízení byl na VI. kongresu, jenž se 

konal v roce 1980 v Caracasu, kladen důraz zejména na nacházení alternativ k uvěznění (8. 

Rezoluce Valného shromáždění).183 Ze VII. kongresu konaného v roce 1985 v Milánu pak 

vychází Deklarace základní principů spravedlnosti pro oběti trestných činu a zneužití moci,184 

kterou byl vymezen požadavek na vytvoření soudních a správních mechanismů, které umožní 

obětem trestné činnosti získat odškodnění procesními postupy, které jsou rychlé, spravedlivé, 

                                                 
182 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště 
k právu českému. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2008, s. 237. 
183 United Nations. Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. New 
York: United Nations, 1981. 87 s. 
184 Organizace spojených národů. Rezoluce Valného shromáždění A/RES/40/34 ze dne 29. 11. 1985. 1985 [cit. 1. 5. 
2018]. Dostupná z WWW: <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>. 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
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nenákladné a přitom dostupné. Současně s tím pak Deklarace poukázala na nutnost revize práva 

ve směru odškodnění oběti pachatelem jakožto samotné alternativy k potrestání. V přípravných 

dokumentech je poté vyjadřováno též znepokojení nad řešením přetíženosti trestní justice cestou 

dekriminalizace. Na VII. kongresu byly přijaty též Standardní minimální pravidla pro výkon 

soudnictví ve věcech mládeže (tzv. Pekingská pravidla).185 V těchto se objevuje požadavek, aby 

normou pro oblast soudnictví nad mládeží nebyl formální trestní proces, ale aby byly orgány 

činné v trestním řízení vybaveny pravomocemi vyřídit věc samy formou odklonu za souhlasu 

mladistvého anebo jeho zástupců, zejména pak pokud jde o méně závažné případy, kdy může na 

mladistvé pachatele působit samotná rodina, škola či jiné instituce sociální kontroly.186 Rezoluce 

přijatá po konání VIII. kongresu v Havaně v roce 1990, tj. Standardní minimální pravidla pro 

opatření nespojená s odnětím svobody (tzv. Tokijská pravidla),187 formulovala již konkrétnější 

požadavek na vytvoření flexibilního a přiměřeného systému reakcí na trestné činy, jenž by 

nabízel širokou paletu opatření nespojených s nepodmíněným trestem odnětí svobody, a to 

v jakémkoli stadiu trestního řízení. I zde je zdůrazněn požadavek souhlasu pachatele s takovými 

opatřeními a nutnost zachování soudního přezkumu s tím, že ohled je vždy třeba brát též na 

požadavek oběti na odškodnění, potřebu nápravy pachatele a ochranu celé společnosti. Mezi 

příkladmo uvedenými reakcemi na trestný čin jsou pak uvedeny např. výtka, pokárání, varování, 

podmíněné zastavení řízení anebo příkaz k odškodnění oběti. 

V souvislosti s restorativní justicí, s odklony v trestním řízení neodlučitelně spjatou, je 

pak důležitým počinem Organizace spojených národů též Vídeňská deklarace o kriminalitě a 

spravedlnosti: Vstříc výzvám 21. století vypracovaná na X. kongresu konaném v roce 2000 ve 

Vídni;188 na základě této Deklarace byla Hospodářská a sociální rada zmocněna k vypracování 

pravidel používání principů restorativní justice v trestních věcech, přičemž výsledek jejího 

počínání je představován významnou Rezolucí Hospodářské a sociální rady z roku 2002, 

Základní principy použití programů restorativní justice v trestních věcech (Basic Principles on 

the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters).189 Tato Rezoluce obsahuje 

doporučení k podmínkám, za nichž by měly být programy restorativní spravedlnosti, tj. ty, 

                                                 
185 Organizace spojených národů. Rezoluce Valného shromáždění A/RES/40/33 ze dne 29. 11. 1985. 1985 [cit. 1. 5. 
2018]. Dostupná z WWW: <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>. 
186 United Nations. Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 
New York: United Nations, 1986, 173 s. 
187 Organizace spojených národů. Rezoluce Valného shromáždění A/RES/45/110 ze dne 14. 12. 1990. 1990 [cit. 1. 
5. 2018]. Dostupná z WWW: <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>.  
188 Organizace spojených národů. Rezoluce Valného shromáždění OSN 55/59 ze dne 4. 12. 2000. 2000 [cit. 1. 5. 
2018]. Dostupná z WWW: <http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5559e.pdf>. 
189 Organizace spojených národů. Rezoluce ECOSOC 2002/12 ze dne 24. 7. 2002. 2002 [cit. 1. 5. 2018]. Dostupná z 
WWW: <http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/UN%20Resolutions/ECOSOC%20res
olution%202002-12.pdf>. 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5559e.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/UN%20Resolutions/ECOSOC%20resolution%202002-12.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/UN%20Resolutions/ECOSOC%20resolution%202002-12.pdf
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v případě nichž dochází k využití restorativního procesu jako je dobrovolná mediace, konciliace, 

konference či kruhy a tyto se zasazují o dosažení restorativního výsledku např. v podobě 

reparace, restituce či obecně prospěšných prací, vždy používány, tj. kupříkladu dostatek důkazů 

k obvinění pachatele, souhlas pachatele i oběti, nemožnost užít jakékoli projevy pachatele jako je 

např. přiznání viny jako důkazu v trestním řízení, nutnost poučení stran o jejich právech, povaze 

procesu a možných důsledcích jejich rozhodnutí, nutnost aprobace či jiné reflexe výsledné 

dohody orgánem justice apod. 

  Kromě dříve uvedených a na tyto dalších navazujících obdobných praktik Organizace 

spojených národů pak vypracoval v roce 2009 Dětský fond Organizace spojených národů sadu 

nástrojů pro soudní řízení a alternativy k trestu odnětí svobody, Soubor nástrojů pro odklon od 

ukládání trestu odnětí svobody a alternativy k tomuto trestu. Tento soubor v sobě zahrnuje 

pokyny, jak zajistit, aby byla práva dětí, jež se ocitly v konfliktu se zákonem, chráněna v souladu 

s čl. 37 písm. b), čl. 40 odst. 1, 3 a 4 Úmluvy o právech dítěte z roku 1989190. Dokument lze 

vnímat spíše jako praktická doporučení, která je vhodné zavést do praxe, a souhrnné doporučení, 

je-li to možné, užívat v trestních věcech mladistvých odklony v trestním řízení vždy na prvém 

místě, resp. v případě mladistvých přistupovat k trestu odnětí svobody v co nejmenší možné 

míře.191 

Shrneme-li vše dříve uvedené, Organizace spojených národů cílí spíše k výzkumu a 

generalizaci právní úpravy alternativ k trestání, jež se snaží prosadit jakožto obecný model. 

 

3.1.2 Rada Evropy 

 

Pokud jde o dokumenty Rady Evropy vztahující se k odklonům v trestním řízení, pak 

z významnějších z těchto lze na prvém místě uvést Doporučení č. R (85) 11 o postavení oběti v 

systému trestního práva. V tomto Doporučení se uvádí, že zcela základní funkcí trestní 

spravedlnosti musí být vždy uspokojení potřeb a ochrana zájmů obětí trestných činů, a to ve 

všech stadiích trestního procesu; členským státům je zde v této souvislosti doporučováno 

zejména zkoumat možnosti v oblasti mediace a vyrovnání (smíru).192 

                                                 
190 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte. 
191 UNICEF. Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention. 2010 [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z WWW: 
<https://www.unicef.org/tdad/index_55653.html>. 
192 Council of Europe. Recommendation No. R (85) 11 of the Committee of Ministers to member States on the 
position of the victim in the framework of criminal law and procedure. Strasbourg: Council of Europe, Committee 
of Ministers, 1985. 

https://www.unicef.org/tdad/index_55653.html
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Nejvýznamnější z dokumentů Rady Evropy bezesporu představuje Doporučení č. R (87) 

18 týkající se zjednodušení trestní spravedlnosti.193 V návaznosti na vzpomínané problémy české 

trestní justice v 90. letech 20. století, již úvodem Doporučení se v tomto uvádí, že „společná 

akce směřující ke zjednodušení a zrychlení trestního řízení musí brát v úvahu podmínky 

stanovené především v čl. 5 a 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod“, 

a následně je zde konstatováno, že „Doporučení bylo schváleno zejména z důvodu zvýšení počtu 

případů projednávaných trestními soudy, kdy je pachatel ohrožen mírnějším trestem, přičemž tím 

působené průtahy při rozhodování trestních věcí diskreditují trestní právo.“ Doporučení dále 

zdůrazňuje nutnost orientovat se na individualizaci přístupu k obviněným a poškozeným a dále 

na inovaci připravených programů s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem toho kterého 

případu, k motivům trestné činnosti pachatele a k osobám trestným činem poškozeným.194 

V neposlední řadě je pak v tomto z podstatných závěrů výslovně vyjádřena obava ze zahlcení 

justičních systémů nárůstem bagatelní a masové kriminality, což ve svém důsledku může vést k 

narušení legitimity trestního práva; řešení však není na tomto místě spatřováno ve zvýšení 

finančních nákladů na justici, nýbrž ve využití principů oportunity v otázkách trestního stíhání, v 

odlišném přístupu k bagatelním a masovým deliktům, než u jiných deliktů a v samotném 

zjednodušení trestního řízení.195 

V souvislosti s výše uvedeným tak Výbor ministrů Rady Evropy doporučuje vládám 

členských států, aby se pokusily zmiňovanou problematickou situaci řešit konkrétně zejména 

následujícími způsoby. 

 

1. Použití principu oportunity trestního stíhání. Na tomto místě bylo doporučeno, aby ty země, v 

nichž je trestní stíhání ovládáno zásadou legality, přijaly alespoň taková opatření, která sledují 

stejný cíl jako v případě uplatnění principu oportunity trestního stíhání; v praxi je totiž i za 

užívání zásady legality možné tuto zmírnit mnoha korektivy tak, aby došlo k podobným 

následkům jako v zemích, kde je trestní stíhání ovládáno převážně zásadou oportunity, tj. např. 

rozšíření okruhu trestních věcí, v případě kterých může být trestní stíhání zahájeno jen za splnění 

určitých podmínek jako je kupříkladu souhlas poškozeného anebo návrh na zahájení trestního 

stíhání podaný oprávněnou osobou, či uzákonění, popř. rozšíření možnosti podmíněně zastavit 

trestní stíhání za splnění určitých podmínek. Doporučení pak na tomto místě dále vznáší též 
                                                 
193 Council of Europe. Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to member States concerning 
the simplification of criminal justice. Strasbourg: Council of Europe, Committee of Ministers, 1987. 
194 FENYK, J.; SOTOLÁŘ, A.; SOVÁK, Z.; DOUBRAVOVÁ, A. Mediace jako alternativní podoba naplnění 
trestní spravedlnosti. Trestní právo. 2001, č. 5, s. 23 – 24. 
195 REPÍK, B. Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 
9. 1987 s odůvodněním, český překlad. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 1 a násl. 
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některé (limitující) návrhy, resp. doporučení pro ty země, kde je princip oportunity tradičně 

užíván. 

2. Vyřizování málo závažných, masově se vyskytujících trestných činů za pomoci: 

a) Zkráceného (sumárního) řízení. Ve zkráceném řízení se vyřizují typy trestných činů, u kterých 

lze pozorovat shodné znaky jako je zejména omezená společenská škodlivost a jejich masové 

páchání. Například tak v Nizozemí existuje systém tzv. fixních pokut určený pro málo závažné 

delikty v silničním provozu. Jeho podstata spočívá v tom, že řidič dostane od policisty blok 

znamenající určitou fixní pokutu a pokud souhlasí, pokuta je vybrána na místě; jestliže má však 

řidič proti pokutě námitky, spis je předán státnímu zastupitelství ke standardnímu procesnímu 

postupu. 

b) Narovnání příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Cestou narovnání bylo Doporučením 

preferováno řešit zejména ty trestné činy, které jsou vzhledem k jejich povaze anebo okolnostem 

případu málo závažné, a v případě kterých veřejný, ani soukromý zájem nevyžadují vyřídit věc 

ve veřejném jednání. Narovnání bylo přitom definováno jako „dohoda orgánu činného v 

trestním řízení a pachatele, kterou se tento orgán zavazuje zastavit trestní stíhání pro případ, kdy 

pachatel splní určité podmínky, jimiž je především náhrada způsobené škody, vydání věcí 

získaných trestnou činností a složení určité částky na obecně prospěšné účely (...). Jestliže je 

takováto dohoda uzavřena, pak příslušný orgán řízení zastaví, a to s konečnou platností.“ 

c) Tzv. zjednodušeného řízení. Zjednodušeným řízením je Doporučením rozuměno písemné 

řízení vedené soudním orgánem bez úplného a formálního ústního jednání, v rámci kterého by 

byly běžně prováděny důkazy. Rozhodnutí soudu učiněné v takovém řízení se svou povahou 

staví zpravidla na roveň rozsudku. Sankce, jež by mělo být možné takovým rozhodnutím uložit, 

by pak měly být především peněžité, přičemž by měla být vyloučena možnost uložení trestu 

spojeného s odnětím svobody. Obranou obviněného proti takové formě rozhodnutí je pak odpor, 

jenž nemusí být odůvodněný; pokud je tento podán, je automaticky zahájeno standardní řízení, 

v rámci kterého se plně realizuje právo obviněného být slyšen před soudem. 

3. Zjednodušení řádného soudního řízení. Na tomto místě Doporučení upozorňovalo na 

skutečnost, že v mnoha zemích je poněkud zbytečně prováděno velmi zdlouhavé, formální a 

rozsáhlé důkazní řízení. Doporučeno tak bylo v této souvislosti jmenované nedostatky odstranit, 

a to přijetím opatření jako je např. provádění pouze těch důkazů, které jsou nezbytné pro zjištění 

viny, anebo možnost úplně vynechat přípravnou část trestního řízení, jestliže je to vzhledem k 

důkazní situaci a postoji obviněného možné.196 

                                                 
196 RŮŽIČKA, M.; PÚRY, F.; ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. Beck, 
2007, s. 47 – 48. 
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Za všech dříve uvedených okolností musí být přitom vždy zajištěna ochrana lidských 

práv, především rovnost před zákonem a možnost domoci se projednání věci soudem ve 

standardním řízení. S tímto pak souvisí též nutný požadavek souhlasu obviněného s těmito 

alternativními procesními postupy, a to za současného dostatečného zjištění skutkových 

okolností, zejména viny podezřelého, a jejich náležitého podložení důkazy (k tomuto blíže srov. 

dále v textu této Kapitoly uvedené). Samotné odstoupení od trestního stíhání orgánem činným 

v trestním řízení pak nesmí být považováno za odsuzující rozsudek, byť jde o res iudicata. 

Ve stejném roce bylo dále vydáno též Doporučení č. R (87) 20 o společenských reakcích 

na kriminalitu mládeže. Toto Doporučení klade důraz na preferování výchovných reakcí vůči 

mladistvým provinilcům, posilování rozvoje odklonů v přípravném řízení a pokud možno, pak 

vyloučení klasického průběhu trestního řízení včetně hlavního líčení, současně však se 

zachováním práva mladistvého na soudní přezkum.197 

Dalším významným aktem Rady Evropy je pak v souvislosti s odklony v trestním řízení 

Doporučení č. R (99) 19 týkající se mediace v trestních věcech. Mediace je v Doporučení 

definována jako „jakýkoli proces, v němž je oběti a pachateli za jejich svobodného souhlasu 

umožněno aktivně se účastnit řešení záležitostí vyplývajících z trestného činu skrze pomoc 

nezávislé třetí strany (mediátora).“ Doporučení je vedeno myšlenkou dosažení trestní 

spravedlnosti cestou aktivní participace pachatele, oběti a případně širší komunity; mediace je 

zde tak stavěna do pozice „flexibilní, ucelené, participační a problémy řešící“ možnosti 

alternativní ke standardnímu (tradičnímu) trestnímu řízení. Doporučení respektuje oprávněnost a 

nutnost uspokojení potřeb oběti na vyjádření svého názoru, komunikaci s pachatelem trestného 

činu a získání omluvy a kompenzace od tohoto. Na straně pachatele pak podle Doporučení posílí 

mediace pocit odpovědnosti obviněného, umožní mu nápravu, začlenění do společnosti a 

obviněný takto docílí svého „očištění“. Závěrem je v Doporučení akcentován požadavek na 

dobrovolnost mediačního procesu, vysokou odbornost mediátorů a na vypracování zásad správné 

praxe mediace.198 

Po roce 2000 pak Rada Evropy reaguje zejména na nárůst závažnosti kriminality 

mládeže. Doporučení č. Rec (2003) 20 týkající se nových způsobů nakládání s kriminalitou 

mládeže a rolí soudnictví nad mládeží tak klade důraz zejména na individualizaci a odstupňování 

                                                 
197 Council of Europe. Recommendation No. R (87) 20 of the Committee of Ministers to member States on social 
reactions to juvenile delinquency. Strasbourg: Council of Europe, Committee of Ministers, 1987. 
198 Council of Europe. Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning 
mediation in penal matters. Strasbourg: Council of Europe, Committee of Ministers, 1999. 
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trestních reakcí na kriminalitu mládeže a na užívání represivních nástrojů pouze v případech 

skutečně závažné kriminality.199 

V navazujícím Doporučení č. CM/Rec (2008) 11 o evropských pravidlech pro mladistvé 

pachatele jsou pak komplexním způsobem zpracovány veškeré aspekty oficiálních reakcí na 

kriminalitu mládeže, a to včetně vymezení procesních zásad.200 

Pokud jde o trestní řízení ve věcech mladistvých, pak významný dokument v této oblasti 

představuje v neposlední řadě též Pokyn Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné 

k dětem z roku 2010. I v tomto je zjevné upřednostnění trestních alternativ, když Pokyn uvádí, že 

„alternativy soudního řízení jako například mediace, odklon (od soudních mechanismů) a 

alternativní řešení sporů by měly být podporovány, pokud mohou nejlépe sloužit zájmu dítěte. 

Předběžné využití těchto alternativ by nemělo byt považováno za překážku přístupu dítěte k 

justici.“201 

 

3.1.3 Evropská unie 

 

Pokud jde o činnost Evropské unie v otázkách lidskoprávních anebo v oblasti trestní 

justice, pak její aktivity konkrétně ve vztahu k odklonům v trestním řízení jsou spojeny zejména 

s jinými hlavními tématy jako jsou především práva obětí trestné činnosti a jejich přístup ke 

spravedlnosti. Jediný právní akt, o němž tak můžeme v současné době říci, že má k odklonům 

alespoň trochu zásadnější či významnější vztah, je představován Rámcovým rozhodnutím 

Rady EU č. 2001/220/SVV ze dne 15. 3. 2001, o postavení oběti v trestním řízení. V tomto např. 

v čl. 10 nalezneme směrnici pro členské státy Evropské unie podporovat mediaci v trestních 

věcech u činů, kde je takové opatření vhodné, a této přiznávat v trestním řízení účinky; v reakci 

na tento a některé další dílčí akty Evropské unie (zejména směrnici 2012/29/EU) zavedla Česká 

republika systém vyšší ochrany obětí trestných činů, do něhož patří např. peněžitá pomoc, 

zvýšení informovanosti oběti ze strany orgánů činných v trestním řízení202 a posílení pozice 

                                                 
199 Council of Europe. Recommendation Rec (2003) 20 of the Committee of Ministers to member states concerning 
new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice. Strasbourg: Council of Europe, 
Committee of Ministers, 2003. 
200 Council of Europe. Recommendation No. CM/Rec (2008) 11 of the Committee of Ministers to member states on 
the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures. Strasbourg: Council of Europe, 
Committee of Ministers, 2008. 
201 Council of Europe. Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem přijaté Výborem ministrů 
Rady Evropy dne 17. 11. 2010. Justice vstřícná k dětem před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho 
skončení. Bod 24. 2010 [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z WWW: <https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-
justice>. 
202 K tomuto blíže srov. zákon o obětech trestných činů. 

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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poškozeného především v oblasti náhrady škody, jež je zpravidla jednou ze základních podmínek 

pro aplikaci odklonů v trestním řízení.203 

 

3.1.4 Mezinárodní společnost pro trestní právo 

 

Potřeba efektivního využívání alternativních způsobů řešení trestních věcí pravidelně 

zaznívá též na kongresech Mezinárodní společnosti pro trestní právo; nejvýznamnější z těchto 

přitom představoval XIII. kongres Mezinárodní společnosti pro trestní právo konaný ve 

dnech 1. – 7. října 1984 v Káhiře, jenž se ve své třetí sekci věnoval problematice odklonů 

v trestním řízení. 

V rámci jednání zmiňované sekce bylo zdůrazněno již v Kapitole Pojem odklonu 

v trestním řízení uvedené, a sice že v případě odklonů nejde pouze o zvláštní způsoby procesního 

ukončení trestní věci, ale o zcela nový kriminálně a sociálněpolitický přístup, ve kterém nemůže 

být trestný čin zkoumán nijak izolovaně, nýbrž v celém svém sociálním kontextu. Odklon byl tak 

Mezinárodní společností pro trestní právo definován jako „každá odchylka z obvyklého postupu 

v trestním řízení před odsouzením (odsuzujícím rozsudkem)“ s tím, že „prostý odklon 

představuje jednostranné rozhodnutí o ukončení trestního řízení před rozsudkem, přičemž odklon 

s intervencí je stejným způsobem ukončení trestního řízení, avšak svázaný s tím, že dojde k 

vyřešení vzniklého společenského konfliktu např. skrze resocializační, terapeutické či výchovné 

metody, anebo pomocí odškodnění nebo obdobného narovnání.“204 

Mezinárodní společnost pro trestní právo pak reflektovala zejména již zavedené procesní 

postupy v různých zemích a vyzývala jednotlivé státy, aby zavedly odklony a mediaci do svých 

právních řádů. Mezi další klíčové závěry kongresu lze pak ve vztahu k odklonům v trestním 

řízení řadit především následující. 

 

1. Odklon představuje přiměřenou reakci v případech, kdy chybí veřejný zájem na stíhání, a kdy 

se namísto účinků odsouzení a potrestání očekává vyšší preventivní a resocializační účinek. 

2. Odklon přispívá ke zmírnění nadbytečné stigmatizace odsouzených. 

3. Trestní sankce obecně nevedou k urovnání konfliktu. 

                                                 
203 TOMÁŠEK, M.; SCHEU, H. CH.; FENYK, J.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J. Europeizace trestního práva. Praha: 
Linde, 2009, s. 367. 
204 HERRMANN, J. Diversion und Schlichtung. Bericht über die Verhandlungen der III. Sektion. Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985, č. 3, s. 722. 
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4. Volba trestu či odklonu nesmí být odvislá od technických otázek množství věcí, snížení 

nápadu je vedlejším efektem; přímým efektem je snížení nákladů soudů, další náklady však u 

odklonů s intervencí vznikají jiným subjektům. 

5. Vhodné případy pro použití odklonu jsou trestní věci mládeže. 

6. Nelze paušálně vyloučit odklon u recidivistů, rozhodující musí být vždy okolnosti případu a 

vhodnost odklonu. 

7. Od odklonu by mělo být upuštěno, pokud by důvěra společnosti v systém trestní justice měla 

být kvůli neodsouzení pachatele snížena. 

8. Při aplikaci odklonu je nutné souladně propojit zásadu rovnosti před zákonem a zásadu 

individualizace s tím, že u bagatelních deliktů by mělo být rozhodování směřováno k naplnění 

rovnosti, u složitých trestních věcí k naplnění individualizace trestní reakce. 

9. Odklon s intervencí předpokládá souhlas pachatele a dostatečné důkazy o jeho vině; na tomto 

místě by měla také existovat hrozba obnovení řízení, pokud pachatel nedodrží podmínky 

odklonu. 

10. Prostý odklon nevyžaduje zatímní stanovení viny. 

11. Úspěšný odklon by měl zakládat překážku rei iudicatae s tím, že oběti musí být zachováno 

právo vyvolat civilní řízení ve věci náhrady škody, pokud by požadavek poškozeného nebyl 

uspokojen v rámci odklonu.205 

 

3.2 Vybrané milníky vývoje právní úpravy odklonů v trestním řízení 
 

Československé trestní právo bylo ve svém historickém vývoji postaveno vždy na 

striktním dodržování principu legality. Tato skutečnost, a to zejména v porovnání se zeměmi, 

kde se alespoň zčásti prosadil princip oportunity, citelně komplikovala přijetí právní úpravy, jež 

by ve větší míře umožňovala odklonit trestní stíhání v dnešním slova smyslu; až do roku 1994 

tedy odklon v trestním řízení do našeho trestního řádu tak, jak jej dnes chápeme, nepronikl.206 

Jak bylo uvedeno v Kapitole Alternativní řešení trestních věcí, odklony prosazující se 

postupně v západních zemích Evropy, Kanadě, USA, Austrálii, Novém Zélandu, Jihoafrické 

republice, některých dalších státech a později v průběhu v 90. letech 20. století v českém 

trestním řádu byly pojaty jakožto pokus o řešení problémů trestní justice té doby, jež v sobě měly 

                                                 
205 PALOVSKÝ, T. Iniciativy mezinárodních organizací k odklonům v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2010, č. 
9, s. 16. NEZKUSIL, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2, s. 33 – 62. NEZKUSIL, J. 
Probace, mediace a odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2007, č. 1, s. 1 – 20. 
206 KOTULAN, P. Výzkum institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 1996, s. 9. 
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spojovat alternativu k trestání bagatelní, masové kriminality, individualizaci trestního postihu, 

efektivní řešení přetížení soudů, resp. orgánů činných v trestním řízení, ulehčení přeplněným 

věznicím, ušetření nákladů na trestní soudnictví a realizaci v té době se prosazujících nových 

přístupů restorativní justice zahrnujících větší zapojení pachatele a oběti do řešení trestní věci, 

účinnou formu prevence kriminality a pozitivní motivaci pachatele trestného činu k vedení 

řádného života v souladu se zákonem;207 to vše přitom, nutno dodat, při zachování vysokých 

nároků na věcnou správnost a spravedlnost rozhodování.208 

 

Ještě před samotným představením stručného historického vývoje jednotlivých forem 

odklonu v trestním řízení mi na tomto místě nedá úvodem nezmínit jistou kontroverznost 

legislativní techniky, když zákonodárce v trestním řádu zakomponoval odklony v trestním 

řízení do široké kategorie tzv. zvláštních způsobů řízení; důvod takového postupu zákonodárce 

lze spatřovat v tom, že tato část trestního řádu byla v době zavádění odklonů v trestním řízení 

„prázdná“. Tento nedostatek se pak však i nadále řetězil, když i v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže je speciální druh odklonu v trestních věcech mladistvých, tj. odstoupení od trestního 

stíhání, řazen mezi zvláštní způsoby řízení. 

První významnou změnu v českém trestním řádu představoval zákon č. 292/1993 Sb., 

jenž s účinností od 1. 1. 1994 zakotvil možnost podmíněně zastavit trestní stíhání obviněného 

(§ 307 a násl. tr. řádu). Podle Důvodové zprávy k návrhu tohoto zákona se přitom „promítá 

institut podmíněného zastavení trestního stíhání do trestního řádu způsobem, jaký zná většina 

evropských právních řádů při respektování Doporučení výboru ministrů Rady Evropy k tomuto 

institutu. Podmíněné zastavení trestního stíhání přichází v úvahu v případech, kdy vzhledem k 

okolnostem případu i osobě obviněného lze mít za to, že v případě vyhlášení odsuzujícího 

rozsudku bude uložen podmíněný trest odnětí svobody a s největší pravděpodobností se obviněný 

ve zkušební době osvědčí. Je proto do značné míry zbytečné provádět celé trestní řízení, když 

jeho účelu lze dosáhnout podstatně jednodušším způsobem.“209 Samotný původ institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání přitom není zcela jasný, cizojazyčná literatura však 

                                                 
207 PALOVSKÝ, T. Jsou odklony v trestním řízení symptomem zániku klasického trestního práva? In: KOTÁSEK, 
J.; BEJČEK, J.; KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; POLČÁK, R.; 
ŠABATA, J. COFOLA 2010. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1236 – 1239 [cit. 1. 5. 
2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/sankce/Palovsky_Tomas__1678_.pdf>. 
208 FENYK, J.; SOTOLÁŘ, A.; SOVÁK, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti. Trestní 
právo. 1997, č. 7 – 8, s. 20. 
209 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 292/1993 Sb. Beck-online [cit. 1. 5. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q>. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/sankce/Palovsky_Tomas__1678_.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q
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odkazuje zejména na norsko-dánský systém probace,210 přičemž z okolních zemí lze obdobné 

procesní postupy v předmětný čas vysledovat na Slovensku anebo v Polsku, kde nejspíše čerpal i 

český zákonodárce. 

Podmíněné zastavení trestního stíhání se po počátečních rozpacích stalo později jedním z 

nejvyužívanějších způsobů alternativního řešení trestních věcí, a to zejména pro svou relativní 

jednoduchost, rychlost a účinnost (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení 

v aplikační praxi uvedené). 

Ani ne o dva roky později došlo zákonem č. 152/1995 Sb., a to s účinností od 1. 9. 1995, 

k zavedení institutu narovnání (§ 309 a násl. tr. řádu) jakožto „možné formy vyřizování méně 

závažné trestné činnosti, kde zájem státu na potrestání pachatele ustupuje zájmu poškozeného a 

veřejnosti na satisfakci a určité formě odškodnění a představuje rychle proveditelný a 

ekonomicky nenáročný způsob reakce státu na spáchaný trestný čin.“211 Na tomto místě pak 

nalezneme jistou paralelu zejména v tehdejší rakouské úpravě soudnictví nad mládeží.212 

Snadnější realizaci odklonů mělo pak napomoci zřízení Probační a mediační služby, a 

to zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, s účinností k 1. 1. 2001. Před tímto 

totiž existovali mediační úředníci pouze v rámci jednotlivých soudů, avšak jednalo se spíše o 

určitou specializaci v rámci nižšího soudního aparátu, kde byla mediace jen dílčí činností toho 

kterého úředníka. 

K výraznému posunu v chápání role odklonů v trestním řízení došlo přijetím zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, účinného od 1. 1. 2004, když tento zákon za 

respektování zásad restorativní justice výslovně akcentuje přednostní užívání všech alternativ k 

ukládání trestních opatření (srov. zejména § 3 odst. 2 ZSVM), a to včetně odklonů v trestním 

řízení. Zákonem o soudnictví ve věcech mládeže byla rozšířena dosavadní paleta odklonů o 

odklon další, speciální v trestních věcech mladistvých, a to odstoupení od trestního stíhání (§ 

70 a násl. ZSVM). Podle Důvodové zprávy k návrhu tohoto zákona bylo přitom primárním 

smyslem tohoto zákona, resp. alternativních způsobů řešení trestních věcí mladistvých v něm 

uvedených „odstraňování konfliktních stavů po objasnění příčin trestné činnosti, tedy především 

vypořádání vzájemných vztahů mezi obviněným a poškozeným (s přihlédnutím k zájmům osob 

                                                 
210 BOJARSKI, M.; GIEZEK, J.; SIENKIEWICZ, Z. Prawo karne materialne, część ogólna i szczególna. Warszawa: 
LexisNexis, 2006, s. 313. 
211 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 152/1995 Sb. Beck-online [cit. 1. 5. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mjzhe2v6mjvgjpwi6q>. 
212 PALOVSKÝ, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. In: KANDALEC, P.; KYNCL, L.; 
RADVAN, M.; SEHNÁLEK, D.; SVOBODOVÁ, K.; ŠRAMKOVÁ, D.; VALDHANS, J.; ŽATECKÁ, E. Dny 
práva 2007. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 811 [cit. 1. 5. 2018]. Dostupné z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf>. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mjzhe2v6mjvgjpwi6q
https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf
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z jejich blízkého sociálního okolí), pozitivně motivující působení na obviněného a dosažení 

satisfakce poškozeného.“213 

Tzv. velkou novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. došlo s 

účinností od 1. 1. 2002 mimo jiné k určité diferenciaci přípravného trestního řízení, když trestní 

řád zná důsledkem této novely celkem tři formy přípravného řízení, tj. přípravné řízení 

standardní, rozšířené a zkrácené.214 V souvislosti se zakotvením možnosti konat u méně 

závažných trestných činů tzv. zkrácené přípravné řízení (§ 179a a násl. tr. řádu) bylo však 

provádění této formy přípravného řízení již od počátku spojeno s problémem spočívajícím v 

nemožnosti uplatnit v průběhu tohoto prostředky umožňující rychlé a efektivní vyřízení trestní 

věci, tedy odklony v trestním řízení, neboť ve zkráceném přípravném řízení není vůči určité 

osobě dosud zahájeno trestní stíhání, tj. tato není stíhána jako obviněný a je stále v pozici osoby 

podezřelé, ve vztahu k níž nelze odklony v trestním řízení aplikovat; nadto pak možnost použít 

některý z odklonů, jež v této době trestní řád znal, nevyplývala ani ze samotného ustanovení § 

179c odst. 2 tr. řádu obsahujícího výčet možných dalších postupů státního zástupce ve věci, ve 

které probíhá zkrácené přípravné řízení. Tím vznikla určitá disproporce mezi zkrácenou a 

standardní formou přípravného trestního řízení. Z hlediska historického vývoje odklonů 

v trestním řízení tak bez pozornosti nemůže zůstat ani novela trestního řádu provedená zákonem 

č. 283/2004 Sb., jež vyslyšela především požadavky praxe a odstranila uvedený nedostatek, když 

s účinností od 1. 7. 2004 zavedla do trestního řádu dva typy odklonu ve zkráceném 

přípravném řízení, a to podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a odložení věci při 

schválení narovnání, podle Důvodové zprávy k návrhu tohoto zákona a v souladu se dříve 

uvedeným „za účelem zrychlení trestního řízení v případě, že věc lze vyřídit před zahájením 

trestního stíhání, rychlejšího uspokojení nároku poškozeného a tedy celkové hospodárnosti 

řízení.“215 

 

3.3 Ústavněprávní a mezinárodněprávní limity odklonů v trestním řízení 
 

Při uvedeném postupném zavádění odklonů do českého trestního řízení bylo zapotřebí 

zajistit, aby byly veškeré tyto konstruovány s důkladným zřetelem na rovnováhu mezi 

adekvátním projednáním trestného činu a rozhodnutím o tomto na jedné straně a lidským právům 

                                                 
213 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 218/2003 Sb. Beck-online [cit. 1. 5. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgazv6mrrhbpwi6q>. 
214 V podrobnostech srov. např. JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 541 a násl. 
215 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 283/2004 Sb. Beck-online [cit. 1. 5. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga2f6mrygmwta>. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgazv6mrrhbpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga2f6mrygmwta
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a právním zárukám všech zainteresovaných stran na straně druhé.216 Jinými slovy, i právní 

úprava odklonů v trestním řízení musí být přirozeně koncipována tak, aby byla v plném souladu 

s ústavněprávními principy a mezinárodními závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, 

jimiž je Česká republika vázána.217 

V této oblasti může být přitom problém spatřován konkrétně v čl. 40 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod, který stanoví, že každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je 

považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina 

vyslovena, resp. v čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, jenž uvádí, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud 

jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem, a čl. 14 odst. 2 Mezinárodního paktu o 
občanských a politických právech, v něž se obdobně stanoví, že každý, kdo je obviněn 

z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho 

vina. 

Další problém pak může být spatřován na místě čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod souvisejícím s čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR, 
které stanoví, že se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu, a že o vině a trestu za trestné 

činy může rozhodovat pouze soud, resp. čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod, jenž uvádí, že každý má právo na to, aby byla jeho záležitost 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 

zákonem, a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v němž 

se obdobně stanoví, že každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut 

nezávislým a nestranným soudem. 

V této souvislosti uvádí např. Novotný, že „naše Ústava v čl. 90 mimo jiné stanoví, že jen 

soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy, na základě ustanovení § 307, 308 tr. řádu je však 

pachatel přečinu sankcionován usnesením soudu či státního zástupce, kteří vycházejí z jeho 

doznání; to, že jde o sankci za přečin, potvrzuje i ustanovení § 7 zákona o Rejstříku trestů“218, 

anebo Ščerba, že „vzhledem k tomu, že rozhodnutí o odklonu je činěno již v průběhu trestního 

řízení, tedy před vyhlášením rozsudku soudem, je třeba se vypořádat s důležitou otázkou, a to 

                                                 
216 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3476. 
217 K právu na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
blíže srov. např. JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.; TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J.; HERCZEG, J.; DANKOVÁ, K.; 
PELC, V. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, s. 72 a násl. 
218 NOVOTNÝ, O. Odklony v trestním řízení. In: JELÍNEK, J. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. 
Praha: Leges, 2016, s. 272. 
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vztahem odklonu a principu presumpce neviny.“219 Jelínek pak obdobně v minulosti uvažoval, že 

„(...) závažnější se jeví otázka, zda zavedení tohoto institutu (podmíněného zastavení trestního 

stíhání) v ČR není v rozporu s článkem 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož 

každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným 

rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“220 

V případě odklonů v trestním řízení je však právo na spravedlivý proces ve smyslu 

Listiny základních práv a svobod, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech garantováno, resp. zásada 

presumpce neviny je zachována, za pomoci následujících mechanismů. 

Aplikace odklonů v trestním řízení je fakultativním postupem, tj. obviněný se nemůže 

aplikace toho kterého odklonu nijak legálně domoci a jejich užití si nárokovat; na druhé straně 

pak nemůže ani soud, ani státní zástupce stranám uložit či tyto dokonce nutit, aby splnily 

předpoklady pro aplikaci odklonů.221 

V případě vyřešení trestní věci odklonem v trestním řízení je nad provedení standardního 

trestního řízení povýšen zájem jednak obviněného, který projevil dostatečnou snahu po nápravě 

jak sebe sama, tak následků svého trestného činu, jednak poškozeného, kterému se v rámci 

vyřízení věci odklonem dostalo satisfakce. S tím souvisí na prvém místě vyjádřený souhlas 

obviněného s aplikací odklonu, jenž musí být vždy svobodný a obviněný k němu nemůže být 

jakýmkoli způsobem nucen; obviněný se svým souhlasem na základě svého rozhodnutí 

dobrovolně podvoluje omezením či povinnostem vyplývajícím pro něj z rozhodnutí o odklonu a 

vzdává se svého práva na standardní (řádný) průběh trestního procesu zahrnující právo na řízení 

před nezávislým a nestranným soudem.222 I po vyslovení souhlasu s odklonem přitom může vzít 

obviněný tento zpět.223 

Souhlas obviněného by měl být pak z důvodu skutečně dostatečného objasnění 

skutkového stavu věci spojen též s jeho doznáním, resp. prohlášením o tom, že spáchal skutek, 

pro který je stíhán, které by však mělo být vždy náležitě ověřeno. Stejně dostatečně odůvodněna 

by pak měla být též právní kvalifikace stíhaného skutku.224 

                                                 
219 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 49. 
220 JELÍNEK, J. Novelizace trestního řádu v roce 1993 (dokončení). Bulletin advokacie. 1994, č. 3, s. 24. 
221 HRACHOVEC, P.; SOVÁK, Z.; ŠÁMAL, P.; PÚRY, F. Trestní řízení před soudem prvního stupně. Praha: Beck, 
1996, s. 329. 
222 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 52 – 54. 
Shodně též LICHNOVSKÝ, F. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo. 
2015, č. 3, s. 17. 
223 K tomuto srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 4 To 184/2002. 
Shodně též DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 744. 
224 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1996, č. 12, s. 5 – 6. 
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Bylo-li již přitom vydáno rozhodnutí o odklonu, lze proti tomuto podat stížnost za účelem 

projednání věci ve standardním (řádném) procesu. 

Odklon v trestním řízení pak jako takový není rozhodnutím o vině obviněného trestným 

činem, resp. rozhodnutím, kterým by byla vyslovována vina, když tímto je spíše, zjednodušeně 

řečeno, rozhodnuto o tom, anebo v tom smyslu, zda má stát zájem na tom, aby trestní řízení 

dospělo do stadia řízení před soudem, resp. v dané věci se uplatnilo standardní trestní řízení, 

anebo od tohoto svého zájmu ustoupí ve prospěch poškozeného a obviněného, který se aktivně 

podílel na nápravě svého činu. Přitom i poté, co nabude rozhodnutí o odklonu právní moci a 

obviněný se následně ve zkušební době neosvědčí, je nutno na tohoto hledět jako na nevinného a 

princip presumpce neviny nadále plně respektovat.225 

V případě mírně modifikované právní úpravy odstoupení od trestního stíhání, tj. odklonu 

aplikovatelného v trestních věcech mladistvých, pak zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

explicitně nevyžaduje souhlas obviněného mladistvého s aplikací odklonu, avšak tento může 

jednak proti rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání podat stížnost, jednak pak může i 

v případě, kdy již došlo ke schválení odklonu, na projednání své trestní věci trvat (srov. § 70 

odst. 4, 5 ZSVM). Samotná aplikace odklonu dále není na rozdíl od ostatních forem odklonu 

v trestním řízení podmíněna ani prohlášením obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je 

stíhán, resp. jeho doznáním; k aplikaci odstoupení od trestního stíhání lze však přistoupit vždy až 

na základě důvodného podezření ze spáchání skutku vyplývajícího z dostatečně objasněného 

skutkového stavu (srov. zejména § 68 ZSVM).226 

Obdobně pak ve známé věci Deweer vs. Belgie Evropský soud pro lidská práva uvedl, že 

„Úmluva zásadně nebrání tomu, aby se předpokládaný pachatel vzdal určitých záruk uvedených 

v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jestliže se tak rozhodl svobodně a bez donucení“227, přičemž ve věci Le 

Compte, Van Leuven a De Meyere vs. Belgie pak upřesnil, že takové vyjádření obviněného musí 

být učiněno vždy „svobodně a jednoznačně.“228 

Vzhledem ke všemu dříve uvedenému mám tedy za to, že současná právní úprava 

odklonů v trestním řízení vyhovuje ústavnímu pořádku České republiky, jakož i mezinárodním 

požadavkům na tyto. 

V dalších jednotlivostech (např. princip rovnosti před zákonem, resp. účastníků v řízení 

ve spojení s peněžitou částkou určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, anebo 

                                                 
225 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 52. 
226 Shodně též např. BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, s. 180. 
227 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Deweer vs. Belgie ze dne 27. 2. 1980, stížnost. č. 6903/75. 
228 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Le Compte, Van Leuven a De Meyere vs. Belgie ze dne 23. 
6. 1981, stížnost č. 6878/75 a č. 7238/75. 
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princip právní jistoty a legitimního očekávání v návaznosti na rozhodování státního zástupce 

anebo soudu o osvědčení obviněného po uplynutí zkušební doby podmíněného zastavení 

trestního stíhání, resp. podmíněného odložení podání návrhu na potrestání) pak srov. zejména 

v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, a dále pak v Kapitolách práce 

věnujícím se jednotlivým formám odklonu v trestním řízení, dílčím způsobem uvedené. 
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4 Podstata a účel odklonů v trestním řízení 
 

Pokud jde o podstatu a účel odklonů v trestním řízení, mezi jednotlivými formami těchto 

existují menší či větší rozdíly. Například tak účel podmíněného zastavení trestního stíhání je 

v porovnání s účelem narovnání poněkud užší, když podmíněné zastavení trestního stíhání si 

zcela primárně neklade za cíl urovnat konflikt mezi obětí a pachatelem, kdy i z tohoto důvodu 

není v případě aplikace této formy odklonu jejím obligatorním předpokladem souhlas 

poškozeného s takovýmto řešením věci. Tato Kapitola pojednává o podstatě a účelu odklonů 

v trestním řízení v obecné rovině s tím, že místy je pracováno s konkrétním druhu odklonu 

v trestním řízení; blíže je však podstata a účel toho kterého druhu odklonu v trestním řízení 

vymezen v Kapitolách o jednotlivých formách odklonu v trestním řízení pojednávajících. 

Každou jednu dále uvedenou Podkapitolu přitom nelze pojímat nijak izolovaně; vše dále 

uvedené tvoří jeden komplex, podstatu a účel odklonů v trestním řízení společně ve svém celku 

prezentující. 

 

4.1 Výchova a preventivní působení na obviněného 

 

Odklony v trestním řízení představují vhodnou a přiměřenou reakci na trestnou činnost v 

případech, kde chybí intenzivnější veřejný zájem na dalším trestním stíhání obviněného, a kde je 

namísto účinků odsouzení a potrestání obviněného očekáván vyšší preventivní a resocializační 

účinek na tohoto. 

V porovnání s nepřísnějším druhem trestu v českém trestním právu, trest odnětí svobody 

představuje často velmi neefektivní řešení vedoucí ke stigmatizaci obviněného, v řadě případů 

k recidivě, obviněného vytrhává z jeho přirozeného sociálního prostředí a ztěžuje jeho návrat do 

normálního života. Ve standardním trestním řízení má pak obviněný postavení často pouze 

pasivního účastníka, pouhého objektu tohoto řízení.229 Odklony v trestním řízení by měly naopak 

přimět obviněného k aktivnímu jednání, nikoli formálnímu, avšak upřímnému převzetí své 

osobní odpovědnosti za trestný čin a tohoto pozitivně motivovat k tomu, aby do budoucna vedl 

řádný život v souladu se zákonem a omezily se tak jeho sklony k recidivě,230 a to aniž by byl 

zpravidla podrobován pro tohoto mnohdy traumatizujícímu hlavnímu líčení.231 V neposlední 

                                                 
229 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3511. 
230 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1997, č. 3, s. 8. 
231 PIPEK, J. Alternativní způsoby vyřízení trestních věcí. Právní rádce. 1999, č. 2, s. 19. 
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řadě pak nelze opominout ani to, že odklony v trestním řízení by měly za ideálního stavu působit 

preventivně též na další členy společnosti (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené). 

Lítost projevená obviněným, odčinění újmy, kterou tento způsobil a případná realizace 

dalších kroků, jež jsou potřeba k urovnání narušených vztahů s jinými osobami jest z hlediska 

společenského zájmu, můžeme říci, zpravidla přínosnější a o mnoho více užitečná, než pouhé 

působení abstraktního trestu; obviněný je prostřednictvím realizace odklonu v trestním řízení 

pozitivně usměrňován ke změně svých postojů a chování, což může být ve svých důsledcích 

mnohem účelnější než prosté potrestání, v rámci kterého hraje pachatel často pouze pasivní 

roli.232 Zjednodušeně řešeno tak, standardní trestní řízení, prosté uložení trestu a jeho výkon 

neznamená skutečnu pachatelovu zodpovědnost;  ta předpokládá, že dotyčný pochopí následky 

svého činu a uzná, že něco způsobil.233 

Obviněný je v případě realizace odklonů v trestním řízení účasten problémů poškozeného 

tak, aby si uvědomil nepříznivé následky svého jednání, jejich rozsah, závažnost a dopad 

v komplexu234 a byl tak motivován aktivně se podílet na jejich odstranění, napříště si vážil zájmů 

a hodnot narušených trestným činem a vyvaroval se opakování trestné činnosti.235 Obviněný tak 

přijme odpovědnost za svůj trestný čin, najde své místo ve společnosti a tím je bude současně 

zaručena ochrana společnosti před jeho dalšími činy.236 Braithwaite v této souvislosti hovoří o 

tzv. teorii reintegračního zahanbení, kdy stud pramenící ze společenského odsudku trestného 

činu obviněného (společenský tlak) má na tohoto mít pozitivní vliv a současně pro něj 

představovat příležitost k jeho opětovnému začlenění se do společnosti a s tím související 

zabránění páchání další trestné činnosti.237 

V souvislosti s výchovným působením odklonu na obviněného pak nelze nevzpomenout 

konkrétně ani zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání anebo podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání, popř. přiměřená omezení anebo přiměřené povinnosti 

tomuto současně ukládané, prostřednictvím kterých je na obviněného systematicky působeno. 

                                                 
232 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 730. 
233 ZEHR, H. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, s. 12. 
234 VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? Trestní právo. 2000, č. 1, s. 
8. 
235 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 745. 
236 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 33 
– 34. 
237 BRAITHWAITE, J. Crime, shame, and reintegration. New York: Cambridge University Press, 1989, s. 50. 
STRÉMY, T.; KURILOVSKÁ, L.; VRÁBLOVÁ, M. Restoratívna justícia. Praha: Leges, 2015, s. 23. 
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Preventivní i výchovná funkce jak trestního řízení, tak sankčního opatření ve formě 

odklonu v trestním řízení se s postupujícím časem od spáchání trestného činu citelně oslabuje.238 

Pokud je tak trestní řízení skončeno již v přípravném řízení, může toto plnit svou výchovnou 

funkci o to lépe, neboť působení odklonu v trestním řízení jakožto sankčního opatření bude 

obdobně jako je tomu v případě trestu nejúčinnější tehdy, pokud bude o tomto rozhodnuto a 

tento bude následně realizován co nejdříve po spáchání trestného činu. Ukončení trestního 

stíhání v relativně krátkém čase tak rapidně zvyšuje šanci, že si pachatel dostatečně uvědomí 

souvislost mezi trestněprávním jednáním, kterého se dopustil, a škodlivými následky tímto 

vzniklými, což je z hlediska účelu trestního řízení tím nepodstatnějším pozitivem. 

Odklony v trestním řízení jsou pak na druhé straně podmíněny doznáním obviněného, 

resp. jeho prohlášením o tom, že spáchal čin, pro který je stíhán, a zpravidla též náhradou 

trestným činem způsobené škody, nemajetkové újmy či vydáním bezdůvodného obohacení. Jak 

bylo již dříve uvedeno, obviněný se v určitých případech též zavazuje ke zdržení se určité 

činnosti, popř. k tomu, že složí peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti. Nelze tak opomenout, že obviněný není v případě vyřešení trestní věci 

odklonem jakkoli zbaven své odpovědnosti za trestný čin; trestnost stíhaného chování zůstává 

zachována a dříve uvedené předpoklady mohou být pro pachatele mnohdy velmi citelné. 

Tak nebo tak, vyřízení trestní věci odklonem představuje pro obviněného zpravidla 

mírnější, méně zatěžující způsob vyřízení věci, než je tomu v případě standardně probíhajícího 

trestního řízení.239 Jestliže je tak od počátku trestního řízení zavinění obviněného zcela evidentní, 

je pro tohoto výhodné spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, svou vinu poněkud 

zbytečně nepopírat a zajímat se o náhradu škody poškozenému a další nutné aspekty realizace té 

které formy odklonu v trestním řízení. 

 

4.2 Vyvarování se nadměrné stigmatizace obviněného 

 

V návaznosti na předchozí Podkapitolu, v případě vyřešení trestní věci odklonem není 

vydáváno rozhodnutí o vině a trestu, tedy nedochází k odsouzení obviněného. Rozhodnutí o 

odklonu v trestním řízení je z tohoto důvodu uváděno pouze v opisu z evidence Rejstříku trestů 

jako skutečnost významná pro trestní řízení a obviněný tak není stigmatizován a omezen ve 

svém zejména osobním, rodinném a pracovním životě záznamem ve výpisu z evidence Rejstříku 

trestů. Redukce stigmatizace obviněného je přitom zvláště významná zejména pokud jde o ty 
                                                 
238 JELÍNEK, J. Zásada rychlosti trestního řízení – bilance a perspektivy. Kriminalistika. 2008, č. 4. s. 246. 
239 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3476. 
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pachatele, v případě kterých je trestní stíhání skutečně pouze ojedinělým excesem z jejich jinak 

řádného života a lze předpokládat, že v budoucnu proti nim již žádné trestní stíhání vedeno 

nebude. 

Obviněný je pak mimo jiné též touto skutečností od počátku trestního řízení motivován 

k tomu, aby svou trestnou činnost nepopíral, ale naopak pomohl k jejímu jednoduchému a 

rychlému objasnění. 

 

4.3 Reflexe principů restorativní justice 

 

Restorativní justice (restorative justice, obnovující justice) vznikla v průběhu 70. a 80. let 

20. století z původně mediačních programů určených pro mladistvé oběti a pachatele v Kanadě a 

USA, kdy se pro svůj úspěch začala později rozšiřovat též na trestní věci obviněných dospělých 

osob a šířit se dále do dalších zemí, zejména pak západní Evropy.240 V České republice se idea 

restorativní justice začala prosazovat až po roce 1989, kdy v této době se počaly v plné míře 

uplatňovat principy demokratického právního státu, tedy s náležitým zřetelem k rovnováze mezi 

zájmem na adekvátním projednání trestného činu na jedné straně a lidským právům a právním 

zárukám všech zainteresovaných stran na straně druhé.241 

Přední představitel myšlenkového proudu restorativní justice, Howard Zehr, definuje 

restorativní justici jako „proces, jenž v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná 

trestná činnost dotkla. Restorativní justice usiluje o maximální možnou míru uzdravení a obnovu 

trestným činem narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat 

způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich se odvíjející povinnosti a závazky.“242 Český 

kriminolog Zapletal pak popisuje restorativní justici jako „soubor postulátů, cílů a metod, které 

charakterizují určitý přístup k řešení problematiky zločinnosti, ve kterém jsou ve velkém počtu 

zastoupené prvky zdůrazňující práva obětí a jejich ochranu, mimosoudní projednávání trestních 

věcí apod.“243 

Jak z výše uvedených definic zřejmé, restorativní justice se soustředí primárně na vztah 

mezi pachatelem, obětí a jejich nejbližším sociálním okolím, na pochopení samotného činu v 

kontextu všech jeho morálních, sociálních a ekonomických souvislostí, na projev upřímného 

                                                 
240 HILL, F. D. Restorative Justice: Sketching A New Legal Discourse. Contemporary Readings in Law and Social 
Justice. 2009, č. 1, s. 117. 
241 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3508. 
242 ZEHR, H. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse: Good Books, 2002, s. 37. 
243 ZAPLETAL, J. Vybraná kriminologická témata. Praha: AP ČR, 2001, s. 16. 
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pokání obviněného a na převzetí jeho osobní odpovědnosti za nápravu způsobené újmy244, které 

vede k odpuštění činu ze strany oběti a společnosti. 

Restorativní justice tak usiluje o zcela dobrovolné, aktivní zapojení všech stran konfliktu, 

tj. trestného činu, především pak obviněného a poškozeného a úlohu státu pouze redukuje na 

zajištění procesních pravidel a bezpečnosti stran. Pro restorativní justici je přitom přednostní 

možnost dobrovolné participace pachatelů na odčinění následků jejich činů (tj. možnost 

dobrovolné náhrady způsobené újmy) a minimalizace jejich trestní stigmatizace.245 Významnou 

roli pak hraje na tomto místě též společnost, tedy sociální společenství lidí, kterých se zločin, byť 

zpravidla jen zprostředkovaně, dotkl,246 které by mělo aktivně přispívat k nápravě a reintegraci 

pachatelů, a to cestou osobního řešení konfliktů mezi nimi a oběťmi jejich kriminálního jednání, 

kdy pachatelé si takto plně uvědomí rozsah, závažnost a samotný dopad všech negativních 

důsledků trestného činu na poškozeného a spolu s tím jsou motivováni k aktivní účasti na jejich 

odstranění.247 

Opak restorativní justice představuje retributivní justice (retributive justice, odplatná 

justice), která klade důraz na pachatele trestného činu a trest jemu ukládaný, kterým je tomuto 

působena újma jakožto odplata za jeho trestný čin, a to, nutno uvést, i v případech méně 

společensky škodlivých, bez toho, aby jakkoli více zohledňovala samotnou efektivitu takového 

trestu v daném případě, přičemž samotnému obviněnému a poškozenému je dán v řízení malý, 

spíše jen formální prostor pro jejich vyjádření, resp. ovlivnění probíhajícího řízení. 

Represivní opatření jsou z pohledu restorativní justice chápána jako až poslední z 

možných reakcí státu na trestný čin a retributivní trestní politika podle této nepředstavuje 

morálně přijatelnou formu reakce společnosti na páchané trestné činy, když tato před zájmem 

státu na potrestání pachatele upřednostňuje zájmy oběti na náhradě újmy,248 zdůrazňuje 

odpovědnost všech členů sociálního společenství za podporu a pomoc obětem, za reintegraci 

pachatelů a za vytváření dalších podmínek snižujících riziko kriminality, což je ve svých 

důsledcích samozřejmě i v širším veřejném zájmu.249 Tímto způsobem se tak restorativní justice 

snaží o „obnovení spravedlnosti“ porušené trestným činem. 

                                                 
244 Škoda, resp. újma je přitom v restorativním pojetí chápána v nejširším významu, včetně újmy materiální, fyzické, 
psychické, ale také ve formě ztráty společenského postavení, narušení sociálních vazeb, osobního a rodinného 
života. Zdroj: ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3509. 
245 WÓJCIK, D. Supervised Freedom. In: BUCZKOWSI, K. Criminality and Criminal Justice in Contemporary 
Poland: sociopolitical Perspectives. Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2015, s. 123. 
246 K tomuto blíže srov. VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? 
Trestní právo, 2000, č. 1, s. 4 – 11. 
247 RŮŽIČKA, M.; DOUCHA, J.; ŠÁMAL, P.; NOVOTNÝ, F. Přípravné řízení trestní. Praha: Beck, 1997, s. 705.  
248 IVOR, J.; JELÍNEK, J. Principles of modern criminal procedure. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, s. 26. 
249 MAGUIRE, M.; MORGAN, R.; REINER, R. The Oxford Handbook of Criminlogy. 5. vydání. Oxford: Oxford 
University Press, 2012, s. 417 – 418. 



 

 

 

79 

V současné době dochází k vzájemnému prolínání a ovlivňování těchto dvou výše 

uvedených systému navzájem. Prosté uplatňování výlučně jednoho z těchto není možné, a to ani 

samotné, na první pohled sympatické, restorativní justice; v této souvislosti lze vyslovit souhlas 

s názorem Fryštáka a Žatecké, kteří uvádí, že „nahrazením retributivní justice spravedlností 

restorativní by mohlo dojít až k přílišnému uvolnění, případně i k opuštění klasických zásad 

trestního práva, což by přineslo nebezpečí ve fungování trestního práva“250, a to nehledě na to, 

že její uplatňování ve vztahu k těžkým recidivistům anebo skutečně závažným trestným činům 

možné snad ani není. 

Shrneme-li tak výše uvedené, restorativní justice rozumí trestným činem zejména konflikt 

mezi dvěma stranami, a to pachatelem a jeho obětí, jenž je možné řešit pouze za podmínky 

účinné aktivity (součinnosti) dotčených stran, kdy tato soustředí svou pozornost na řešení 

budoucích závazků, vytváří možnost pro pokání a lítost nad kriminálním jednáním ústící 

v odpuštění, spíše než na hledání spravedlivého trestu pro pachatele.251 Na narušení vztahu mezi 

pachatelem a státem nazírá restorativní justice až jako na druhořadé. Zjednodušeně řečeno tak 

jde o udělení trestní spravedlivosti do rukou těch osob, které jsou nejvíce dotčené trestnou 

činností, tj. pachatele, oběti a společnosti (komunity).252 

Výše uvedené pojetí restorativní justice tak, jak toto přinesl Howard Zehr a dále např. 

Harry Mika, Van Ness, Heetderks Strong, Galaway, Hudson, Mackey, Marschall, Merry, Wright 

aj. vytváří teoretický základ legislativní úpravy i praktického uplatnění odklonů v trestním řízení, 

podobně jako v trestním právu hmotném i velké části alternativních trestněprávních sankcí.253 

Jinými slovy tak, jeden z nástrojů prosazování restorativní justice představují odklony v trestním 

řízení. 

Pojem odklonu v trestním řízení je restorativní justicí definován prostřednictvím jeho 

samotné funkce, resp. účelu, kdy se jedná o alternativní podobu naplnění trestní spravedlnosti.254 

Orgány činné v trestním řízení na tomto místě sice nijak nerezignují ze své povinnosti obstarat 

dostatek důkazů pro to, aby mohly být tyto využity v dalších fázích trestního řízení, avšak 

nevytváří žádné překážky pro to, aby obviněný a poškozený urovnali konflikt mezi nimi vzniklý 

                                                 
250 FRYŠTÁK, M.; ŽATECKÁ, E. Princip restorativní justice v novém trestním zákoníku. In: KANDALEC, P.; 
KYNCL, L.; RADVAN, M.; SEHNÁLEK, D.; SVOBODOVÁ, K.; ŠRAMKOVÁ, D.; VALDHANS, J.; 
ŽATECKÁ, E. Dny práva 2007. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 651 [cit. 8. 5. 2018]. 
Dostupné z WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf>. 
251 ZEHR, H. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, s. 26. 
252 VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? Trestní právo. 2000, č. 1, s. 
5. 
253 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3511. 
254 PALOVSKÝ, T. K některým problematickým aspektům odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2007, č. 
3, s. 24. 
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bez ingerence veřejné moci, naopak tyto v těchto svých snahách podporuje. Na tomto místě však 

nutno upozornit, že i přesto, že spolu odklony v trestním řízení a restorativní justice velmi úzce 

souvisí, nejedná se o synonyma; přístupy restorativní justice totiž mohou být uplatněny též 

v kombinaci či paralelně s trestem odnětí svobody a restorativní justice nepředstavuje nezbytně 

alternativu k uvěznění, byť sankce či alternativní postupy oproti obviněnému vykonávané na 

svobodě vytvářejí lepší předpoklady pro realizaci cílů restorativní justice.255 

V případě odklonů v trestním řízení je přitom reflexe principů restorativní justice zřejmá 

konkrétně především tím, že jestliže má dojít k urovnání konfliktu mezi obviněným a 

poškozeným, pak by měl aplikaci odklonu zpravidla předcházet, pokud možno, proces mediace 

jakožto program uplatnitelný mimo rámec trestního řízení, který naplňuje hlavní myšlenky 

restorativní justice v praxi.256 

Přínosem mediace je pomoc spravedlivému řešení trestních věcí, jež zohledňuje zájmy 

všech subjektů dotčených trestným činem, přičemž jako taková slouží zejména k samotnému 

usmíření mezi obviněným a poškozeným a k tomu, aby obviněný odčinil negativní následky 

svého trestného činu. Podle Svobody je pak největším pozitivem mediace to, že vede k takovým 

řešením, které by mohly být ve standardním trestním řízení pouze stěží dostižitelné a jako takové 

jsou např. ve srovnání s mnohdy dramatickým hlavním líčením ve věci konaným lidsky o mnoho 

více příjemné;257 obviněný má možnost detekovat v tomto procesu příčiny své trestné činnosti, 

hlouběji si uvědomit následky této a ponaučit se pro příště. Prakticky pak, úkolem mediátora je 

zejména vést obviněného a poškozeného k jejich aktivní participaci na vyjednávání, které bude 

mít za výsledek dosažení oboustranného konsensu, a to zejména, avšak nikoli výhradně, co do 

způsobu a výše náhrady újmy.258 

Obdobně jako je tomu u dále uvedených případů trestných činů, v případě kterých je dána 

vhodnost jejich řešení odklonem v trestním řízení, pak ani pokud jde o případy vhodné 

k mediaci, nelze tyto nijak zobecňovat. I přesto však, pokud je dána vůle jak obviněného, tak 

poškozeného řešit vzniklý konflikt cestou mediace, lze říci, že případy vhodné pro provedení této 

představují zejména ty, kdy se pachatel s obětí znali již před samotným spácháním trestného 

činu, případy spáchané prvopachatelem anebo pachatelem mladistvým, tj. v ty, ve kterých je 

velmi pravděpodobné, že touto cestou dojde k výchovnému vlivu důsledkem konfrontace 

obviněného s následky trestného činu a setkání s obětí tváří v tvář. Pokud jde o charakter trestné 

činnosti, mediace je doporučována především pokud jde o méně závažnou trestnou činnost, 
                                                 
255 ZEHR, H. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, s. 12. 
256 ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, s. 9. 
257 SVOBODA, I. Úvod do studia mediace a probace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005, s. 35. 
258 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 745. 
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konkrétně pak zejména trestné činy proti životu a zdraví (případy ublížení na zdraví), trestné 

činy proti majetku (případy drobných krádeží),259 anebo pak případy, kdy je dáno významné 

spoluzavinění poškozeného, který toto nijak nepopírá. Ze samotné povahy mediace přitom 

vyplývá, že tuto není možné provádět v těch případech, kdy trestný čin nemá žádnou konkrétní 

oběť. Mediace pak není dále doporučována ani v případech závažné násilné či majetkové trestné 

činnosti, trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky anebo v případě trestné činnosti 

opakované, páchané recidivisty. 

 

4.4 Ochrana práv a zájmů poškozeného 

 

Úvodem této Podkapitoly nutno uvést, že pokud jde o ratio legis české právní úpravy 

odklonů v trestním řízení, pak toto lze nalézt poněkud jinde, než je tomu v zahraničí, když naše 

právní úprava klade spíše než na postavení obviněného v procesu odklonu v trestním řízení důraz 

na zlepšení situace poškozeného. Tato situace je důsledkem toho, že v zahraničí docházelo 

k zavádění odklonů v trestním řízení v době, kdy bylo usilováno o dekriminalizaci pachatele, tj. 

především v 60. letech 20. století, zatímco u nás byly odklony v trestním řízení inkorporovány 

do trestního řádu v době, kdy bylo živě diskutováno o postavení poškozeného v trestním řízení, 

tj. v 90. letech 20. století.260 

Tak nebo tak, pokud jde o nárok poškozeného na náhradu újmy, právo státu na potrestání 

pachatele a uvedený nárok poškozeného si mnohdy konkurují, resp. tyto se ocitají ve vzájemné 

kolizi (např. blokace motivace pachatele, aby poškozenému nahradil způsobenou újmu, uložení 

trestu, který postihuje obviněného na majetku, povinnost odsouzeného hradit náklady trestního 

řízení apod.). V této souvislosti, odklony v trestním řízení zlepšují procesní postavení osoby 

poškozené trestným činem, pokud si tato nárokuje náhradu škody, když nejenže je zpravidla 

podmínkou samotné aplikace toho kterého druhu odklonu náhrada škody, resp. dohoda o její 

náhradě či např. učinění jiných potřebných opatření k její náhradě, nýbrž poškozený nemusí 

podstupovat mnohdy zdlouhavé standardní řízení, nehledě na případné konečné odkázání 

poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody do řízení občanskoprávního, popř. následné 

dobývání svého nároku cestou exekučního řízení. 

                                                 
259 MATOUŠEK, O.; MATOUŠKOVÁ, A. Cíle při profesionální práci s obětí a pachatelem násilného trestného činu 
– restorativní přístup. Trestněprávní revue. 2012, č. 9, s. 202. ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum 
institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999, s. 8 – 9. 
260 CÍSAŘOVÁ, D.; ČÍRTKOVÁ, J. Několik poznámek k otázce narovnání jako zvláštního způsobu řízení, ratio 

legis a vztah k předpisům práva občanského. Trestní právo. 1998, č. 6, s. 22 – 26. 
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Kromě výše uvedeného aspektu, užití odklonu má pro řadu poškozených též 

neopominutelný psychologický význam, když tito se mohou (např. případ dříve uvedené 

mediace, při které vyjádří poškozený své pocity, přání a dojde k omluvě obviněného),261 anebo 

naopak vůbec nemusí (např. hlavní líčení ve věci vůbec neproběhne, poškozený si setkání s 

obviněným nepřeje) setkat tváří v tvář s obviněným.262 Pokud jde přitom o bezprostřední styk 

obviněného a poškozeného, tento často umožňuje hlubší objasnění příčin samotné trestné 

činnosti obviněného a o mnoho více komplexní zohlednění zájmů a potřeb všech dotčených 

subjektů, než ve standardním trestním řízení, o toto dosti okleštěném. Poškozený tak může 

prostřednictvím odklonu užitého v trestním řízení nahlédnout poněkud lidštější stránku 

kriminálního jednání obviněného, pochopit motivy jeho jednání a jeho aktuální životní situaci; to 

vše může přispět k tomu, aby se poškozený zbavil pocitu obavy a hostility. 

S výše uvedeným pak souvisí i ochrana oběti trestné činnosti před její sekundární 

viktimizací, tj. nikoli obligatorním, nýbrž v praxi častým prohlubování psychické újmy, která 

vznikla oběti samotným spácháním trestného činu, a to působením orgánů činných v trestním 

řízení či jiných institucí anebo jednotlivců na oběť, kdy tato pociťuje další psychickou újmu, trpí 

pocitem bezpráví, zmaru, nejistoty a odloučenosti, což může častokrát vyvolat až vznik 

posttraumatické stresové poruchy.263 V případě odklonů v trestním řízení se totiž trestní řízení 

zpravidla zkrátí a zabrání se tak zejména opakovaným, mnohdy nešetrně prováděným, 

výslechům, a tedy nemusí oběť své negativní pocity a vzpomínky k dané události neustále 

opakovaně prožívat. Pokud jde na tomto místě snad o námitku mediačního procesu, pak 

k tomuto snad jen nutno připomenout, že jde o postup, se kterým oběť zcela dobrovolně souhlasí 

a tento si ve věci výslovně přeje uplatnit. 

V souladu se vším dříve uvedeným, studie zabývající se potřebami obětí trestných činů 

ukazují, že výlučně potrestání pachatele nemusí být v každém případě tím, po čem oběť 

trestného činu nejvíce touží; pro mnoho z obětí je přednostní zejména náhrada škody, kterou 

trestným činem utrpěly, možnost vlastního vyjádření se k řešení případu anebo upřímná omluva 

pachatele.264 Na druhé straně však nutno připustit, že samozřejmě existují i tací poškození 

jakožto osoby, které byly trestným činem nejvíce dotčeny, kteří nemusí mít zájem na rychlém 

vyřízení věci, nemusí preferovat prostou náhradu škody; ba naopak, tito mohou mít zájem na 

                                                 
261 FENYK, J.; SOTOLÁŘ, A.; SOVÁK, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti. Trestní 
právo. 1997, č. 10, s. 12. 
262 KLÁTIK, J. K histórii, pojmu a účelu odklonu v trestnom konaní. Bulletin slovenskej advokácie. 2008, č. 3, s. 28 
– 29. 
263 POLMOVÁ, O. Právo oběti trestné činnosti na citlivé zacházení. Trestněprávní revue. 2009, č. 4, s. 113.   
264 MORAVCOVÁ, E.; TOMÁŠEK, J. Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů 
trestných činů. Sociologický časopis. 2014, č. 4, s. 499. 
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řešení trestní věci „řádně“, veřejně a jediné zadostiučinění pro ně může představovat „tvrdý“ 

trest pro pachatele trestného činu.265 V takových případech je těmto dána zejména možnost 

neudělit souhlas s narovnáním, resp. proti usnesení o tom kterém odklonu podat stížnost. Nutno 

pak též uvést, že je současně na zvážení příslušného orgánu, zda takovému nesouhlasu 

poškozeného s řešením trestní věci cestou odklonu v trestním řízení bude podle okolností 

případu přikládat z hlediska dostatečného vyřízení věci určitou váhu, či nikoli, když takové 

stanovisko poškozeného k řešení trestní věci odklonem je zpravidla zcela zásadním prvkem 

odklonu a orgány činné v trestním řízení jsou povinny ho zkoumat. 

Závěrem, odklony v trestním řízení jednoznačně nabízí poškozenému jeho aktivní 

participaci na výkonu trestní spravedlnosti a snadnější dosažení jeho satisfakce jak na úrovni 

materiální, tak morální, a to za vyřízení věci stejně plnohodnotného jako v rámci standardního 

trestního řízení. 

 

4.5 Racionalizace systému trestní justice 

 

Racionalizace systému trestní justice spočívá ve snaze přesunout řešení části trestních 

věcí do předrozsudkového stadia trestního řízení, tedy jde o vyřizování vybraných trestních věcí 

bez konání celého trestního řízení v jeho standardní podobě, zejména pak bez komplikovaného 

hlavního líčení anebo řízení před soudem vůbec.266 Racionalizace systému trestní justice je 

vnímána jakožto nástroj i metoda pro účely zajištění výkonnější justice, a to ve smyslu zkrácení 

trestního řízení, zvýšení jeho efektivity a zjednodušení jeho administrativní náročnosti, to vše za 

současného zachování vysokého standardu spravedlnosti rozhodování;267 důsledkem tohoto pak 

mohou justiční orgány soustředit svou pozornost na skutečně závažnou trestnou činnost.268 

Požadavek rychlosti (zrychlení) trestního procesu přitom vyplývá již ze samotného práva 

obviněného na spravedlivý proces zakotveného v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, resp. v čl. 14 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech, kdy obviněný má ve smyslu těchto ustanovení právo na to, aby byla jeho 

trestní věc projednána v „přiměřené lhůtě“; přílišná délka trestního řízení má totiž negativní vliv 

                                                 
265 JELÍNEK, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky související. Bulletin advokacie. 2012, č. 10, s. 24. 
266 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3476. 
267 HARDING, CH.; DINGWALL, G. Diversion in the criminal process. London: Sweet & Maxwell, 1998, s. 15. 
ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, s. 9. 
268 KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Právnická fakulta, 2010, s. 138. 
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především na poškozeného, dále kvalitu ve věci použitelných důkazů a v neposlední řadě, za 

uvažování účelu trestu, též na výchovný účinek příliš pozdě uložené trestní sankce.269 

Odklony v trestním řízení jsou ve smyslu racionalizace systému trestní justice 

považovány za vhodný nástroj k rychlejšímu, jednoduššímu a efektivnějšímu řešení trestních 

věci, v případě nichž není z hlediska účelu trestu nutné zabývat se vinou pachatele v hlavním 

líčení a tomuto ukládat trest, když o těchto může být rozhodnuto zejména již v přípravném řízení 

státním zástupcem, jehož hlavním úkolem je v této souvislosti selektovat případy vhodné 

k vyřízení věci odklonem a neobracet se tak na soud s neúčelnými návrhy,270 tj. jde především o 

to, jak odlehčit přetíženým trestním soudům. Pro rozhodující orgán je přitom rozhodnutí o 

odklonu relativně jednoduchým úkonem, např. jistě jednodušším, než podání obžaloby a 

následná účast státního zástupce u hlavního líčení, přičemž proti rozhodnutí o tomto je stížnost 

podávána pouze zřídkakdy, jestliže obviněný s takovým postupem vysloví souhlas a poškozený 

zpravidla dosáhne své, pro tohoto zejména podstatné majetkové, satisfakce. 

V souvislosti s výše uvedeným pak přináší racionalizace systému trestní justice z hlediska 

pozitiv pro stát nikoli jen odlehčení trestním soudům, nýbrž též s tím spojenou redukci zvyšování 

počtu osob odsouzených, tj. řešení problému nedostatečné kapacity věznic a celkové snížení 

nákladů trestního řízení. 

Na tomto místě mám však za poněkud sporné, zda jsou odklony v trestním řízení reálně 

s to citelně snížit zatížení trestních soudů, když zvýšený nápad je podle mého názoru o mnoho 

vhodnější a účelnější řešit prostřednictvím tzv. zjednodušených, resp. zkrácených řízení, nadto 

pak, pokud může být o odklonu rozhodnuto též soudem, někdy přitom dokonce i odvolacím. 

Pokud by však k aplikaci odklonů v trestním řízení docházelo skutečně především v přípravném 

řízení, jak by tomu mělo primárně být (k tomuto srov. dále též v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda uvedené, uvedené), pak snížení nápadu může být jejich 

příjemným, avšak spíše pouze vedlejším, efektem. Obdobně pak, pokud jde o vzpomínané 

snížení nákladů státu vynakládaných na trestní řízení, pak na tomto místě nelze opomíjet, že 

v souvislosti s realizací odklonů v trestním řízení mohou nadstandardní náklady vznikat zejména 

Probační a mediační službě. 

Shrneme-li tak výše uvedené, odklony v pojetí českého trestního práva mohou jistě 

představovat prostředek rychlého a jednoduchého vyřizování trestních věcí. Nutno však 

                                                 
269 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3508. 
270 LICHNOVSKÝ, F. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo. 2015, č. 
3, s. 18. 
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upozornit na to, že není správné, že tato funkce či účel odklonů v trestním řízení je uváděna 

drtivou částí odborné literatury přednostně, na prvém místě271. V této souvislosti nutno uvést, že 

nikdy nesmí jít o samoúčelné zrychlení, zjednodušení trestního řízení a snahu vyrovnat se se 

vzrůstajícím počtem odsouzených a nedostatečnou kapacitu věznic bez dalšího (k tomuto srov. 

dále v textu této Kapitoly uvedené); nadto pak, tuto vlastnost odklonů v trestním řízení nelze ani 

žádným způsobem přeceňovat, když k naplnění předpokladu zrychlení trestního řízení rozhodně 

nemusí dojít v každé situaci; vyřízení trestní věci prostřednictvím odklonu může být často 

naopak citelně časově náročnější.272 Například tak mediace prováděná za účelem narovnání 

anebo jednání za účelem náhrady škody mohou trvat jistě mnoho měsíců, a to nehledě na s tím 

související zvýšení též personálních a finančních nákladů takových procesů.273 

 

4.6 Nalezení a používání méně intenzivních, avšak stále dostatečně efektivních 

forem státního donucení 

 

Odklony v trestním řízení představují nástroj konstruktivní, pozitivní a účelné 

diferenciace trestné činnosti a individualizace trestního postihu,274 to vše za plného dodržení 

subsidiární úlohy trestní represe a principu proporcionality.275 Odklony v trestním řízení přitom 

zasahují nikoli pouze do trestního práva procesního, nýbrž do celkového systému trestního 

práva, když tyto představují procesní řešení otázky, jež je však tradičně hmotněprávní, tj. reakce 

na trestný čin, která efektivně reaguje na porušení právních norem s tím, že nedovolí 

obviněnému, aby zůstal beztrestný,276 za současné reflexe oprávněných zájmů státu, společnosti, 

obviněného a poškozeného. Jak ze všeho dříve uvedeného vidno, lze konstatovat, že konečný 

účel odklonů v trestním řízení je pro jejich sankční charakter velmi podobný účelu trestu, tj. 

udržení společenského řádu, kdy pouze prostředky k dosažení tohoto cíle jsou odlišné.277 

Odklony tak nemohou být v žádném případě vnímány jako projev jakéhosi cíleného 

zmírnění trestní spravedlnosti, jak se mnohdy nesprávně děje. V této souvislosti tak nelze 

                                                 
271 Takto ne příliš vhodně činí např. ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2013, s. 3476. 
272 Shodně též FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 762. 
273 V této souvislosti je tak např. v Rakousku považována za přiměřenou průměrná délka mediace v trvání tří 
měsíců. Zdroj: FENYK J.; SOTOLÁŘ, A.; SOVÁK, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní 
spravedlnosti. Trestní právo. 1998, č. 7 – 8, s. 23. 
274 NEZKUSIL, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2005, č. 2, s. 38. 
275 FUCHS, H. Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I. Grundlagen und Lehre von der Straftat. 7. vydání. 
Wien: Springer, 2008, s. 21. 
276 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi, Praha: C. H. Beck, 2000, s. 34. 
277 LATA, J. Smysl a účel trestu. Praha: LexisNexis s.r.o., 2007, s. 67. 
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vyslovit souhlas se závěrem Mezinárodní společnosti pro trestní právo, která, jak bylo již dříve 

vzpomenuto, v minulosti uvedla, že od odklonu by mělo být upuštěno, pokud by důvěra 

společnosti v systém trestní justice měla být kvůli neodsouzení pachatele snížena, když to, zda u 

jednoho konkrétního obviněného bude, anebo nebude využito odklonu v trestním řízení, 

rozhodně nelze podřazovat náhledu laické společnosti na věc a jejímu názoru na „správné“ 

řešení. 

Odklony v trestním řízení je přitom v prvé, nejobecnější úrovni úvah vhodné aplikovat 

v případech, kdy je velmi pravděpodobné, že by byl obviněnému případným odsuzujícím 

rozsudkem uložen pouze trest nespojený s odnětím svobody anebo podmíněný trest odnětí 

svobody, podmíněný trest odnětí svobody s dohledem, popř. by mohla být věc vyřízena 

i upuštěním od potrestání či podmíněným upuštěním od potrestání s dohledem a obviněný by se 

ve zkušební době tohoto s největší pravděpodobností osvědčil.278 

Odklony v trestním řízení by pak měly představovat řešení trestních věcí zejména, avšak 

nikoli výlučně, méně závažného charakteru (bagatelní trestné činnosti), které jsou současně jak 

skutkově, tak právně jednoduché a jako takové tak nevyžadují rozsáhlé dokazování. 

Pokud jde o charakter trestné činnosti, pak je aplikace odklonů doporučována především 

v případě trestných činů způsobených z nedbalosti (např. případy nedbalostního ublížení na 

zdraví, nekomplikované případy trestných činů v dopravě apod.).279 

Co se týče pachatelů, mezi nejvíce vhodné případy pro aplikaci odklonu v trestním řízení 

jsou odbornou literaturou řazeny především trestní věci prvopachatelů a mládeže. 

Pokud jde o vztah mezi obviněným a poškozeným, nejvíce se užití odklonu v trestním 

řízení hodí v případech, kdy je mezi obviněným a poškozeným dána určitá vazba (rodinný, 

obchodní či sousedský vztah apod.); v této souvislosti je pro aplikaci vhodné zejména narovnání, 

neboť vedle veřejného zájmu dotčeného trestným činem je v těchto případech o mnoho více 

dotčena soukromá sféra, a tedy stát nemá výraznější zájem na postihu pachatele, když trestný čin 

má charakter spíše konfliktu mezi obviněným a poškozeným. V případě nutnosti reparace 

citelněji dotčeného veřejného zájmu přitom může přistoupit trestní represe zejména 

prostřednictvím povinnosti obviněného k dalšímu majetkovému plnění nad rámec jím způsobené 

újmy, která má sloužit obětem trestné činnosti, kdy takové řešení dává odklonu v trestním řízení 

                                                 
278 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2378. 
279 KARABEC, Z.; ROZUM, J.; ZEMAN, P. Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a 
zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v horizontu roku 2000. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 2000, s. 135. PALOVSKÝ, T. K některým problematickým aspektům odklonů v 
trestním řízení. Státní zastupitelství. 2007, č. 3, s. 24. 
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dimenzi řešení obecně prospěšného,280 anebo zavázáním se pachatele k dodržování přiměřených 

omezení či povinností během zkušební doby.281 

Nutno však upozornit, že konkrétní trestní věc není nikdy možné posuzovat pouze 

mechanicky či izolovaně ve smyslu výše uvedeného; tuto je vždy zcela nezbytné posuzovat 

individuálně, a to v komplexu jejích nejmenších zvláštností, tedy za detailního přihlédnutí 

k okolnostem daného případu a k osobě konkrétního pachatele. 

 

4.7 Specifika odklonů v trestním řízení v trestních věcech mladistvých 

 

V případě mladistvých pachatelů stále existuje šance na jejich výchovu a na jejich 

usměrnění v tom smyslu, že se tito do budoucna vyvarovali páchání trestné činnosti. Vliv na 

trestnou činnost mladistvých mají totiž z převážné části vnější faktory, které lze u mladistvého 

často ještě relativně snadno ovlivnit, tj. např. negativní vliv jeho rodiny anebo sociální skupiny 

(party), jejíž je součástí, způsob trávení volného času mladistvého, negativní vliv médií apod.; 

mezi faktory vnitřní, již pouze stěží ovlivnitelné, pak patří zejména problémy dospívání a vliv 

genů.282 

Ačkoli je tak názor laické veřejnosti převážně takový, že mladistvý pachatel by měl být 

co nejpřísněji potrestán tak, aby se dostatečně poučil a napříště si dvakrát rozmyslel, zda udělá 

něco podobného,283 v trestním řízení ve věcech mladistvých je z výše uvedených důvodů kladen 

důraz spíše než na represi, tak na prevenci, když i z výsledků empirických výzkumů vyplývá, že 

nepřiměřeně represivní zásahy v trestním řízení vedeném proti mladistvému mohou často vést 

k negativnímu výsledku ve formě recidivy.284 Kaiser dokonce v této souvislosti uvádí, že „určité 

projevy delikvence v mladistvém věku jsou normální a sankce za ni jsou tudíž anomální.“285 

Z výše uvedených důvodů ustanovení § 3 odst. 2 ZSVM stanoví, že trestní opatření lze ve 

věcech mladistvých použít pouze tehdy, jestliže by zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména 

obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, zřejmě 

nevedly k dosažení účelu tohoto zákona. Na místě je tedy v případě mladistvých tyto spíše vést 

správným směrem, chránit je a těmto pomáhat než mnohdy zbytečně přísně trestat, a to 

                                                 
280 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 734. 
281 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 858. 
282 DIANIŠKA, G. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 251. 
283 ZÁRYBNICKÝ, L. Černobílé vnímání společnosti mladistvých pachatelů. Trestní právo. 2014, č. 2, s. 17. 
284 VÁLKOVÁ, H. Trestní postih mladistvých v ČR ve srovnání s mezinárodními dokumenty. Právní rozhledy. 
1995, č. 12, s. 477 – 481. VÁLKOVÁ, H.; KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 291 – 292. 
285 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci? Právo a rodina. 2010, č. 10, s. 1. 
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samozřejmě s tím, že nijak opomíjen není ani zájem na odčinění újmy způsobené trestným činem 

mladistvého, kdy i tento by měl podle svých sil a schopností přispět k odčinění újmy způsobené 

jeho činem (srov. § 3 odst. 7 ZSVM).286 

Základním východiskem odklonů v trestním řízení jakožto řešení trestné činnosti 

mladistvých je tak vědomí toho, že předpokladem účinnosti zvolené reakce na spáchání 

provinění není nezbytně její přísnost.287 Pokud je to tedy možné, k aplikaci odklonů ve věcech 

mladistvých by mělo docházet vždy na prvém místě, čímž ovšem, nutno podotknout, nemá být 

v žádném případě míněno, že by neměl trest, resp. trestní opatření v případě mladistvých při 

postihu jejich trestné činnosti místo, když v závažnějších případech trestné činnosti je 

samozřejmé, že z hlediska dosažení účelu trestního řízení, resp. trestu, není mnohdy možné o 

aplikaci odklonu snad ani uvažovat. 

Řešení trestních věcí mladistvých za pomoci odklonu v trestním řízení si přitom klade za 

cíl primárně zmírnění negativních následků trestné činnosti mladistvého ve vztahu k jejímu 

projednávání na jeho psychický vývoj,288 dále pak řešení samotných příčin trestné činnosti 

mladistvého, obnovu jeho sociálního zázemí, ochranu před škodlivými vlivy, vytvoření 

předpokladů pro jeho další pozitivní rozvoj a vedení mladistvého k dodržování zákonů a pravidel 

slušného občanského soužití pro futuro.289 

Lítost projevená mladistvým, odčinění jím způsobené újmy a realizace dalších kroků 

potřebných k urovnání jeho vztahů s poškozeným je z hlediska společenského zájmu zpravidla 

přínosnější a užitečnější než působení represivního trestního opatření. V zájmu dosažení 

potřebného preventivního a výchovného účinku je stejně tak významné, aby si mladistvý 

uvědomil důsledky svého jednání, přijal odpovědnost za svůj čin a našel své místo v určité 

komunitě.290 

V návaznosti na výše uvedené, podle odborné literatury má mnoho mladistvých pachatelů 

problém vůbec vidět a chápat veškeré důsledky svého činu.291 V této souvislosti, již jednou ze 

samotných podmínek pro užití odklonu v trestních věcech mladistvých je schopnost mladistvého 

                                                 
286 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 174. 
287 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 548. 
288 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 174. 
289 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
Trestněprávní revue. 2004, č. 3, s. 75. 
290 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 548. 
291 ASHWORTH, A. Sentencing and Criminal Justice. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University press, 2010, s. 
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nést odpovědnost za spáchaný čin a vypořádat se s následky svého jednání (§ 68 ZSVM); tuto je 

třeba považovat ve vztahu ke dříve uvedenému a z hlediska efektivity odklonu za přednostní.292 

 

4.8 Specifika odklonů v trestním řízení v trestních věcech právnických osob 

 

Ačkoli se k problematice odklonů v trestním řízení v trestních věcech právnických osob 

vedly zprvu vášnivé diskuze, kdy někteří aplikovatelnost odklonů v případě právnických osob 

bez dalšího vylučovali293 a jiní se k této možnosti stavěli přinejmenším alespoň zdrženlivě294, jak 

ukazuje praxe (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v aplikační praxi 

uvedené), v dnešní době je otázka, zda je vůbec možné těchto alternativ užívat v případě trestní 

odpovědnosti právnických osob, již přežitá.295 Fungující praxi dokonce judikatorně posvětil též 

Nejvyšší soud ČR, když tento došel k závěru, že je aplikace odklonů v trestním řízení možná i 

v případech, kdy je trestně stíhanou osobou osoba právnická.296 V souvislosti s přijetím zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob tak mohou být odklony v trestním řízení užívány nikoli 

jen pokud jde o trestní řízení vedené proti fyzické osobě, nýbrž též pokud jde o obviněnou osobu 

právnickou, a to v návaznosti na ustanovení § 1 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, které stanoví, že v případě trestní odpovědnosti právnických osob se trestní 

řád použije tam, kde nestanoví zákon o trestní odpovědnosti právnických osob jinak a není to z 

povahy věci vyloučeno. 

To, že se pak v praxi vyskytují co do aplikace té které formy odklonu v trestním řízení 

v případě trestní odpovědnosti právnických osob určité problémy, které se však ostatně 

nevyhýbají ani užívání odklonů v případech trestní odpovědnosti fyzických osob, je otázka 

druhá; tato je řešena v rámci Kapitoly Odklony v trestním řízení v aplikační praxi, Podkapitole 

analýza současného stavu aplikace odklonů v trestním řízení, a dále pak v Kapitolách o 

jednotlivých formách odklonu v trestním řízení pojednávajících. 

V návaznosti na vše dříve uvedené však může vyvstat zcela legitimní otázka, a sice zda 

odklony v trestním řízení představují pro právnické osoby vhodný instrument, resp. zda se ono 

                                                 
292 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 781. 
293 Srov. např. VIDRNA, J. Některé procesní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 238 – 
246. 
294 Srov. např. HRUŠÁKOVÁ, M. Možnosti a meze odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. In: 
STRÉMY, T. Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach: zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie. Praha: Leges, 2014, s. 157 – 179. 
295 K tomuto srov. např. ZAORALOVÁ, P. Odklony v řízení proti právnickým osobám. In: JELÍNEK, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 197 a násl. 
296 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014. 
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dříve uvedené může bez problémů uplatnit též pokud jde o odklony uplatňované v trestním řízení 

vedeném proti právnické osobě, zejména co se týče dobrovolně převzaté odpovědnosti 

obviněného za své jednání, výchovného, preventivního působení odklonů v trestním řízení na 

pachatele trestných činů a urovnání konfliktu mezi pachatelem a obětí trestného činu, když 

„právnické osoby nejsou z masa a kostí a neznají pocity“297, tedy tyto nejsou reálně schopny 

jakkoli pociťovat újmu, která by vedla ke zpětnému kritickému zkoumání vlastních činů, stejně 

jako nejsou schopny osobně vnímat ani závadnost svého protiprávního jednání jako takovou. 

Pouze ve stručnosti tak, důležité je v této souvislosti poukázat na prvém místě na to, 

jakým způsobem jakákoli sankční opatření u právnických osob vůbec fungují a jak by na tato 

mělo být správně nahlíženo. Tak například Hirsch na tomto místě relevantně uvádí, že „pokud si 

představíme právnickou osobu jako jakousi abstraktní organizační strukturu, pak je možno 

pochybovat o jakémkoli účelu trestu. Pokud ale pohlížíme na právnickou osobu jako na subjekt s 

proměnlivým personálním substrátem a vlastními orgány, pak už je možno hovořit v případě 

uložení trestu o tom, že tento vyvolá reakci (nejen) v rámci právnické osoby.“298 Podle mého 

názoru není možné účel odklonu v trestním řízení v případě právnických osob jakkoliv a priori 

zpochybňovat; vždyť tím bychom v podstatě zpochybnili a odmítli smysl a podstatu institutu 

trestní odpovědnosti právnických osob jako takové. Na druhé straně je však logické, že podstata 

a účel odklonů v trestním řízení tak, jak byly tyto nastíněny dříve, lze vůči právnickým osobám 

vztáhnout pouze částečně, resp. modifikovaně. 

Ačkoli je tedy např. pojmově zřejmé, že právnickou osobu nelze „vychovat“ k tomu, aby 

vedla „řádný život“, ustoupila bych na tomto místě od přílišného formalismu a pojímala bych 

tento účel prvně ve smyslu toho, že „cílem odpovědnosti právnických osob by mělo být 

předcházení protiprávnímu jednání tím, že budou právnické osoby pod hrozbou sankce (anebo 

jakéhokoli jiného sankčního opatření) motivovány k přijetí vhodných vnitřních regulačních 

procesů, které zajistí účinný dohled vedení nad jednáním zaměstnanců.“299 V případě, kdy již 

dojde k aplikaci odklonu, zejména pak podmíněného zastavení trestního stíhání anebo 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, pak nelze nijak předem vyloučit ani to, že 

toto bude na právnickou osobu působit a právnickou osobu motivovat k tomu, aby se do 

budoucna stala lepším „firemním občanem“ anebo „korporátním subjektem“.300; 301 

                                                 
297 DREYER, E. Droit pénal général. Champs Université, Flammarion, 2006, s. 81. 
298 HIRSCH, H. J. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen. Zeitschrift für gesamte 
Strafrechtswissenschaft. 1995, č. 2, s. 296. 
299 JELÍNEK, J. Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Kriminalistika. 2012, č. 1, s. 3. 
300 Tamtéž. 
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4.9 Kritické ohlasy stran odklonů v trestním řízení 
 

Jak ze všeho dříve uvedeného zřejmé, s odklonem v trestním řízení se pojí dlouhá řada 

výhod. Odborná literatura i praxe však stran odklonů v trestní řízení uvádí též určitá negativa, a 

to zejména následující. 

Nejčastěji se lze setkat s kritikou odklonů v trestním řízení, pokud jde o ústavněprávní 

aspekty této problematiky, resp. o porušování některých ústavně zaručených práv a svobod. 

V současné době již však takovou kritiku považuji za spíše přežitou, a tedy se jí na tomto místě 

nebudu opakovaně věnovat; k této problematice tak blíže srov. již v Kapitole Ústavněprávní a 

mezinárodněprávní aspekty odklonů v trestním řízení, Podkapitole Ústavněprávní a 

mezinárodněprávní limity odklonů v trestním řízení, uvedené. 

V obecné rovině pak kritické názory uvádějí dále například přílišný idealismus co do 

účinků odklonů v trestním řízení v té souvislosti, že není jakkoli možné odklonné programy 

empiricky ověřit, tyto ve skutečnosti nenabízí dostatečnou alternativu k trestu odnětí svobody, 

když jako takové jsou spíše pouze jakýmsi doplňkem pro osoby dosud netrestané302 a jako 

takové vedou až k příliš velkému rozšíření sítě sociální kontroly.303 Kromě toho se pak 

pochybuje též o tom, zda odklony skutečně snižují stigmatizaci obviněného, zda jsou reálně s to 

plnit svou výchovnou funkci, a to nehledě na úplné odmítání jejich generálně preventivního 

působení.304 

V konkrétnostech pak, podle některých autorů zakládají odklony v trestním řízení 

s ohledem na jejich nenárokovou povahu nerovnost před zákonem, jež lze spatřovat v tom, že 

s pachateli stejných trestných činů není za jinak stejných podmínek zacházeno stejně, přičemž 

důvodem, proč v jednom takovém případě bude aplikováno např. podmíněné zastavení trestního 

stíhání a ve druhém nikoli může být pouze prostá nevole státního zástupce přistoupit k takovému 

řešení trestní věci. Nenárokovou povahou odklonů v trestním řízení tak podle kritiků těchto 

                                                                                                                                                             
301 Obdobně též např. ŠIMOVČEK, I.; SZABOVÁ, E. Princípy restoratívnej justície vo vzťahu k trestaniu 
právnických osôb. In: STRÉMY, T. Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach: zborník 
príspevkov z medzinárodnej konferencie. Praha: Leges, 2014, s. 143. 
302 HARDING, CH.; DINGWALL, G. Diversion in the criminal process. London: Sweet & Maxwell, 1998, s. 17. 
303 KAISER, G. Kriminologie: Úvod do základů, 1. vydání, C. H. Beck, 1993, s. 85. HARDING, CH.; DINGWALL, 
G. Diversion in the criminal process. London: Sweet & Maxwell, 1998, s. 15. 
304 K tomuto blíže srov. např. SCHAFFSTEIN, F. Überlegungen zur Diversion. In: VOGLER, T. Festschrift für 
Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot, 1985, s. 937 – 954. PALOVSKÝ, T. Jsou 
odklony v trestním řízení symptomem zániku klasického trestního práva? In: KOTÁSEK, J.; BEJČEK, J.; 
KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; POLČÁK, R.; ŠABATA, J. COFOLA 
2010. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1248 [cit. 15. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/sankce/Palovsky_Tomas__1678_.pdf> 

https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/sankce/Palovsky_Tomas__1678_.pdf
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dochází k nedůvodnému zvýhodnění obviněného, resp. k obcházení systému trestního 

soudnictví. Někteří v této souvislosti hovoří dokonce i o vytvoření nového modelu kabinetní 

justice, kdy absentuje jakákoli transparentnost rozhodování o odklonu v tom kterém případě a 

s tím související kontrola ze strany veřejnosti.305 K této problematice se dále blíže vyjadřuji a 

dříve uvedené do značné míry vyvracím v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním 

řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege 

ferenda. 

Obdobně je pak v této souvislosti poukazováno na nerovnost před zákonem z důvodu 

časté nemajetnosti obviněných, a to konkrétně ve vztahu k peněžité částce určené státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti skládané v případě narovnání anebo asperační varianty 

podmíněného zastavení trestního stíhání či podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, 

kdy je upozorňováno na to, že jejím složením se může obviněný zejména v souvislosti s 

narovnáním ze své trestní odpovědnosti jednoduše „vykoupit“, což odporuje principu 

neodvratitelnosti trestního postihu. Povinnost složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti pak může podle některých vést také paradoxně např. k situaci, 

kdy obviněný nebude s to nahradit škodu poškozenému z toho důvodu, že své disponibilní 

finanční prostředky užije již ke složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti a poškozený tak bude muset vyčkávat splátek náhrady škody, popř. tuto nadále 

jinak vymáhat. K této problematice se dále blíže vyjadřuji a dříve uvedené do značné míry 

vyvracím v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy 

zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda. 

S výše uvedeným pak souvisí dále taktéž často namítané, a sice že zejména osoby 

sociálně slabé či úplně sociálně vyloučené mohou mít potíže v rámci jednání se státním 

aparátem, resp. Probační a mediační službou, a to na rozdíl od obviněných ze středních a vyšších 

společenských tříd, kteří jsou schopni snadněji naplnit předpokladu odklonů, a to např. i díky 

možnosti kvalitně vykonávané obhajoby.306 Na tomto místě však kromě povinnosti aktivní 

pomoci (poučovací povinnosti) orgánů činných v trestním řízení obviněnému nutno upozornit na 

fakt, že tento teoretický stav se nedotýká pouze odklonů v trestním řízení, nýbrž jistě též 

standardního trestního řízení, čímž nepovažuji tuto námitku za přílišně relevantní. 

                                                 
305 NOVOTNÝ, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo. 2006, č. 8, s. 31. 
306 DÖLLING, D. Diversion. In: ELSTER, A.; LINGEMANN, H.; SIEVERTS, R. Handwörterbuch der 
Kriminologie. 5. svazek. Berlin: Walter de Gruyter Berlin New York, 1998, s. 276. 
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Další problém pak spatřují kritici odklonů v trestním řízení v nebezpečí nepravdivého 

anebo vynuceného (nedobrovolného) doznání obviněného.307 Např. tak Repík hovoří v tomto 

směru o tom, že „všem alternativním způsobům trestního řízení je inherentní riziko pro zjištění 

objektivní pravdy a pro obviněného.“308 Na tomto místě však nutno uvést, že orgány činné 

v trestním řízení musí pravdivost doznání obviněného prokázat prostřednictvím dalších důkazů 

ve věci opatřených (k tomuto dále srov. zejména v § 2 odst. 5 tr. řádu a v § 68 ZSVM výslovně 

uvedené); v případě, kdy se ve věci vyskytnou skutkové (ale z důvodu aplikovatelnosti té které 

formy odklonu v trestním řízení i právní) nejasnosti, pak je nutné vypořádat se s těmito ve 

standardním řízení (k tomuto srov. v následujících Kapitolách práce podrobněji uvedené), 

přičemž tvrzení, že se tímto nebudou chtít orgány činné v trestním řízení zatěžovat a pravdivost 

doznání obviněného tak nebude spolehlivě prokázána, lze považovat za tvrzení pouze zcela 

teoretické. Nadto pak, obdobně jako v případě předchozí námitky, riziko nepravdivého doznání 

nelze eliminovat a tomuto se zcela vyhnout ani pokud jde o standardní trestní řízení, jehož 

důsledky mohou být pro pachatele mnohonásobně horší. 

Pochybnosti pak dále panují též pokud jde o motivaci obviněného, resp. výchovné 

působení odklonu na tohoto, když jestliže odklon zatíží obviněného méně než standardní trestní 

řízení, může se tento pouze zcela chladně a pragmaticky přizpůsobit situaci s tím, že se bude 

chtít cestou odklonu pouze vyhnout trestu, a to bez dalšího. Uvedené samozřejmě nelze nijak 

vyloučit; na druhou stranu však nutno uvažovat tak, že takový postoj obviněného k odklonu by 

měl orgán rozhodující o tomto detekovat a s tímto se vypořádat. 

Obviněnému pak podle některých dále hrozí riziko ze strany oběti, která může zneužívat 

svého, v rámci odklonů silného, postavení, a to tím způsobem, že si tato bude nárokovat 

kupříkladu o mnoho vyšší částku na náhradě nemajetkové újmy, než kolik tato objektivně činí, 

kterou nebude schopen obviněný následně splnit.309 Konečně, obdobně pak též na druhé straně 

existuje riziko vydírání poškozeného ze strany obviněného tak, aby tento udělil souhlas 

s narovnáním. Obviněný může vytvářet na svědomí či emoce poškozeného určitý morální anebo 

psychický verbální tlak, vyvolávat u tohoto výčitky svědomí tak, že pokud s narovnáním neudělí 

souhlas, bude (obviněný) trpět ve výkonu trestu odnětí svobody, jeho rodina ztratí otce a živitele 

                                                 
307 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 65. MUSIL, J. 
Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika. 2008, č. 1, s. 17. 
308 REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002, s. 95 – 96. 
309 PIPEK, J. Oficiální nebo dalekosáhle privatizované trestní řízení. Právník. 2000, č. 12, s. 1170. 
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apod.310 Uvedenému se věnuji a toto částečně vyvracím v Kapitolách o jednotlivým formám 

odklonu v trestním řízení pojednávajících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
310 ŠRAMEL, B. Zmier (narovnání) ako procesnoprávny prvok restoratívnej justície a problémy spojené s jeho 
aplikáciou v praxi. Trestní právo. 2013, č. 11 – 12, s. 39. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

5 Podmíněné zastavení trestního stíhání 
 

Tato Kapitola pojednává o podmíněném zastavení trestního stíhání v obecné rovině s tím, 

že v rámci této jsou tam, kde je to potřebné či vhodné, zmiňována jednotlivá specifika týkající se 

trestního řízení vedeného proti právnické osobě. Podmíněnému zastavení trestního stíhání 

v trestních věcech mladistvých je pak věnována zejména část Kapitoly Odklony v trestním řízení 

v trestních věcech mladistvých. 

 

5.1 Charakter podmíněného zastavení trestního stíhání 
 

Podmíněné zastavení trestního stíhání nalezneme v ustanovení § 307 a násl. tr. řádu jako 

jeden ze zvláštních způsobů řízení. 

Podmíněné zastavení trestního stíhání je rozhodnutím mezitímního charakteru sui 

generis, v případě kterého ke končenému zastavení trestního stíhání dochází až za podmínky, 

kdy obviněný vede ve zkušební době řádný život, vyhoví jemu uloženým povinnostem či 

omezením a státní zástupce, resp. v řízení před soudem soud, rozhodne, že se tento osvědčil; 

právní mocí takového rozhodnutí nastávají účinky zastavení trestního stíhání. 

Jinými slovy, podstatou podmíněného zastavení trestního stíhání je tedy „dočasné 

ustoupení od trestního postihu obviněného, a to s perspektivou definitivního zastavení jeho 

trestního stíhání bez jeho potrestání, pokud vyhoví stanoveným podmínkám a povede ve zkušební 

době řádný život bez konfliktu se zákonem. Podmíněné zastavení trestního stíhání tak představuje 

určitou formu mezitímního rozhodnutí, jímž je fakticky odkládáno konečné rozhodnutí ve 

věci.“311 

 

5.2 Podmínky aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání 
 

Základní předpoklady aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání stanoví 

ustanovení § 307 tr. řádu. Tyto lze shrnout následovně. Tuto formu odklonu je možné 

aplikovat pouze tehdy, je-li vedeno trestní řízení pro přečin. Obviněný musí s podmíněným 

                                                 
311 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 671. 
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zastavením trestního stíhání souhlasit, ke svému činu se doznat, nahradit škodu, pokud 

byla činem způsobena, anebo vydat bezdůvodné obohacení získané činem, nebo alespoň 

s poškozeným o tomto uzavřít dohodu, příp. učinit jiná potřebná opatření směřující k 

náhradě škody anebo k vydání bezdůvodného obohacení. Rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání pak musí být vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k 
jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu důvodně shledáno jako dostačující. 

 

Počínaje 1. 9. 2012, je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, 

okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, je možné podmínit rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání tím, že se obviněný zaváže, že se během zkušební 
doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, anebo že složí na účet 

státního zastupitelství v přípravném řízení, popř. na účet soudu v řízení před soudem, 

peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. 

 

5.2.1 Trestní řízení vedené pro přečin 

 

Trestní stíhání je možné podmíněně zastavit pouze tehdy, pokud je předmětem trestního 

řízení skutek kvalifikovaný jako přečin. Přečinem přitom rozumí trestní zákoník ve smyslu 

ustanovení § 14 odst. 2 všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

Před nabytím účinnosti nového trestního zákoníku, tj. do 31. 12. 2009, bylo možné trestní 

stíhání podmíněně zastavit, jestliže se jednalo o trestný čin, na který trestní zákon stanovil trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšovala pět let. Ke změně došlo přitom podle 

Důvodové zprávy z důvodu nutné reakce na úpravu některých trestních sazeb u nedbalostních 

přečinů v souvislosti s obecným zpřísněním trestní politiky; v těchto případech by totiž nebylo 

nadále možné využívat odklonů, neboť by uvedená trestní sazba převyšovala stanovenou hranici 

pěti let odnětí svobody, ačkoli by ostatní okolnosti využití této alternativy umožňovaly.312 

Rozhodující je vždy základní trestní sazba tak, jak je tato uvedena u jednotlivých 

trestných činů (paragrafových znění). Na tomto místě tak není nijak uvažováno mimořádné 

zvýšení anebo snížení trestních sazeb ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákoníku (k 

                                                 
312 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 41/2009 Sb. Beck-online [cit. 14. 4. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbrl5shu>. FENYK, J.; 
HÁJEK, R.; STŘÍŽ, I.; POLÁK, P. Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 
Díl 2, Trestní řád. Praha: Linde, 2010, s. 836. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbrl5shu
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tomuto blíže srov. § 43, 58, 59, 107 a 108 tr. zákoníku).313 Rozhodující je pak přitom právní 

kvalifikace existující v době rozhodování příslušného orgánu o aplikaci této formy odklonu; 

může tak nastat situace, a v praxi to není žádnou výjimkou, kdy je např. trestní stíhání zahájeno a 

následně vedeno pro přečin, policejní orgán následně po ukončení vyšetřování předloží věc 

státnímu zástupci spolu s návrhem na podání obžaloby, po čemž ovšem tento, anebo později 

soud, dojde k závěru, že skutek obviněného je na místě kvalifikovat jinak, resp. nikoli jako 

zločin, nýbrž jako přečin. 

Podmíněně zastavit trestní stíhání je možné i u pokusu přečinu, stejně jako v případě 

účastenství na něm.314 

Určitý čin (skutek) je v případě podmíněného zastavení trestního stíhání uvažován v 

procesněprávním smyslu, tedy může podmíněné zastavení trestního stíhání dopadat teoreticky 

též na dílčí útok pokračujícího trestného činu; v praxi by však podmíněné zastavení trestního 

stíhání co do jednoho takového dílčího útoku (skutku) bylo zřejmě v rozporu se smyslem 

podmíněného zastavení trestního stíhání, a tedy by takový postup neměl být volen.315 

V případech, kdy je obviněný stíhán pro více trestných činů spáchaných v jednočinném 

souběhu, nesmí žádný z těchto trestných činů spadat do kategorie zločinu. Aplikace 

podmíněného zastavení trestního stíhání na skutek, který vykazuje znaky jak přečinu, tak 

zločinu, by totiž vytvořila překážku rei iudicatae i ve vztahu k ostatním trestným činům – 

zločinům.316 V případě vícečinného souběhu se pak hodnotí podmínky podmíněného zastavení 

trestního stíhání ve vztahu ke každému jednomu skutku. 

 

5.2.2 Souhlas obviněného 

 

Obviněný musí s vyřízením své trestní věci podmíněným zastavením trestního stíhání 

vyslovit souhlas, a to proto, že, jak bylo již dříve v textu práce uvedeno, ačkoli není rozhodnutím 

o podmíněném zastavení trestního stíhání vyslovována vina obviněného trestným činem, v rámci 

tohoto jsou obviněnému ukládána určitá omezení anebo určité povinnosti, blížící se svým 

charakterem povaze trestu, a není dodržen standardní průběh procesu. Svým souhlasem se tak 

obviněný dobrovolně podvoluje uvedeným omezením anebo povinnostem vyplývajícím pro 

                                                 
313 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3477 – 3478. 
314 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 677. Shodně srov. též 
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 8 Tdo 388/2014. 
315 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 690 – 691. 
316 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 63. 
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tohoto z rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a současně s tím se vzdává práva 

na řádný (standardní) průběh trestního procesu.317 

Souhlas obviněného s podmíněným zastavením trestního stíhání musí být dán takovým 

způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o jeho vážnosti, tj. tento musí být vždy zcela 

jednoznačný, výslovný a přirozeně nemůže být na osobě obviněného nijak vynucován (k tomuto 

blíže srov. u podmínky doznání uvedené).318 Souhlas obviněného pak nemůže být nikdy ničím 

podmiňován a musí být udělen přímo tímto osobně, tedy nepostačí např. udělení souhlasu pouze 

obhájcem. 

Trestním řádem není předepsána jakákoli zvláštní forma souhlasu, tedy se na tomto místě 

uplatní obecné ustanovení o možnosti učinit podání písemně, ústně do protokolu, v elektronické 

podobě, telegraficky, telefaxem anebo dálnopisem (srov. § 59 odst. 1 tr. řádu).319 Podle Pokynu 

obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 12 z roku 2003 je však státní zástupce povinen 

vyžádat si souhlas obviněného s podmíněným zastavením trestního stíhání vždy písemně nebo 

ústně do protokolu, popřípadě za tímto účelem obviněného do protokolu vyslechnout.320 

Souhlas je v praxi nejčastěji udělován v rámci výslechu obviněného, kdy tento je 

policejním orgánem poučen o možnosti aplikace této formy odklonu, spolu s tím je dotázán, zda 

s takovým postupem souhlasí a následně je souhlas obviněného formálně zaprotokolován, anebo 

v rámci samotného návrhu obviněného na tento procesní postup.321 V této souvislosti, policejní 

orgán by měl poskytnout obviněnému vždy ústní poučení, tedy nikoli pouze předložit 

obviněnému písemné poučení, aniž by tomuto podstatu odklonu blíže vysvětlil, zejména pak, 

nemá-li obviněný obhájce. Nejvyšším soudem ČR je pak za přijatelnou formu souhlasu 

obviněného považován též jeho souhlas vyjádřený písemně před probačním úředníkem.322 

Analogicky podle ustanovení § 163 odst. 2 tr. řádu lze souhlas s podmíněným zastavením 

trestního stíhání vzít zpět až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě, a to 

s ohledem na právo obviněného na spravedlivý proces, resp. na dosažení řádného průběhu 

trestního řízení, tj. na projednání věci v hlavním líčení a vydání rozsudku o vině či nevině. 

V praxi se totiž jistě mohou vyskytnout případy, kdy obviněný změní své rozhodnutí např. pro 
                                                 
317 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 731. ŠČERBA, F. Odklon jako sankční 
opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 33. 
318 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 67. 
319 Srov. SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2000, s. 56. Shodně srov. též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 61 To 275/2003. 
320 Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 19. 12. 2003, č. 12/2003, jímž se upravuje postup 
státních zástupců při trestním stíhání osob, při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
trestním a postup v trestním řízení soudním (čl. 62). 2003 [cit. 4. 6. 2018]. Dostupný z WWW: 
<portal.justice.cz/nsz/soubor.aspx?id=8262>. 
321 VANTUCH, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1997, č. 8, s. 394. 
322 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2004, sp. zn. 4 Tz 171/2004. 
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své předchozí nedostatečné poučení o podstatě institutu podmíněného zastavení trestního stíhání 

a bude chtít u soudu prokázat svou nevinu apod. Souhlas obviněného však podle názoru 

Nejvyššího soudu ČR nemůže být z důvodu jeho nutné jednoznačnosti nikdy udělen, odvolán a 

následně znovu udělen.323 

S podmíněným zastavením trestního stíhání není vyžadován souhlas poškozeného. 

Nesouhlas poškozeného s takovým procesním postupem tedy nemůže být v konkrétním případě 

překážkou uplatnění tohoto institutu, jestliže jsou jinak splněny veškeré zákonné podmínky a 

orgán činný v trestním řízení, který o podmíněném zastavení trestního stíhání rozhoduje, pokládá 

tento postup za dostačující.324 

Konečně je nutné upozornit na skutečnost, že podmíněné zastavení trestního stíhání se 

velmi přibližuje institutu podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, odklonu 

aplikovatelnému ve zkráceném přípravném řízení. Proto může soud považovat analyzovanou 

podmínku souhlasu za splněnou také tehdy, jestliže obviněný vyjádřil svůj souhlas s 

podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle ustanovení § 179g tr. řádu a státní 

zástupce i přesto podal u soudu návrh na potrestání; takový souhlas obviněného je pak 

dostačující i pro podmíněné zastavení trestního stíhání a jako takový nemusí být znovu 

získáván.325 

Co se týče trestně stíhané právnické osoby, pak souhlas s podmíněným zastavením 

trestního stíhání vyslovuje osoba, která je podle § 34 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob oprávněna za právnickou osobu jednat.326 

 

5.2.3 Doznání obviněného 

 

Nejvyšší soud ČR v minulosti uvedl, že „nedostatek doznání nelze nahradit souhlasem 

obviněného s podmíněným zastavením trestního stíhání, neboť jde o dvě samostatné a 

kumulativně stanovené zákonné podmínky, které musí být splněny zároveň, a ze splnění jedné z 

nich nelze bez dalšího dovozovat i splnění druhé podmínky.“327 Doznání je tak na prvém místě 

zapotřebí vždy striktně odlišovat od souhlasu obviněného. 

                                                 
323 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 7. 2003, sp. zn. 4 Tz 84/2003. 
324 Srov. VANTUCH, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1997, č. 8, s. 
394. Dále shodně srov. např. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7. 1997, sp. zn. 9 To 429/1997. 
325 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 5 Tdo 859/2012. 
326 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014. 
327 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2001, sp. zn. 5 Tz 148/2001. 
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Jako takové musí být doznání obviněného učiněné vždy v procesně použitelné podobě, tj. 

v rámci výpovědi obviněného podané v souladu s § 90 a násl. tr. řádu;328 nepostačuje tak doznání 

obviněného učiněné v rámci vysvětlení, procesně zachycené v úředním záznamu podle § 158 

odst. 6 tr. řádu anebo § 61 odst. 1 zákona o Policii České republiky. Stejně tak by nepostačovalo 

ani doznání obviněného obsažené v samotné žádosti tohoto o podmíněné zastavení trestního 

stíhání, doznání učiněné při prostudování spisu anebo učiněné před probačním úředníkem. Na 

tomto místě je tak trestní řád velmi formální.329 

K samotnému doznání nesmí být obviněný ve smyslu § 92 odst. 1 tr. řádu jakýmkoli 

způsobem donucován. Jestliže je tak obviněný přesvědčen o své nevině, není přípustné, aby se 

tento doznal např. pouze z důvodu příslibu aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání 

učiněného ze strany orgánu činného v trestním řízení; pak by podmínka dobrovolného a 

spontánního doznání obviněného nebyla splněna.330 Z tohoto důvodu by neměly orgány činné 

v trestním řízení obviněného o vhodnosti podmíněného zastavení trestního stíhání ani 

přesvědčovat,331 resp. tohoto pravidelně na možnost podmíněného zastavení trestního stíhání za 

podmínky doznání upozorňovat.332 

K problematice obsahu doznání obviněného se váže dlouhá řada judikátů trestních soudů. 

Co je přitom pro tyto společné, je to, že uvádí, že v případě doznání není požadováno jakési 

vágní prohlášení obviněného o tom, že se cítí být vinen, ale jeho doznání k činu ve smyslu § 307 

odst. 1 písm. a) tr. řádu musí zahrnovat všechny skutkové okolnosti naplňující zákonné znaky 

stíhaného přečinu, tedy i zavinění v zákonem předpokládané formě úmyslu či nedbalosti a 

protiprávnost.333 Judikatura dále dospěla k závěru, že za doznání obviněného je možné 

považovat též výpověď, ve které tento uvede, že se dopustil příslušného skutku, aniž by jako 

takový přímo vyslovil, že se cítí být činem vinen.334 Podmínkou pak na tomto místě stejně tak 

                                                 
328 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 849. Dále srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. 4 
To 770/1997. 
329 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 849 – 850. 
330 FASTNER, J. Ještě k podmíněnému zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 1995, č. 1, s. 41. 
331 VANTUCH, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a možnosti jeho využití. Bulletin advokacie. 1994, č. 8, s. 
18. Shodně též např. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 5. 2005, sp. zn. 4 To 383/2005. 
332 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 851. 
333 Srov. usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 22. 1. 1996, sp. zn. 2 To 50/1996. 
VÁVRA, L. Doznání je polehčující okolnost, ale jistý trest. Právní prostor, 2017 [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné 
z WWW: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/doznani-je-polehcujici-okolnost-ale-jisty-trest>. 
334 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 730. 
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není, aby se obviněný doznal k „trestnému činu“, jako tomu bylo před novelou provedenou 

zákonem č. 265/2001 Sb.;335 doznání se nevztahuje k právní kvalifikaci skutku. 

Nejtěžší bývá v této souvislosti zhodnocení toho, zda pokrývá doznání též zavinění, 

zejména pokud jde o nedbalostní trestné činy. Na tomto místě bylo judikováno, že v případě 

trestných činů páchaných ve formě nevědomé nedbalosti je možné za doznání považovat též 

výpověď obviněného, ve které tento neuvádí některé z podstatných okolností významných pro 

posouzení trestnosti činu, neb tyto právě pro svou nepozornost, ve které lze spatřovat nedbalost, 

vůbec nepostřehl, avšak připouští, že takové okolnosti nastaly, a nevznáší žádných výhrad vůči 

své trestní odpovědnosti. V těchto případech se jedná především o nedbalostně způsobené 

dopravní delikty; obviněný se tak může např. doznat k tomu, že naboural cizí vozidlo a řidiči 

druhého vozu způsobil zranění, které má povahu ublížení na zdraví ve smyslu § 122 odst. 1 tr. 

zákoníku, avšak nedokáže již popsat žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o jeho 

zavinění, na druhou stranu tyto však ani nepopře.336 

Doznání obviněného musí být vždy úplné a bez výhrad; doznáním s výhradami by mohlo 

být přitom např. takové doznání, kdy obviněný uzná, že se skutek stal, avšak že se na trestné 

činnosti podílely též jiné osoby, došlo i ke spoluzavinění poškozeného apod. a toto současně není 

v souladu se skutkovým stavem zjištěným orgány činnými v trestním řízení.337 Za doznání 

obžalovaného pak v této souvislosti nelze považovat ani takovou výpověď, která by obsahovala 

popis skutku zahrnující okolnosti, jež by vylučovaly protiprávnost činu, např. tedy takovou, kdy 

by obviněný uvedl, že poškozeného sice napadl, avšak takto se pouze bránil tomu, že poškozený 

jej napadl jako první, tedy že jednal v nutné obraně ve smyslu § 29 tr. zákoníku.338 

Pouze pro zajímavost pak, pokud jde o doznání v případě trestného činu opilství podle § 

360 tr. zákoníku, na tomto místě postačí, pokud se obviněný dozná k tomu, že se buď úmyslně, 

anebo z nedbalosti přivedl požitím nebo aplikací návykové látky do stavu nepříčetnosti; není 

potřeba, aby se obviněný doznal též k zákonným znakům kvazideliktu. 

Jestliže pak obviněný v průběhu trestního řízení svou výpověď mění, je za právně 

relevantní ve vztahu k podmíněnému zastavení trestního stíhání považována ta výpověď 

obviněného, která zde existuje v době rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání.339 

                                                 
335 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 849. 
336 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 5. 2005, sp. zn. 4 To 383/2005. 
337 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 6 Tdo 146/2012. 
338 K tomuto blíže srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 8. 2003, sp. zn. 10 To 336/2003. 
339 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 56. Shodně srov. např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 61 To 275/2003. 
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V návaznosti na to, podmínka doznání ve smyslu § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu není 

přirozeně splněna, jestliže obviněný, obdobně jako v případě souhlasu s podmíněným zastavením 

trestního stíhání, své původně učiněné doznání v průběhu trestního řízení odvolá.340 

Trestní řád pak ve svých ustanoveních o podmíněném zastavení trestního stíhání 

výslovně nevylučuje možnost užití doznání obviněného jakožto důkazu v dalším řízení, jako činí 

ve svém ustanovení § 314 ve vztahu k prohlášení obviněného v případě narovnání, a to i přesto, 

že orgány činné v trestním řízení musí v pokračujícím trestním stíhání obviněného i nadále plně 

respektovat princip presumpce neviny. Uvedená situace vyvolává též psychickou 

bariéru obviněných k činu se doznat.341 Tuto konstrukci doznání podle českého trestního řádu 

v minulosti kritizovali již např. Vantuch, Fastner anebo Ščerba. Tito shodně uváděli, že doznání 

obviněného lze v případě následné neaplikace podmíněného zastavení trestního stíhání, resp. 

pokračování v trestním stíhání obviněného v případě jeho neosvědčení ve zkušební době, užít 

jakožto důkaz v dalším řízení, a současně navrhovali, že jeho právní úprava by měla být obdobná 

právní úpravě v případě narovnání, kdy je namísto doznání vyžadováno pouze prohlášení 

obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, přičemž k tomuto prohlášení 

obviněného nelze v dalším případném řízení přihlížet jako k důkazu.342 Na tomto místě, ačkoli 

praxe již dospěla k závěru, že k doznání obviněného v dalším řízení nepřihlíží jako k důkazu a 

toto nemůže být proti obviněnému použito, lze si pouze stěží představit, že orgány činné 

v trestním řízení jsou schopny plně odhlédnout od takového doznání de facto. Více k této 

problematice uvádím v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní 

úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda. 

V případě podmíněného zastavení trestního stíhání není potřeba, aby došlo k úplnému a 

nepochybnému prokázání viny jako u odsuzujícího rozsudku; postačí, pokud jsou zde přítomny 

okolnosti, které vzbuzují důvodné podezření ze spáchání trestného činu obviněným, jež 

odpovídají dané fázi trestního stíhání.343 V souvislosti s uvedeným, k doznání obviněného lze 

přihlížet a z tohoto v trestním řízení vycházet pouze tehdy, pokud toto nevzbuzuje s ohledem na 

ostatní výsledky vyšetřování pochybnosti, a spolu s těmito je zcela postačujícím podkladem pro 

právní kvalifikaci přečinu. Doznání obviněného tak musí být vždy podporováno i dalšími důkazy 

                                                 
340 Srov. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 2. 2001, sp. zn. 7 To 46/2001. 
341 VANTUCH, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1997, č. 8, s. 395. 
342 FASTNER, J. Ještě k podmíněnému zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 1995, č. 1, s. 40 – 41. 
VANTUCH, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1997, č. 8, s. 395. 
ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 65. 
343 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 6. 2000, sp. zn. 3 Tz 120/2000. 
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(srov. § 2 odst. 5 tr. řádu).344 V případě, kdy jsou mezi doznáním obviněného a dalšími důkazy 

takové rozpory, že jako takové neumožňují dovodit naplnění skutkové podstaty určitého 

trestného činu a učinit tak závěr o důvodnosti jeho kvalifikace, mohou být tyto rozpory 

odstraněny pouze projednáním věci v hlavním líčení, a to i v případě, že se jako takové týkají 

třeba jen otázky rozsahu způsobené škody významné z hlediska právního posouzení.345 Potřebu 

prokázání pravdivosti doznání dalšími důkazy pak akcentuje též Nejvyšší soud ČR, který 

v minulosti uvedl, že „i když rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání není 

rozhodnutím definitivním a zejména není rozhodnutím o vině a trestu, přesto musí orgány činné v 

trestním řízení objasnit základní skutečnosti natolik, aby doznání obviněného nebylo 

osamoceným důkazem a aby korespondovalo v zásadních rysech s ostatními důkazy.“346 

Pokud jde o trestně stíhanou právnickou osobu, pak požadavek doznání bude v tomto 

případě naplněn tak, že doznání učiní fyzická osoba, která svým jednáním naplnila skutkovou 

podstatu trestného činu přičítaného právnické osobě (srov. § 8 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). Na tomto místě si lze povšimnout zvláštní skutečnosti, a sice že tento 

předpoklad nebude moci být, poněkud v neprospěch právnické osoby, naplněn tehdy, pokud 

nebude konkrétní fyzická osoba trestně stíhána; to má vést zřejmě zejména k tomu, aby byla 

obviněná právnická osoba motivována dosud anonymního pachatele odhalit. 

 

5.2.4 Náhrada škody nebo vydání bezdůvodného obohacení poškozenému 

 

Otázce náhrady škody byla v minulosti věnována ze strany odborné literatury, jakož i 

soudní praxe, velká pozornost. I Nejvyšší soud ČR přitom ve svých rozhodnutích pravidelně 

akcentuje samotný význam náhrady škody, nápravy škodlivých následků a jejich, pokud možno, 

nutné upřednostnění před samotným represivním postihem osoby obviněného. 

Povinnost obviněného k náhradě škody způsobené trestným činem anebo vydání 

bezdůvodného obohacení, ke kterému trestným činem došlo, plní v řízení o podmíněném 

zastavení trestního stíhání dva základní účely. Prvním z těchto je projevení postoje obviněného k 

činu a jeho snaha odstranit škodlivé následky činu, druhým pak znatelné posílení a zlepšení 

pozice poškozeného, jenž se nemusí svého nároku domáhat náročnou soudní cestou v trestním, 

                                                 
344 TERYNGEL, J. K některým otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 1995, č. 9, s. 
24. 
345 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1996, č. 12, s. 5 – 6. 
346 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. 8 Tdo 143/2007. 
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popřípadě občanskoprávním řízením, nadto pak též jeho určitá morální satisfakce, když cestou 

podmíněného zastavení trestního stíhání se obviněný s poškozeným snaží efektivně vyrovnat.347 

Škoda je majetková (materiální) újma vyčíslitelná v penězích. Tato jako taková zahrnuje 

jak skutečně vzniklou škodu, tj. to, o co se zmenšil majetek poškozeného, tak i ušlý zisk, tj. to, o 

co se mohl při normálním běhu událostí zvětšit majetek poškozeného.348 

Škoda, která má být hrazena, pak musí být vždy přirozeně škodou, která byla způsobena 

trestným činem, resp. tato musí být jako taková v příčinné souvislosti se skutkem, pro který je 

obviněný stíhán.349 Na právním posouzení skutku pak nezáleží; škoda jako taková tedy nemusí 

být znakem skutkové podstaty daného trestného činu. Např. tak roztržené tričko poškozeného 

není znakem skutkové podstaty přečinu výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku, avšak obviněný má 

povinnost takto způsobenou majetkovou škodu poškozenému pro to, aby mohlo být uvažováno o 

jeho podmíněném zastavení, nahradit. 

Při zjišťování výše škody se vychází z vyčíslení této zjištěné orgány činnými v trestním 

řízení, a to typicky ze znaleckých posudků, popř. odborných vyjádření, čímž se lze vyvarovat 

situacím, kdy by poškozený po obviněném vyžadoval náhradu zjevně nepřiměřeně vysokou. 

V současné době má obviněný povinnost nahradit poškozenému pouze „škodu“. 

Poškozený tak nemá právo dožadovat se náhrady nemajetkové (imateriální) újmy, a to na rozdíl 

od dále uvedeného institutu narovnání, v případě kterého zákonodárce takový požadavek, 

konkrétně v ustanovení § 309 odst. 1 písm. b) tr. řádu, výslovně zakotvil. Důvodem takového 

výkladu je přitom nejen to, že pokud již trestní řád s nemajetkovou újmou jako takovou počítá, 

pak tuto tímto termínem explicitně označuje (srov. např. § 43 odst. 3 anebo § 228 odst. 1 tr. 

řádu),350 avšak podle Důvodové zprávy k návrhu zákona č. 181/2011 Sb., kterým byla do 

trestního řádu zakotvena dále rozebraná podmínka vydání bezdůvodného obohacení, pak 

zejména obtížnost vyčíslení nemajetkové újmy, která by mohla vést k nepřiměřenému 

prodlužování trestního řízení, čímž by podmíněné zastavení trestního stíhání ztratilo jednu ze 

svých hlavních předností, tj. rychlé, úsporné a relativně snadné vyřízení trestní věci.351 Pouze na 

okraj, na tuto problematiku však existují též opačné názory, kdy např. Teryngel v této souvislosti 

uvádí, že „náhrada škody, resp. dohoda o její náhradě jako podmínka pro podmíněné zastavení 

trestního stíhání je v praxi státních zastupitelství i soudů vykládána poměrně extenzivně. V praxi 

orgánů činných v trestním řízení je škoda ve smyslu ustanovení § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu 
                                                 
347 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 68 a 78. 
348 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 682. 
349 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 15 Tdo 1198/2012. 
350 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 681. 
351 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 181/2011 Sb. Beck-online [cit. 4. 6. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgeyv6mjygfpwi6q>. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgeyv6mjygfpwi6q
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chápána v souladu s ust. § 43 odst. 1 tr. řádu, tedy jako škoda vzniklá ublížením na zdraví, jako 

škoda majetková, morální nebo jiná.“352 

Nad výše uvedeným se pak zamýšlí Ščerba, který uvádí, že náhrada nemajetkové újmy je 

vedle nároku na náhradu škody a bezdůvodného obohacení třetí forma adhezního nároku, který 

trestní řád poškozenému přiznává (§ 43 odst. 3 tr. řádu). Výše uvedenou argumentaci Důvodové 

zprávy přitom akceptuje pouze částečně, když v této souvislosti zmiňuje, že „je pravda, že 

spojovat podmíněné zastavení trestního stíhání specificky s nahrazením nemajetkové újmy v 

penězích by nebylo vhodné, zejména s ohledem na to, že peněžní vyčíslení takové nemajetkové 

újmy bude často složité, takže využití odklonu by tím mohlo být značně zdržováno, čímž se vytratí 

jedna z hlavních výhod odklonu, tj. rychlé a relativně snadnější vyřízení věci. Na druhou stranu 

však lze vyslovit názor, že zákonodárce v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání 

nemusel na požadavek reparace nemajetkové újmy rezignovat úplně a do ustanovení § 307 odst. 

1 tr. řádu mohl začlenit stejný prvek, který uvádí v souvislosti s institutem narovnání v 

ustanovení § 309 odst. 1 tr. řádu, tj. aby obviněný jinak odčinil újmu vzniklou trestným činem. 

Jde sice o dva odlišné instituty charakterizované různými cíli, takže podmínky pro jejich aplikaci 

by pochopitelně neměly být totožné, avšak odlišení obou těchto odklonů i v tomto směru není 

nezbytné. Zakotvením podmínky v podobě povinnosti obviněného odčinit nemajetkovou újmu 

vzniklou trestným činem v případech, kdy tento čin neměl za následek způsobení materiální 

škody ani zisk bezdůvodného obohacení, by byl obviněný nucen vyvinout alespoň určitou aktivitu 

k napravení např. morální újmy, kterou by svým činem poškozenému způsobil. Tím by také 

příslušný orgán činný v trestním řízení měl k dispozici další podklad pro závěr, že toto je 

dostatečným způsobem vyřízení dané trestní věci, a zároveň by taková úprava vycházela vstříc 

zájmům poškozeného.“353 S tímto lze, a to i za přihlédnutí k již uvedenému v Kapitole Podstata a 

účel odklonů v trestním řízení, vyslovit jednoznačný souhlas. Blíže k této problematice srov. 

v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

Ačkoli přitom není v současné době náhrada nemajetkové újmy podmínkou aplikace 

podmíněného zastavení trestního stíhání, na druhé straně nic nebrání tomu, aby tato byla např. 

předmětem zcela dobrovolné dohody mezi obviněným a poškozeným.354 

                                                 
352 TERYNGEL, J. K některým otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 1995, č. 9, s. 
25. Obdobně též VANTUCH, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1997, 
č. 8, s. 396. 
353 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 71. 
354 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3483. 
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Pokud jde o bezdůvodné obohacení, pak tímto je chápán majetkový prospěch získaný 

plněním bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávní užití cizí 

hodnoty a plnění, které bylo za toho, kdo měl po právu plnit sám, plněno někým jiným (srov. § 

2991 občanského zákoníku). Požadavek vydání bezdůvodného obohacení byl do trestního řádu 

výslovně zakotven až novelou trestního řádu provedenou zákonem 181/2011 Sb. s účinností od 

1. 7. 2011, jež jako taková cílila na odstranění nerovnosti mezi jednotlivými poškozenými, když 

do této doby se mohl poškozený v trestním řízení domáhat pouze náhrady škody a vydání 

bezdůvodného obohacení mohl poškozený dosáhnout pouze v rámci občanskoprávního řízení.355 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání je pak na rozdíl od dále rozebraného institutu 

narovnání možné přistoupit i tehdy, pokud nebyla trestným činem způsobena škoda, tedy šlo 

např. jen o pokus trestného činu krádeže, kdy se pachatel věci ještě nestačil zmocnit,356 ani 

nebylo získáno bezdůvodné obohacení. V opačném případě by totiž jistě nebylo logické umožnit 

vyřízení trestní věci podmíněným zastavením trestního stíhání tehdy, pokud byla trestným činem 

způsobena škoda, a tehdy, pokud tato vůbec způsobena nebyla, byl by tento postup bez dalšího 

vyloučen. I v takových případech je ovšem žádoucí, aby došlo k adekvátnímu dialogu mezi 

obviněným a poškozeným, když obviněný může např. prokázat skutečnou snahu o urovnání 

konfliktního stavu zejména omluvou poškozenému.357 Konkrétně pak k tomuto Nejvyšší soud 

ČR v minulosti uvedl, že „v případech, kdy stíhaným trestným činem nebyla způsobena 

majetková škoda, o níž se rozhoduje v trestním řízení, a chybí tak pozitivní působení opatření 

směřujících k náhradě škody způsobené trestným činem na obviněného, je třeba zvlášť pečlivě 

zkoumat splnění zákonné podmínky spočívající v tom, aby bylo rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání dostatečně odůvodněno vzhledem k osobě pachatele, s přihlédnutím k 

jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu.“358 

Podmíněně zastavit trestní stíhání je pak možné i v případě, kdy poškozený žádnou škodu 

nenárokuje, přičemž toto by mělo být doloženo zejména dohodou obviněného s poškozeným, 

podle které poškozený náhradu škody nepožaduje, resp. požaduje ji v nižší výši, než ve které 

byla objektivně zjištěna, popř. výslechem obviněného a poškozeného. Požadavek na náhradu 

škody způsobené trestným činem je totiž na tomto místě nárokem, jenž je v plné dispozici 

poškozeného; tohoto nelze nikterak donucovat k tomu, aby náhradu škody požadoval, anebo aby 

                                                 
355 PALOVSKÝ, T. Aktuální trendy v odklonech v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2012, č. 3, s. 8. 
356 Srov. usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 22. 1. 1996, sp. zn. 2 To 50/1996. 
FRYŠTÁK, M.; PROVAZNÍK, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; ŽATECKÁ, E. Trestní právo procesní. 1. vydání. Ostrava: 
KEY Publishing, 2015, s. 192. Dále shodně srov. např. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 1996, sp. 
zn. 3 To 21/1996, anebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. 4 Tz 156/2003. 
357 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3485. 
358 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2001, sp. zn. 5 Tz 148/2001. 
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takto učinil v rámci trestního řízení. Nebylo by pak logické odmítat aplikaci podmíněného 

zastavení trestního stíhání např. pouze z takovéto benevolence osoby poškozené.359 

Podmíněně zastavit trestní stíhání s absencí splnění podmínky náhrady škody lze pak 

nejen tehdy, pokud poškozený plnění náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, 

resp. dohodu o tomto, nežádá, avšak též za situace, kdy se poškozený dlouhodobě zdržuje na 

neznámém místě.360 Na tomto místě však existují též názory, že v takovém případě je potřeba 

plnit, a to do soudní úschovy.361 

Trestní řád pak nijak neřeší otázku, zda se musí oprávněný poškozený nejprve se svým 

nárokem na náhradu škody připojit k trestnímu řízení. Na tomto místě však souhlasím s Pipkem 

a Draštíkem, kteří docházejí ke stejnému závěru, a sice že znění zákona nijak nerozlišuje, zda se 

v daném případě jedná o poškozeného, jenž se k trestnímu řízení ve smyslu § 43 odst. 3 tr. řádu 

již připojil, či nikoli. Obviněný se tak musí s poškozeným vypořádat bez ohledu na to, zda se 

poškozený se svým nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení připojil, anebo takto 

neučinil.362 

V případech, kdy bylo trestným činem postiženo více poškozených, má obviněný 

povinnost vypořádat se dále uvedenými způsoby s těmito všemi.363 Konkrétně v případě ublížení 

na zdraví je pak třeba neopomenout zejména vypořádání se zdravotní pojišťovnou. 

Na druhé straně, častý může být v praxi případ, kdy byla škoda způsobena několika 

osobami (obviněnými). Judikatura k této problematice uvádí, že „může být rozhodnuto o 

podmíněném zastavení trestního stíhání, pokud uzavřením dohody o náhradě škody s jedním z 

obžalovaných poškozený jednoznačně vyjádřil svou vůli ohledně výše svého požadavku na 

náhradu škody vůči tomuto obžalovanému. Proto i v případě, že taková dohoda nepokrývá celou 

škodu způsobenou více pachateli, je třeba mít za to, že jedna ze zákonných podmínek pro 

podmíněné zastavení trestního stíhání tohoto obžalovaného je splněna.“364 Na tomto místě se tak 

v celém svém rozsahu neuplatní solidární povinnost k náhradě škody v případech trestného činu 

spáchaného více osobami. 

 

                                                 
359 Shodně srov. např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 61 To 275/2003. Usnesení 
Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2001, sp. zn. 6 To 83/2001. 
360 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3484. 
361 Srov. např. DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 682. 
362 PIPEK, J. Podmíněné zastavení trestního stíhání (1. část). Právo a podnikání. 1994, č. 4, s. 12. DRAŠTÍK, A. 
Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 680. 
363 Srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 1. 1997, sp. zn. 4 To 22/1997. DRAŠTÍK, A. 
Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 682. 
364 Srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 5. 2001, sp. zn. 3 To 207/2001. 



 

 

 

108 

Trestní řád pak nabízí obviněnému celkem tři možnosti, jak škodu vzniklou trestným 

činem vypořádat. Tuto tak může přímo nahradit, o její náhradě s poškozeným uzavřít dohodu, 

anebo může učinit jiná vhodná opatření směřující k její náhradě. Obdobné pak platí, jde-li o 

vydání bezdůvodného obohacení. 

Pokud jde o náhradu škody jako takovou, pak na tomto místě lze přisvědčit názoru 

komentářové literatury, která uvádí, že škoda se hradí primárně v penězích, avšak možná je též 

náhrada škody uvedením v předešlý stav (např. opravením poškozeného motorového vozidla 

nebo jiné věci z majetku poškozeného, natřením pomalované fasády apod.), a to především 

tehdy, jestliže o to požádá sám poškozený, je to možné a účelné,365 neboť konkrétně ustanovení § 

307 tr. řádu o náhradě škody výslovně v penězích nijak nehovoří, a to na rozdíl od případu 

uvedeného v § 43 odst. 3. tr. řádu, resp. § 228 odst. 1 tr. řádu. Pokud je obviněným škoda 

jednorázově plně nahrazena, pak o tomto vydá poškozený na požádání obviněného tomuto 

písemné potvrzení (kvitanci). O splnění této podmínky pak mohou svědčit též souhlasné 

výpovědi obviněného a poškozeného, výpisy z bankovního účtu, ústřižek složenky o zaslání 

náhrady škody aj. 

Dohoda o náhradě škody přichází v úvahu zejména v případech, kdy obviněný 

nedisponuje potřebným množstvím peněžních prostředků, tedy není okamžitá, jednorázová 

náhrada škody v jeho finančních možnostech. Na tomto místě se pak jedná typicky o dohodu o 

postupné náhradě škody ve splátkách anebo dohodu o narovnání ve smyslu § 1903 občanského 

zákoníku. Za postačující však není považováno zejména pouhé uznání dluhu (§ 2053 občanského 

zákoníku) s tím, že současně není známo stanovisko poškozeného k tomuto; pokud by toto 

známo bylo, pak by bylo možné uznání dluhu považovat za akceptovatelné. Na tomto místě 

může často nastat situace, kdy ještě nebudou k dispozici veškeré nutné podklady pro vyčíslení 

škody, resp. v současné době již nemajetkové újmy, kterou však i nadále praxe považuje za 

„škodu“,366 jako je např. bolestné anebo náhrada za ztížení společenského uplatnění; v těchto 

případech může být vhodným řešením uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, popř. dohody o 

poskytnutí částky odpovídající přiměřené záloze s tím, že ohledně zbytku dosud nevyčíslené 

částky bude současně uzavřena smlouva, třeba i nepojmenovaná.367 

Z uzavřené dohody musí pak vždy zřetelně vyplývat konkrétní výše škody a způsob její 

náhrady. Dohoda by měla být uzavřená v písemné formě, popř. formě ústní s tím, že následně by 

                                                 
365 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3481. DRAŠTÍK, A. 
Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 683. VANTUCH, P. Trestní řízení 
z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 852. 
366 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 682 – 683. 
367 Tamtéž, s. 682 – 684. 
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měla být tato zaprotokolována orgánem činným v trestním řízení.368 Se sepisem dohody pak 

může obviněnému pomoci zejména jeho obhájce anebo např. probační úředník. 

Pokud jde o učinění jiných potřebných opatření směřujících k náhradě škody, na 

tomto místě musí státní zástupce anebo soud vždy v prvé řadě zvlášť důkladně zvažovat, zda jde 

skutečně o veškerá nezbytná opatření a zda obviněný poskytl účinnou a potřebnou součinnost k 

tomu, aby poškozenému byla škoda uhrazena nebo bezdůvodné obohacení vydáno.369 Konkrétně 

přitom na tomto místě nutno upozornit na to, že za takové opatření nelze v žádném případě 

pokládat např. pouhý slib obviněného či jeho jiné jednostranné prohlášení;370 jít musí totiž vždy 

o takové opatření, jež „přináší poškozenému podobnou míru jistoty jako dohoda, jejíž obsah je 

závazný, a jejíhož splnění je možné soudně se domoci.“371 Může se tak jednat o nahlášení škodní 

události pojišťovně ze strany obviněného za současného poskytnutí potřebné součinnosti 

(typicky v souvislosti s dopravní nehodou)372 anebo složení odpovídající finanční částky do 

úschovy soudu, pokud poškozený nepřijme náhradu škody např. z důvodu, že požaduje vyšší 

částku, než byla v trestním řízení objektivně zjištěna, anebo odmítá s obviněným uzavřít dohodu 

o náhradě škody.373 Splněna může být však tato podmínka též úkony obviněného směřujícími k 

tomu, aby škodu v souladu s platnou právní úpravou nahradil jiný subjekt, který za tuto 

odpovídá, tj. kupříkladu zaměstnavatel, jestliže k trestnému činu došlo při plnění pracovních 

úkolů, anebo uzavřením dohody o srážkách ze mzdy se zaměstnavatelem.374 Ze soudní praxe pak 

vyplývá, že tato podmínka je splněna i tehdy, pokud obviněný není bez vlastního zavinění 

schopen škodu způsobenou trestným činem nahradit, avšak dluh vyplývající z trestného činu 

uzná a současně zajistí, aby byla škoda po dohodě s poškozeným hrazena ve splátkách jinou 

osobou, tj. převzetím jeho závazku.375 Konečně, poměrně nově judikatura do této kategorie řadí 

též podání insolvenčního návrhu a učinění kroků směřujících k vyrovnání škody nebo vydání 

bezdůvodného obohacení v insolvenčním v řízení.376 

Obviněný může zvolit jakoukoli z výše uvedených alternativ s přihlédnutím k tomu, která 

z těchto je pro poškozeného nejvhodnější a zároveň je v jeho možnostech a schopnostech; 

                                                 
368 Tamtéž, s. 684. 
369 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3484. 
370 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. 4 To 424/1996. 
371 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2012, sp. zn. 4 Tdo 1515/2012. 
372 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 4. 2002, sp. zn. 4 Tz 23/2002. Usnesení Krajského soudu v Českých 
Budějovicích ze dne 31. 10. 1994, sp. zn. 4 To 693/1994. 
373 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 1994, sp. zn. 3 To 380/1994. Shodně též 
VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 853. 
374 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3484. 
375 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 1997, sp. zn. 7 To 398/1997. 
376 Srov. usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 8. 12. 2014, sp. zn. 10 T 163/2014. 
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jestliže je tak obviněný schopen nahradit poškozenému škodu jednorázově a v plné výši, pak má 

poškozený právo na tomto způsobu náhrady škody trvat. 

Veškeré dříve uvedené je pak vždy zapotřebí písemně doložit a ověřit. 

 

5.2.5 Podmíněné zastavení trestního stíhání jako dostatečné vyřízení trestní věci 
 

Poslední z podmínek podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu 

představuje podmínka spočívající v dostatečnosti vyřízení trestní věci cestou podmíněného 

zastavení trestního stíhání, a to vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a k okolnostem případu. 

 

Při hodnocení osoby obviněného je vždy zapotřebí zvažovat jak negativní, tak pozitivní 

význam osoby obviněného tak, jak vyplývá z jeho chování ve společnosti. Osoba obviněného je 

hodnocena konkrétně zejména s přihlédnutím k jeho věku, chování po činu, jeho snaze narovnat 

trestným činem narušené vztahy, lítosti, míře jeho zavinění, resp. tomu, zda spáchal trestný čin 

např. v rozrušení anebo ze soucitu apod.377 

Jako podklad pro účely posouzení dosavadního způsobu života obviněného pak slouží 

zejména opis z evidence Rejstříku trestů, výpis z Centrální evidence stíhaných osob, opis 

z Centrální evidence přestupků, zpráva o pověsti obviněného z místa jeho bydliště, jeho pracovní 

hodnocení anebo výpis z evidenční karty řidiče. 

Okolnosti případu představují takové skutečnosti, které charakterizují spáchaný trestný 

čin, jeho společenskou závažnost a jeho vliv na ostatní členy společnosti. Konkrétně přitom 

může jít např. o způsob provedení trestného činu, jeho následek, míru zavinění, pohnutku, 

prostředí a situaci, za které ke spáchání trestného činu došlo, společenské poměry v dané době a 

na místě spáchání trestného činu, míru rozmáhání se podobných činů, odezvu veřejnosti na 

spáchaný čin apod.378 

 

Vše dříve uvedené je přitom nutné zkoumat vždy jednotlivě a zároveň v komplexu s tím, 

že nesmí být žádné z výše uvedených kritérií zdůrazňováno na úkor kritéria jiného (např. smrt 

poškozeného důsledkem trestného činu jako taková samozřejmě podmiňuje vyšší závažnost činu, 

avšak bez dalšího nevylučuje možnost podmíněného zastavení trestního stíhání, zejména pak, 

                                                 
377 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3488. 
378 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 738 – 739. 
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byla-li tato zapříčiněna z nevědomé nedbalosti).379 Kučera pak k této problematice podobně 

uvádí, že při posuzování okolností se v praxi často děje, že „orgány činné v trestním řízení pouze 

poukážou na nižší typovou společenskou škodlivost daného přečinu a tím považují zkoumaní 

předmětné podmínky za skončené. Taková rozhodnutí jsou však nepřezkoumatelná, jelikož jako 

taková nijak podrobněji nehodnotí okolnosti.“380 

Při posuzování splnění této podmínky (opatřování podkladů pro rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání) pak může hrát důležitou roli též Probační a mediační 

služba, resp. její úředníci.381 

Závěrem k této podmínce nutno uvést, že posuzování toho, zda je vyřízení konkrétní 

trestní věci cestou podmíněného zastavení trestního stíhání dostatečné, by mělo být prováděno 

nikoli pouze s ohledem na individuální prevenci, tj. pokud jde o snižování či eliminaci rizika 

opakování trestné činnosti u daného obviněného, avšak též s přihlédnutím k prevenci generální; 

při aplikaci této formy odklonu by tak měl státní zástupce, resp. soud zohledňovat i dopad tohoto 

způsobu vyřízení trestní věci na společnost a její členy z hlediska jejich odrazení od páchání 

trestné činnosti.382 V tomto směru je důležité, aby rozhodnutí o odklonu bylo přesvědčivě 

odůvodněno a nevzbuzovalo pochybnosti o tom, že orgány činné v trestním řízení plní svou 

úlohu způsobem, který od nich společnost očekává.383 

 

5.2.6 Asperační varianty podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 
2 tr. řádu 

 

Právní úprava podmíněného zastavení trestního stíhání doznala důsledkem novely 

trestního řádu provedené zákonem č. 193/2012 Sb. k 1. 9. 2012 výrazných změn. Nad vše dříve 

uvedené lze totiž podmíněné zastavení trestního stíhání, je-li to odůvodněno povahou a 

závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, podmínit 

též závazkem obviněného, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti 

                                                 
379 Tamtéž, s. 3486. Shodně též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 6 Tdo 385/2015. 
380 KUČERA, P. K předpokladům podmíněného zastavení trestního stíhání. Státní zastupitelství. 2014, č. 4, s. 22. 
381 K roli probačních úředníku v souvislosti s rozhodováním o osvědčení obviněného srov. např. usnesení Městského 
soudu v Praze ze dne 21. 8. 2001, sp. zn. 7 To 317/2001: „Je-li probační úředník Probační a mediační služby 
požádán o zpracování zprávy o poměrech obviněného, je jeho povinností zjistit, jak se tento choval před činem i po 
něm, a to zejména jednáním s obviněným, s osobami z jeho blízkého sociálního okolí a s poškozeným (způsobil-li 
obviněný svým činem škodu), jakož i šetřením v místě bydliště obviněného. Jde-li specificky o podání zprávy za 

účelem rozhodnutí o tom, zda se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil či nikoli, je třeba, aby probační 
úředník podobným způsobem zjistil zejména to, jak odsouzený žil a choval se ve zkušební době a jak plnil své 
závazky.“ 
382 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 72. 
383 NEZKUSIL, J. Narovnání jako forma odklonu. Právník. 2007, č. 10, s. 1096 – 1097. 
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s níž se dopustil přečinu, anebo tím, že tento složí v přípravném řízení na účet státního 

zastupitelství, resp. v řízení před soudem na účet soudu, peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, tato částka 

nebude zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, přičemž takové rozhodnutí bude opět 

možné vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k 
okolnostem případu důvodně považovat za dostačující. 

 

Na úvod pokládám za důležité připomenout, že k předmětným změnám došlo podle 

Důvodové zprávy k návrhu výše uvedeného novelizujícího zákona prvně proto, že u řady 

trestných činů, zejména u trestných činů spáchaných v dopravě, jež tvoří značný podíl na 

celkové sumě stíhaných deliktů, docházelo před touto novelou v praxi často k tomu, že namísto 

vhodné aplikace podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného 

zastavení trestního stíhání bylo přistupováno k podání obžaloby, neboť tyto odklony byly 

vnímány jako nepřiměřeně mírné řešení, když podle tehdejší právní úpravy nemohly být 

doprovázeny omezením výkonu činnosti pachatele cestou uložení přiměřeného omezení podle § 

307 odst. 4 či § 179g odst. 4 tr. řádu (ve znění účinném do 31. 8. 2012), v případě dopravních 

deliktů pak konkrétně znemožněním řízení motorového vozidla pachatelem či alespoň finančním 

postihem, který by pachateli hrozil například v přestupkovém řízení, neboť by šlo v podstatě o 

nepřímé uložení trestu zákazu činnosti, resp. trestu peněžitého. V důsledku tohoto stavu tak 

například státní zástupce v případech, kdy měl za to, že by nutnou reakci na spáchaný trestný čin 

mělo představovat omezení oprávnění řídit motorová vozidla, musel žalovat, přestože byly jinak 

veškeré ostatní podmínky pro aplikaci toho kterého druhu odklonu splněny. Takový postup však 

kromě prodloužení trestního řízení, zatížení systému a finanční náročnosti, což jsou negativa pro 

stát, s sebou přinášel i negativum pro samotného obviněného; reakce na spáchaný trestný čin v 

těchto případech přicházela zpravidla opožděně a docházelo též ke stigmatizaci pachatele v 

podobě formálního odsouzení včetně záznamu do Rejstříku trestů, což ne vždy představovalo 

adekvátní reakci na charakter a závažnost spáchaného trestného činu a osobu pachatele.384 Nadto 

pak Ščerba uvádí, že „do doby zavedení této asperační varianty podmíněného zastavení trestního 

stíhání docházelo k paradoxnímu jevu, když v přestupkovém řízení se za některé závažné 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ukládala sankce zákazu činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel dokonce obligatorně.“385 Instituty podmíněného 

                                                 
384 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 193/2012 Sb. Beck-online [cit. 14. 4. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjzgnpwi6q>. 
385 ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, s. 81. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjzgnpwi6q


 

 

 

113 

odložení podání návrhu na potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání byly tak 

rozšířeny v tom směru, aby bylo jejich aplikaci možné podmínit dobrovolným slibem 

podezřelého či obviněného, že se po zkušební dobu zdrží výkonu určité činnosti, v souvislosti s 

níž se dopustil trestného činu, anebo složením peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti.386 

Obě asperační podmínky spočívají v tom, že obviněný na tomto místě dobrovolně 

převezme závazek, který svým obsahem a charakterem fakticky představuje zvláštní sankční 

prvek, jenž odpovídá újmě, která je pachateli trestného činu působena standardně 

prostřednictvím uložení trestu.387 Rozhodnutí o tom, zda bude v daném případě přistoupeno 

pouze k aplikaci podmínek uvedených v § 307 odst. 1 tr. řádu, anebo i odst. 2 tohoto ustanovení, 

je však výlučně na rozhodnutí příslušného orgánu. Ačkoli jsou pak uvedené povinnosti zákonem 

formulovány jako podmínky alternativní, tyto povinnosti mohou být uloženy obviněnému jak 

jednotlivě, tak i současně.388 

 

Jak bylo dříve uvedeno, v těchto případech bere státní zástupce anebo soud do úvahy 

povahu a závažnost spáchaného trestného činu, okolnosti spáchání tohoto a poměry obviněného. 

Pokud po zvážení uváděného dospěje státní zástupce anebo soud k závěru, že je odůvodněn 

postup podle § 307 odst. 2 tr. řádu, pak může být o podmíněném zastavení trestního stíhání 

rozhodnuto nad rámec podmínek uvedených v § 307 odst. 1 tr. řádu pouze za současného splnění 

(některých) podmínek uvedených v odst. 2 předmětného ustanovení s tím, že takové rozhodnutí 

bude možné důvodně považovat vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a k okolnostem případu za dostačující. 

Povaha a závažnost trestného činu je ve smyslu hmotněprávního ustanovení § 39 odst. 

2 tr. zákoníku za jeho konkretizace především § 41 a 42 tr. zákoníku, jehož terminologie je na 

tomto místě zákonodárcem poněkud nevhodně užívána, dána zejména významem chráněného 

zájmu, který byl činem dotčen, resp. měl být podle úmyslu obviněného dotčen, způsobem 

provedení činu a jeho následky, včetně jejich intenzity, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, 

osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. 

                                                 
386 Dále k tomuto srov. např. TIBITANZLOVÁ, A. A monetary amount intended for the state to provide financial 
assistance to victims of crime – theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series. 2018, č. 
1, s. 1 – 2 [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné z WWW: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128406>. 
387 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 73. 
388 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3485. 
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  Pokud jde o okolnosti spáchaného trestného činu, pak těmito mohou být okolnosti 

nejrůznějšího druhu, které se týkají místa, času přečinu a různých vlivů, které působily na 

obviněného při páchání. 

Poměry obviněného je pak zapotřebí odlišovat od dříve uvedeného kritéria osoby 

obviněného, když tyto nesouvisí přímo se spácháním přečinu. Bude se přitom jednat konkrétně o 

poměry osobní, rodinné, majetkové anebo jiné (např. zdravotní či pracovní), na základě kterých 

bude státní zástupce anebo soud posuzovat, zda je uložení zpřísněných podmínek stanovených v 

§ 307 odst. 2 tr. řádu vhodné.389 

 

Závazek obviněného zdržet se určité činnosti 
 

Na tomto místě stanoví trestní řad obdobně jako v případě trestu zákazu činnosti (srov. § 

73 a násl. tr. zákoníku) prvně podmínku, aby činnost, jejíhož výkonu se obviněný v průběhu 

zkušební doby zdrží, měla souvislost s jím spáchaným přečinem. Taková souvislost přitom musí 

být vždy užší, přímá, bezprostřední.390 Tato podmínka tak bude splněna tehdy, pokud byl přečin 

spáchán přímo při výkonu dané činnosti, postačí však, jestliže taková činnost obviněnému pouze 

nabídla příležitost přečin spáchat anebo jeho spáchání ulehčila; nepostačuje však nikdy, aby se 

jednalo pouze o náhodnou souvislost. Předmětná činnost jako taková pak nemusí být znakem 

objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu. 

Ač ne výslovně uvedenou, podmínkou této asperační varianty podmíněného zastavení 

trestního stíhání je dále to, že obviněný se může zdržet pouze pěti kategorií činností, tj. výkon 

zaměstnání, povolání, funkce, činnosti, ke které je potřeba zvláštního povolení anebo výkon 

činnosti upravené zvláštním předpisem.391 Konkrétně tak může jít, a v praxi nejčastěji půjde, 

zejména o řízení motorových vozidel, výkon funkce statutárního anebo dozorčího orgánu 

v obchodní korporaci, o činnost, která je předmětem živnosti, výkon zaměstnání, který je spojen 

s hmotnou odpovědností apod. Činností jiné povahy jako je např. požívání alkoholických nápojů, 

návštěvy sportovních utkání, jízda na kole anebo hraní hazardních her se ve smyslu ustanovení § 

307 odst. 2 tr. řádu zdržet nelze. Např. Ščerba má však na tuto problematiku odlišný názor, kdy 

podle tohoto nemusí jít pouze o dříve uvedené činnosti, avšak např. i o případ, kdy, jak uvádí, 

dojde k a nedbalostnímu těžkému ublížení na zdraví způsobenému psem, na kterého obviněný 

(vlastník psa) nedával pozor; obviněný se podle názoru Ščerby může zavázat k tomu, že se 
                                                 
389 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 731. ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, 
J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 747. 
390 Tamtéž. 
391 Tamtéž, s. 3490. 
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v průběhu zkušební doby zdrží dalšího chovu psů.392 S takovým výkladem analyzované 

podmínky však nesouhlasím. 

Pro případ zákazu řízení motorových vozidel pak musí být obviněný v souladu s § 307 

odst. 5 tr. řádu poučen o jeho povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního 

předpisu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to do pěti pracovních dnů 

ode dne nabytí právní moci usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání. Spolu s tím musí 

být obviněný poučen o tom, že právní mocí takového rozhodnutí pozbývá řidičského oprávnění, 

což je významné z hlediska jeho budoucího osvědčení či neosvědčení se ve zkušební době a též 

z hlediska případně spáchaného trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěžuje 

výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu 

byla rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného 

právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl.393 

V této souvislosti pak trestní řád ve svém ustanovení § 362 odst. 2 stanoví, že předseda 

senátu a v přípravném řízení státní zástupce zašle opis rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého 

pobytu obviněného, popř. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností se sídlem v sídle soudu 

nebo státního zastupitelství, pokud nemá obviněný v České republice trvalý pobyt; stejně se pak 

postupuje i tehdy, pokud bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání vedené pro některý z 

trestných činů taxativně vyjmenovaných v § 362 odst. 2 tr. řádu, jestliže byly spáchány v 

souvislosti s řízením motorových vozidel. Obecní úřad obce s rozšířenou působností totiž podle 

zákona o provozu na pozemních komunikacích spravuje registr řidičů, do kterého se mimo jiné 

zapisuje údaj o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání spojeném s tímto závazkem 

(srov. § 119 a § 123b zákona o provozu na pozemních komunikacích), tento má vůči soudu, resp. 

státnímu zastupitelství důležité informační povinnosti týkající se aktivit obviněného, které by 

mohly signalizovat porušení jeho závazku zdržet se řízení motorových vozidel (§ 124 odst. 5 

písm. n) zákona o provozu na pozemních komunikacích), přebírá od obviněného řidičský průkaz 

(§ 113 zákona o provozu na pozemních komunikacích) a rozhoduje o vrácení řidičského 

oprávnění obviněnému (§ 102 zákona o provozu na pozemních komunikacích).394 

                                                 
392 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 75. 
393 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. Tdo 1093/2016. Shodně též ŠÁMAL, P.; 
GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3493. Opačný názor na tuto 
problematiku, tj. na naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, zastává ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky 
racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, s. 85 – 86. 
394 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 80 – 81. 
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Závěrem, problémem na tomto místě může být velmi důrazná délka zkušební doby, po 

kterou se obviněný zavazuje zdržet se určité činnosti, tj. šest měsíců až pět let. V této souvislosti 

je prvně zapotřebí uvědomit si, že skupinou osob, na něž je tato právní úprava cílena především, 

je skupina řidičů. V době, kdy se tito obvinění budou rozhodovat, zda je pro ně podmíněné 

zastavení trestního stíhání výhodné, či nikoli, nebudou znát s jistotou délku zkušební doby 

v daném případě, přičemž pět let pro ně může představovat dobu přímo odstrašující. Ani 

judikatura přitom nepřipouští, aby byl závazek obviněného zdržet se určité činnosti kratší než 

sama zkušební doba.395 Více k této problematice srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení 

v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole 

Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

 

Složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

 

I pokud jde o podmínku podmíněného zastavení trestního stíhání spočívající ve složení 

peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, pak tato může navenek 

působit jako jakási zastřená forma (peněžitého) trestu, avšak byť tato v sobě určitý sankční prvek 

obsahuje, není tomu tak; i na tomto místě jde o jednostranný, výslovně a dobrovolně učiněný slib 

či závazek obviněného.396 Uvedené finanční plnění obviněného přitom představuje specifickou 

podobu reparace či kompenzace újmy, kterou jeho trestným činem doznal veřejný zájem; tento je 

v principu dotčen každým trestným činem, a to v míře odpovídající jeho společenské 

škodlivosti.397 Současně pak, peněžitá částka skládaná obviněným je též zdrojem finančních 

prostředků pro poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Nelze tak souhlasit s 

názorem Zůbka, který v minulosti uvedl, že „poskytnutí peněžité částky lze vnímat jako obdobu 

pokuty a zásah do majetkové sféry pachatele, který v jistém smyslu nahrazuje jiné formy státní 

represe.“398 Tento pohled je poněkud nesprávný, když, jak bylo dříve uvedeno, nutno v této 

souvislosti skloňovat nikoli slova „pokuta“ či „represe“, nýbrž akcentovat spíše vlastní vůli 

                                                 
395 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015. Dále k tomuto srov. Nejvyšší soud 
ČR. Tisková zpráva: Nejvyšší soud k délce trvání závazku obviněného zdržet se určité činnosti (např. řízení 
motorových vozidel) v závislosti na délce zkušební doby obviněného. Nejvyšší soud, 2016 [cit. 25. 4. 2018]. 
Dostupná z WWW: 
<http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/4264f734d4242433c125
7fbf0027b232?OpenDocument>. 
396 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 697. 
397 Tamtéž. 
398 ZŮBEK, J. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 
2016, č. 5, s. 17. 

http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/4264f734d4242433c1257fbf0027b232?OpenDocument
http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/4264f734d4242433c1257fbf0027b232?OpenDocument
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obviněného a určitou míru sebereflexe, jež jsou tím, co obviněného ke složení, resp. závazku 

tohoto ke složení peněžité částky primárně vede.399 

Pokud jde o možnost rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podmíněného 

tím, že se obviněný zaváže složit v přípravném řízení na účet státního zastupitelství, resp. 

v řízení před soudem na účet soudu, peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti, pak na tomto místě dále přiměřeně odkazuji na to, co je k této uvedeno 

v následující Kapitole pojednávající o narovnání. 

Na tomto místě snad jen, v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání může, 

a to na rozdíl od institutu narovnání, činit problém, kdy má obviněný tuto peněžitou částku 

složit, tj. zda před vlastním rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání, anebo tuto 

postačí složit v průběhu zkušební doby. Podle komentářové literatury je možné dospět k závěru, 

že obviněný peněžitou částku skládá na příslušný účet zpravidla ještě před samotným vydáním 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, když ustanovení § 362 odst. 1 tr. řádu 

uvádí, že pokud obviněný složil peněžitou částku na příslušný účet, avšak státní zástupce či soud 

nerozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání, uvedené orgány zajistí, aby byla složená 

částka vrácena obviněnému;400 z důvodu zatímního charakteru rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání se však domnívám, že nic nebrání tomu, aby byla tato složena též v 

samotném průběhu zkušební doby.401 

 

5.3 Postup v řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání 
 

Rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání je odbornou literaturou 

označováno jako dvoufázové.402 V první fázi tohoto je rozhodováno o samotném podmíněném 

zastavení trestního stíhání, ve fázi druhé pak záleží na tom, jak se obviněný v jemu stanovené 

zkušební době choval, tj. v této je rozhodnuto o osvědčení se obviněného ve zkušební době 

s důsledky zastavení trestního stíhání, neosvědčení se obviněného ve zkušební době a 

pokračování v trestním stíhání obviněného, popř. o ponechání podmíněného zastavení trestního 

stíhání v platnosti a prodloužení zkušební doby. 

 

                                                 
399 Blíže k tomuto srov. např. TIBITANZLOVÁ, A. A monetary amount intended for the state to provide financial 
assistance to victims of crime – theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series. 2018, č. 
1, s. 3 [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné z WWW: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128406>. 
400 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3491. 
401 Shodně též DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 698. 
402 Srov. např. SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2000, s. 41 – 42. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128406
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5.3.1 Rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání 
 

Ještě předtím, než státní zástupce anebo soud přikročí k aplikaci podmíněného zastavení 

trestního stíhání, je zapotřebí zkoumat, zda nejsou v daném případě splněny předpoklady pro 

rozhodnutí ve smyslu § 171 až 173 tr. řádu, tj. pro postoupení věci, zastavení trestního stíhání 

anebo přerušení trestního stíhání, když tyto postupy mají, ačkoli tak zákon výslovně nestanoví, 

z povahy věci před podmíněným zastavením trestního stíhání ve věci přednost; některé z těchto 

je přitom v řízení zapotřebí uplatnit vždy obligatorně (k tomuto srov. znění ustanovení § 171, § 

172 odst. 1 a § 173 tr. řádu), v ostatních případech je pak vždy nutné vybrat aplikaci takového 

procesního postupu, který je pro obviněného nejpříznivější403 tak, aby byla skutečně realizována 

zásada minimalizace trestní represe a současně akcentována zásada rychlosti řízení, v souvislosti 

s odklony v trestním řízení pak zejména pokud jde o institut fakultativního zastavení trestního 

stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu. K tomuto závěru pak došla v minulosti též 

judikatura, když kupříkladu Krajský soud v Českých Budějovicích uvedl, že „zastavení trestního 

stíhání podle ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu přichází v úvahu pouze v případech, kdy 

kompletního účelu trestního řízení, zejména odstranění škodlivého následku, je již dosaženo v 

době, kdy je podle tohoto ustanovení rozhodováno a obviněného tak není potřeba motivovat k 

vedení řádného života hrozbou trestněprávními sankcemi. V případech, kdy škodlivý následek ke 

dni rozhodování odstraněn není, je nutno namísto postupu podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu 

využít postup podle § 307 nebo § 309 tr. řádu o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo 

narovnání.“404 

O podmíněném zastavení trestního stíhání je rozhodováno formou usnesení. Oprávněným 

orgánem k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je pak v přípravném řízení státní 

zástupce, a to buď okresní, anebo, spíše výjimečně, krajský. Tento může podmíněně zastavit 

trestní stíhání kdykoli od zahájení trestního stíhání až do podání obžaloby, resp. okamžiku, kdy 

by tuto podal. Přitom je důležité, aby ještě předtím, než bude o odklonu rozhodnuto, opatřil a 

provedl policejní orgán neodkladné a neopakovatelné úkony a všechny další úkony nezbytné k 

tomu, aby nemohlo dojít ke zmaření účelu trestního řízení, pokud bude rozhodnuto, že se v 

trestním stíhání pokračuje.405 

V řízení před soudem o podmíněném zastavení trestního stíhání rozhoduje předseda 

senátu. O podmíněném zastavení trestního stíhání pak může být rozhodnuto konkrétně v rámci 
                                                 
403 Tamtéž, s. 42. 
404 Srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 4 To 191/2003. 
405 Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. 4. 2009, č. 30/2009, kterým se upravuje postup Policie České 
republiky při plnění úkolů v trestním řízení (čl. 86). 
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předběžného projednání obžaloby podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. řádu, stejné rozhodnutí může 

učinit též samosoudce v rámci přezkoumání obžaloby, resp. návrhu na potrestání ve smyslu § 

314c odst. 1 písm. a) tr. řádu. Dále může být o podmíněném zastavení trestního stíhání 

rozhodnuto v hlavním líčení podle § 223a odst. 1 tr. řádu, mimo toto podle § 231 odst. 1 tr. řádu 

anebo v hlavním líčení ve zjednodušeném řízení konaném před samosoudcem (§ 314d tr. řádu). 

Obdobně může soud postupovat i v rámci předběžného projednání návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu podle § 314p odst. 2 písm. e) tr. řádu a též během samotného rozhodování o návrhu 

na schválení dohody o vině a trestu (§ 314r odst. 5 tr. řádu). O podmíněném zastavení trestního 

stíhání pak může být po novele trestního řádu provedené zákonem č. 193/2012 Sb. rozhodnuto 

podle § 257 odst. 1 písm. d) tr. řádu i v odvolacím řízení. 

O podmíněném zastavení trestního stíhání může přitom rozhodnout státní zástupce anebo 

soud jak z vlastní iniciativy, tak na základě návrhu (podnětu) obviněného, jeho obhájce anebo 

např. probačního úředníka.406 

V usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání musí být uveden po úvodní části 

v části výrokové na prvém místě výrok o podmíněném zastavení trestního stíhání, zahrnující 

přesný popis skutku, jenž nesmí být zaměnitelný se skutkem jiným, a musí odpovídat zásadě 

totožnosti skutku ve vztahu k tomu skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, resp. podána 

obžaloba, a právní kvalifikace takového skutku. Jestliže lze pak předmětný trestný čin spáchat i 

z nedbalosti, je zapotřebí v rozhodnutí uvést též formu zavinění v konkrétním případě;407 při 

uvedeném je přitom nutné plně respektovat, že rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání není rozhodnutím o vině, a tedy uváděný závěr o právní kvalifikaci skutku musí být vždy 

vyjádřen tak, aby jako takový respektoval presumpci neviny.408 Dále je ve výrokové části 

unesení uvedena zkušební doba, a pokud obviněný nenahradil poškozenému škodu, ale s tímto se 

dohodl na jiném způsobu její náhrady, uloží se mu v rozhodnutí též, aby škodu během zkušební 

doby nahradil; obdobné pak platí, pokud jde o vydání bezdůvodného obohacení. V případě užití 

asperační varianty podmíněného zastavení trestního stíhání pak musí být ve výrokové 

části usnesení též přesně specifikována činnost, k jejímuž zdržení v průběhu zkušební doby se 

obviněný zavázal, a současně s tím konkretizována doba takového závazku obviněného, resp. 

přesná výše peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.409 Pokud 

                                                 
406 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 855. 
407 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 5 Tdo 48/2008. 
408 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 7 Tdo 916/2008. 
409 Ke vzorové podobě takového rozhodnutí srov. např. JELÍNEK, J.; ŘÍHA, J.; SOVÁK, Z. Rozhodnutí ve věcech 
trestních, se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 3. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 422. 
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jsou uloženy obviněnému též přiměřená omezení anebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, 

aby vedl řádný život, je ve výrokové části rozhodnutí zapotřebí specifikovat i tyto. 

 

Zkušební doba slouží k tomu, aby se prověřilo, zda je opodstatněná prognóza budoucího 

řádného chování obviněného, včetně jeho snahy odstranit či napravit škodlivý následek činu.410 

Jako taková přitom počíná právní moci usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání. 

Délka zkušební doby je upravena v ustanovení § 307 odst. 3 tr. řádu a jako taková vždy 

záleží na konkrétních okolnostech případu s tím, že tuto lze stanovit v rozmezí od šesti měsíců 

do dvou let, v případě asperační varianty podmíněného zastavení trestního stíhání ve smyslu § 

307 odst. 2 tr. řádu je pak maximální možná délka zkušební doby prolongována až pět let. Na 

tomto místě, lze si povšimnout, že v případě na druhém místě uvedeném není stanovena spodní 

hranice délky zkušební doby. Z tohoto důvodu se někteří domnívají, že je možné stanovit 

obviněnému i velmi krátkou zkušební dobu jako např. pouze jeden měsíc, anebo měsíce dva. To 

ale podle mého názoru není možné, neboť poté je závazek obviněného spíše jen formálního 

charakteru; nadto pak, jestliže jde o přísnější variantu podmíněného zastavení trestního stíhání a 

v případě jeho mírnější varianty podle § 307 odst. 1 tr. řádu činí, jak bylo uvedeno, spodní 

hranice šest měsíců. Kromě uvedeného pak nutno dále registrovat též to, že uvedené asperační 

alternativy podmíněného zastavení trestního stíhání v trestních věcech mladistvých mají podle § 

69 odst. 2 ZSVM spodní hranici stanovenou výslovně na šest měsíců, horní hranici pak na tři 

léta; i s ohledem na systematický výklad předmětného ustanovení § 307 odst. 3 tr. řádu ve vazbě 

na § 69 odst. 2 ZSVM je tak možné dojít k závěru, že spodní hranice též u dospělého obviněného 

může činit nejméně šest měsíců, když není ani jakkoli možné, aby zákon ukládal citelnější 

omezení mladistvým obviněným, nežli obviněným dospělým. Dále k této problematice srov. 

v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

Jak vidno, v případě podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu 

jde o kratší zkušební dobu, než je tomu v případě podmíněného odsouzení (tato může činit jeden 

rok až pět let), a to zejména z důvodu pouze zatímního charakteru rozhodnutí spolu s tím, že jistě 

není ani žádoucí, aby od spáchání trestného činu uplynula příliš dlouhá doba pro případ, kdy by 

bylo později v trestním stíhání nutno pokračovat.411 Pouze na okraj, na posledním místě uvedené 

zákonodárce evidentně nectil v případě asperační varianty podmíněného zastavení trestního 

stíhání uvedené v § 307 odst. 2 tr. řádu. 

                                                 
410 JELÍNEK, J. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 1079. 
411 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3493. 
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Pokud jde pak o obviněného, který uzavřel s poškozeným dohodu o náhradě škody nebo 

dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, a kterému se tak ve smyslu dříve uvedeného v 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby škodu v průběhu zkušební doby 

nahradil nebo aby v této době bezdůvodné obohacení vydal, je žádoucí, aby státní zástupce 

anebo soud stanovil vždy takovou délku zkušební doby, která bude přiměřená dlužné částce, 

resp. splátkové dohodě; splnění takové povinnosti ze strany obviněného má totiž přímý vliv na 

posuzování toho, zda se obviněný ve zkušební době osvědčí, či nikoli. 

V souvislosti s uvedeným přitom nutno upozornit, že pokud byla uzavřena dohoda o 

náhrady škody ve splátkách, pak by zkušební doba neměla být kratší, než je termín poslední 

splátky; na tomto místě však lze na druhé straně souhlasit též s judikovaným, a sice že „uzavřel-

li obviněný s poškozeným dohodu o způsobu náhrady škody a splnil i ostatní podmínky pro 

podmíněné zastavení trestního stíhání, lze jeho trestní stíhání podmíněně zastavit podle § 307 

odst. 1 tr. řádu i za situace, kdy doba splácení škody stanovená v dohodě o způsobu náhrady 

škody přesahuje lhůtu podmíněného zastavení trestního stíhání.“412 Uvedené však lze akceptovat 

podle mého názoru pouze tehdy, pokud jde o škodu velmi vysokou, která objektivně nemůže být 

v průběhu zkušební doby splacena, případně pak o obviněného nepříliš majetného. 

 

Akcentace výchovného působení rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je 

počínaje 1. 9. 2012 reflektována i fakultativní možností rozhodujícího orgánu uložit obviněnému 

v rámci usnesení o tomto, aby ve smyslu § 307 odst. 6 tr. řádu dodržoval ve zkušební době 

přiměřená omezení a plnil přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

K uložení přiměřených omezení anebo povinností není zapotřebí výslovný souhlas obviněného, 

avšak je samozřejmě vhodné zjistit jeho stanovisko k těmto, když v opačném případě není možné 

očekávat, že by byla taková omezení anebo povinnosti s to efektivně plnit svůj předpokládaný 

účel. Přiměřená omezení anebo přiměřené povinnosti mají tak zcela specifickou povahu, když 

jako taková jsou akceptována ze strany jimi dotčené osoby dobrovolně, nejsou nijak vynutitelná 

a závazná; závisí pouze na obviněném, zda bude tyto dodržovat či plnit, anebo nikoli, když jejich 

nerespektování má pro obviněného následek, který by pro tohoto znamenal újmu.413 

Přiměřená omezení anebo přiměřené povinnosti pak mají povahu přiměřených omezení či 

povinností ve smyslu demonstrativního výčtu uvedeného v § 48 odst. 4 tr. zákoníku. Mohou mít 

tak charakter jak zákazů (např. zákaz nadměrného požívání alkoholu, zákaz aplikace omamných 

a psychotropních látek, zákaz návštěv nočních podniků, hraní hazardních her a sázení apod.), tak 

                                                 
412 Srov. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 6 To 858/2001. 
413 PIPEK, J. Podmíněné zastavení trestního stíhání (2. část). Právo a podnikání. 1995, č. 5, s. 13. 
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příkazů (např. řádné plnění vyživovací povinnosti, řádná výchova osoby, o kterou je obviněný 

povinen pečovat, povinnost podrobit se určitým programům rehabilitační povahy, sociálního 

výcviku a výchovy, léčebným programům, zejména léčbě závislosti na návykových látkách, 

psychologickému poradenství, programům směřujícím k získání určité pracovní kvalifikace 

apod.414 Kupříkladu tak u trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu (ublížení na zdraví, 

poškození cizí věci apod.), v případě kterých bylo znalecky doloženo, že obviněný má po 

konzumaci alkoholu výrazné sklony k agresivitě, je na místě tomuto uložit přiměřené omezení 

spočívající ve zdržení se požívání alkoholických nápojů v průběhu zkušební doby, případně pak 

povinnost nastoupení vhodného terapeutického programu. 

Přiměřená omezení anebo přiměřené povinnosti lze pak ze své povahy ukládat i na dobu 

kratší, než je délka zkušební doby,415 přičemž tyto musí být vždy určité a kontrolovatelné. 

Obviněnému nesmí být v této souvislosti uložena taková opatření, která nemají se spáchaným 

trestným činem žádnou souvislost, anebo která by nebyla přiměřená stupni nebezpečnosti 

spáchaného trestného činu, resp. obviněného. Touto cestou není ani možné nahrazovat obsah 

některého druhu trestu.416 Jako přiměřené omezení tak není podle mého názoru možné uložit 

obviněnému zákaz pobytu na určitém místě, jelikož by takový postup znamenal nepřímé uložení 

trestu zákazu pobytu (srov. § 75 tr. zákoníku). Obdobně pak, na rozdíl od Šámala417 se 

domnívám, že jako přiměřenou povinnost nelze obviněnému uložit ani povinnost dostavovat se 

ve stanovených termínech k probačnímu úředníkovi a spolupracovat s ním podle jeho pokynů, 

neboť taková povinnost charakterizuje probační dohled ve smyslu § 49 a 50 tr. zákoníku, a tedy 

by se jednalo o nepřípustné faktické nahrazování podmíněného odsouzení s dohledem anebo 

podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, což jsou však zcela odlišné instituty trestního 

práva hmotného s jinými podmínkami pro jejich ukládání vázanými na odsouzení pachatele;418 

zákon pak nadto vždy výslovně rozlišuje mezi dohledem a přiměřeným omezením, resp. 

povinností, tedy není možné tyto dva instituty jakkoli zaměňovat, neboť poté by se jednalo o 

analogii v neprospěch obviněného, která je nepřípustná.419 Uváděné je pak ostatně podporováno i 

tím, že podle Východisek a principů nového trestního řádu má být novou formou odklonu 

v trestním řízení podmíněné zastavení trestního stíhání s dohledem (k tomuto blíže srov. 

v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

                                                 
414 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3494. 
415 Tamtéž, s. 3494. DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 709. 
416 Srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. 4 To 770/1997. 
417 Srov. ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3494. 
418 Srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 7 To 67/2002. 
419 Obdobně též SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2000, s. 45. 
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návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené).420 Konečně, někteří na 

tomto místě navrhují, aby byl do budoucna dříve uvedený výčet přiměřených omezení a 

přiměřených povinností rozšířen např. o povinnost pravidelně navštěvovat kurzy řízení 

motorových vozidel, popř. absolvovat určitý počet hodin kondičních jízd; především s 

přihlédnutím k demonstrativnímu výčtu přiměřených omezení a povinnosti uvedenému v § 48 

odst. 4 tr. zákoníku však není ani dnes taková možnost nijak vyloučena. 

 

Podstatnou náležitostí každého usnesení je pak dále též odůvodnění a poučení. V 

odůvodnění usnesení by měl státní zástupce, resp. soud vysvětlit, zda byly naplněny veškeré 

zákonem stanovené předpoklady podmíněného zastavení trestního stíhání, z jakého skutkového 

stavu při rozhodování vycházel, jakými důkazy byl skutkový stav prokázán a jakými právními 

úvahami se řídil. Výslovně by zde měl být též vysvětlen závěr učiněný o dostatečnosti řešení 

trestní věci podmíněným zastavením trestního stíhání a jeho důvody. U stanovené zkušební doby 

by pak měla být odůvodněna její délka a v případě, kdy byla uložena přiměřená omezení či 

přiměřené povinnosti, je třeba odůvodnit i tyto (jejich druh apod.). 

V poslední části usnesení, tj. poučení, se pak v prvé řadě uvede poučení o opravném 

prostředku, konkrétně přitom to, jaký opravný prostředek je možné proti usnesení podat, tj. 

stížnost, které osoby (s ohledem na procesní stadium) jsou oprávněny stížnost podat, v jaké lhůtě 

a u jakého orgánu takto mohou učinit, který orgán o této rozhodne a to, že stížnost podaná včas a 

oprávněnou osobou má odkladný účinek. V poučení mohou pak být dále obsažena specifika 

související se zdržením se určité činnosti ze strany obviněného (k tomuto srov. již dříve v textu 

této Kapitoly uvedené). 

 

Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může obviněný a poškozený 

podat stížnost, která má odkladný účinek. Jestliže o podmíněném zastavení trestního stíhání 

rozhodl soud, pak náleží toto právo též státnímu zástupci (§ 307 odst. 7 tr. řádu). Výjimku 

z uvedeného pak představuje rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání učiněné 

odvolacím soudem (srov. § 141 odst. 2 tr. řádu), kdy v tomto případě je však možné podat proti 

usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání dovolání; na tomto místě je ovšem 

znevýhodněn poškozený, jenž k podání tohoto mimořádného opravného prostředku jako takový 

                                                 
420 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014, s. 33 – 34 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. Věcný záměr zákona o trestním 
řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 107 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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oprávněn není. Stížnost mohou podat jmenované osoby ve smyslu § 143 tr. řádu do tří dnů od 

oznámení usnesení, a to u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje. 

Stížností se přitom může obviněný domáhat zejména výhodnějšího rozhodnutí, kdy např. 

může žádat stanovení kratší zkušební doby, neukládání přiměřených omezení anebo povinností, 

může brojit proti tomu, že s podmíněným zastavením trestního stíhání vůbec neudělil souhlas, 

k činu se nedoznal apod.421 

Poškozený pak nemusí být typicky spokojen se svým odškodněním (jeho výší, 

způsobem) anebo samotným vyřízením trestní věci touto cestou. Tento přitom může stížnost 

podat i tehdy, pokud mu nebyla trestným činem způsobena škoda.422 

 

Pravomocné rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je možné napadnout a 

pokračovat tak v trestním stíhání obviněného pro téže skutek též mimořádnými opravnými 

prostředky. Konkrétně přitom přichází na tomto místě za splnění příslušných podmínek v úvahu 

dovolání podle § 265a a násl. tr. řádu, stížnost pro porušení zákona podle § 266 a násl. tr. řádu a 

obnova řízení podle § 277 a násl. tr. řádu. 

 

5.3.2 Rozhodování o osvědčení obviněného 

 

Jestliže obviněný v průběhu zkušební doby vedl řádný život, splnil povinnost nahradit 

způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se 

zavázal, a vyhověl i dalším uloženým omezením, je orgánem, který o podmíněném zastavení 

trestního stíhání obviněného rozhodl, rozhodnuto opět formou usnesení o jeho osvědčení s tím, 

že právní moci takového usnesení nastávají účinky definitivního zastavení trestního stíhání 

s důsledkem res iudicata (srov. § 11 odst. 1 písm. h) tr. řádu). Výjimku na tomto místě 

představuje situace, kdy trestní stíhání podmíněně zastavil odvolací soud; v tomto případě 

rozhoduje o osvědčení obviněného soud prvého stupně s tím, že jestliže se obviněný neosvědčí, 

bude však v trestním stíhání pokračovat soud odvolací. 

Usnesení o osvědčení obviněného pak obsahuje pouze výrok o samotném osvědčení, tedy 

není zároveň vyslovován výrok o zastavení trestního stíhání. V odůvodnění předmětného 

usnesení se poté zejména uvede, o jaké skutečnosti opřel rozhodující orgán svůj závěr o tom, že 

obviněný vedl řádný život a vyhověl též jemu uloženým podmínkám. 
                                                 
421 Srov. SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2000, s. 62. 
422 SOTOLÁŘ, A. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva 
spravedlnosti ČR, 2001, s. 514. 
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V hodnocení vedení řádného života obviněného je primární to, zda se obviněný ve 

zkušební době nedopustil trestného činu, přestupku, kárného provinění anebo jiných deliktů; 

význam má však současně i řádné plnění občanských, rodinných a pracovních povinností 

obviněného.423 Pokud možno, součástí vedení řádného života by mělo být též odstranění všech 

negativních příčin, které jako takové vedly ke spáchání trestného činu, za který byl obviněný 

trestně stíhán (např. léčba závislosti na alkoholu, jiné droze či syndromu patologického 

hráčství).424 

K rozhodnutí, zda se obviněný osvědčil, či nikoli, je přitom možné přistoupit až na 

základě komplexního posouzení všech skutečností v jejich vzájemné spojitosti. Judikatura v této 

souvislosti uvádí, že „to, že se obviněný, jehož trestní stíhání pro trestný čin v dopravě bylo 

podmíněně zastaveno, dopustil ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání 

dopravního přestupku, nebude zpravidla samo o sobě postačovat k závěru, že obviněný nevedl 

řádný život; způsob života obviněného je i v takovém případě potřeba důsledně hodnotit ze všech 

ve věci rozhodných hledisek.“425 Za vedení řádného života je pak z důvodu takto nutně 

komplexního posuzování věci potřeba obdobně považovat např. i případ excesu obviněného, 

který byl trestně stíhán pro majetkovou trestnou činnost a tento se při jinak řádném způsobu 

života a při respektování uložených omezení a povinností dopustil ve zkušební době ojedinělého 

deliktu spočívajícího v dopravním přestupku, popřípadě experimentálně požil omamné nebo 

psychotropní látky, spáchal drobnou neslušnost či výtržnost anebo narušil sousedské vztahy.426 

Konečně pak ani to, že obviněný neplnil dohodu o náhradě škody z důvodu, na kterém 

objektivně nenese vinu, nemůže podle judikatury samo o sobě představovat důvod rozhodnutí o 

pokračování v trestním stíhání.427 

Na tomto místě mi pak nedá nevyjádřit v souvislosti s trestní odpovědností právnických 

osob svůj nesouhlas s názorem Zaoralové, která uvádí, že „(...) problematickým se však jeví 

zákonný požadavek na vedení řádného života obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně 

zastaveno. Vedení řádného života je v případě obviněných fyzických osob charakterizováno 

zejména jejich následnou bezúhonností a řádným plněním občanských, rodinných a pracovních 

povinností. V případě osob právnických se budou předpoklady hodnotit obtížně, neboť některé 

požadavky jako je plnění občanských, rodinných a pracovních povinností, pod které spadá 

                                                 
423 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 719. 
424 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 234. 
425 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 1997, sp. zn. 4 To 1 83/1997. 
426 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 725. 
427 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 3. 2000, sp. zn. 3 To 257/2000. 
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například plnění vyživovací povinnosti, řádný výkon zaměstnání apod., lze vztáhnout toliko k 

osobám fyzickým, nikoli k osobám právnickým, u kterých jejich splnění ani nepřichází v úvahu, 

neboť takové povinnosti z povahy věci mít nemohou.“428 Již v době publikace příspěvku této 

autorky bylo však vydáno několik rozhodnutí o osvědčení se právnické osoby ve zkušební době 

podmíněného zastavení trestního stíhání, přičemž s uváděným neměly státní zástupci, resp. 

soudy, sebemenší problémy. Například tak v usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 4. 2. 

2015, sp. zn. 5 T 25/2014, se uvádí, že právnická osoba vedla ve zkušební době podmíněného 

zastavení trestního stíhání řádný život, neboť z opisu z evidence Rejstříku trestů nevyplývá, že 

by byla v této pravomocně odsouzena a ve sdělení policie ČR se podává, že nebylo zjištěno, že 

by se právnická osoba dopustila další trestné činnosti, resp. že by pro tuto bylo proti ní vedeno 

trestní řízení. Právnická osoba nebyla postižena ani za správní delikty a dále nebyly zjištěny ani 

jakékoli jiné negativní informace o její osobě (např. dotazem na právnické osoby s trestně 

stíhanou právnickou osobou spolupracující).429 

Ke kontrole vedení řádného života obviněného pak dochází opakovaně, v šestiměsíčních 

intervalech, v průběhu zkušební doby (srov. analogicky § 329 odst. 2 tr. řádu), a to zejména 

proto, aby pro případ budoucího projednávání dané trestní věci neuplynula od spáchání trestného 

činu příliš dlouhá doba, a tedy nebyla především podstatně oslabena hodnota ve věci opatřených 

důkazů a výchovné působení případně uloženého trestu na obviněného. 

 

Pokud obviněný v průběhu zkušební doby nevedl řádný život, nesplnil povinnost nahradit 

způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se 

zavázal, popř. nevyhověl dalším uloženým omezením, rozhodne příslušný orgán o tom, že se 

obviněný neosvědčil a v jeho trestním stíhání se pokračuje. Usnesení o pokračování 

v trestním stíhání má tak dva výroky, a to výrok o neosvědčení se obviněného ve zkušební době 

stanovené předchozím rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání a na tento 

navazující výrok o pokračování v trestním stíhání. V odůvodnění předmětného usnesení se poté 

zejména uvede, o jaké skutečnosti opřel rozhodující orgán svůj závěr o tom, že obviněný nevedl 

ve zkušební době řádný život, resp. že nevyhověl jemu uloženým podmínkám; rozhodující orgán 

by zde měl přitom též výslovně uvést, proč je zjištěný důvod pokračování v trestním stíhání 

natolik závažný, že takový postup je bez dalšího nevyhnutelný. 

                                                 
428 ZAORALOVÁ, P. Odklony v řízení proti právnickým osobám. In: JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost 
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 206. 
429 Srov. usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 4. 2. 2015, sp. zn. 5 T 25/2014. Shodně též usnesení Okresního 
soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 10. 2015, sp. zn. 3 T 192/2014. 
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Na tomto místě a pouze na okraj, v případě pokračování v trestním stíhání, které bylo 

původně podmíněně zastaveno, z toho důvodu, že obviněný spáchal ve zkušební době další 

trestný čin, je nutno z hlediska hmotněprávního posuzovat takovou situaci jako vícečinný souběh 

trestných činů, protože druhý trestný čin byl spáchán předtím, než byl vyhlášen odsuzující 

rozsudek či doručen trestní příkaz pro jeho první čin; důsledkem tohoto je pak uložení 

souhrnného trestu (§ 43 odst. 2 tr. zákoníku), a to na rozdíl od případu spáchání dalšího trestného 

činu v případě zkušební doby podmíněného odsouzení, kdy takový případ je posuzován jako 

recidiva. Tento důsledek je dán rozdílem mezi tresty a sankčními opatřeními v podobě odklonu, 

v případě kterých není vyslovována vina. Případ podmíněného zastavení, resp. souhrnný trest, 

přitom představuje pro obviněného teoreticky mírnější postih.430 

 

Výjimečně pak může ponechat oprávněný orgán podmíněné zastavení v platnosti, a 

to za současného prodloužení zkušební doby až o jeden rok s tím, že takto prodloužená 

zkušební doba nesmí přesáhnout maximální možnou délku pěti let. Usnesení o ponechání 

podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti pak obsahuje dva výroky, kdy v prvním 

z nich je deklarováno ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti a druhým je 

prodloužena zkušební doba.431 

Výše uvedeným způsobem lze postupovat jak již během zkušební doby, tak až po jejím 

uplynutí. K uvedenému je přitom vhodné přistoupit zejména tehdy, pokud např. obviněný 

nesplnil některou z jemu uložených podmínek pouze nepatrným způsobem, popř. měl k tomuto 

objektivně omluvitelný důvod; na tomto místě tak může jít např. o nehrazení náhrady škody 

z důvodu těžké nemoci anebo nezaviněné ztráty zaměstnání, případ, kdy se obviněný ve 

zkušební době dopustil pouze jednoho nikoli závažného přestupku apod. 

Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení a jiná povinnost, k 

jejímuž splnění se obviněný zavázal, i další uložená omezení přitom trvají i nadále po takto 

prodlouženou zkušební dobu; nová přiměřená omezení anebo přiměřené povinnosti však již 

v této fázi není možné ukládat, a to na rozdíl od případu podmíněného odsouzení (srov. § 83 

odst. 1 písm. c) tr. zákoníku). V některých případech by však byl takový postup jistě racionální a 

mohl by jako takový přispět k usměrnění života obviněného.432 Blíže k této problematice srov. v 

Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

                                                 
430 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 82. 
431 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 724. 
432 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 83. 
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Proti rozhodnutí o osvědčení obviněného, pokračování v jeho trestním stíhání anebo 

ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti za současného prodloužení 

zkušební doby může obviněný a poškozený podat stížnost; učiní-li takové rozhodnutí soud, pak 

má toto právo též státní zástupce (srov. § 308 odst. 4 tr. řádu). 

 

Pravomocné rozhodnutí o osvědčení se obviněného ve zkušební době podmíněného 

zastavení trestního stíhání, o pokračování v trestním stíhání či ponechání tohoto v platnosti lze 

pak z mimořádných opravných prostředků napadnout pouze stížností pro porušení zákona (§ 266 

a násl. tr. řádu).433 

 

Pokud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno žádné ze dříve 

uvedených rozhodnutí, a to aniž by na tom měl obviněný vinu, nastane fikce, že se obviněný ve 

zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání osvědčil. Tato fikce má stejné účinky 

jako pravomocné usnesení o osvědčení, nastává ex lege uplynutím zkušební doby, a tedy není již 

zapotřebí, aby byla tato skutečnost deklarována ještě jakýmkoli dalším rozhodnutím. 

Pokud jde přitom o případy, kdy má obviněný na tom, že rozhodující orgán neučinil 

žádného rozhodnutí, vinu, pak na tomto místě jde zejména o situace, kdy se obviněný dopustil již 

během zkušební doby jiného trestného činu; v takovém případě totiž musí rozhodující orgán 

s ohledem na zásadu presumpce neviny vyčkat výsledku trestního řízení o jiném trestném činu 

obviněného, a tedy nemůže rozhodnout o tom, zda se obviněný osvědčil, či nikoli. 

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání je evidováno v Rejstříku trestů. Záznam o tomto 

rozhodnutí se však může objevit pouze v opisu z evidence Rejstříku trestů určeném pro soud, 

státního zástupce, policejní orgán anebo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Naopak ve výpisu 

z evidence Rejstříku trestů určeném pro obviněného a další subjekty nesmí být toto rozhodnutí 

uvedeno, neboť toto neřeší otázku viny, a tedy jej nelze směšovat s pravomocným odsuzujícím 

rozsudkem ani považovat za rozhodnutí svou povahou rozsudku blízké, což je pro obviněného 

                                                 
433 Jiný názor, který připouští napadení takového rozhodnutí též dovoláním a návrhem na povolení obnovy řízení  
zastává např. Šámal. Tento si však protiřečí, když na jiném místě komentáře k trestnímu řádu dochází k závěru, že 
dovoláním takové rozhodnutí napadnout nelze. Zdroj: ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3505 a 3144 – 3145. Shodně též DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 731. 



 

 

 

129 

významné zejména pokud jde o prokazování jeho bezúhonnosti z nejrůznějších důvodů, např. při 

hledání zaměstnání.434 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
434 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 672. 
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6 Narovnání 
 

Tato Kapitola pojednává o narovnání v obecné rovině s tím, že v rámci této jsou tam, kde 

je to potřebné či vhodné, zmiňována jednotlivá specifika týkající se trestního řízení vedeného 

proti právnické osobě. Narovnání v trestních věcech mladistvých je pak věnována zejména část 

Kapitoly Odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých. 

 

6.1 Charakter narovnání 

 

Narovnání nalezneme v ustanovení § 309 a násl. tr. řádu jako jeden ze zvláštních způsobů 

řízení. 

Podstatou narovnání je dohoda mezi pachatelem (obviněným) na jedné straně a obětí 

trestného činu (poškozeným) na straně druhé, kterou schvaluje v přípravném řízení státní 

zástupce anebo v řízení před soudem soud, a to s procesními důsledky zastavení trestního 

stíhání.435 

Účelem narovnání je vedle snahy o zrychlení a zhospodárnění trestního řízení a náhrady 

trestným činem způsobené újmy především samotné urovnání a vypořádání konfliktního stavu 

mezi obviněným a poškozeným, morální satisfakce poškozeného a zároveň s tím preventivní 

působení na osobu obviněného,436 když „obviněný je zde vtažen do problémů poškozeného, aby 

si uvědomil rozsah, závažnost a dopad všech nepříznivých důsledků spáchaného přečinu na 

poškozeného, v důsledku toho byl motivován aktivně se podílet na jejich odstranění a sám na 

sobě pocítil nesprávnost svého počínání a z tohoto důvodu si napříště vážil zájmů a hodnot 

narušených trestným činem a vyvaroval se jeho opakování.“437 Narovnání je proto považováno 

za formu odklonu v trestním řízení, která jako taková nejvíce respektuje a koresponduje s 

principy restorativní justice, a to vzhledem k již nastíněnému prostoru, iniciativě či kreativitě při 

řešení konfliktu mezi obviněným a poškozeným, tj. osobou, která byla protiprávním chováním 

obviněného438 reálně zasažena. Pokud jde však o ono uvedené zrychlení a zhospodárnění 

trestního řízení, pak již na tomto místě zapotřebí rekapitulovat, že řešení trestní věci cestou 

                                                 
435 SOVÁK, Z. Zvláštní způsoby řízení a aktuálním trestním řádu. Trestní právo. 1999, č. 1, s. 13. 
436 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3511. 
437 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 745. 
438 ZŮBEK, J. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, č. 1, s. 6. 
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narovnání může v praxi trestní řízení mnohdy naopak prodloužit, a to vzhledem k jeho 

předpokladům, resp. často komplikovanému vyjednávání mezi obviněným a poškozeným.439 

 

6.2 Podmínky aplikace narovnání 

 

Podle § 309 odst. 1 tr. řádu může narovnání státní zástupce v přípravném řízení, resp. v 

řízení před soudem soud, schválit, jestliže se trestní řízení vede pro přečin, obviněný prohlásí, 

že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že toto 

prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, obviněný i poškozený souhlasí 
s rozhodnutím o schválení narovnání, obviněný uhradí poškozenému škodu způsobenou 

přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčinil újmu vzniklou 

přečinem, resp. obviněný vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem, anebo učiní jiná 

vhodná opatření k jeho vydání, dále složí na účet státního zastupitelství v přípravném 

řízení, anebo na účet soudu v řízení před soudem, peněžitou částku určenou státu na 
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka 

není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a konečně státní zástupce anebo soud 

považuje takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a 
jeho osobním a majetkovým poměrům. 

 

6.2.1 Trestní řízení vedené pro přečin 

 

Okruh trestných činů, v případě kterých je možné přistoupit k aplikaci narovnání, je 

stejný jako v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, tj. jedná se o přečiny. Přečinem 

přitom rozumí trestní zákoník ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 všechny nedbalostní trestné činy 

a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby do pěti let. Opět pouze na okraj, i na tomto místě byl přitom až do 31. 12. 2009 vymezen 

okruh trestných činů, v případě kterých lze přistoupit k narovnání, shodně jako v případě 

podmíněného zastavení trestního stíhání, tj. limitací na trestné činy, na které trestní zákon 

stanovil trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšovala pět let. 

Rozhodujícími jsou přitom trestní sazby uvedené ve zvláštní části trestního zákoníku bez 

modifikace stanovené např. pro pachatele činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké 
                                                 
439 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 83. 
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skupiny (srov. § 107 a 108 tr. zákoníku), stejně tak se nepřihlíží ani k možnému snížení nebo 

zvýšení trestních sazeb s ohledem na § 43, 58 a 59 tr. zákoníku.440 

V porovnání s podmíněným zastavením trestního stíhání je však okruh trestných činů, 

v případě kterých je narovnání aplikovatelné, reálně užší. Významným rozdílem je na tomto 

místě skutečnost, že narovnání může být užito pouze tehdy, pokud dojde ke spáchání trestného 

činu, kterým vznikla poškozenému škoda, resp. újma; jestliže zde tak není osoba poškozeného, 

není, kdo by s narovnáním udělil souhlas, není komu nahrazovat újmu, není ani s kým uzavírat 

samotnou dohodu o narovnání, a tedy nepřichází narovnání v úvahu. Konkrétně pak v této 

souvislosti Nejvyšší soud ČR v minulosti uvedl, že „o schválení narovnání nelze rozhodnout, 

pokud nebyla trestným činem způsobena škoda či jiná újma, kterou by bylo možné nahradit nebo 

jinak odčinit v procesu narovnání, a v řízení o tomto trestném činu nevystupuje osoba poškozená 

ve smyslu ustanovení § 43 tr. řádu, se kterou by obviněný případně mohl jednat o uzavření 

dohody o narovnání jejich vzájemných vztahů dotčených spáchaným trestným činem.“441 

V návaznosti na to, poškozeným může být též právnická osoba. Na tomto místě se však 

v odborné literatuře objevují názory, že „v takovém případě je narovnání omezeno na pouhou 

náhradu škody a chybí „očista“ obviněného a satisfakce poškozeného“442 a že „státní zástupce 

či soud schvalující narovnání by měli pozorně posuzovat, do jaké míry bude v daném konkrétním 

případě naplněn jeden z významných cílů tohoto odklonu spočívající v obnově vztahů mezi 

obviněným a poškozeným narušených spácháním trestného činu a zda skutečně v takovém 

případě neexistuje veřejný zájem na provedení trestního stíhání v celém jeho rozsahu.“443 

S uvedeným lze jistě vyslovit souhlas, a to tím spíše, pokud jde o poškozenou osobu – stát (např. 

případ daňových deliktů), kraj anebo obec. Více k této problematice srov. v Kapitole Odklony 

v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

V souvislosti s osobou poškozeného pak na tomto místě nutno uvést, že novelou trestního 

řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. byl pro účely narovnání ustanovením § 310a tr. řádu 

limitován pojem poškozeného, a to tak, že práva poškozeného podle § 309 a 311 tr. řádu 

nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, tj. např. dědicové poškozeného anebo pojišťovna, která uhradila pojistné plnění. 

Důvodem takové právní úpravy je přitom samotná povaha narovnání, kdy toto má být urovnáním 

                                                 
440 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3514. 
441 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. 4 Tz 156/2003. 
442 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1997, č. 3, s. 9. 
443 NEZKUSIL, J. Narovnání jako forma odklonu. Právník. 2007, č. 10, s. 1098 – 1099. 
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konfliktu mezi obviněným a poškozeným, přičemž k tomuto by nedošlo, jestliže by v roli 

poškozeného vystupoval někdo jiný, než tzv. přímý poškozený.444 

Na tomto místě je však nezbytně nutné rozlišovat mezi dvěma skupinami dříve 

uvedených osob. První skupinou jsou následnické osoby po poškozeném, který zemřel nezávisle 

na stíhaném trestném činu, resp. tento zanikl, jde-li o poškozenou právnickou osobu, a to s tím, 

že tento za svého života nestihl s narovnáním udělit souhlas. Na takové osoby sice přechází 

práva ve smyslu § 45 odst. 3 tr. řádu k uplatnění nároků poškozeného, avšak zároveň je na ně 

aplikováno ustanovení § 310a tr. řádu, tedy nemohou udělit s narovnáním souhlas a jeho 

uplatnění je v daném případě bez dalšího vyloučeno. Druhou skupinou jsou pak osoby pozůstalé 

po poškozeném, který zemřel důsledkem stíhaného trestného činu, tj. po poškozeném 

usmrceném stíhaným činem.445 Zde jsou takoví pozůstalí kvalifikovanými poškozenými a tito 

jsou způsobilí být stranou narovnání. Konkrétně se Nejvyšší soud ČR vyjádřil na tomto místě 

tak, že „došlo-li trestným činem k usmrcení poškozeného, pak jeho pozůstalým může vzniknout 

samostatný a originární nárok na náhradu škody založený úmrtím poškozeného. V takovém 

případě se pozůstalí po zemřelém sami stávají poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 tr. řádu, 

mohou v trestním řízení uplatnit nárok na náhradu škody podle § 43 odst. 3 tr. řádu a zároveň 

jim náleží práva vyplývající z ustanovení § 309 a § 311 tr. řádu o schválení narovnání, protože 

uvedené nároky pozůstalých na ně nepřecházejí po usmrcené osobě ve smyslu § 45 odst. 3 a § 

310a tr. řádu, ale jsou jejich vlastními nároky.“446 Jako praktický příklad pak lze uvést případ 

z praxe, kdy byl obviněný trestně stíhán pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 

tr. zákoníku. Tento splnil veškeré předpoklady pro narovnání s tím, že vyslovil souhlas 

s mediací, s pozůstalými uzavřel dohodu o narovnání, na základě které plnil nad rámec 

zákonných nároků částku v celkové výši 625 000 Kč a na účet státního zastupitelství složil 

peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti ve výši 100 000 Kč. 

Obviněný byl ve velmi špatném psychickém stavu, přičemž k naplnění účelu trestního řízení 

nebylo zapotřebí přistupovat k jeho formálnímu potrestání. Tato trestní věc skončila narovnáním. 

Pokud jde pak o veřejný zájem, pak ten musí být v případě narovnání dotčen pouze ve 

skutečně malé intenzitě. 

Shrneme-li tak vše dříve uvedené, narovnání je podle judikatury Nejvyššího soudu ČR 

vyloučeno např. v případě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 

                                                 
444 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 87. 
445 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 766. 
446 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2007, sp. zn. 4 Tz 63/2007. 
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1 tr. zákoníku,447 trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 

odst. 1 tr. zákoníku anebo v případě trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 

1 tr. zákoníku.448 

Jestliže je skutek obviněného posuzován v jednočinném souběhu jako dva anebo více 

trestných činů, přičemž v případě jednoho anebo více z nich by přicházelo v úvahu aplikovat 

narovnání a u jiného či jiných nikoli (např. trestný čin ublížení na zdraví v jednočinném souběhu 

s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky), narovnání nelze provést pouze ve vztahu 

k některému z těchto; následné zastavení trestního stíhání se totiž týká vždy skutku, nikoli jeho 

právního posouzení.449 V případě vícečinného souběhu se hodnotí podmínky narovnání ve 

vztahu ke každému jednomu skutku. 

 

6.2.2 Souhlas obviněného a poškozeného 

 

Souhlas obviněného s narovnáním se váže k možnosti postupu podle § 309 tr. řádu ve 

smyslu zaručení práva obviněného na řádný, zákonný proces.450 Souhlas s narovnáním tak nijak 

nevyjadřuje uznání viny, nýbrž pouhý souhlas se skončením trestního stíhání a schválením 

narovnání.451 

Souhlas poškozeného pak vyjadřuje především dostatečnost řešení trestní věci 

narovnáním, a to jak z hlediska napravení následků trestného činu, tak i z hlediska samotné 

morální satisfakce poškozeného, které se tomuto dostalo. Jestliže bylo trestným činem 

poškozeno více osob, je potřeba získat souhlas s narovnáním od každé z těchto; pokud by, byť 

pouze jedna z poškozených osob, neudělila s narovnáním souhlas, je toto vyloučeno. 

V případě obviněného by neměla podmínka souhlasu činit z povahy věci větší potíže, 

neboť schválení narovnání je v jeho zájmu. Větší problémy se na tomto místě v praxi vyskytují, 

pokud jde o poškozeného, kdy zejména tehdy, pokud byla škoda jemu trestným činem způsobená 

již uhrazena, ztrácí často o jakékoli další jednání ve věci zájem; stejně tak může nastat situace, 

kdy poškozený neudělí se schválením narovnání souhlas, protože nebyl, byť jen podle svého 

subjektivního názoru, v plném rozsahu odškodněn. Pokud odmítne poškozený souhlas 

s narovnáním udělit, pak tento nelze jakýmkoli jiným způsobem nahradit a narovnání není 

možné. 

                                                 
447 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 11 Tdo 1202/2008. 
448 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. 4 Tz 156/2003. 
449 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3514. 
450 Tamtéž, s. 3515. 
451 PIPEK, J. Alternativní způsoby vyřízení trestních věcí. Právní rádce. 1999, č. 2, s. 19 – 21. 
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Souhlas obviněného a poškozeného musí být udělen vždy způsobem, který nevzbuzuje 

pochybnosti, přičemž obviněný a poškozený nesmí být k udělení souhlasu s vyřízením věci 

narovnáním jakkoli donucováni, tedy musí tento udělit vždy zcela dobrovolně. 

Pokud jde o formu souhlasu, pak k této trestní řád ničeho nestanoví, tedy může být 

souhlas učiněn podle obecného ustanovení § 59 odst. 1 tr. řádu písemným podáním, ústním 

podáním do protokolu, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.452 

Souhlas s narovnáním je podle soudní praxe možné vzít zpět, když v této souvislosti bylo 

v minulosti judikováno již dříve uvedené, a sice že „ačkoli zákon výslovně neřeší otázku, zda 

může obviněný a poškozený vzít zpět svůj dříve udělený souhlas se schválením narovnání (§ 309 

odst. 1 tr. řádu), s ohledem na právo obviněného, resp. poškozeného, na spravedlivý proces (čl. 

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) je třeba zachovat možnost dosažení standardního 

průběhu řízení, a proto nic nebrání tomu, aby obviněný či poškozený vzal zpět svůj souhlas s 

tímto alternativním vyřízení věci. Mohou tak učinit výslovným prohlášením, a to až do doby, než 

případně učiní rozhodnutí soud druhého stupně (podle analogie zpětvzetí souhlasu poškozeného 

podle § 163 odst. 2 tr. řádu).“453 

Co se týče trestně stíhané právnické osoby, pak souhlas s narovnáním vyslovuje osoba, 

která je podle § 34 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob oprávněna za právnickou 

osobu jednat.454 

 

6.2.3 Prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán 

 

Prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, je zapotřebí 

odlišovat od doznání k trestnému činu činěného v případě podmíněného zastavení trestního 

stíhání. 

Prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, se jako takové týká 

pouze skutkových okolností zahrnujících znaky skutkové podstaty projednávaného trestného 

činu; toto se na rozdíl od doznání nemusí vztahovat k náležitostem určujícím přesnou právní 

kvalifikaci skutku, resp. ke všem znakům trestného činu, včetně zavinění a protiprávnosti.455 

                                                 
452 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 100. 
453 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 4 To 184/2002. 
454 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014. 
455 RIZMAN, S.; ŠÁMAL P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1996, č. 12, s. 5 – 6. 
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Prohlášení obviněného musí být učiněno vždy bez jakýchkoli pochyb svobodně, vážně a 

určitě, tedy toto nesmí být nikdy učiněno např. v tísni anebo pod nátlakem.456 

Zatímco doznání v případě podmíněného zastavení trestního stíhání musí být vždy 

obligatorně obsaženo ve výpovědi obviněného ve smyslu ustanovení § 90 a násl. tr. řádu, 

prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, postačí zaznamenat do 

protokolu či úředního záznamu. 

Prohlášení obviněného se jako takové váže pouze k rozhodnutí o upuštění od dalšího 

trestního stíhání, jestliže bude narovnání schváleno, a tedy toto nelze použít v dalším řízení jako 

důkaz proti obviněnému, jestliže k narovnání nakonec nedojde. Ustanovení § 314 tr. řádu, které 

uvádí, že k prohlášení obviněného v dalším řízení nelze přihlížet jako k důkazu, nebylo-li 

narovnání soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno poté, co obviněný 

učinil prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, bylo do trestního řádu s účinností 

k 1. 1. 2002 zakotveno proto, že v praxi byli obvinění velmi neochotní prohlašovat, že „spáchali 

skutek, pro který jsou stíháni“ neboť se přirozeně se obávali, že k narovnání nakonec vůbec 

nedojde.457 

Prohlášení obviněného pak musí být vždy v plném souladu se skutkovými zjištěními tak, 

jak tyto vyplývají z důkazů ve věci opatřených. Též čl. 52 odst. 1 Pokynu obecné povahy 

nejvyšší státní zástupkyně č. 8 z roku 2009 na tomto místě výslovně stanoví, že „státní zástupce 

před schválením narovnání ověří, zda prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je 

stíhán, neodporují skutková zjištění.“458 Při rozhodování o schválení narovnání tedy musí státní 

zástupce anebo soud vycházet ze skutečností svědčících o odpovědnosti obviněného za konkrétní 

trestný čin a o existenci práva na náhradu škody; rozhodující orgán by neměl schválit narovnání, 

aniž by existovaly podklady svědčící o trestní odpovědnosti obviněného, v tomto směru je třeba 

důkladně zvažovat procesní postup v každém jednotlivém případě. Půjde tedy o posouzení toho, 

zda věc projednat v hlavním líčení a provést úplné a řádné dokazování, nebo se souhlasem 

obviněného volit cestu zjednodušeného alternativního způsobu řízení, tzn. narovnání, jsou-li pro 

to důvody.459 

                                                 
456 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 5 Tz 44/2014. 
457 VANTUCH, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1998, č. 8, s. 394. 
VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 864. 
458 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. 9. 2009, č. 8/2009, o trestním řízení (čl. 52 odst. 1). 
2009 [cit. 23. 5. 2018]. Dostupný z WWW: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-
205_2.pdf>. 
459 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 862 – 863. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
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Pokud jde o obviněnou právnickou osobu, pak v případě této by podle mého názoru měla 

činit prohlášení o spáchání skutku spoluobviněná fyzická osoba, jejíž jednání je právnické osobě 

podle § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob přičítáno, a to analogicky ke 

dříve uvedenému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR460. Nutno však přiznat, že na tomto místě 

existují též jiné názory, kdy např. Zaoralová uvádí, že takovou osobou by měla být fyzická 

osoba, která může za právnickou osobu ve smyslu § 34 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob činit úkony v trestním řízení, neboť prohlášení o spáchání skutku není 

doznáním a pokud nedojde k narovnání, nelze takové prohlášení dále v řízení použít; toto se tedy 

jako takové svou povahou blíží spíše souhlasu obviněného.461 V této souvislosti si ovšem nelze 

především představit, jak by např. opatrovník právnické osoby, který mnohdy o činnosti 

právnické osoby absolutně ničeho neví, mohl jakkoli právně relevantně prohlásit, že spáchal 

(právnická osoba spáchala) skutek, pro který je stíhán (právnická osoba stíhána). 

 

6.2.4 Náhrada újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení poškozenému 

 

Další podmínkou narovnání stanovenou trestním řádem je, že obviněný uhradí 

poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně 

jinak odčiní újmu vzniklou přečinem, resp. vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo 

učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání. I podmínka vydání bezdůvodného obohacení byla 

přitom do ustanovení § 309 odst. 1 písm. c) tr. řádu vložena až s novelou provedenou zákonem č. 

181/2011 Sb., účinnou od 1. 7. 2011. 

 

Majetkovou újmu, tj. škodu, může uhradit obviněný poškozenému v penězích, popř. 

uvedením do předešlého stavu, jestliže je to možné, účelné a poškozený s tím souhlasí; může se 

přitom jednat např. o vrácení věci, která byla poškozenému odcizena krádeží anebo o natření 

obviněným pomalované fasády. 

Na místě učinění potřebných úkonů k úhradě škody pak může jít např. o dohodu o 

náhradě škody, avšak současně zajištěné některým z občanskoprávních zajišťovacích institutů 

(např. zástavní právo anebo ručení),462 složení finanční částky odpovídající vzniklé škodě do 

úschovy soudu, je-li poškozený dočasně nedosažitelný anebo tento není schopen náhradu škody 
                                                 
460 Srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014. 
461 ZAORALOVÁ, P. Odklony v řízení proti právnickým osobám. In: JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost 
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 204 – 205. 
462 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 79. 
SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 168. 



 

 

 

138 

dočasně osobně přijmout, anebo o nahlášení vzniklé škody pojišťovně za současného poskytnutí 

veškeré potřebné součinnosti.463 V těchto případech, zejména pak jde-li o dohodu uzavřenou 

mezi obviněným a poškozeným, by však měl státní zástupce anebo soud vždy pečlivě zkoumat 

každou jednu takovou dohodu stran toho, zda není pro osobu poškozeného nevýhodná a jako 

taková pouze neposkytuje obviněnému možnost vyhnout se v budoucnu náhradě škody, neboť po 

nabytí právní moci usnesení o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání již neexistuje 

možnost, jak plnění z dohody vymoci a prostá dohoda o náhradě škody bez dalšího není jako 

taková exekučním titulem.464 

Poslední způsob náhrady škody, resp. újmy, tj. jiné odčinění újmy, je pak předpokládán 

v případě újmy nemajetkové (imateriální, nehmotné). Na tomto místě se tak bude jednat o trestné 

činy, kterými byla dotčena čest, důstojnost, svoboda, soukromí, listovní tajemství apod., tedy 

např. trestný čin poškození cizích práv podle § 181 tr. zákoníku, trestný čin pomluvy podle § 184 

tr. zákoníku anebo trestný čin křivého obvinění podle § 345 tr. zákoníku. Podle § 2951 odst. 2 

občanského zákoníku přitom platí, že nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, 

které musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné 

odčinění způsobené újmy. Samotná forma takového jiného odčinění újmy tak bude z povahy 

věci záležet vždy na okolnostech konkrétního případu a na požadavcích poškozeného; nejčastěji 

se přitom bude jednat o zveřejnění omluvného prohlášení obviněného v tisku nebo v jiných 

veřejných sdělovacích prostředcích, osobní pomoc poškozenému, popř. půjde o finanční 

satisfakci.465 

V návaznosti na výše uvedené, osobně se neztotožňuji s názorem Šámala, který uvádí, že 

pokud nejsou ve věci k dispozici veškeré podklady pro určení výše náhrady škody, resp. svůj 

nárok nemůže poškozený uplatit ihned, ale až s odstupem času (např. bolestné, náhrada za ztížení 

společenského uplatnění apod.), pak nelze schválit narovnání, ale je možné podmíněně zastavit 

trestní stíhání.466 Domnívám se, že takový postup by byl v příkrém rozporu s právy a 

oprávněnými zájmy osoby obviněného, když tomuto zajisté nelze jakkoli přičítat k tíži, že není 

možné vzniklou újmu pro její povahu dočasně vyčíslit. Na tomto místě by mělo ve světle již 

dříve uvedeného postačovat poskytnutí přiměřené zálohy s tím, že zbytek náhrady újmy bude 

upraven v dohodě mezi obviněným a poškozeným, resp. ve smlouvě o smlouvě budoucí. 

                                                 
463 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 166. 
464 Tamtéž, s. 124. 
465 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 90. ŠÁMAL, 
P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 747. NEDOROST, L.; VĚTROVEC, 
V. Institut narovnání. Právo a rodina. 2002, č. 11, s. 6 – 11. 
466 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3518. 
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Pokud jde o konkrétní výši náhrady škody v dané věci, pak musí jít o takovou výši 

náhrady škody, která byla zjištěna v rámci provedeného dokazování, neboť ani v řízení o 

narovnání není jakkoli přípustné spokojit se pouze s tvrzením poškozeného stran této; tvrzení 

poškozeného musí mít vždy svůj důkazní podklad. Nic pak však nebrání tomu, aby se obviněný 

s poškozeným dohodl na poskytnutí vyšší náhrady, než jaká by odpovídala v trestním řízení 

vyčíslené škodě, např. z důvodu skutečné lítosti obviněného nad svým činem.467 Na tomto místě 

ovšem, jak zcela správně uvádějí viktimologické výzkumy, taková částka nesmí být nikdy zcela 

zjevně nepřiměřená; soud musí dokázat detekovat, kdy se jedná o náhradu škody vyšší, se kterou 

obě strany souhlasí, a kdy se nejedná již o nic jiného, než o vydírání, a tedy v takovém případě 

narovnání neschválit.468 V této souvislosti je tak vždy nutné dohlížet na to, aby nebylo narovnání 

zneužíváno k nepřiměřeným a nedůvodným požadavkům poškozených vůči obviněným (např. 

udělení souhlasu s narovnáním pouze za podmínky poskytnutí vyšší náhrady škody) a současně 

na druhé straně na to, aby nebyl ze strany obviněného činěn na osobu poškozeného nátlak (např. 

udělení souhlasu s narovnáním za vyšší náhradu škody, tj. jakási výměna vyšší náhrady škody za 

beztrestnost).469 Tak nebo tak, obdobně pak dále, poškozený nemusí ani trvat na náhradě újmy 

v plném jejím rozsahu tak, jak byla tato zjištěna v trestním řízení; takový postoj poškozeného 

však musí vyplývat a jako takový musí být zcela zřejmý z provedených důkazů, tj. z výpovědi 

poškozeného, samotné dohody uzavřené o náhradě újmy mezi obviněným a poškozeným 

apod.470 

 

6.2.5 Složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti 
 

Úvod a základ pojednání o peněžité částce určené státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti byl uveden již v Kapitole Podmíněné zastavení trestního stíhání. Na tomto místě 

se tak blíže zaměřím na samotnou podstatu peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti a její vyměřování. 

                                                 
467 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 1999, s. 29. 
468 Tamtéž, s. 65. 
469 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1997, č. 3, s. 10. 
470 SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2000, s. 102. 
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Pokud jde o institut narovnání, pak v rámci tohoto modifikovala v souvislosti 

s podmíněným zastavením trestního stíhání vzpomínaná novela trestního řádu provedená 

zákonem č. 193/2011 Sb. jeho právní úpravu v tom směru, že obviněným skládané finanční 

prostředky budou pro futuro určeny vždy výhradně státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti podle zvláštního zákona o obětech trestných činů účinného od 1. 8. 2013, tedy již nikoli 

dále i konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům, jak tomu bylo do 31. 8. 2012. 

Důvodem této změny byla skutečnost, že podle poznatků praxe se ukázalo jako značně 

problematické specifikovat „obecně prospěšné účely“, pro které měla být v souvislosti s 

narovnáním přiměřená finanční částka skládána, stejně jako určit konkrétního adresáta, kterému 

měla být tato částka poukázána; určování konkrétního adresáta složené peněžité částky bylo pak 

kromě toho často kritizováno též pro svou netransparentnost.471 

Pokud jde o povinnost obviněného složit na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet 

státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti, narovnání na tomto místě namísto hrozby trestní represí, jež v sobě obsahuje 

podmíněné zastavení trestního stíhání ve formě stanovení zkušební doby, využívá možnost 

odčerpat obviněnému jisté majetkové hodnoty a tyto využít na pomoc těm, kteří to potřebují.472 

Skládaná peněžitá částka má pak být současně výrazem reparace trestným činem dotčeného 

veřejného zájmu.473 

 

Lze se setkat s názory, podle kterých je tato podmínka narovnání přinejmenším sporná. 

Kritici v této souvislosti uvádí, že se nejedná o nic jiného, nežli o „vykoupení se“ ze spáchaného 

trestného činu bez dalšího, tj. žádný dohled, žádné omezení či uložení povinnosti, žádná 

zkušební doba (což je ovšem samozřejmě dáno samotnou povahou narovnání, kdy toto 

nepředstavuje rozhodnutí podmíněné, nýbrž konečné), a tak ono vykoupení se z trestného činu 

snižuje podle některých institut narovnání na pouhý prostředek urovnání konfliktního stavu v 

rukou obviněných z vyšších sociálních vrstev, protože bohatý obviněný si samozřejmě raději 

připlatí, než aby riskoval, že se při podmíněním zastavení trestního stíhání ve zkušební době 

neosvědčí. Na druhé straně pak chudší obviněný, neoplývající dostatkem finančních prostředků, 

si narovnání v takovémto případě nebude moci dovolit, neboť na tento odklon vzhledem ke své 

ekonomické situaci jednoduše nedosáhne. Kritici tak shrnují, že se může tato podmínka, a to ze 

                                                 
471 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 193/2012 Sb. Beck-online [cit. 23. 5. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgezf6mjzgmwta>. 
472 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 745. 
473 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 91. 
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dříve uvedených důvodů, snadno dostat do rozporu s principem rovnosti občanů vyjádřeným již 

v samotné Listině základních práv a svobod.474 Jak však dále uvidíme, není tomu úplně tak. 

Pokud se obviněný rozhodne ve smyslu § 179g odst. 2 písm. b), § 307 odst. 2 písm. b) či 

§ 309 odst. 1 písm. d) tr. řádu složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti na účet státního zastupitelství, anebo v řízení před soudem na účet soudu, pak pro 

to, aby dosáhl zamýšleného výsledku, tj. podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, 

podmíněného zastavení trestního stíhání či schválení narovnání za současného zastavení 

trestního stíhání, resp. odložení věci ve smyslu § 179c odst. 2 písm. g) tr. řádu, pak nesmí být 

skládaná peněžitá částka zřejmě nepřiměřená závažnosti jím spáchaného trestného činu.475 

Výši předmětné peněžité částky přitom vždy určuje sám obviněný, resp. v případě 

narovnání pak tento ve shodě s poškozeným, neboť toto má mít na obviněného výchovný účinek, 

má jít o vyjádřený projev lítosti nad spáchaným činem, k němuž by měl obviněný přikročit v 

zásadě dobrovolně.476 Při určování či hodnocení přiměřené výše této částky pak může 

obviněnému poskytnout pomoc jeho obhájce anebo například probační úředník.477 Neboť zákon 

nestanoví konkrétní či minimální výši této částky, neexistují žádné orientační tabulky 

průměrných částek takto složených anebo jakékoli jiné vodítko či kritérium, na základě kterého 

by bylo možné určit výši peněžité částky tak, aby tato byla ve smyslu dříve uvedeného 

„přiměřená“, asi největší problém peněžité částky se dotýkající představuje v praxi skutečnost, 

že obvinění, jež se touto cestou rozhodnou projevit hodnocení svého činu, nejsou často s to 

vypořádat se s tím, jak vysoká má tato peněžitá částka být.478 

Státní zástupce či soud jsou návrhem výše peněžité částky ze strany obviněného vázáni a 

jako takoví nejsou oprávněni tuto určovat, měnit, anebo o její výši s obviněným jakkoli 

smlouvat. Tato skutečnost však podle mého názoru nevylučuje možnost obviněného, popř. jeho 

obhájce, obrátit se na příslušný orgán s formální žádostí anebo neformálním dotazem, aby tento 

naznačil své stanovisko k přijatelné výši peněžité částky; obdobně pak, neshledá-li výši peněžité 

částky státní zástupce či soud dostatečnou a má-li za to, že jinak jsou splněny veškeré 

předpoklady pro aplikaci příslušného odklonu, není podle mého názoru nijak zapovězeno, aby to 

                                                 
474 K tomuto srov. např. ŠABATA, K. Pohled na uplatnění odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2005, č. 
4, s. 6. DRÁPAL, J. Nechceš být odsouzen? Zaplať! Jiné právo, 2014 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://jinepravo.blogspot.cz/2014/04/jakub-drapal-nechces-byt-odsouzen-zaplat.html>. 
475 TIBITANZLOVÁ, A. A monetary amount intended for the state to provide financial assistance to victims of 
crime – theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series. 2018, č. 1, s. 3 [cit. 23. 5. 2018]. 
Dostupné z WWW: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128406>. 
476 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 91 – 92. 
477 SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, P., PÚRY, F. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 96. 
478 TIBITANZLOVÁ, A. A monetary amount intended for the state to provide financial assistance to victims of 
crime – theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series. 2018, č. 1, s. 3 [cit. 23. 5. 2018]. 
Dostupné z WWW: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128406>. 
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dal obviněnému najevo, a to i s případným uvedením toho, o kolik by měla být podle jeho názoru 

peněžitá částka navýšena;479 určité naznačení stanoviska soudce, resp. státního zástupce ohledně 

této otázky by tedy nemuselo být a priori chápáno jako porušení jeho nestrannosti, a to zejména 

proto, že nepřiměřená výše peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti může být důvodem pro podání stížnosti proti usnesení o podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání či schválení narovnání, resp. 

odložení věci ve smyslu § 179c odst. 2 písm. g) tr. řádu, a bez možnosti dříve uvedeného postupu 

hrozí průtahy či zdržování trestního řízení, jež jsou jako takové jednoznačně v rozporu s jedním 

ze samotných účelů odklonu v trestním řízení, tj. s rychlým a jednoduchým vyřízením trestní 

věci.480 Výše uvedený postup je tedy praktický především již proto, že by zcela jistě nebylo 

logické, aby po mnohdy věcně i časově náročných postupech vedoucích k zamýšlené aplikaci 

odklonu došlo ke dříve uvedenému, resp. aby příslušný orgán činný v trestním řízení rozhodl o 

odklonu negativně a v řízení dále zbytečně pokračoval pouze proto, že se domnívá, že 

obviněným skládaná peněžitá částka není přiměřená.481 Dále pak, je zcela přirozené, že zejména 

obviněný, který nemá obhájce, sám jen velmi obtížně určí dokonale přiměřenou výši peněžité 

částky, kterou by měl na účet státního zastupitelství či soudu složit. 

Ve výše uvedeném smyslu by měli problematiku určení přiměřené výše peněžité částky 

chápat i státní zástupci či soudci, a tedy by se tito měli snažit svou pomocí dovést konkrétní věc 

k úspěšné aplikaci příslušného odklonu, zejména tehdy, pokud se podle těchto takový postup jeví 

býti v konkrétní věci postupem skutečně vhodným.482 

Co se ovšem týče možnosti obviněného formálně anebo neformálně se státního zástupce 

či soudu na jejich stanovisko k výši peněžité částky dotazovat, pak v praxi záleží. Existují totiž 

jak státní zástupci či soudci, kteří bez jakýchkoli problémů či okolků obviněnému anebo jeho 

obhájci sdělí, zda se jim ta či ona výše peněžité částky jeví býti přiměřenou, či nikoli. Na druhé 

straně však existují i tací dříve uvedení, kteří mají z tohoto, řekněme, strach. Tito argumentují 

tím, že k takovému sdělení nemají žádné zákonné zmocnění, zákon výslovně neuvádí, že by 

mohli takto činit, a to jakkoli prospěšné věci to může být, jakkoli ku prospěchu obviněného toto 

je. Podle výsledků dotazníkového šetření Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

uskutečněného v roce 1999 ve vztahu k narovnání se konkrétně 69 % soudců domnívá, že by 
                                                 
479 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 698. 
480 K tomuto srov. např. TIBITANZLOVÁ, A. Institut narovnání de lege ferenda a základní zásady trestního řízení. 
In: JELÍNEK, J. Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Sborník příspěvků. Praha: 
Leges, 2016, s. 175. 
481 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3522 – 3523. 
482 TIBITANZLOVÁ, A. A monetary amount intended for the state to provide financial assistance to victims of 
crime – theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series. 2018, č. 1, s. 7 [cit. 23. 5. 2018]. 
Dostupné z WWW: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128406>. 
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neměli vůbec působit anebo usměrňovat strany při přípravě podmínek narovnání, 15 % soudců 

se nevyjádřilo a 16 % soudců uvedlo, že by mohli působit k výši částky, tehdy ještě k výběru 

adresáta peněžité částky na obecně prospěšné účely, k náhradě škody, poučit poškozené, 

usměrnit strany či vyjasnit nejasnosti při zajištění podkladů.483 Konečně, od výše uvedeného 

však potřeba odlišovat, a za překročení rámce takové přípustné pomoci obviněnému nutno 

považovat, kupříkladu situaci, kdy, jak uvádí ve výsledcích svého výzkumu Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, „samosoudce doručil obviněnému přípis, ve kterém mu nabízí, 

že za částku 5 000 Kč, tehdy ještě na obecně prospěšné účely, bude schváleno narovnání a jeho 

trestní stíhání bude zastaveno“ anebo „dva přípisy obhájci, kde za konkrétní částku ve výši 10 

000 Kč a náhradu škody do 15 dnů, a ve druhém případě za částku 5 000 Kč a náhradu škody 

bude rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.“484 

Jak koneckonců již ze samotné podstaty či smyslu peněžité částky určené státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti plyne a jak bylo uvedeno již dříve, pokud jde o státního 

zástupce anebo soud, pak tito jsou návrhem obviněného co do výše peněžité částky vázáni a jako 

takoví nejsou oprávněni autoritativně určovat výši této částky, měnit ji anebo snad smlouvat s 

obviněným, když právě to, že obviněný má možnost volně se rozhodnout, jak vysoká tato částka 

bude, je podstatným prvkem této podmínky; toto má mít jistý výchovný účinek a současně je tím 

zvýrazněn též rozdíl od peněžitého trestu anebo pokuty.485 Ze všech těchto důvodů se tak na 

tomto místě nelze ztotožnit s tvrzením Vantucha, který uvádí, že „(...) rozhodne-li se obviněný 

tuto finanční kompenzaci složit, konkrétní výši částky a způsob jejího složení určí soud nebo 

státní zástupce opatřením, a to po posouzení, zda plnění není zřejmě nepřiměřené závažnosti 

činu.“486 

Podle poznatků Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vztahujících se ke skládání 

peněžité částky v případech narovnání byla však v počátečním období rozhodování o jeho 

schválení ovlivněna praxe v řadě případů názorem vyjádřeným v Komentáři k trestnímu řádu, 

jeho prvním vydáním z roku 1995 (C. H. BECK/SEVT), ve kterém se uvádělo, že „konkrétní 

výši částky, kterou je nutno složit, a způsob jejího složení určí soud neformálním opatřením; aby 

nevznikly pochybnosti o výši a způsobu složení, je vhodné tyto okolnosti poznamenat do 

protokolu, nebo je obviněnému sdělit písemně.“ Konkrétně pak, Institutem pro kriminologii a 

sociální prevenci bylo zjištěno, že v letech 1995 až 1997 došlo celkem ke dvanácti případům, 
                                                 
483 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3522 – 3523. 
484 ROZUM, J.; KOTUAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1999, s. 69 
485 Tamtéž, s. 91 – 92. 
486 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 861. 
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kdy výši peněžité částky určil autoritativně soud; v jednom případě bylo protokolováno, že „bylo 

prohlášeno usnesení, že podle § 309 odst. 1 tr. řádu obžalovaný složí peněžitou částku 15 000 Kč 

okresnímu soudu, na účet (...)” a poté bylo hlavní líčení odročeno. Jindy určil obviněný částku 

na obecně prospěšné účely ve výši 1 500 Kč a tu složil do pokladny soudu; bez jeho vyjádření a 

jakékoli další zmínky ve spise bylo následně vyhlášeno usnesení, ve kterém se objevuje částka 5 

000 Kč a obviněný v den jednání doplácí do pokladny soudu rozdíl ve výši 3 500 Kč. V 

odůvodnění předmětných usnesení pak bylo vždy uváděno, že „výši částky stanovil soud a 

obviněný ji složil na účet soudu.“ Též obhájci výše uvedený právní názor respektovali a při 

návrzích na postup podle § 309 tr. řádu ústně anebo písemnými podněty žádali soud o stanovení 

výše částky, tehdy ještě na obecně prospěšné účely. Po odborných diskuzích pak došlo ke změně 

a již druhé vydání uváděného komentáře z roku 1997 podávalo takový výklad, který 

neumožňoval, aby konkrétní výši částky, kterou je nutno složit, určoval soud. Následně tak ve 

většině případů postupovali státní zástupci či soudy již podle dříve uvedeného výkladu, podle 

něhož konkrétní výši částky, kterou je nutno složit na účet státního zastupitelství či soudu, sami 

neurčují, ale tuto ponechávají na obviněném, resp. na dohodě obviněného s poškozeným.487 

Tak nebo tak, ačkoli trestní řád uvádí jako jediné kritérium pro posouzení přiměřenosti 

peněžité částky pouze závažnost trestného činu (k tomuto termínu blíže srov. dále v textu této 

Podkapitoly uvedené), přihlédnout je potřeba také k majetkovým poměrům obviněného, a to 

již proto, že v případě jejich neuvažování by bylo možné hovořit o nepřípustném zvýhodňování 

majetnějších obviněných, resp. o diskriminaci obviněných méně majetných, což by se dostalo do 

kolize s principem rovnosti občanů vyjádřeným v Listině základních práv a svobod. Na tomto 

místě tak nelze souhlasit se Zůbkem, který v minulosti uvedl, že „oproti peněžitému trestu, u 

poskytnutí částky obviněným odpadá povinnost soudu zjišťovat majetkové poměry proto, aby 

trest neměl na obviněného likvidační dopady; kromě toho, prostředky, kterými soud disponuje ke 

zjištění skutečného rozsahu majetku, jsou často nedostatečné.“488 Druhým bodem, kterým bych 

se pak v této souvislosti snad ještě blíže zabývala, je tedy to, že majetkové poměry obviněného 

jsou vyjádřeny v § 309 odst. 1 tr. řádu jakožto jedno z kritérií pro posuzování dostatečnosti 

vyřízení věci spočívajícího ve schválení narovnání; tyto je však nutné vztáhnout též a právě k § 

309 odst. 1 písm. d) tr. řádu, neboť, kromě újmy trestným činem způsobené, především ve 

vztahu k peněžité částce určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti má smyslu tuto 

                                                 
487 TIBITANZLOVÁ, A. A monetary amount intended for the state to provide financial assistance to victims of 
crime – theoretical and practical aspects. The Prague Law Working Papers Series. 2018, č. 1, s. 6 [cit. 23. 5. 2018]. 
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488 ZŮBEK, J. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 
2016, č. 5, s. 17. 
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skutečnost uvažovat.489 Narovnání tak není nijak vyloučeno ani při složení relativně nízké či 

symbolické částky.490 Obdobné pak platí, jde-li o podmíněné zastavení trestního stíhání a 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, v jejichž případě se trestní řád o majetkových 

poměrech obviněného dokonce vůbec nezmiňuje. 

Jestliže státní zástupce či soud zaujmou k navrhovanému odklonu, a to včetně výše 

nabízené peněžité částky, negativní stanovisko, mohou jej nanejvýše neschválit;491 ve světle 

dříve uvedeného přitom posuzují výši peněžité částky vždy ad hoc, ve vztahu k tomu kterému 

případu. Konkrétně přitom, pokud jde o majetkové poměry obviněného, na tomto místě bude 

státní zástupce či soud zkoumat zejména finanční příjem obviněného anebo skutečnosti jako 

například to, zda obviněný vlastní nemovitost, automobil či zda má vyživovací povinnost vůči 

dětem nebo jiným osobám; při tomto může využít zpráv, posudků a případně dalších dokladů 

jako jsou kupříkladu výpisy z bankovních účtů, opisy daňových přiznání, potvrzení od 

zaměstnavatele o výdělcích, posudek orgánu sociálního zabezpečení o majetkových poměrech 

obviněného, o sociální situaci obviněného apod.492 

 

Konečně, pokud jde o konkrétní výše peněžitých částek určených státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti, pak těmito údaji Ministerstvo spravedlnosti ČR podle jeho 

sdělení k mé žádosti o poskytnutí informací podle § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím nedisponuje. Tyto jsem se pokoušela zjistit též dotazem na Nejvyšší státní 

zastupitelství a Bílý kruh bezpečí; ani ty však nemají podle jejich sdělení předmětné údaje k 

dispozici. 

Pokud jde o Probační a mediační službu, pak podle jejího sdělení sledují její pracovníci 

tato data pouze orientačně v rámci evidence svých spisů, tedy se nejedná o data statistická. 

Probační a mediační služba mi však poskytla alespoň souhrnné údaje, jimiž disponuje, a jež se 

týkají odklonu narovnání; podle těchto činila v roce 2014 celková suma takto složených 

peněžitých částek 1 054 028 Kč, v roce 2015 pak 1 586 000 Kč a v roce 2016 celkem 959 462 

Kč. Protože se jedná pouze o data orientační, zcela teoreticky lze s přihlédnutím k celkovým 

počtům narovnání schválených v uvedených letech (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony 

v trestním řízení v aplikační praxi uvedené) učinit závěr, že průměrná výše jedné takové peněžité 

                                                 
489 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 81. 
490 Tamtéž. 
491 Tamtéž, s. 91. 
492 SOTOLÁŘ, A. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva 
spravedlnosti ČR, 2001, s. 90. 



 

 

 

146 

částky mohla v roce 2014 činit asi 6 300 Kč, v roce 2015 asi 9 900 Kč a v roce 2016 pak 7 300 

Kč, tedy se jednalo o částky poměrně dosti nízké.493 

Další relevantní data pak uvádí již pouze výzkum Institutu pro kriminologii a sociální 

prevenci, kdy z tohoto vyplývá, že v analyzovaných usneseních soudů o narovnání z let 1995 – 

1997 (k čemuž nutno samozřejmě podstatnou měrou přihlížet) činila nejnižší částka 1 000 Kč 

(jednalo se o obviněného učně), nejvyšší částka pak celých 120 000 Kč (v tomto případě se 

jednalo o cizího státního příslušníka, který zavinil dopravní nehodu se smrtelným následkem a 

jeho čistý měsíční příjem byl 250 000 Kč). Další konkrétní částky uváděné v datech tohoto 

výzkumu se pak pohybují nejčastěji v rozmezí od 15 000 Kč do 20 000 Kč; částky nižší či vyšší 

se zde objevují spíše jen výjimečně, kdy k tomuto možno uvést, že například u učňů, studentů či 

nezaměstnaných byly soudy za dostatečné shledány zpravidla částky nepřevyšující 10 000 Kč, 

pokud jde o částky vyšší, pak tyto činily kupříkladu 60 000 Kč anebo 80 000 Kč, kdy v obou 

případech šlo opět o obviněné z dopravních nehod se smrtelnými následky.494 

Peněžitou částku skládá obviněný v přípravném řízení na účet státního zastupitelství, v 

řízení před soudem pak na účet soudu, a to konkrétně jejím poukázáním na příslušný bankovní 

účet bezhotovostním převodem, anebo jejím složením na daný účet v hotovosti v bance či v 

pokladně soudu.495 Před konečným rozhodnutím o odklonu musí být dotazem na účtárnu vždy 

ověřeno, že byla peněžitá částka na účet skutečně složena, a to v celé výši. Pokud jde o praxi, 

pak podle výzkumu provedeného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci poukazovali 

obvinění ve vztahu k narovnání v letech 1995 až 1997 peněžitou částku většinou bezhotovostně 

na účet soudu, méně volili způsob složení jejím předáním na pokladně soudu; druhý způsob 

složení byl přitom volen především v případech, kdy bylo narovnání dohodnuto až v průběhu 

hlavního líčení a toto bylo za účelem složení částky odročeno.496 

 

6.2.6 Narovnání jako dostatečné vyřízení trestní věci 
 

Při rozhodování o tom, zda je narovnání v konkrétním případě dostatečným vyřízením 

trestní věci, je nutné přihlédnout k povaze a závažnosti spáchaného činu, míře, jakou byl 

přečinem dotčen veřejný zájem, osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům. 

                                                 
493 Tamtéž, s. 23. 
494 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; HÁKOVÁ, L. Vybrané problémy sankční politiky. Praha: Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci, 2005, s. 67 – 68. 
495 Srov. § 133 instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001 – Org, kterou se vydává 
vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
496 ROZUM, J.; KOTUAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1999, s. 68 – 69. 
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Povaha a závažnost trestného činu je ve smyslu hmotněprávního ustanovení § 39 odst. 

2 tr. zákoníku za jeho konkretizace především § 41 a 42 tr. zákoníku, jehož terminologie je na 

tomto místě zákonodárcem poněkud nevhodně užívána, dána zejména významem chráněného 

zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, včetně jejich intenzity, 

okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, 

záměrem nebo cílem. Závažnost činu je pak konkrétně z hlediska uvažovaného narovnání nutno 

hodnotit též v širších souvislostech role trestního práva v právním řádu a ve společnosti vůbec; 

Šámal na tomto místě správně uvádí, že dříve uvedené skutečnosti je potřeba vnímat z pohledu 

minimalizace trestní represe, jelikož pokud jsou trestným činem narušeny především vazby mezi 

obviněným a poškozeným, jež byly napraveny, je aplikace narovnání žádoucí.497 I když tak v 

konkrétním případě nebudou známé skutečnosti snižující závažnost činu pod obvyklou míru, 

mohou být dány podmínky pro schválení narovnání, pokud bude povaha konkrétního činu 

napovídat tomu, že jde především o výraz konfliktu mezi obviněným a poškozeným a ten byl již 

odstraněn anebo výrazně zmírněn vypořádáním jejich poměrů v rámci narovnání.498 

Osoba obviněného spoluurčuje závažnost činu s tím, že se může projevovat negativně, 

pozitivně i v kombinaci obojího, nejde však o jakkoli izolované hodnocení bez konkrétního 

vymezení vztahu obviněného ke spáchanému skutku (způsob provedení, okolnosti spáchání, 

míra zavinění, pohnutka). Významné je přitom zejména to, zda jde o pachatele ve věku blízkém 

mladistvým, pachatele prvotrestaného, recidivistu obecného či speciálního, to, jak se pachatel 

choval před činem a po něm, jaký je jeho psychický stav a vůbec úroveň duševního zdraví z 

hlediska eventuálně zmenšené příčetnosti apod.499 Uvedené okolnosti pak mohou závažnost 

spáchaného činu jak snižovat, tak zvyšovat. 

Osobní a majetkové poměry obviněného nesouvisí přímo s činem jako takovým, a to na 

rozdíl od osoby obviněného, jež má, jak bylo uvedeno, přímo ke spáchanému činu vztah. Na 

tomto místě se posuzuje sociální zařazení obviněného, jeho pracovní výsledky, výdělkové a 

finanční poměry, rodinný, zdravotní stav, vyživovací povinnosti aj., tedy okolnosti významné 

pro zamýšlený procesní postup narovnání z hlediska obviněného jakožto objektu působení.500 

Jak přitom vidno, významným a výslovně uvedeným kritériem jsou přitom v případě 

narovnání i majetkové poměry obviněného; takové zjištění majetkových poměrů obviněného je 

                                                 
497 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3523. 
498 Tamtéž, s. 3523. 
499 Tamtéž, s. 3535. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 
s. 96. 
500 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3525 – 3626. 
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přitom důležité zejména z hlediska náhrady škody a uvažování výše peněžité částky skládané 

obviněným na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti tak, aby se obviněný po úhradě 

uvedených částek neocitnul v krizové životní situaci.501 

Pokud jde o míru, jakou byl přečinem obviněného dotčen veřejný zájem, pak pojem 

veřejného zájmu není nikde definován a jeho výklad jako takový je ponechán soudní praxi. 

Obecně lze však říci, že toto kritérium je určováno zpravidla okruhem trestným činem 

obviněného zasažených společenských vztahů, zájmů a intenzitou zásahu do nich, tj. tím, zda 

trestný čin obviněného narušil soukromou sféru poškozeného, aniž by zároveň způsobil větší 

dopad na širší veřejnost.502 Jistým vodítkem pak na tomto místě může být též ustanovení § 163 

tr. řádu, jež v určitých případech zohledňuje vztah mezi obviněným a poškozeným. Na tomto 

místě, jinak bude zajisté dotčen veřejný zájem v případě krádeže cenných věcí v soukromém 

domě, jinak pak v případě odcizení významného obecního symbolu, např. barokní sochy. Pokud 

jde přitom o intenzitu jednání (zásahu) pachatele do chráněného zájmu, pak tato hraje 

významnou roli, pokud jde o znepokojení lidí; jestliže tak např. pachatel obdobně jako 

v předchozím případě odcizí v rámci své rodiny určitou finanční částku, pak míra dotčení 

veřejného zájmu bude nižší, než pokud stejnou finanční částku obviněný postupně odcizí 

z majetku osob pro něj neznámých (cizích). 

Čím méně byl přitom trestným činem obviněného dotčen veřejný zájem, tím spíše lze 

rozhodnout o narovnání.503 Narovnání by mělo být uplatňováno tehdy, jestliže má stát větší 

zájem na konsensu a vyrovnání vztahů mezi obviněným a poškozeným než na trestním postihu 

pachatele,504 když tento institut je primárně určen pro ty případy, kdy má spáchaný trestný čin 

povahu konfliktu mezi jeho pachatelem a obětí, přičemž narovnání má přispět k urovnání tohoto 

sporu.505 

Veškerá dříve uvedená kritéria je přitom opět nutné zkoumat nikoli izolovaně, nýbrž 

v komplexu věci, tj. ve vzájemné souvislosti. Kromě tohoto pak přirozeně, v případě narovnání 

musí mít orgány o tomto rozhodující vždy na paměti i samotný účel narovnání, tj. urovnání 

konfliktního stavu mezi obviněným a poškozeným. 

Na tomto místě pouze pro doplnění, Jelínek v minulosti uvažoval nad tím, že tehdy, 

pokud nemá stát na potrestání výrazný zájem, pak by dané jednání nemělo být vůbec trestné 

                                                 
501 NEDOROST, L.; VĚTROVEC, V. Institut narovnání. Právo a rodina. 2002, č. 11, s. 6 – 11. 
502 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 97 – 98. 
ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3524. 
503 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3524. 
504 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 732 – 733. 
505 CÍSAŘOVÁ, D.; ČÍŽKOVÁ, J. Několik poznámek k otázce narovnání jako zvláštního způsobu řízení, ratio legis 
a vztah k předpisům práva občanského. Trestní právo. 1998, č. 6, s. 11. 
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s tím, že dále kritizuje rozlišení mezi takovými trestnými činy, které mají spíše podobu konfliktu 

mezi obviněným a poškozeným a trestnými činy ostatními, které podle tohoto „stírá rozdíl mezi 

občanskoprávní (civilní) a trestní odpovědností, přičemž mezi oběma druhy jsou kvalitativní 

rozdíly.“506 

 

6.3 Postup v řízení o narovnání 

 

Lze říci, že procesní postup se v případě narovnání skládá ze dvou na sebe navazujících 

fází.507 

 

6.3.1 První fáze řízení o narovnání 
 

První fáze řízení o narovnání se odehrává v podstatě mimosoudně a jako taková je 

převážně v režii obviněného, popř. jeho obhájce, který je zpravidla vždy iniciátorem takového 

postupu, a poškozeného, za případně intenzívní součinnosti mediátora (zprostředkovatele) 

Probační a mediační služby. 

V této souvislosti, narovnání je považováno za tradiční mediační institut.508 Je 

nepochybné, že mediace může výrazně usnadnit proces narovnání509 s tím, že kromě toho má i 

další, již dříve v Kapitole Alternativní způsoby řešení trestních věcí, Podkapitole Systematika 

alternativních způsobů řešení trestních věcí, uvedené výhody. Při praktické realizaci narovnání 

vyvstává zřetelně potřeba specializovaných subjektů, jež by byly legislativně i institucionálně 

vybaveny a které by zajišťovaly zprostředkování mimosoudního vyjednávání, kontakty pachatele 

(obviněného) a oběti (poškozeného), uzavírání potřebných dohod a účinně tak přispívaly k 

zakončení trestního stíhání narovnáním. Pro tento názor svědčí již zkušenost, že v praxi 

uplatňovaná aktivita procesních stran v procesu narovnání není vždy dostatečná, resp. efektivní a 

soud musí s ohledem na své postavení dbát o svou nestrannost.510 Ačkoli přitom není mediace 

nutným předpokladem narovnání, na tomto místě ovšem poněkud překvapuje relativně nízká 

mediační činnost probačních úředníků při realizaci tohoto institutu; v letech 2005 až 2007 bylo 

soudy a státními zástupci schváleno celkem 624 narovnání s tím, že podle dostupných 

                                                 
506 JELÍNEK, J. K novelám trestních kodexů v roce 1995. Kriminalistika. 1995, č. 4, s. 271. 
507 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 736. 
508 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 87. 
509 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 865 – 866. 
510 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3513 – 3514. 
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statistických údajů o mediaci byla uskutečněna mediace pouze u 90 z nich, tj. v pouhých 14,4 % 

případů, které skončily narovnáním.511 

Tak nebo tak, výsledkem mimosoudního jednání za případné účasti mediátora je pak 

dohoda o narovnání, tedy o kompletním vypořádání vztahů mezi obviněným a poškozeným.512 

Tato dohoda může být připravena obviněným (jeho obhájcem), poškozeným (jeho zmocněncem) 

anebo např. probačním úředníkem. Jako taková musí být vždy srozumitelná, jasně formulovaná a 

prakticky realizovatelná s tím, že řešení obsažené v takové dohodě musí respektovat požadavek 

uspokojení zájmů obviněného i poškozeného, stejně jako právní rámec a odůvodněné zájmy 

ostatních dotčených osob. 

Takto dosažená dohoda o narovnání musí být poté akceptována a schválena ze strany 

státního zástupce anebo soudu, tedy též z hlediska veřejného zájmu. 

 

K problematice dohody o narovnání v případě obviněné právnické osoby se v minulosti 

vyjádřil Kuchta v tom smyslu, že „může nastat situace, kdy by jedna z obviněných osob využila 

možnosti narovnání, a řízení proti druhé spoluobviněné osobě by pokračovalo. Druhá osoba, ať 

již v konkrétním případě osoba fyzická nebo právnická, by již nemohla odklonu v pozdějším 

stadiu řízení využít, neboť poškozeným již škoda byla nahrazena.“513 Uvedené se však jednak 

týká i spoluobviněných fyzických osob, a tedy nejde pouze o problém obviněné právnické osoby, 

jednak je pak možné řešit v praxi podobné situace zejména tak, že se spoluobvinění navzájem 

zkontaktují, škodu uhrazenou jedním z těchto mezi sebou zcela vypořádají a následně vyhotoví 

přípis příslušnému orgánu v tom smyslu, že škoda byla uhrazena oběma obviněnými, resp. se 

souhlasem druhého spoluobviněného. 

 

6.3.2. Druhá fáze řízení o narovnání 
 

Druhá fáze řízení o narovnání se odehrává v řízení před státním zástupcem anebo 

soudem, kdy dochází k úřední aprobaci dosažené dohody a ke konečnému uzavření trestního 

případu. Tuto fázi můžeme dělit do dvou základních částí, a to na nejprve obligatorně státním 

                                                 
511 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; LUPTÁKOVÁ, M.; SCHEINOST, M.; TOMÁŠEK, J. Uplatnění mediace v 
systému trestní justice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 13. 
512 ADAMCOVÁ, Z.; VĚTROVEC, V. Odklony a alternativy v trestním řízení. Právo a rodina. 2002, č. 1, s. 1 – 5. 
513 KUCHTA, J. Alternativy v rámci trestní odpovědnosti a trestání v České republice se zaměřením na trestné činy. 
In: KOTÁSEK, J.; BEJČEK, J.; KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; 
POLČÁK, R.; ŠABATA, J. Dny práva 2012. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 1542 [cit. 
30. 5. 2018]. Dostupný z WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html>. 
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zástupcem anebo soudem provedený výslech obviněného a poškozeného, a dále na samotné 

rozhodnutí o narovnání. 

 

Výslech obviněného a poškozeného 

 

Ještě před samotným rozhodnutím o schválení narovnání státní zástupce v přípravném 

řízení a soud v řízení před soudem vždy obligatorně poučí obviněného a poškozeného o jejich 

právech a podstatě narovnání a následně tyto vyslechne s tím, že tímto výslechem pouze 

upřesňuje skutečnosti, které jsou jako takové významné z hlediska rozhodnutí o schválení 

narovnání a orgán provádějící výslech se tímto ujišťuje o tom, že k narovnání mezi obviněným a 

poškozeným došlo zcela dobrovolně, bez nátlaku a obě strany jsou si plně vědomy podstaty a 

následků rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání.514 Tento výslech tak 

nemá povahu důkazního prostředku,515 neprovádí se zde dokazování skutkových okolností k věci 

samé, nijak se zde neodstraňují pochybnosti stran zjištěného skutkového stavu, tedy není např. 

zapotřebí, aby obviněný v rámci výslechu detailně vylíčil skutečnosti, které jsou předmětem jeho 

obvinění apod. 

Konkrétně přitom, státní zástupce anebo soud vyslechne obviněného a poškozeného 

zejména ke způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, k tomu, zda byla dohoda o 

narovnání učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Obviněný je pak slyšen 

také k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání, tedy 

toho, že se takto vzdává práva na řádný proces, k tomu, jakým způsobem byla uspokojena 

trestným činem vzniklá újma, a jakou částku složil na účet státního zastupitelství anebo soudu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Součástí výslechu obviněného pak musí být i 

prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a to s tím, že vyslýchající orgán má povinnost 

přesvědčit se, že obviněný činí takové prohlášení zcela svobodně, vážně a určitě (§ 310 odst. 1 tr. 

řádu).516 

Jestliže bylo trestným činem poškozeno více osob, je ve smyslu dříve uvedeného nutno 

vyslechnout všechny tyto, přičemž pokud by, byť jediná z poškozených osob, vyjádřila stran 

narovnání negativní stanovisko, bylo by schválení narovnání bez dalšího vyloučeno. 

Pokud je pak ve smyslu § 310 odst. 3 tr. řádu poškozenou právnická osoba, lze 

důsledkem novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. namísto výslechu 

                                                 
514 RIZMAN, S.; ŠÁMAL, P.; SOTOLÁŘ, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 
Trestní právo. 1997, č. 3, s. 6 – 15. 
515 NEZKUSIL, J. Narovnání jako forma odklonu. Právník. 2007, č. 10, s. 1105. 
516 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 760. 



 

 

 

152 

statutárního zástupce anebo jiné osoby oprávněné jednat jejím jménem opatřit její písemné 

prohlášení ke dříve uvedeným okolnostem. 

Jestliže je na druhé straně právnická osoba osobou obviněnou, pak by podle Draštíka 

měla být dříve uvedeným způsobem vyslechnuta fyzická osoba, která může za právnickou osobu 

ve smyslu § 34 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob činit úkony v trestním řízení.517 

S tímto názorem však nesouhlasím, když problémem na tomto místě je nutné výslovné 

prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, činěné v rámci takového 

výslechu. Jak bylo uvedeno již dříve v této Kapitole, toto prohlášení by měla činit spoluobviněná 

fyzická osoba, jejíž jednání je právnické osobě podle § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob přičítáno. Pokud jde o další okolnosti či obsah výslechu, pak ve vztahu 

k tomuto je možné spokojit se s osobou, která může za právnickou osobu ve smyslu § 34 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob činit úkony v trestním řízení, zejména pokud jde o 

souhlas s vyřízením trestní věci narovnáním. V ideálním případě by tak měly být slyšeny obě 

dříve uvedené osoby. 

 

Rozhodnutí o narovnání 

 

Ještě předtím, než státní zástupce anebo soud přikročí k finálnímu rozhodnutí o 

narovnání, je zapotřebí zkoumat, zda nejsou v daném případě splněny předpoklady pro 

rozhodnutí ve smyslu § 171 až 173 tr. řádu, tj. pro postoupení věci, zastavení trestního stíhání 

anebo přerušení trestního stíhání, když tyto, ačkoli tak zákon výslovně nestanoví, mají z povahy 

věci před narovnáním přednost; některé z těchto postupů je přitom v řízení zapotřebí uplatnit 

vždy obligatorně (k tomuto srov. znění ustanovení § 171, § 172 odst. 1 a § 173 tr. řádu), 

v ostatních případech je pak vždy nutné vybrat aplikaci takového procesního postupu, který je 

pro obviněného nejpříznivější518 tak, aby byla skutečně realizována zásada minimalizace trestní 

represe a současně akcentována zásada rychlosti řízení, v souvislosti s odklony v trestním řízení 

pak zejména pokud jde o institut fakultativního zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 

písm. c) tr. řádu. K tomuto závěru pak došla v minulosti též judikatura, kdy například Krajský 

soud v Českých Budějovicích uvedl, že „zastavení trestního stíhání podle ustanovení § 172 odst. 

2 písm. c) tr. řádu přichází v úvahu pouze v případech, kdy kompletního účelu trestního řízení, 

zejména odstranění škodlivého následku, je již dosaženo v době, kdy je podle tohoto ustanovení 
                                                 
517 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3531. DRAŠTÍK, A. 
Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 758 a 760 – 761. 
518 Srov. např. SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2000, s. 41 – 42. 
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rozhodováno a obviněného tak není potřeba motivovat k vedení řádného života hrozbou 

trestněprávními sankcemi. V případech, kdy škodlivý následek ke dni rozhodování odstraněn 

není, je nutno namísto postupu podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu využít postup podle § 307 

nebo § 309 tr. řádu o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání.“519 

Ještě před samotným rozhodnutím o schválení narovnání pak musí být také ověřeno, zda 

byla obviněným na účet státního zastupitelství anebo soudu složena peněžitá částka určená státu 

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, a to v celé výši.520 

 

Pokud jde o samotné rozhodování o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, pak 

dříve mohlo být o tomto rozhodnuto pouze soudem, a to jak v přípravném řízení (na návrh 

státního zástupce), tak v řízení před soudem, a to proto, že rozhodnutí o schválení narovnání 

představovalo rozhodnutí konečné, na rozdíl od rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, které státní zástupce v přípravném řízení učinit mohl. Vzhledem k tomu, že však teorie a 

praxe dospěla postupem času zcela správně k závěru, že ačkoli je rozhodnutí o narovnání 

rozhodnutím definitivním, toto není rozhodnutím o vině obviněného trestným činem s tím, že 

osoba státního zástupce představuje v přípravném řízení dostatečnou záruku toho, že bude 

vydáno správné a spravedlivé rozhodnutí, je zapotřebí urychlit vyřizování trestních věcí tímto 

způsobem a spolu s tím se zasadit též o snížení nápadu soudu, novelou trestního řádu byla 

později přenesena pravomoc rozhodnout o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání 

v přípravném řízení ze soudu na osobu státního zástupce. 

Státní zástupce anebo soud mohou o narovnání rozhodnout jak z vlastní iniciativy, tak 

z iniciativy zejména obviněného, jeho obhájce anebo např. probačního úředníka. 

Státní zástupce může o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání rozhodnout od 

okamžiku zahájení trestního stíhání až do okamžiku, kdy by jinak podal obžalobu. Rozhodnutí 

soudu o schválení narovnání pak přichází v úvahu v rámci předběžného projednání obžaloby (§  

188 odst. 1 písm. f) tr. řádu) s tím, že stejné rozhodnutí může učinit též samosoudce v rámci 

přezkoumání obžaloby, resp. návrhu na potrestání ve smyslu § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, dále 

pak při hlavním líčení (§ 223a odst. 1 tr. řádu), mimo hlavní líčení (§ 231 odst. 1 tr. řádu) anebo 

v hlavním líčení ve zjednodušeném řízení konaném před samosoudcem (§ 314d tr. řádu). 

Obdobně může soud postupovat i v rámci předběžného projednání návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu podle § 314p odst. 2 písm. e) tr. řádu a během samotného rozhodování o návrhu na 

                                                 
519 Srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 4 To 191/2003. 
520 Srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 2. 1998, sp. zn. 11 To 70/1998. 
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schválení dohody o vině a trestu (§ 314r odst. 5 tr. řádu). O narovnání může být rozhodnuto 

podle § 257 odst. 1 písm. d) tr. řádu též v odvolacím řízení. 

Rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání má formu usnesení. Toto 

obsahuje po úvodní části v části výrokové dva výroky, tj. výrok o schválení narovnání a výrok o 

zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká. 

Obsahem výroku o schválení narovnání musí být vždy popis skutku, jehož se narovnání týká, 

jeho právní posouzení, obsah narovnání zahrnující výši uhrazené škody nebo škody, k jejíž 

úhradě byly provedeny potřebné úkony, rozsah bezdůvodného obohacení, který byl vydán nebo 

k jehož vydání byly provedeny potřebné úkony, případně způsob jiného odčinění újmy vzniklé 

přečinem a peněžitá částka určená státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti (§ 311 tr. 

řádu). 

Po uvedené části výrokové by pak v navazujícím odůvodnění usnesení mělo být 

vysvětleno, z jakých skutečností a důkazů příslušný orgán při rozhodování o narovnání vycházel 

a jakými právními úvahami se při tom řídil, a to též ve vztahu k právní kvalifikaci daného 

skutku, vyjádření o tom, že bylo přihlédnuto k povaze a závažnosti spáchaného činu, míře, jakou 

byl trestným činem dotčen veřejný zájem, osobě obviněného a jeho osobním, jakož i 

majetkovým poměrům. Dále by se měl v odůvodnění usnesení státní zástupce anebo soud 

vypořádat i se vším, co souvisí se škodou trestným činem způsobenou, tj. jak tato vznikla, jak 

byla odčiněna obviněným, kdy se takto stalo apod. Konečně by neměl rozhodující orgán 

opomenout též úvahu stran výše peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti. 

V poučení o opravném prostředku se poté uvede, kdo je proti usnesení o narovnání 

oprávněn podat opravný prostředek (stížnost), v jaké lhůtě může takto učinit, u jakého orgánu, 

jaký orgán bude o stížnosti rozhodovat a to, že stížnost podaná včas a oprávněnou osobou má 

odkladný účinek. 

Jakmile usnesení o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání nabude právní moci 

a stane se vykonatelným, příslušný orgán zajistí, aby byla peněžitá částka určená státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti složená obviněným poukázána Ministerstvu 

spravedlnosti ČR.521 

Rozhodnutí o narovnání vytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté (srov. § 11 odst. 1 

písm. h) tr. řádu), tedy v budoucnu brání vést proti téže obviněnému trestní stíhání pro týž 

skutek, jestliže toto nebylo zrušeno v předepsaném řízení, tj. cestou mimořádných opravných 

                                                 
521 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3536. 
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prostředků. Z pohledu obhajoby obviněného tedy představuje rozhodnutí o narovnání 

jednoznačně příznivější rozhodnutí než rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

neboť v případě narovnání se obviněnému nestanoví zkušební doba a poté, co se rozhodnutí o 

schválení narovnání stane pravomocným, je trestní stíhání obviněného definitivně skončeno. 

 

Proti usnesení o narovnání mohou podat stížnost obviněný, poškozený a pokud jde o 

rozhodnutí o narovnání učiněné soudem, pak je na tomto místě oprávněnou osobou též státní 

zástupce. Výjimku z uvedeného pak představuje rozhodnutí o narovnání učiněné odvolacím 

soudem (srov. § 141 odst. 2 tr. řádu), kdy v tomto případě je však možné podat proti usnesení o 

narovnání dovolání; na tomto místě je ovšem znevýhodněn poškozený, jenž k podání tohoto 

mimořádného opravného prostředku jako takový oprávněn není. Stížnost mohou podat 

jmenované osoby ve smyslu § 143 tr. řádu do tří dnů od oznámení usnesení, a to u orgánu, proti 

jehož usnesení stížnost směřuje; stížnost má odkladný účinek (§ 143 a § 309 odst. 2 tr. řádu). 

Důvodem stížnosti může být přitom jak na straně obviněného, tak poškozeného např. to, že 

souhlas s narovnáním nebyl udělen svobodně; v tomto směru tedy slouží stížnost jako významná 

pojistka spravedlivého procesu, a to např. na rozdíl od slovenské právní úpravy, která v případě 

smíru, tj. slovenské obdoby narovnání, poškozenému právo stížnosti nepřiznává (k tomuto blíže 

srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení ve vybraných zahraničních právních úpravách, 

Podkapitole Slovenská právní úprava odklonů v trestním řízení, uvedené). 

 

Pravomocné rozhodnutí o narovnání je pak možné napadnout též mimořádnými 

opravnými prostředky. Konkrétně přitom přichází na tomto místě za splnění příslušných 

podmínek v úvahu dovolání podle § 265a a násl. tr. řádu, stížnost pro porušení zákona podle § 

266 a násl. tr. řádu a obnova řízení podle § 277 a násl. tr. řádu. 

 

Negativní rozhodnutí o narovnání státní zástupce anebo soud nevydává; jestliže neshledá 

pro postup podle § 309 tr. řádu podmínky, pak činí úkony směřující k rozhodnutí věci v řádném 

procesu. Narovnání přitom může státní zástupce anebo soud neschválit např. z důvodu zjevně 

nepřiměřených požadavků poškozeného, nedostatečné vstřícnosti obviněného apod.522 Jestliže 

příslušný orgán nerozhodne o schválení narovnání, ačkoli částka určená státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti byla již složena na účet státního zastupitelství anebo soudu, zajistí 

                                                 
522 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 737. 
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předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce její vrácení obviněnému (§ 362 odst. 1 

tr. řádu).523 

 

Rozhodnutí o schválení narovnání je ve smyslu § 313 tr. řádu evidováno jako skutečnost 

významná pro trestní řízení podle zvláštního zákona, tj. zákona o Rejstříku trestů. Záznam o 

tomto rozhodnutí se však může objevit pouze v opisu z evidence Rejstříku trestů určeném pro 

soud, státního zástupce, policejní orgán anebo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Naopak ve výpisu 

z evidence Rejstříku trestů určeném pro obviněného a další subjekty nesmí být toto rozhodnutí 

uvedeno, neboť toto neřeší otázku viny, a tedy jej nelze směšovat s pravomocným odsuzujícím 

rozsudkem ani považovat za rozhodnutí svou povahou rozsudku blízké, což je pro obviněného 

významné zejména pokud jde o prokazování jeho bezúhonnosti z nejrůznějších důvodů, např. při 

hledání zaměstnání.524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
523 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3536. 
524 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. 1. vydání. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 770 a 772. 
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7 Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
 

7.1 Úvodem ke zkrácenému přípravnému řízení 
 

Důsledkem novely provedené zákonem č. 265/2001 Sb. (tzv. velká novela trestního řádu) 

bylo diferencováno přípravné řízení trestní, kdy s účinností od 1. 1. 2002 lze toto konat ve třech 

formách, tj. formě standardní, rozšířené a zkrácené. Uvedená novela přitom rozčlenila 

předsoudní stadium trestního řízení v závislosti na závažnosti a složitosti činu, který je 

předmětem řízení; zkrácené přípravné řízení má být takovou formou přípravného řízení, ve které 

je vhodné projednávat ty nejméně závažné, skutkově i právně jednoduché trestné činy, a to 

rychle a efektivně. 

Podle ustanovení § 179a tr. řádu lze zkrácené přípravné řízení konat o trestných činech, o 

nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu, a na které zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, a to za současného předpokladu, že podezřelý 

byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, anebo (alternativně) byly v průběhu prověřování 

trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání zjištěny skutečnosti, jinak 

odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě dvou 

týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a 

jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován, postavit před soud. Zkrácené přípravné řízení pak 

nelze konat, jestliže je dán důvod vazby a nejsou splněny podmínky pro předání zadrženého 

podezřelého spolu s návrhem na potrestání soudu, nebo jsou dány důvody pro konání společného 

řízení o dvou nebo více trestných činech a alespoň o jednom z nich je třeba konat vyšetřování (§ 

179f odst. 1 tr. řádu). Jestliže jsou uvedené podmínky splněny, jsou orgány činné v trestním 

řízení tuto zvláštní úpravu řízení vedoucí k meritornímu rozhodnutí (zkrácené přípravné řízení) 

povinny aplikovat;525 jako taková má tedy přednost před obecnou úpravou a pokud není 

uvedeným způsobem postupováno, jsou tímto porušena základní práva obviněného, mezi které 

patří i právo na to, aby byla jeho věc projednána v co nejkratší možné lhůtě, a současně s tím i 

oprávněný zájem společnosti na tom, aby byli pachatelé trestných činů podle zákona spravedlivě 

potrestáni. 

Co je přitom pro tuto část textu práce zejména podstatné, je to, že osoba, proti níž se 

zkrácené přípravné řízení vede, tj. „podezřelý“, má podle § 179b odst. 2 tr. řádu stejná práva jako 

obviněný, zejména pokud jde o právo být řádně poučen o dále uvedených institutech (formách 

                                                 
525 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 541. 
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odklonu v trestním řízení ve zkráceném přípravném řízení) s tím, že tomuto musí být dána 

možnost veškerá svá práva plně uplatnit.526 

 

Ačkoli je zkrácené přípravné řízení formou přípravného řízení určenou pro projednávání 

méně závažných trestných činů rychlým a efektivním způsobem, až do 1. 7. 2004 byla zcela 

paradoxně k tomuto jeho problémem nemožnost aplikace institutů, které by takové rychlé a 

efektivní vyřešení věci ještě více podpořily, tj. odklonů v trestním řízení, neboť v rámci 

zkráceného přípravného řízení není vůči osobě ještě zahájeno trestní stíhání a tato je stále 

v pozici podezřelého; nadto pak, možnost použít některý z odklonů nevyplývala ani z ustanovení 

§ 179c odst. 2 tr. řádu, který obsahuje výčet možných postupů státního zástupce ve věci, v níž 

probíhá zkrácené přípravné řízení.527 Mohlo tak docházet k tomu, že se pachatel méně závažného 

trestného činu dostal do situace, ve které by jakožto obviněný splňoval např. veškeré podmínky 

pro podmíněné zastavení trestního stíhání, přičemž pouze kvůli tomu, že byla jeho trestní věc 

vedena ve zkráceném přípravném řízení, musel být i za takovýchto okolností postaven před soud. 

Takovou nešťastnou právní úpravu pak státní zástupci řešili mnohdy tak, že spolu s podáním 

návrhu na potrestání, se kterým (konkrétně jeho doručením soudu) je podle § 314b odst. 1 tr. 

řádu teprve spojeno zahájení trestního stíhání jako takové, soudu sdělili, že navrhují, aby bylo 

trestní stíhání podmíněně zastaveno. Pokud jde o soudy, pak ty však rozhodovaly po podaném 

návrhu na potrestání často a bez dalšího trestním příkazem o vině obviněného, a to vedeny 

snahou po rychlém a jednoduchém vyřízení věci; teprve tehdy, pokud obviněný podal odpor, 

posoudily věc také z hlediska možného užití odklonu v trestním řízení. 

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a možnost odložit věc za současného 

schválení narovnání byly jakožto formy odklonu ve zkráceném přípravném řízení z důvodu 

proporcionality mezi standardním přípravným řízením a přípravným řízením zkráceným,528 

snížení zátěže soudů a tím i finančních nákladů spojených s jejich činností,529 zavedeny do 

trestního řádu novelou provedenou zákonem č. 283/2004 Sb. s účinností k 1. 7. 2004. 

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a možnost odložit věc při schválení 

narovnání však jako takové zcela speciální formy odklonu v trestním řízení nepředstavují, neboť 

se fakticky jedná pouze o přizpůsobenou právní úpravu podmíněného zastavení trestního stíhání 

                                                 
526 ŠČERBA, F. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. Bulletin advokacie. 2006, č. 5, s. 22. 
527 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 104. 
528 ŠČERBA, F. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. Bulletin advokacie. 2006, č. 5, s. 22. 
529 SVATOŠ, R. Je možné zneužívat novelizovaný institut zkráceného přípravného řízení? Státní zastupitelství. 
2012, č. 2, s 55. 
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a narovnání zkrácenému přípravnému řízení. Jisté odlišnosti mezi uvedenými instituty však 

existují; zejména na tyto se přitom budu v dalším textu této Kapitoly soustředit. 

Obě dále uvedené formy odklonu ve zkráceném přípravném řízení jsou aplikovatelné i 

pokud jde o zkrácené přípravné řízení vedené proti podezřelé právnické osobě, a to s odchylkami 

uvedenými již v Kapitole Podmíněné zastavení trestního stíhání a Kapitole Narovnání. 

 

7.2 Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 

 

Právní úpravu podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nalezneme v 

ustanovení § 179g a násl. tr. řádu. Obdobně jako rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, i podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je mezitímním rozhodnutím sui 

generis. 

Podmíněné odložení návrhu na potrestání je podle Důvodové zprávy jako takové svým 

charakterem „varováním, jehož se podezřelému dostává předtím, než jeho případ bude předán 

soudu k dalšímu trestnímu stíhání, pokud by se nepoučil, nevyhověl uloženým podmínkám, 

případně se opět dopustil protiprávního jednání“530, přičemž sloužit má především „k urovnání 

narušených vztahů mezi obviněným a poškozeným a rychlejšímu uspokojení nároku 

poškozeného.“531 Pokud jde o stát, pak přednostním důvodem nové právní úpravy byla 

předpokládaná celková hospodárnost trestního řízení, především tedy úspory státního rozpočtu. 

Původně byla právní úprava podmíněného odložení podání návrhu na potrestání velmi 

stručná a tato se i přes zřejmou podobnost s institutem podmíněného zastavení trestního stíhání 

ve své právní úpravě v mnohém odlišovala. Takové odlišnosti byly přitom neopodstatněné a jako 

takové pouze značně limitovaly možnou využitelnost této formy odklonu. Jak bude z dalšího 

textu této Podkapitoly patrné, v současné době jsou však mezi těmito dvěma instituty, a to 

důsledkem četných novelizací, završených zejména novelou provedenou zákonem č. 193/2012 

Sb., pouze malé rozdíly. 

Tento institut je tak obdobou podmíněného zastavení trestního stíhání, která je jako 

taková pouze přizpůsobena zvláštním rysům zkráceného přípravného řízení. Podmíněnost je 

přitom v případě tohoto odklonu vázána na moment podání návrhu na potrestání, neboť, jak bylo 

                                                 
530 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 283/2004 Sb. Beck-online [cit. 20. 5. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6mrygnpwi6q>. 
531 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6mrygnpwi6q
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již dříve uvedeno, trestní stíhání je v případě zkráceného přípravného řízení zahájeno až 

okamžikem doručení návrhu na potrestání soudu (srov. § 314b odst. 1 tr. řádu).532 

 

7.2.1 Podmínky aplikace podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 
 

Státní zástupce může podle § 179g odst. 1 tr. řádu namísto podání návrhu na potrestání 

rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá, jestliže se podezřelý k 

činu doznal, v případě způsobení škody tuto nahradil, nebo s poškozeným o její náhradě 

uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, resp. vydal bezdůvodné 
obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil 

jiná vhodná opatření k jeho vydání, s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání 

vyslovil souhlas, a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 

životu a k okolnostem případu lze takové rozhodnutí důvodně považovat za dostačující. 

 

Pokud uvedené podmínky porovnáme s těmi, které stanoví trestní řád pro případ aplikace 

podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu, zjistíme, že tyto se kryjí 

s tím, že v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání absentuje pouze výslovně 

uvedené vymezení okruhu trestných činů, v případě kterých lze tímto způsobem postupovat. 

Podrobný výklad k jednotlivým předpokladům aplikace podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání tak na tomto místě nepokládám za jakkoli smysluplný; v dalším textu této Podkapitoly 

zmíním pouze ty nejdůležitější zvláštnosti v případě podmínek aplikace podmíněného odložení 

podání návrhu na potrestání, přičemž v podrobnostech odkazuji přiměřeně na to, co bylo k těmto 

uvedeno již v Kapitole Podmíněné zastavení trestního stíhání. 

 

Trestný čin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na který 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let 

 

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání ustanovení § 179g odst. 1 tr. řádu 

výslovně nestanoví, na jaký okruh trestných činů podmíněné odložení podání návrhu na 

potrestání dopadá. Tento je tak dán obecným ustanovením § 179a tr. řádu uvádějícím podmínky 

zkráceného přípravného řízení, tj. jde o trestné činy, o kterých přísluší konat řízení v prvním 

                                                 
532 ŠČERBA, F. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. Bulletin advokacie. 2006, č. 5, s. 22. 
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stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje pět let. 

V tomto směru tak existuje mezi podmíněným zastavením trestního stíhání a 

podmíněným odložením podání návrhu na potrestání rozdíl, který je však fakticky spíše malý. 

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nepřichází v úvahu u trestných činů, u kterých 

trestní zákon stanoví sazbu trestu odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, a dále 

pak v případě trestných činů, o nichž je věcně příslušný rozhodovat v prvém stupni krajský 

soud.533 Okruh trestných činů, v případě kterých je možné aplikovat podmíněné odložení návrhu 

na potrestání, je tedy užší, než je tomu v případě podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Na tomto místě přitom též z důvodu analýzy dalších (historických) předpokladů 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nutno uvést, že ještě před novelou 

provedenou zákonem č. 459/2011 Sb. bylo zkrácené přípravné řízení limitováno okruhem 

trestných činů s nejvyšší možnou horní hranicí trestní sazby ve výši tří let, a to za současně 

splněné podmínky věcné příslušnosti okresního soudu v prvém stupni.534 

Užití podmíněného odložení návrhu na potrestání z povahy věci předpokládá vysokou 

úroveň operativnosti a preciznosti jak státního zástupce, tak i policejních orgánů, protože veškeré 

potřebné úkony, které se týkají dokazování, musí být jako takové provedeny vzhledem k typu 

přípravného řízení ve velmi krátkém časovém úseku; toto by však, alespoň teoreticky, nemělo 

činit problém, když by se v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, jak 

z výše uvedeného vidno, mělo alespoň teoreticky jednat vždy o takové trestné činy, které jsou na 

první pohled zřejmé a jako takové nemají nijak složitý ani skutkový, ani právní základ. 

 

Souhlas podezřelého 

 

Souhlas podezřelého s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání musí být 

shodně jako v případě podmíněného zastavení trestního stíhání učiněn způsobem, který 

nevzbuzuje pochybnosti, přičemž tento je zapotřebí odlišovat od doznání. Souhlas podezřelého 

bude přitom nejčastěji opatřen státním zástupcem, avšak nelze vyloučit, že tento bude 

zaznamenán v protokolu o výslechu podezřelého již policejním orgánem. Z důvodu naprosto 

shodného charakteru a obsahu této podmínky pak ve zbytku nezbývá než odkázat na již uvedené 

v Kapitole Podmíněné zastavení trestního stíhání. 

                                                 
533 Tamtéž, s. 106. 
534 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 105. 
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Na tomto místě pouze záhodno uvést judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který v minulosti 

uvedl že „v případě, že obviněný souhlasil s možností postupu podle § 179g a násl. tr. řádu, 

avšak státní zástupce přesto podal u soudu návrh na potrestání, může soud považovat takový 

souhlas za dostačující pro postup podle § 307 tr. řádu.“535 

 

Doznání podezřelého 

 

Doznání podezřelého je vždy nutné opatřit procesně účinným způsobem, tj. v rámci 

výslechu podezřelého podle § 179b odst. 3 tr. řádu, přičemž jako takové musí být zaznamenáno 

do protokolu o tomto výslechu.536 Shodně jako je tomu v případě podmíněného zastavení 

trestního stíhání, i v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání se doznání musí 

po své obsahové stránce vztahovat na celý skutek; podezřelý se musí doznat ke skutkovým 

okolnostem věci naplňujícím zákonné znaky stíhaného trestného činu, tj. též zavinění a 

protiprávnost. Ani zde se doznání nevztahuje k samotné právní kvalifikaci,537 jako takové musí 

být doznání podporováno též dalšími důkazy (např. výpověďmi svědků) a podezřelý nemůže být 

k tomuto jakkoli donucován. 

 

Náhrada škody nebo vydání bezdůvodného obohacení poškozenému 

 

Ještě před novelou provedenou zákonem č. 459/2011 Sb. musel podezřelý nahradit jím 

způsobenou škodu zcela; nepostačovalo tedy, pokud by tento, shodně jako je tomu v případě 

podmíněného zastavení trestního stíhání, o náhradě škody uzavřel s poškozeným dohodu, resp. 

učinil jiná potřebná opatření k její náhradě. Taková limitace podezřelého co do možností 

nahradit poškozenému škodu byla přitom dána zřejmě důsledkem úvahy, že v případě spáchání 

méně závažných trestných činů, u kterých přichází v úvahu podmíněné odložení podání na 

potrestání, tj. do doby uvedené novely trestné činy s horní hranicí trestní sazby do tří let za 

současně splněné podmínky věcné příslušnosti okresního soudu v prvém stupni, nevzniká škoda, 

anebo tato sice vzniká, ale jako taková je zpravidla nízká, tedy by pro podezřelého nemělo být 

obtížné nahradit škodu jednorázově v plné výši; nadto pak byla v předmětné době, jak bude dále 

blíže uvedeno, zkrácena též délka zkušební doby, po kterou je povinen vést podezřelý v případě 

                                                 
535 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 5 Tdo 859/2012. 
536 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2379. 
537 Tamtéž, s. 2381. 
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podmíněného odložení podání návrhu na potrestání řádný život, což by v některých případech 

nemuselo postačovat pro splnění závazku podezřelého. 

V současné době však v případě náhrady škody anebo vydání bezdůvodného obohacení 

poškozenému platí v plném rozsahu to, co bylo uvedeno již dříve na místě tohoto předpokladu u 

podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Závěrem k této podmínce snad jen, vzhledem ke skutečnosti, že podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání je možné aplikovat pouze ve zkráceném přípravném řízení, které je 

poměrně rychlé, pak jestliže by chtěl podezřelý dosáhnout toho, aby byla jeho trestní věc 

vyřešena rychle, již ve stadiu přípravného řízení, a tedy nebyla projednávána soudem, je 

zapotřebí, aby tento reagoval velmi pohotově a stejně rychle činil i kroky pro splnění této 

podmínky. 

 

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání jako dostačující způsob vyřízení trestní 

věci 

 

I v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je potřeba zvažovat, zda 

bude takové řešení trestní věci možné důvodně považovat za dostačující, a to s přihlédnutím k 

osobě podezřelého, jeho dosavadnímu životu a okolnostem případu. Při posuzování tohoto se 

přitom postupuje, resp. zkoumají se shodná kritéria, jako v případě podmíněného zastavení 

trestního stíhání. 

 

Asperační varianty podmíněného odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 

2 tr. řádu 

 

Pokud jde o přísnější variantu podmíněného odložení podání návrhu na potrestání ve 

smyslu § 179g odst. 2 tr. řádu, pak na tomto místě jsou stanoveny další podmínky současně 

přistupující k podmínkám uvedeným v § 179g odst. 1 tr. řádu, jejichž realizace je v daném 

případě odůvodněna povahou a závažností spáchaného trestného činu, okolnostmi spáchání 

trestného činu anebo poměry podezřelého, přičemž těmito je závazek podezřelého ke 
zdržení se určité činnosti během zkušební doby, v souvislosti s níž se dopustil trestného 

činu, nebo složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

na účet státního zastupitelství podle zvláštního právního předpisu s tím, že tato částka není 

zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného činu; vyřešení trestní věci tímto způsobem pak 
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musí být možné vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu 

a k okolnostem případu důvodně považovat za dostačující. 

 

Na tomto místě lze v plném rozsahu odkázat na to, co bylo k těmto zostřujícím 

předpokladům podmíněného odložení podání návrhu na potrestání uvedeno již v Kapitole 

Podmíněné zastavení trestního stíhání. 

 

7.2.7 Postup v řízení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 
 

Rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je 

odklonem aplikovatelným pouze ve zkráceném přípravném řízení, může o tomto rozhodnout a 

vyřídit věc takovým způsobem pouze státní zástupce. 

Státní zástupce rozhoduje o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání poté, co je 

mu ze strany policejního orgánu předložena stručná zpráva o výsledku zkráceného přípravného 

řízení ve smyslu § 179c odst. 1 tr. řádu. Samozřejmým předpokladem úspěšného uplatnění této 

formy odklonu v trestním řízení přitom je, že již v samotném průběhu zkráceného přípravného 

řízení provedl policejní orgán potřebné úkony, tj. především zjištění rozhodných okolností 

případu, skutečností, které se vztahují k osobě podezřelého, a ve vhodných případech zajistil též 

jeho souhlas s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání.538 

O podmíněném odložení podání návrhu na potrestání je rozhodováno formou usnesení, 

které po úvodní části obsahuje v části výrokové popis skutku, jeho právní kvalifikaci, a to 

případně spolu s formou zavinění v konkrétním případě, stanovení zkušební doby, popřípadě 

povinnost podezřelého, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu náhrady škody nebo 

dohodu o vydání bezdůvodného obohacení, aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo 

aby v této době bezdůvodné obohacení vydal, popř. pak určení činnosti, které se podezřelý 

během zkušební doby zavazuje zdržet anebo výši peněžité částky určené státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti. 

Až do účinnosti již několikrát vzpomenuté novely trestního řádu provedené zákonem č. 

459/2011 Sb. mohla činit délka zkušební doby šest měsíců až jeden rok.539 Důvodem takto 

původně kratší zkušební doby v délce poloviny současné (ve smyslu ustanovení § 179g odst. 1 tr. 
                                                 
538 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2379. 
539 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 107. 
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řádu) byl přitom zejména zájem na urychleném konečném vyřízení trestní věci a samotná povaha 

ve zkráceném přípravném řízení v té době projednávaných málo závažných trestných činů. 

V současné době může činit délka zkušební doby šest měsíců až dva roky, v případě asperační 

varianty podmíněného odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak až 

pět let, přičemž jako taková počíná běžet právní mocí usnesení o podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání. 

 

Státní zástupce má i v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 

možnost uložit podezřelému pro dobu zkušební doby přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti směřující k vedení řádného života. 
 

Ve zbytku lze na tomto místě odkázat přiměřeně na již dříve v Kapitole Podmíněné 

zastavení trestního stíhání uvedené. 

 

Proti usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání může podat stížnost 

jak podezřelý, tak poškozený. Právo stížnosti však na tomto místě z povahy věci nenáleží 

státnímu zástupci, když se jedná o jeho vlastní rozhodnutí a o podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání nemůže být na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání 

rozhodnuto soudem. Stížnost má odkladný účinek. 

Na tomto místě lze pak zmínit recentní judikaturu Nejvyššího soudu ČR, podle které 

„není porušením zákazu reformationis in peius, jestliže o stížnosti podané podezřelým proti 

usnesení státního zástupce, kterým bylo podle § 179g odst. 1 tr. řádu podmíněně odloženo 

podání návrhu na potrestání, rozhodne státní zástupce vyššího státního zastupitelství tak, že jej 

zruší a ve věci přikáže znovu jednat a rozhodnout, ani není porušením zmíněného zákazu 

následné vydání usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání podezřelého (jako 

obviněného), resp. následné zamítavé usnesení státního zástupce o stížnosti. Usnesení o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a usnesení o zahájení trestního stíhání totiž 

vůbec nelze srovnávat hlediskem výhodnosti pro osobu, jíž se týkají, neboť nezpůsobují žádný 

okamžitý a definitivní výsledek řízení, ale vedou toliko k volbě procesní formy.“540 

 

Pokud jde o mimořádné opravné prostředky, nápravy je možné domáhat se pouze 

prostřednictvím stížnosti pro porušení zákona v intencích ustanovení § 266 tr. řádu. Proti 

                                                 
540 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 6 Tdo 1143/2016. 
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usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání není možné podat dovolání, což je 

dáno skutečností, že o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nemůže být 

rozhodnuto odvolacím soudem (§ 265a odst. 1, 2 tr. řádu a contrario), ani návrh na povolení 

obnovy řízení (§ 277 a násl. tr. řádu a contrario),541 když k tomuto Šámal, podle mého názoru 

zcela správně, uvádí, že „(...) je sporné, zda je obnova řízení přípustná proti pravomocným 

usnesením, kterými státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení podle § 179c odst. 2 písm. g) 

věc odložil, rozhodl-li o schválení narovnání při obdobném užití § 309 a násl. nebo podle § 179c 

odst. 2 písm. h) věc podmíněně odložil podle § 179g (podmíněně odložil podání návrhu na 

potrestání) a podezřelý se osvědčil, nebo se má za to, že se osvědčil (srov. § 179h odst. 1, 2), 

neboť tato rozhodnutí v sobě neobsahují rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. Proto podle 

našeho názoru proti těmto pravomocným usnesením obnova řízení přípustná není, byť podle § 

11a již nelze trestní stíhání proti téže osobě a pro týž skutek zahájit (srov. i § 179h odst. 3), což 

by však naopak mohlo nasvědčovat přípustnosti analogického použití důvodu obnovy řízení 

podle § 278 odst. 3. Vzhledem k tomu, že však takový důvod by byl uplatňován výlučně v 

neprospěch podezřelého (in malam partem), je podle našeho názoru obnova řízení proti těmto 

rozhodnutím na základě analogie vyloučena, když výčet rozhodnutí, proti kterým lze podat návrh 

na obnovu řízení, je taxativní a navíc by šlo o zásah do ústavně zaručených práv fyzických osob, 

konkrétně ústavně zaručené zásady ne bis in idem (srov. čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a 

svobod).“542 

 

Rozhodnutí o osvědčení podezřelého 

 

Jestliže podezřelý v průběhu zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání vedl řádný život, splnil povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné 

obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším uloženým 

omezením, rozhodne státní zástupce, který o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 

rozhodl v prvním stupni, o tom, že se podezřelý osvědčil (§ 179h odst. 1 tr. řádu). Toto 

rozhodnutí ve formě usnesení obsahuje výrok o osvědčení s odkazem na usnesení o podmíněném 

odložení podání návrhu na potrestání; další výrok o odložení věci pak toto rozhodnutí již 

neobsahuje. Usnesení o osvědčení podezřelého pak doplňuje původní rozhodnutí o podmíněném 

                                                 
541 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3374. Shodně též 
FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 
739. 
542 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3374. Shodně též 
DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. 1. vydání. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 568. 
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odložení podání návrhu na potrestání, kdy toto se stává nepodmíněným a nabývá účinků v 

ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) tr. řádu uvedených. 

 

V opačném případě může státní zástupce již během zkušební doby rozhodnout o tom, že 

se podezřelý neosvědčil. Trestní řád pak na tomto místě stanoví, že v takovém případě státní 

zástupce postupuje dále podle ustanovení § 179c až 179f tr. řádu (§ 179h odst. 1 tr. řádu); co je 

tímto však míněno, je jak v teorii, tak v praxi, předmětem sporů. Podle některých tak rozhodnutí 

o neosvědčení se podezřelého ve zkušební době, které má formu usnesení, obsahuje kromě 

výroku o neosvědčení též přímý příkaz policejnímu orgánu, který zkrácené přípravné řízení vedl, 

aby tento zahájil trestní stíhání (srov. § 179f odst. 2 písm. b) tr. řádu);543 pokud pak koná 

zkrácené přípravné řízení sám státní zástupce, zahájí trestní stíhání usnesením sám. Uvedené pak 

stanoví shodně též čl. 70 Pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8 z roku 2009.544 

Na tomto místě se lze však setkat i s názory, že po nabytí právní moci usnesení o tom, že se 

podezřelý ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání neosvědčil, je 

k soudu ve většině případů podáván návrh na potrestání.545 Šámal na tomto místě uvádí, že 

„slovy a dále postupuje podle § 179c až 179f se má na mysli, že státní zástupce rozhodne o 

konkrétním postupu v dané věci s přihlédnutím ke stavu řízení v době, kdy o neosvědčení 

podezřelého bylo rozhodnuto. Za podmínky, že by bez dalšího přicházelo v úvahu podat návrh na 

potrestání (§ 179c odst. 2 písm. a), 179d), podá návrh na potrestání. Lze usuzovat (ze smyslu a 

logiky této úpravy), že ho může podat i za situace, kdy již uplynula lhůta pro skončení 

zkráceného přípravného řízení, popř. může rozhodnout o jejím prodloužení. Ostatní alternativy 

uvedené v § 179c odst. 2 v úvahu mohou přicházet jen za splnění podmínek v těchto ustanoveních 

uvedených.“546 Draštík pak obdobně dochází k závěru, že „ve většině případů je ve věci podán 

návrh na potrestání, čemuž odpovídá i název institutu podmíněné odložení podání návrhu na 

potrestání, nelze však vyloučit ani učinění dalšího rozhodnutí podle § 179c odst. 2 nebo 3 či 

spíše podle § 179f odst. 2 písm. b) nebo c).“547 Závěrem k této problematice, samotná ustanovení 

§ 179c až 179f tr. řádu sice ze své povahy nijak nevylučují to, že může být návrh na potrestání 

podán, avšak na druhé straně již dávno uplynula lhůta pro skončení zkráceného přípravného 

řízení; s tím jsou pak spojeny i pochybnosti stran toho, zda v případě právní moci usnesení o 
                                                 
543 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 108. 
544 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. 9. 2009, č. 8/2009, o trestním řízení (čl. 70). 2009 
[cit. 10. 5. 2018]. Dostupný z WWW: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf>. 
545 ZEMAN, P. a kol. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2013, s. 116 – 117. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: 
Leges, 2014, s. 108. 
546 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2389 a 2391. 
547 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1366. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
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neosvědčení běží nová lhůta ke skončení zkráceného přípravného řízení, anebo zda se vydáním 

usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání fakticky staví lhůta ke skončení 

zkráceného přípravného řízení a tato pokračuje v běhu ode dne právní moci usnesení o 

neosvědčení.548 

Tak nebo tak, usnesení o neosvědčení se podezřelého ve zkušební době fakticky 

nahrazuje předchozí rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, když toto 

se stává dále bezpředmětným (srov. § 179f odst. 2 písm. b) tr. řádu).549 

 

I tehdy, pokud podezřelý v průběhu zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu 

na potrestání nevedl řádný život, nesplnil povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat 

bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, resp. nevyhověl 

dalším uloženým omezením, může státní zástupce výjimečně ponechat podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání v platnosti a současně prodloužit zkušební dobu až o jeden 

rok s tím, že zkušební doba nesmí překročit její maximální možnou délku, tj. pět let. 

 

I pokud jde o podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, je podezřelý chráněn před 

nečinností orgánů činných v trestním řízení prostřednictvím fikce, že se ve zkušební době 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání osvědčil. Tato nastane tehdy, jestliže do 

jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno některé z výše uvedených rozhodnutí, 

aniž na tom měl podezřelý vinu. Účinky fikce nastávají ex lege samotným uplynutím doby, tedy 

není zapotřebí, aby státní zástupce tuto skutečnost ještě jakýmkoli dalším rozhodnutím 

deklaroval. Opět přitom pouze na okraj, ještě před novelou trestního řádu provedenou zákonem 

č. 459/2011 Sb., tj. do 31. 12. 2011, byla stanovena doba pro vznik fikce osvědčení v délce 

pouhých šesti měsíců, a to z důvodu samotné povahy zkráceného přípravného řízení, které má 

jako takové cílit na rychlé vyřizování, v té době svou povahou velmi jednoduchých, trestních 

věcí. 

 

Proti usnesení o osvědčení anebo neosvědčení se podezřelého a usnesení o ponechání 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání v platnosti za současného prodloužení 

zkušební doby mohou podezřelý a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek (§ 179h 

odst. 4 tr. řádu). 

                                                 
548 Tyto dvě možné varianty uvádí DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2017, s. 1366. 
549 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2391. 
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Pravomocné rozhodnutí o osvědčení se obviněného ve zkušební době podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání, o neosvědčení se obviněného ve zkušební době 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání či ponechání podmíněného odložení podání 

návrhu na potrestání v platnosti lze pak z mimořádných opravných prostředků napadnout pouze 

stížností pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. řádu). 

 

Jestliže bylo o osvědčení podezřelého rozhodnuto kladně, popř. nastala fikce osvědčení, 

není tohoto možné opětovně trestně stíhat pro téže skutek; rozhodnutím o osvědčení anebo fikcí 

takového rozhodnutí vzniká překážka zahájení trestního stíhání (§ 11a odst. 1 písm. b) tr. řádu). 

 

7.3 Odložení věci při schválení narovnání 

 

Možnost státního zástupce odložit věc za současného schválení narovnání byla do právní 

úpravy zkráceného přípravného řízení zavedena stejnou novelou jako podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání, tj. zákonem č. 283/2004 Sb., který rozšířil ustanovení § 179c odst. 2 

tr. řádu o současné písm. g). 

Podle ustanovení § 179c odst. 2 písm. g) tr. řádu může státní zástupce věc odložit, 

pokud současně rozhodl o narovnání. Na postup při narovnání se přitom i ve zkráceném 

přípravném řízení užije obdobně ustanovení § 309 a násl. tr. řádu. 

 

7.3.1 Hlavní rozdíly mezi narovnáním ve zkráceném přípravném řízení a 
standardním přípravném řízení 
 

Hlavním rozdílem odložení věci při schválení narovnání podle § 179c odst. 2 písm. g) tr. 

řádu a narovnáním aplikovaným ve standardním přípravném řízení podle § 309 tr. řádu je na 

prvém místě opět okruh trestných činů, v případě kterých lze k narovnání přistoupit, když 

v případě zkráceného přípravného řízení tento představují trestné činy, o nichž lze konat 

zkrácené přípravné řízení, tj. trestné činy, v případě kterých stanoví trestní zákoník trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let a současně je u nich dána věcná 

příslušnost okresního soudu v prvém stupni. 

Rozdíl je též v označení osoby, která se v tomto případě s poškozeným narovnává, jako 

osoby podezřelé, tedy nikoli obviněné. 
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Dále pak, jestliže státní zástupce rozhodne o schválení narovnání ve zkráceném 

přípravném řízení, z povahy věci nezastaví trestní stíhání, když toto nebylo ještě zahájeno, nýbrž 

věc odloží. Takové rozhodnutí ve formě usnesení tak obsahuje po úvodní části v části výrokové 

dva výroky, tj. výrok o schválení narovnání a výrok o odložení věci pro skutek, ve kterém je 

spatřován trestný čin, jehož se narovnání týká. V jednotlivostech lze na tomto místě přiměřeně 

odkázat na již dříve v Kapitole Narovnání uvedené. 

 

Proti uvedenému usnesení může podat stížnost podezřelý a poškozený (srov. § 179c odst. 

2 písm. g) tr. řádu ve spojení s § 309 odst. 2 tr. řádu); právo podat proti usnesení o odložení věci 

při schválení narovnání stížnost pak z povahy věci nenáleží státnímu zástupci. 

 

Pokud jde o mimořádné opravné prostředky, nápravy je možné domáhat se pouze 

prostřednictvím stížnosti pro porušení zákona v intencích ustanovení § 266 tr. řádu. Proti 

usnesení o odložení věci při schválení narovnání není možné podat dovolání, což je dáno 

skutečností, že o této speciální formě narovnání ve zkráceném přípravném řízení nemůže být 

rozhodnuto odvolacím soudem (§ 265a odst. 1, 2 tr. řádu a contrario), ani návrh na povolení 

obnovy řízení (§ 277 a násl. tr. řádu a contrario),550 když k tomuto Šámal, podle mého názoru 

zcela správně, uvádí, že „(...) je sporné, zda je obnova řízení přípustná proti pravomocným 

usnesením, kterými státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení podle § 179c odst. 2 písm. g) 

věc odložil, rozhodl-li o schválení narovnání při obdobném užití § 309 a násl. nebo podle § 179c 

odst. 2 písm. h) věc podmíněně odložil podle § 179g (podmíněně odložil podání návrhu na 

potrestání) a podezřelý se osvědčil, nebo se má za to, že se osvědčil (srov. § 179h odst. 1, 2), 

neboť tato rozhodnutí v sobě neobsahují rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. Proto podle 

našeho názoru proti těmto pravomocným usnesením obnova řízení přípustná není, byť podle § 

11a již nelze trestní stíhání proti téže osobě a pro týž skutek zahájit (srov. i § 179h odst. 3), což 

by však naopak mohlo nasvědčovat přípustnosti analogického použití důvodu obnovy řízení 

podle § 278 odst. 3. Vzhledem k tomu, že však takový důvod by byl uplatňován výlučně v 

neprospěch podezřelého (in malam partem), je podle našeho názoru obnova řízení proti těmto 

rozhodnutím na základě analogie vyloučena, když výčet rozhodnutí, proti kterým lze podat návrh 

na obnovu řízení, je taxativní a navíc by šlo o zásah do ústavně zaručených práv fyzických osob, 

                                                 
550 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3374. Shodně též 
FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 
739. 
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konkrétně ústavně zaručené zásady ne bis in idem (srov. čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a 

svobod).“551 

 

Jestliže státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení pravomocně schválí narovnání, je 

upravena nepřípustnost dalšího trestního stíhání téže podezřelého pro týž skutek v ustanovení § 

11a odst. 1 písm. a) tr. řádu. 

 

Závěrem snad jen, ani možnost schválit narovnání ve zkráceném přípravném řízení 

nevedla k hojnějšímu užívání tohoto institutu (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony 

v trestním řízení v aplikační praxi uvedené). V případě zkráceného přípravného řízení je totiž 

využití institutu narovnání limitováno zejména poměrně krátkou lhůtou dvou týdnů ode dne, kdy 

policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý, a jeho právní 

kvalifikaci, v níž musí být toto řízení nejpozději skončeno. Tato lhůta může být prodloužena, 

avšak nejvýše o deset dnů. Je zjevné, že v případě mnohdy zdlouhavého vyjednávání stran je 

taková krátká lhůta nedostatečná.552 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
551 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3374. 
552 Shodně též např. MICHORA, Z. Rozšiřování prvků zkráceného přípravného řízení a navazujícího hlavního líčení 
ve zjednodušeném řízení do „standardního“ trestního řízení. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení trestních věcí. 
Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 121. 
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8 Odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých 

 

8.1 Úvodem k odklonům v trestním řízení v trestních věcech mladistvých 

 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní 

materii, která v sobě jako taková reflektuje specifika, pokud jde o mladistvé pachatele. Tento 

zákon je přitom zvláštním zákonem (lex specialis), kdy pokud tento nestanoví jinak, užije se 

obecných právních předpisů, tj. trestního zákoníku a trestního řádu. 

K problematice odklonů v trestním řízení v trestních věcech mladistvých nutno úvodem 

uvést ustanovení § 3 odst. 2 ZSVM, které stanoví, že v trestních věcech mladistvých je možné 

trestních opatření použít pouze tehdy, jestliže by zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména 

obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, zřejmě 

nevedly k dosažení účelu tohoto zákona, tedy mají tyto zvláštní postupy a opatření sloužící 

k obnovení narušených sociálních či právních vztahů a přispívající k prevenci trestné činnosti, tj. 

mimo jiné též odklony v trestním řízení, přednost před postupy a opatřeními represivního 

charakteru. 

Klíčové v trestních věcech mladistvých je přistupovat k mladistvému specifickým 

způsobem, který odpovídá vždy jeho věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti a 

zvláštnostem jím spáchané trestné činnosti; mladistvému je přitom nutné nabídnout cestu 

k dosažení pozitivních změn v osobních poměrech a poskytnout mu možnost vypořádat se 

s následky svého činu v prvé řadě jinou cestou, než je samotné uložení trestního opatření, tedy je 

více na místě vést, chránit a pomáhat, než mladistvého ihned a bez dalšího trestat. Jakkoli pak 

není opomíjen ani zájem na samotném odčinění újmy způsobené poškozenému stíhaným činem a 

na předcházení recidivě trestné činnosti. Snaha řešit trestnou činnost mladistvých za pomoci 

odklonů v trestním řízení má tedy za svůj primární cíl vypořádat se se samotnými příčinami 

páchání trestné činnosti mladistvým, obnovit jeho sociálního zázemí, předcházet případné 

recidivě a zmírnit též negativní následky trestního řízení na jeho psychický vývoj (k tomuto blíže 

srov. již v Kapitole Podstata a účel odklonů v trestním řízení, Podkapitole Specifika odklonů 

v trestním řízení v trestních věcech mladistvých, uvedené).553 

Uvedené pak reflektuje mimo jiné též ustanovení § 59 ZSVM, podle kterého má státní 

zástupce organizovat svoji činnost tak, aby bylo možné ve všech vhodných případech využít 

                                                 
553 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 561. 
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přiměřená výchovná opatření a zvláštní způsoby řízení s tím, že ustanovení § 42 odst. 3 ZSVM 

stanoví povinnost orgánů činných podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže poučit 

mladistvého o jeho právech a ve vhodných případech o podmínkách pro podmíněné zastavení 

trestního stíhání, narovnání anebo odstoupení od trestního stíhání. 

Samotné provádění úkonů trestního řízení je pak ze dříve uvedených důvodů svěřeno 

soudcům, státním zástupcům a policistům, kteří jsou speciálně pověřeni prováděním úkonů 

v trestních věcech mladistvých.554 Významné poslání má pak v případě odklonů v trestním řízení 

v trestních věcech mladistvých Probační a mediační služba. Tato především zajišťuje výkon 

probačního dohledu a plnění probačního programu mladistvým, zjišťuje poměry mladistvého, 

zpracovává podrobnou zprávu o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého, o jeho 

aktuální životní situaci a orgánům činným v trestním řízení poskytuje další součinnost.555 

Neméně významnou roli zde pak hrají též orgán sociálně-právní ochrany dětí, zájmová sdružení 

občanů a popř. další osoby realizující probační programy anebo programy ve smyslu § 16 ZSVM 

(srov. § 40 ZSVM). 

 

Pokud jde o odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých, pak k těmto 

komentářová literatura úvodem uvádí, že „jde o případy, kdy je dáno důvodné podezření 

mladistvého ze spáchání určitého provinění a standardní formou jeho projednání by bylo 

provedení hlavního líčení a rozhodnutí o vině či nevině, případně i o trestním opatření. Za 

splnění zákonem stanovených předpokladů však trestní věc není takto projednána a k jejímu 

vyřešení dojde specifickým procesním postupem, v rámci něhož není vyslovena vina mladistvého 

ani mu není uloženo žádné trestní opatření. Jedná se tedy o procesní alternativy k potrestání.“556 

Podle § 69 ZSVM je v trestním řízení vedeném proti mladistvému obviněnému možné 

kromě specifického odklonu odstoupení od trestního stíhání, které je samostatně a komplexně 

upraveno v § 70 a násl. ZSVM, užít též odklonů upravených trestním řádem, tj. podmíněného 

zastavení trestního stíhání (§ 307 a násl.), narovnání (§ 309 a násl.), rovněž jako odklonů 

aplikovatelných ve zkráceném přípravném řízení, tj. podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání (§ 179g a násl. tr. řádu) a odložení věci při schválení narovnání (§ 179c odst. 2 písm. 

g) tr. řádu). Na místě odklonů upravených trestním řádem se přitom postupuje podle tohoto 

zákona s tím, že v případě mladistvých obviněných jsou pro tyto stanovena zákonem o 

                                                 
554 ŠUBRT, M. Zvláštní způsoby řízení (2. část). Trestní právo. 2009, č. 5, s. 29. TERYNGEL, J. Zvláštní způsoby 
řízení (2. část). Trestní právo. 2009, č. 5, s. 29. 
555 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 767 – 768. 
556 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 547. 
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soudnictví ve věcech mládeže pouze určitá specifika podmínek jejich aplikace (k tomuto blíže 

srov. dále v textu této Kapitoly uvedené). 

 

8.2 Obecné podmínky aplikace odklonů v trestním řízení v trestních věcech 
mladistvých 

 

Ustanovení § 68 ZSVM uvádí, že zvláštní způsoby řízení je možné v trestních věcech 

mladistvých použít, jen jestliže se podezření ze spáchání provinění jeví na základě 
dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela důvodným a mladistvý je připraven 

nést odpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění 

škodlivých následků jeho provinění. V případě potřeby lze pak na mladistvém požadovat, 

aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění. 

 

Ustanovení § 68 ZSVM tak vymezuje obecná východiska pro uplatnění odklonů v 

trestních věcech mladistvých a tím svým způsobem dotváří zákonné předpoklady pro jejich 

uplatnění, avšak tyto nijak zásadně nemodifikuje; fakticky navíc je zde pouze podmínka 

možnosti žádat po mladistvém obviněném, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti 

spáchání dalších provinění, a to, že mladistvý musí být připraven přičinit se o odstranění 

„škodlivých následků“ jeho provinění (k tomuto blíže srov. dále v textu této Kapitoly uvedené). 

Jako takové přitom toto ustanovení spíše explicitně ujasňuje skutečnosti, které byly do doby 

přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže pouze judikovány anebo uváděny v odborné 

literatuře, zejména pokud jde o nutnost dostatečného zjištění (objasnění) skutkového stavu a 

chování obviněného v souvislosti s uvažováním možnosti aplikace odklonu.557 

Dikce předmětného ustanovení tak uvádí pouze takové podmínky, které jsou v podstatě 

zahrnuty již do samotných zákonných předpokladů vymezených právní úpravou odklonů 

v trestním řízení v trestním řádu, a tedy jde spíše o prosté zdůraznění jejich významu. Jestliže jde 

přitom o mladistvé obviněné, takové jejich výslovné vyjádření v ustanovení § 68 ZSVM jakožto 

určité trestně-politické strategie při řešení kriminality mladistvých lze vítat, a to jednak pro 

ochranu mladistvých jako takovou, jednak z důvodu naplnění principů restorativní justice a 

samotného výchovného působení odklonů v trestním řízení na mladistvé pachatele ve smyslu již 

dříve uvedeném.558 

 
                                                 
557 Tamtéž, s. 550. 
558 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 648. 
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8.2.1 Důvodné podezření ze spáchání provinění 
 

Důvodné podezření ze spáchání provinění jakožto předpoklad aplikace odklonů 

v trestním řízení v trestních věcech mladistvých je ve své podstatě akcentací zásady materiální 

pravdy uvedené v ustanovení § 2 odst. 5 tr. řádu, jež jako taková platí též pokud jde o trestní 

řízení vedené proti mladistvému. Prvně však, v případě mladistvých obviněných je tuto 

podmínku zvláště nutné zdůraznit s ohledem na osobu mladistvého, u kterého lze mít často 

pochybnosti o uváženosti jeho doznání, resp. prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je 

stíhán. Dále pak, význam má uvedený předpoklad též pokud jde o zvláštní formu odklonu 

v trestních věcech mladistvých, tj. odstoupení od trestního stíhání, v případě kterého není 

podmínkou doznání anebo prohlášení mladistvého o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a 

s tím spojená povinnost orgánů činných v trestním řízení toto co do věrohodnosti potvrdit.559 

Konečně, na zřetel je na tomto místě nutné brát samozřejmě též případné pokračování v trestním 

řízení, kdy poté je zapotřebí úspěšně završit trestní stíhání a rozhodnout o vině či nevině 

mladistvého na základě spolehlivě zjištěného a důkazy podloženého skutkového stavu věci.560 

Tato podmínka tak stanoví patrnou odůvodněnost trestního stíhání mladistvého. Jestliže 

tedy učiní mladistvý obviněný např. dříve uvedené doznání, toto nezbavuje orgány činné 

v trestním řízení jejich povinnosti objasnit a podložit důkazy skutkový stav věci a pravdivost 

doznání mladistvého v kvalitě, jakou vyžaduje rozhodnutí o odklonu.561 V této souvislosti, i 

v případě mladistvých je přitom nutné mít na zřeteli, že odklony jakožto specifické formy řešení 

trestních věcí, resp. jejich charakter a smysl, jako takové neumožňují provedení důkazů 

v naprosto stejném rozsahu a kvalitě jako v případě, kdy má proběhnout standardní trestní řízení 

zakončené rozhodnutím soudu o vině a případně uloženém opatření (k tomuto blíže srov. již 

dříve v  Kapitolách věnujících se jednotlivým formám odklonu v trestním řízení uvedené).562 

Tak nebo tak, aplikace odklonu tedy nepřichází do úvahy v případě, kdy zjištěný 

skutkový stav věci neodůvodňuje oprávněnost trestního stíhání mladistvého.563 Vše musí vždy 

bez důvodných pochybností nasvědčovat tomu, že se stal skutek, který je předmětem obvinění, 

v tomto je možné spatřovat určité provinění a že jeho pachatelem je právě konkrétní mladistvý.  

                                                 
559 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 111. 
560 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 171. 
561 ŠČERBA, F. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní právo. 2005, č. 5, s. 16. 
562 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 575 – 576. 
563 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 172. 
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Tyto závěry je přitom vždy možné učinit pouze na základě náležitě vyhodnoceného skutkového 

stavu věci.564 Jinými slovy, vyskytnou-li se ve věci určité nejasnosti ve smyslu dříve uvedeného, 

je nezbytné vypořádat se s těmito ve standardním řízení, a v případě, že se je nepodaří odstranit, 

pak je nutné dát přednost rozhodnutím pro mladistvého příznivějším, než je rozhodnutí o 

odklonu; takovými rozhodnutími přitom mohou být typicky např. zastavení trestního stíhání 

anebo zproštění obžaloby.565 

 

8.2.2 Připravenost mladistvého nést odpovědnost za spáchaný čin 

 

Při rozhodování o aplikaci odklonů je vždy velmi důležité přihlédnout k postoji 

mladistvého ke spáchanému provinění s tím, že jeho kritický postoj k tomuto musí pramenit 

z jeho vlastního rozhodnutí, popř. k jeho projevu musí nanejvýše pouze přispět též jiné 

osoby; mladiství v praxi většinou potřebují aktivní pomoc k tomu, aby zanechali protiprávního 

(protispolečenského) chování, resp. uvědomili si jeho důsledky jako takové. Tato podmínka má 

přitom smyslu v tom směru, že předpokládá určitý vliv na pozitivní realizaci odklonu a na jeho 

dlouhodobější preventivní účinky z hlediska zabránění recidivy.566 

Jak bylo již naznačeno, o splnění této podmínky svědčí zejména vnitřní postoj 

mladistvého k jím spáchanému činu, jenž se navenek projevuje jeho celkovým chováním po 

spáchání provinění. Pouze formální přihlášení se k odpovědnosti za spáchaný čin a popř. na toto 

navazující citu prostý formální projev lítosti samy o sobě nepostačí. Ze strany mladistvého je na 

tomto místě nutné jeho aktivní jednání, tj. především upřímná omluva poškozenému, učinění 

kroků k odčinění anebo alespoň zmínění škodlivých následků spáchaného činu, přerušení 

kontaktů se spolupachateli činu apod. Veškeré uvedené skutečnosti je přitom v souvislosti 

s analyzovanou podmínkou zapotřebí hodnotit vždy důkladně a komplexně.567 

Zvláštním předpokladem a doprovodným projevem mladistvého připravenosti nést 

odpovědnost za spáchaný čin je pak zpravidla též nahlédnutí samotné negativnosti spáchaného 

činu a s tím spojené přihlášení se k odpovědnosti za něj, tj. doznání k činu, resp. prohlášení 

mladistvého o spáchání skutku. Nedozná-li totiž mladistvý, že provedl určité jednání a tímto 

způsobil určitý následek, pak o připravenosti nést za takové jednání odpovědnost nelze zásadně 

                                                 
564 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
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566 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 44. 
567 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
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hovořit, neboť poté není možné ani očekávat, že by pochopil rozsah následků svého činu a tak se 

v budoucnu jakéhokoli dalšího páchání provinění vyvaroval.568 V této souvislosti je podmínce 

připravenosti mladistvého nést odpovědnost za svůj čin třeba dát význam zejména pokud jde o 

odstoupení od trestního stíhání, neboť jako taková opět do určité míry nahrazuje doznání 

mladistvého, resp. jeho prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, které v případě 

tohoto odklonu jakožto jeho předpoklad absentuje.569 

 

8.2.3 Připravenost mladistvého vypořádat se s příčinami svého činu 

 

Mladistvý musí mít dále snahu vypořádat se i se samotnými příčinami své trestné 

činnosti, tedy pro futuro napravit sebe sama, a to buď výlučně svým vlastním přičiněním, anebo 

za pomoci osob ze svého blízkého okolí, probačních úředníků, kurátorů orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí či osob jiných. Samotnou aktivitu však musí vždy projevit mladistvý; to, že se tento 

nechá uvedenými osobami pouze pasivně vést, popř. se tento jen zcela formálně podrobí určitým 

opatřením, by nepostačovalo.570 

Ve smyslu připravenosti mladistvého vypořádat se s příčinami svého činu jde přitom 

zejména o vyvíjení aktivit, které směřují k ochraně mladistvého před škodlivými vlivy, vytržení 

mladistvého z kriminálního prostředí a obnovení jeho sociálního zázemí, zajištění legálního 

zdroje příjmů mladistvého a vytvoření předpokladů pro jeho zdravý rozumový a mravní vývoj. 

V praxi se může na tomto místě jednat kupříkladu o zanechání škodlivých návyků mladistvého, 

přerušení kontaktů s osobami, které se dopouštějí trestné činnosti anebo o stabilizaci docházky 

do školy.571 

 

8.2.4 Připravenost mladistvého přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho 
provinění 
 

Na tomto místě prvně nutno upozornit na to, že mladistvý musí být připraven přičinit se o 

odstranění „škodlivých následků“ jeho provinění. Škodlivý následek je přitom potřeba vykládat 

                                                 
568 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 553 – 554. ŠČERBA, F. K právní úpravě odklonů 
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569 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 112. 
570 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 173. 
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ve smyslu ustanovení § 33 tr. zákoníku, který hovoří o účinné lítosti, a kdy podle tohoto zahrnuje 

takový škodlivý následek též následek, který jako takový není krytý zaviněním pachatele.572 

Dále si nutno povšimnout toho, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže na tomto místě 

záměrně užívá pojem „přičinit se“, neboť tento předpokládá, že mladistvý nebude často schopen 

odčinit veškeré škodlivé následky svého provinění, především pak pokud jde o úhradu škody. Po 

mladistvém je tak v tomto směru požadována alespoň jeho upřímná snaha přispět k nápravě 

škodlivých následků jím spáchaného činu a uspokojit všechny osoby proviněním poškozené. 

Následky provinění mladistvého mohou být přitom různorodé podoby, kdy může jít o 

fyzické poškození zdraví, nehmotné újmy i majetkové škody a bezdůvodné obohacení, přičemž 

na nich, jejich povaze a závažnosti pak záleží i různé formy jejich překonání a odstranění. 

Důležité je přitom vždy vstřícné chování obviněného mladistvého vůči poškozenému, tedy 

nepostačuje, aby byl na tomto místě mladistvý obviněný pouze pasivním účastníkem, resp. aby 

byla taková připravenost mladistvého přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho provinění 

dána najevo např. pouze slovně ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení; kroky, které jsou 

mladistvým ve smyslu této podmínky činěny, musí vždy směřovat vůči poškozenému, tyto musí 

být doloženy a musí z nich být patrno, že jako takové jsou projevem celkové změny v životních 

postojích mladistvého obviněného. Mladistvý tak musí učinit vše, co je v jeho silách a zavázat se 

případně ke splnění toho, co bude jako takový schopen v budoucnu učinit.573 

 

8.2.5 Závazek mladistvého k určitému chování omezujícímu možnosti spáchání 

dalších provinění 
 

Jeví-li se to býti potřebným, může být na mladistvém obviněném v návaznosti na aplikaci 

odklonu v trestním řízení požadováno, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání 

dalších provinění. Na tomto místě jde přitom o tom, aby mladistvý s přihlédnutím k příčinám své 

trestné činnosti přislíbil pro futuro respektovat určité zákazy anebo povinnosti, jež by mu měly 

jako takové účelně zabránit v tom, aby u něj došlo k narušení principů řádného života a případné 

recidivě.574 Takový závazek obviněného mladistvého tak umožňuje vhodnou individualizaci 

trestněprávní reakce směrované oproti jedinci, jehož vývoj ještě není, na rozdíl od obviněných 
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dospělých, ukončen; na tomto místě přitom nutno zopakovat, že provinění mladistvého nemusí 

být nutně reflexí jeho kriminální prognózy, nýbrž třeba jen pouhým projevem jeho dospívání, na 

které je prostřednictvím takového závazku velmi efektivní reagovat. Při tom je žádoucí, aby byl 

každý takový závazek doprovázen nabídkou spolupráce ze strany Probační a mediační služby při 

řešeních aktuálních problémů mladistvého a příčin jeho trestné činnosti.575 

Základním smyslem je tak na tomto místě vytváření podmínek pro další zdravý vývoj 

mladistvých provinilců, jejich ochrana před škodlivými vlivy, stabilizace osobních poměrů a 

redukce rizika recidivy jejich trestné činnosti. 

 

Kruciálním problémem této podmínky však je, jaký závazek je možné ke splnění 

uvedeného účelu po mladistvém žádat, tedy zda je dostatečný např. pouhý slib mladistvého, že se 

vyvaruje trestné činnosti, což se ovšem nejeví jako příliš účelné, když uvedené musí být patrné 

již ze samotného splnění podmínky spočívající v převzetí odpovědnosti mladistvého za svůj 

čin,576 zda má mít takový závazek mladistvého formu výchovného opatření (§ 15 ZSVM), anebo 

je dříve uvedené možné třeba i kombinovat577. Osobně mám za to, že realizovat závazek 

mladistvého obviněného k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění je v praxi 

realizovatelný prostřednictvím výchovných opatření, zejména pak výchovných povinností a 

výchovných omezení. 

Výchovnými opatřeními jsou podle § 15 odst. 2 ZSVM dohled probačního úředníka, 

probační program, stanovení výchovných povinností, výchovných omezení anebo napomenutí 

s výstrahou s tím, že demonstrativní výčet možných výchovných povinností obsahuje § 18 

ZSVM, tj. zejména bydlení s rodičem nebo jinou dospělou osobou, která je odpovědná za 

výchovu mladistvého, zaplacení přiměřené peněžité částky na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti, bezplatné vykonání společensky prospěšné činnosti ve volném čase mladistvého, snaha 

o vyrovnání se s poškozeným, nahrazení škody způsobené proviněním či jiná snaha o odstranění 

následku provinění, podrobení se léčení závislosti na návykových látkách anebo podrobení se 

vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému 

programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu či jinému vhodnému programu k 

rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti, které však nejsou probačním programem. 
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Výchovnými omezeními jsou pak podle § 19 ZSVM především zákaz návštěv určitých akcí, 

zařízení či jiného nevhodného prostředí, zákaz styku s určitými osobami či zdržování se na 

určitém místě, zákaz přechovávání určitých předmětů, které by mohly sloužit k páchání dalších 

provinění, zákaz užívání návykových látek, zákaz účasti na hazardních hrách, sázkách a hraní na 

výherních hracích přístrojích či zákaz bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi změnit 

místo svého pobytu anebo bezdůvodně změnit zaměstnání. 

Uložení některého z výchovných opatření pak musí vždy dovolovat jeho povaha; např. by 

tak nebylo přirozeně účelné uložit mladistvému obviněnému jako výchovnou povinnost 

povinnost zaplatit přiměřenou částku na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti současně se 

schválením narovnání. V návaznosti na výše nastíněnou pluralitu možných závazků obviněného 

mladistvého pak nutno současně dodat, že při aplikaci odklonu, resp. ukládání závazku 

mladistvému obviněnému, by měl příslušný orgán vždy důkladně zvažovat jejich přiměřenost 

v tom směru, aby neztratil mladistvý důsledkem plnění dlouhé řady povinností samotný zájem o 

vyřízení své věci odklonem. 

 

Dále pak, odborná literatura se neshoduje ani na tom, zda je k uložení závazku 

mladistvého obviněného nutný jeho souhlas. Šámal na tomto místě uvádí, že pokud je výchovné 

opatření součástí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, odstoupení od trestního 

stíhání nebo o schválení narovnání, pak předchozí souhlas není vyžadován, avšak je na místě 

zjistit stanovisko mladistvého k danému výchovnému opatření, pokud je tímto vyžadována určitá 

součinnost mladistvého, když bez této nemohou z povahy věci splnit uložená výchovná opatření 

svůj účel.578 Sotolář dochází k závěru, že pokud je zákonem vyžadován souhlas obviněného 

s podmíněným zastavením trestního stíhání a s narovnáním, poté v případě, kdy je součástí 

těchto rozhodnutí též uložení určitého výchovného opatření, je nutné dovodit, že souhlas 

mladistvého se musí vztahovat i na toto; v případě odstoupení od trestního stíhání pak souhlas 

mladistvého obviněného s aplikací této formy odklonu jako takový vyžadován není, proto není 

tento žádán ani pro uložení výchovného opatření s tím, že svůj nesouhlas může dát mladistvý 

najevo následně tak, že proti takovému rozhodnutí podá stížnost.579 Konečně Ščerba považuje 

souhlas mladistvého s uložením výchovného opatření za nutný v případě podmíněného zastavení 

trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, když k těmto rozhodnutím 

dochází v průběhu trestního řízení (srov. § 15 odst. 3 ZSVM). Pokud jde o narovnání, pak 
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v případě tohoto, ačkoli jde o rozhodnutí konečné, je žádán souhlas mladistvého obviněného 

s takovým řešením jeho trestní věci, a tedy se musí jeho souhlas vztahovat i na uložené výchovné 

opatření. Obdobně pak, v případě odstoupení od trestního stíhání, které představuje taktéž 

definitivní rozhodnutí ve věci, sice souhlas mladistvého s tímto žádán jako takový není, avšak 

pokud jde o dodržování výchovných opatření, je ze strany mladistvého obviněného 

předpokládána určitá dobrovolnost, a tedy by nemělo být jejich ukládání proti vůli obviněného 

možné.580 

Na tomto místě je mi osobně nejbližší názor Ščerby. V případě mezitímních rozhodnutí, 

tj. podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, 

jsou ukládána výchovná opatření ve smyslu § 15 odst. 3 ZSVM v průběhu řízení, a tedy by se 

měl souhlas mladistvého s řešením trestní věci uvedenými formami odklonu vztahovat i na tyto, 

a to nehledě na to, že též na jejich následném dodržování záleží, zda se obviněný ve zkušební 

době osvědčí, či nikoli; ukládat výchovná opatření i proti vůli mladistvého by tak nebylo příliš 

praktické a efektivní. Co se týče narovnání a odstoupení od trestního stíhání, pak tyto formy 

odklonu sice představují definitivní vyřešení trestní věci ve smyslu § 15 odst. 1 ZSVM, avšak 

pro to, aby neztratila uložená výchovná opatření svého vlastního smyslu ve směru nápravy 

mladistvého obviněného, resp. jeho vlastní snahy po této, měl by být s těmito souhlas 

mladistvého obviněného spojen, a tedy udělen, a to i přesto, že v případě těchto odklonů 

v trestním řízení neexistuje žádná reálná možnost, jak porušení uloženého výchovného opatření 

postihnout. 

 

V návaznosti na uvedené, výchovné opatření musí být v rozhodnutí o odklonu 

formulováno vždy dostatečně určitě tak, aby bylo jako takové vykonatelné, kontrolovatelné a 

současně mladistvému poskytovalo dostatečnou záruku jasného vymezení zásahů do jeho 

svobody jednání a rozhodování.581 V případě podmíněného zastavení trestního stíhání a 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je možné uložit výchovné opatření nejdéle na 

dobu zkušební doby, jestliže je pak výchovné opatření ukládáno v souvislosti se schválením 

narovnání anebo odstoupením od trestního stíhání, je toto možné uložit nejdéle na dobu tří let (§ 

15 odst. 1 ZSVM).582 Výjimku na tomto místě představuje z logiky věci případ napomenutí 

s výstrahou, k jehož výkonu dochází samotným okamžikem vytknutí protiprávnosti činu 
                                                 
580 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 114 – 115 a 
127. 
581 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 585. 
582 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
Trestněprávní revue. 2004, č. 3, s. 70. 
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mladistvému za jeho současného upozornění na konkrétní důsledky, které mu hrozí v případě, 

kdy by v budoucnu páchal další trestnou činnost. 

 

Shrneme-li tak vše výše uvedené, zákonem stanovený požadavek, aby se mladistvý 

zavázal k chování omezujícímu možnost páchání dalších provinění, je fakticky realizovatelný 

prostřednictvím uložení výchovných opatření, přičemž takový závazek bude mít v praxi 

nejčastěji povahu výchovného omezení anebo výchovné povinnosti (§ 18 a 19 ZSVM). 

Největšího smyslu bude mít přitom takový závazek v případě odklonů spojených se stanovením 

zkušební doby;583 v ostatních případech je tyto na místě ukládat pouze tehdy, jestliže mladistvý 

sám projevuje snahu pro nápravě a lze předpokládat, že uložená výchovná opatření dobrovolně 

splní,584 resp. tehdy, pokud budou jako taková vykonána ještě před samotným rozhodnutím o 

odklonu. 

 

8.3 Zvláštnosti odklonů v trestním řízení podle trestního řádu 

 

Podle § 69 ZSVM je v trestním řízení vedeném proti mladistvému obviněnému možné 

kromě specifického odklonu odstoupení od trestního stíhání, které je samostatně a komplexně 

upraveno v § 70 a násl. ZSVM, užít též odklonů upravených trestním řádem, tj. podmíněného 
zastavení trestního stíhání (§ 307 a násl.), narovnání (§ 309 a násl.), rovněž jako odklonů 

aplikovatelných ve zkráceném přípravném řízení, tj. podmíněného odložení podání návrhu 

na potrestání (§ 179g a násl. tr. řádu) a odložení věci při schválení narovnání (§ 179c odst. 

2 písm. g) tr. řádu). V případě odklonů upravených trestním řádem se přitom postupuje podle 

tohoto zákona s tím, že v případě mladistvých obviněných jsou pro tyto dána zákonem o 

soudnictví ve věcech mládeže pouze určitá specifika podmínek jejich aplikace. 

 

Při aplikaci odklonů podle trestního řádu v trestních věcech mladistvých je nutné kromě 

podmínek stanovených tímto zákonem pro aplikaci té které formy odklonu splnit též podmínky 

stanovené dříve rozebraným ustanovením § 68 ZSVM. Na tomto místě však nutno upozornit na 

to, že podmínky uvedené v § 68 ZSVM nijak přednostně nemodifikují a nemají žádný dopad na 

samotné předpoklady aplikace té které formy odklonu. Například tak pokud jde o podmíněné 

zastavení trestního stíhání anebo narovnání a v trestním řádu upravenou povinnost k náhradě 
                                                 
583 Shodně též např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 
s. 115. 
584 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
Trestněprávní revue. 2004, č. 3, s. 65. 
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škody v případě těchto odklonů, nepostačovalo by, aby byl ve smyslu ustanovení § 68 ZSVM 

mladistvý pouze připraven přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho provinění, nýbrž jím 

způsobenou škodu musí nahradit tak, jak žádají ustanovení § 307 odst. 1 písm. b) a § 309 odst. 1 

písm. b) tr. řádu. 

V návaznosti na výše uvedené, ustanovení § 68 ZSVM dává ve věci rozhodujícímu 

orgánu možnost žádat po mladistvém obviněném, aby se zavázal k chování omezujícímu 

možnosti spáchání dalších provinění. V souvislosti s odklony v trestním řízení tak lze 

mladistvému ukládat výchovná opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, což může 

být vhodné zejména jde-li o možnost spojit podmíněné zastavení trestního stíhání s dohledem 

probačního úředníka.585 

 

Co se pak týče modifikace samotných předpokladů stanovených trestním řádem pro 

aplikaci té které formy odklonu, pak k tomuto dochází podle § 69 odst. 2 ZSVM pouze 

v případě podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání, kdy při aplikaci asperačních variant těchto odklonů ve smyslu § 307 odst. 2 a § 179g 

odst. 2 tr. řádu může činit nejvyšší možná délka zkušební doby nikoli pět let, nýbrž pouze tři 

roky. 

 

Opravné prostředky ve prospěch mladistvého může podat, a to i proti jeho vůli, 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dovolání ve prospěch mladistvého, který není plně 

svéprávný, může podat, a to opět i proti jeho vůli, též jeho zákonný zástupce nebo opatrovník a 

jeho obhájce. Stížnost ve prospěch mladistvého mohou podat též jeho příbuzní v pokolení 

přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel a druh. Návrh na povolení obnovy řízení v 

neprospěch obviněného může podat jen státní zástupce do šesti měsíců od doby, kdy se dozvěděl 

o skutečnostech odůvodňujících podání návrhu na povolení obnovy, nejdéle však do uplynutí 

poloviny doby promlčení trestního stíhání (§ 72 ZSVM). 

 

Asi nejdiskutovanější otázku stran aplikace odklonů podle trestního řádu v trestních 

věcech mladistvých představuje otázka souhlasu mladistvého s podmíněným zastavením 

trestního stíhání, narovnáním, podmíněným odložením podání návrhu na potrestání a odložením 

věci při schválení narovnání, konkrétně tedy to, zda takový souhlas uděluje mladistvý, anebo jej 

musí udělit ve smyslu § 43 ZSVM jeho zákonný zástupce. Komentářová literatura na tomto 

                                                 
585 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 115. 
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místě uvádí, že pokud jde o mladistvého, pak musí souhlas s podmíněným zastavením trestního 

stíhání, narovnáním, podmíněným odložením podání návrhu na potrestání a odložením věci při 

schválení narovnání udělit vždy jeho zákonný zástupce, tj. zpravidla rodič.586 Výzkum Institutu 

pro kriminologii a sociální prevenci pak na tomto místě taktéž uvádí potřebu souhlasu zákonného 

zástupce587 s tím, že podle poznatků z justiční praxe však „pouze otec jednoho mladistvého 

udělil před soudem potřebný souhlas s tímto postupem (narovnáním), otec dalšího mladistvého 

byl sice soudem vyslechnut, ale jeho souhlas protokolován nebyl. Zákonní zástupci dalších tří 

mladistvých obviněných jednání soudu nebyli přítomni.“588 Zastánci nutného souhlasu 

zákonného zástupce s aplikací odklonu povětšinou argumentují tím, že v případě neviny 

mladistvého obviněného je ku jeho prospěchu řádné zproštění viny před soudem. Na tomto místě 

však nutno uvést, že jednak § 68 ZSVM uvádí, že aplikace odklonu v případě mladistvých je 

možná výslovně pouze tehdy, pokud je skutkový stav věci dostatečně objasněn, jednak má pak 

zákonný zástupce mladistvého obviněného právo podat proti rozhodnutí o odklonu stížnost. 

Odlišný, avšak podle mého názoru až nadmíru komplikovaně konstruovaný pohled na 

tuto problematiku pak přináší např. Ščerba, který uvádí, že „trestní řád ani zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže souhlas zákonného zástupce ke schválení některého z odklonů v žádném 

ustanovení výslovně nevyžaduje. Výklad, který by ke schválení odklonu souhlas zákonného 

zástupce nezbytně vyžadoval, by tedy nepřípustným způsobem rozšiřoval podmínky pro aplikaci 

odklonu. Zákonný zástupce však může mladistvého zastupovat, a to i proti jeho vůli, je-li to v 

jeho prospěch (§ 43 odst. 1 ZSVM, § 34 odst. 1 tr. řádu). Toto oprávnění by tedy mělo zahrnovat 

i možnost, aby zákonný zástupce mladistvého vyjádřil svůj nesouhlas s odklonem a tím jeho 

schválení zablokoval. Zákonný zástupce by se tímto postupem mohl domáhat pro mladistvého 

dosažení řádného soudního procesu, a proto by jeho nesouhlas s odklonem měl být zásadně 

považován za úkon činěný v jeho prospěch. Nesouhlas s odklonem by zákonný zástupce mohl 

vyjádřit až do okamžiku, kdy se orgán druhého stupně odebere k závěrečné poradě při 

analogické aplikaci ustanovení § 163 odst. 2 tr. řádu, tedy např. také v rámci stížnosti podané 

proti usnesení, jímž byl ten který odklon schválen.“589 

Můj osobní pohled na věc je takový, že to, že by namísto mladistvého souhlas s aplikací 

odklonu uděloval jeho zákonný zástupce, nikde v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže ani 

v trestním řádu výslovně uvedeno není, taková explicitní právní úprava zcela absentuje. 

                                                 
586 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. II. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3429. DRAŠTÍK, 
A. Trestní řád: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 760 – 761. 
587 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 1999, s. 77. 
588 Tamtéž, s. 72. 
589 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 126 – 127. 
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Ustanovení § 43 odst. 1 ZSVM pouze demonstrativně stanoví, že zákonný zástupce mladistvého 

je oprávněn mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za mladistvého návrhy, 

podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých 

se podle zákona může zúčastnit mladistvý. Souhlas s aplikací odklonu zákonný zástupce 

mladistvého tak neuděluje, tento však může proti rozhodnutí o odklonu podat stížnost a fakticky 

tak ex post vyjádřit s příslušným postupem svůj nesouhlas. Uvedeným se podle mého názoru též 

předejde zbytečnému a zcela neefektivnímu prodlužování a komplikování řízení v případech, 

kdy je zákonných zástupců více a jeden z nich odmítne souhlas udělit, resp. tito se na udělení 

souhlasu neshodnou, a tedy musí být věc řešena občanskoprávní soudní cestou. Dále nutno vzít 

v této souvislosti na mysl též skutečnost, že pokud by souhlas s odklonem uděloval zákonný 

zástupce mladistvého obviněného, pak tento by musel udělit souhlas též s případně ukládaným 

výchovným opatřením, v případě narovnání by se musel povinně účastnit výslechu ve smyslu § 

310 tr. řádu590 apod. Takový stav, a to i s přihlédnutím k dále uvedenému k problematice 

náhrady škody, by mladistvého obviněného reálně ponižoval na pouhý pasivní objekt 

probíhajícího trestního řízení a jakékoli, toliko opěvované, účinky řízení o odklonu a rozhodnutí 

o tomto na mladistvého by se bez dalšího fakticky vytratily. Můj uvedený názor může konečně 

potvrzovat též ustanovení § 72a odst. 1, 2 ZSVM, které hovoří o zpětvzetí stížnosti, odvolání 

anebo návrhu na povolení obnovy řízení (...) pouze s „výslovným souhlasem mladistvého“, tedy 

nikoli jeho zákonného zástupce. 

 

Další zajímavá koncepční odlišnost v případě odklonů podle trestního řádu v trestních 

věcech mladistvých existuje též na místě náhrady škody, resp. vydání bezdůvodného 

obohacení a povinnosti obviněného složit na účet státního zastupitelství anebo soudu 

peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Výše náhrady 

škody by sice neměla být vysoká, neboť v opačném případě spíše nebude vůbec možné o 

aplikaci odklonu uvažovat, a pokud jde o peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti, pak ani ta by neměla být zejména vzhledem k charakteru věci řešené 

odklonem nepřiměřená.591 I přesto však, majetkové poměry mladistvého nebudou často uhrazení 

                                                 
590 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. 1. vydání. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 761 – 762. 
591 CÍSAŘOVÁ, D.; ČÍŽKOVÁ, J. Několik poznámek k otázce narovnání jako zvláštního způsobu řízení, ratio legis 
a vztah k předpisům práva občanského. Trestní právo. 1998, č. 6, s. 12. ŽATECKÁ, E.; HRUŠÁKOVÁ, M. 
Odklony v řízení ve věcech mladistvých. In: KOTÁSEK, J.; BEJČEK, J.; KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, 
N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; POLČÁK, R.; ŠABATA, J. Dny práva 2012. Sborník příspěvků. Brno: 
Masarykova Univerzita, 2013, s. 1646 – 1647 [cit. 28. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html>. 
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uvedených částek umožňovat, a tedy budou tyto v praxi hrazeny nejčastěji rodiči mladistvého 

obviněného. 

V této souvislosti, pro naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže je 

v každém případě nejefektivnější, je-li to možné, nahradit škodu vlastním uvedením v předešlý 

stav (např. vrácení odcizené věci anebo natření pomalované zdi), neboť takto může sám 

mladistvý na této participovat a uvedené bude na mladistvého působit výchovně. Až poté, kdy 

není náhrada škody uvedením v předešlý stav možná, anebo jde o peněžitou částku určenou státu 

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, je třeba přistoupit k vynaložení finančních 

prostředků s tím, že pokud je to možné, měly by tyto být vynakládány ze samotného majetku 

mladistvého obviněného, je-li výdělečně činný anebo vlastní určitý majetek. Pouze pro doplnění 

přitom, podle Nejvyššího soudu ČR na tomto místě „(...) i v případě, kdy je částka pro 

poškozené relativně nízká, např. způsobená škoda činí 2 500 Kč, nelze povinnost k uhrazení této 

částky uložit současně s dalším omezujícím opatřením, které by mohlo bránit mladistvému, aby si 

na úhradu této částky vydělal formou brigád.“592 Až úplně na posledním místě by pak měli 

hradit za mladistvého obviněného způsobenou škodu anebo peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti jeho rodiče, když odpovědnost za následky provinění 

v takovém případě fakticky přebírá jiná osoba. Jestliže tak jde o provinění, kterým jako takovým 

nebyla vůbec způsobena škoda,593 anebo vzniklou škodu či peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti uhradili za mladistvého obviněného jeho rodiče, je 

vždy nutné důkladně zvažovat a sledovat splnění účelu trestního řízení, protože není možné, aby 

byl u mladistvého vyvolán pocit beztrestnosti spáchaného činu s tím, že se ve skutečnosti vlastně 

nic závažného nestalo, což by se ve svém důsledku mohlo následně reflektovat též do recidivy 

trestné činnosti mladistvého.594 

 

Závěrem, za nejvhodnější formu odklonu v trestních věcech mladistvých je odborníky 

považováno podmíněné zastavení trestního stíhání, a to vzhledem k možnosti sledovat chování 

mladistvého obviněného ve zkušební době a po dobu této uložit mladistvému 

                                                 
592 Dále srov. např. ŽATECKÁ, E. Postavení poškozeného v trestním řízení proti mladistvým. In: KUCHTA, J.; 
HRUŠÁKOVÁ, M.; VALDHANS, J. Dny práva 2013. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, s. 
85 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_poskozeneho_a_obeti_v_trestnim_rizeni.pdf>. 
593 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 182. 
594 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 175. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_poskozeneho_a_obeti_v_trestnim_rizeni.pdf
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obviněnému  výchovná opatření.595 Za méně vhodné pak odborníci považují užívání odklonů ve 

zkráceném přípravném řízení, kdy na tomto místě poukazují na to, že velmi krátké lhůty, jež jsou 

dány pro projednání věci ve zkráceném přípravném řízení, fakticky brání dosažení výchovného 

účelu řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.596 V případě narovnání je pak často 

upozorňováno na již zmiňovaný problém peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti, kdy tato částka bude hrazena zpravidla vždy rodiči obviněného 

mladistvého, jelikož na tomto místě nelze především uvažovat o jiném, typicky naturálním, 

plnění obdobně jako v případě náhrady škody, které by mělo na mladistvého obviněného alespoň 

nějakého reálného dopadu. 

 

8.4 Odstoupení od trestního stíhání 

 

Odstoupení od trestního stíhání upravené v ustanovení § 70 a násl. ZSVM je speciální 

formou odklonu v trestním řízení, která se uplatňuje výlučně v trestním řízení proti mladistvým. 

 

8.4.1 Charakter odstoupení od trestního stíhání 

 

Podstatou odstoupení od trestního stíhání je nestíhání mladistvého z rozhodnutí státního 

zástupce anebo soudu, a to z důvodu chybějícího veřejného zájmu na jeho dalším stíhání, když s 

přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění není trestní stíhání mladistvého účelné a jeho 

potrestání není nutné. 

Odstoupení od trestního stíhání mladistvého přichází v úvahu především v případech, kdy 

k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže a samotného trestního řízení vedeného 

proti mladistvému obviněnému došlo již jinou cestou než samotným projednáním trestní věci ve 

standardním trestním řízení (hlavním líčení) a rozhodnutím o vině a užití trestního opatření, tj. 

např. dobrovolným odčiněním újmy a urovnáním vztahů s poškozeným, realizací určitého 

výchovného opatření apod., anebo je uvedeného možné dosáhnout přijetím určitých forem 

opatření ve spojení s odstoupením od dalšího trestního stíhání.597 

                                                 
595 ŽATECKÁ, E.; HRUŠÁKOVÁ, M. Odklony v řízení ve věcech mladistvých. In: KOTÁSEK, J.; BEJČEK, J.; 
KRATOCHVÍL, V.; ROZEHNALOVÁ, N.; MRKÝVKA, P.; HURDÍK, J.; POLČÁK, R.; ŠABATA, J. Dny práva 
2012. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 1644 [cit. 28. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html>. 
596 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
Trestněprávní revue. 2004, č. 3, s. 65 – 66. 
597 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
Trestněprávní revue. 2004, č. 3, s. 66. 
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Odborná literatura považuje odstoupení od trestního stíhání za formu odklonu jaksi 

hraniční mezi odklonem v trestním řízení a fakultativním zastavením trestního stíhání ve smyslu 

ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu, neboť jako taková spíše postrádá jakékoli důraznější 

sankční prvky spojené s ostatními druhy odklonu v trestním řízení, a to zejména ve formě 

povinnosti vést ve zkušební době řádný život v případě podmíněného zastavení trestního stíhání 

či podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, anebo povinnosti složit peněžitou částku 

určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti v případě narovnání.598 Mezi 

odstoupením od trestního stíhání a institutem fakultativního zastavení trestního stíhání podle § 

172 odst. 2 písm. c) tr. řádu existuje však dlouhá řada odlišností s tím, že k přednostnímu 

odlišení těchto dvou institutů slouží zejména fakultativní podmínky odstoupení od trestního 

stíhání uvedené v ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM. K této problematice pak blíže srov. v Kapitole 

Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege 

ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

 

8.4.2 Obligatorní podmínky aplikace odstoupení od trestního stíhání 

 

Předpoklady odstoupení od trestního stíhání, které musí být pro aplikaci této formy 

odklonu splněny vždy obligatorně, stanoví § 70 odst. 1 ZSVM. Ve smyslu tohoto tak lze 

k odstoupení od trestního stíhání přistoupit tehdy, jestliže jde o provinění s horní hranicí trestu 

odnětí svobody do tří let, chybí veřejný zájem na dalším stíhání mladistvého a 

s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě pachatele není další stíhání účelné 

a není nutné ani potrestání mladistvého k jeho odvrácení od další trestné činnosti. 

Kromě výše uvedeného je pak zapotřebí splnit vždy též podmínky stanovené zákonem o 

soudnictví ve věcech mládeže pro všechny formy odklonu v trestním řízení ve smyslu ustanovení 

§ 68 ZSVM. 

 

Trestní řízení vedení pro provinění s horní hranicí trestu odnětí svobody do tří let 

 

Okruh provinění, v případě kterých je možné odstoupit od trestního stíhání, je vymezen 

horní hranicí trestní sazby trestu odnětí svobody stanovenou za dané provinění, která nesmí 

v konkrétním případě převyšovat tři roky, ať už jde o provinění úmyslné, anebo spáchané 

z nedbalosti. Rozhodujícími jsou přitom trestní sazby uvedené ve zvláštní části trestního 

                                                 
598 ŠČERBA, F. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní právo. 2005, č. 5, s. 19. 



 

 

 

189 

zákoníku bez modifikace stanovené pro mladistvé (srov. § 31 odst. 1 ZSVM) anebo např. pro 

pachatele činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (srov. § 107 a 108 tr. 

zákoníku). Stejně tak se nepřihlíží ani k možnému snížení nebo zvýšení trestních sazeb s 

ohledem na § 43, 58 a 59 tr. zákoníku.599 

Okruh provinění, v případě kterých je odstoupení od trestního stíhání aplikovatelné, je 

tedy užší, než v případě jiných forem odklonu v trestním řízení, a to zejména proto, že jde o 

nejmírnější způsob vyřízení trestní věci, resp. proto, že, jak bylo již dříve uvedeno, v případě této 

formy odklonu absentují jakkoli výraznější sankční prvky. 

 

Absence veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého 

 

Na tomto místě nutno úvodem uvést, že ačkoli tak trestní řád výslovně nestanoví, 

podmínka spočívající v absenci veřejného zájmu na dalším stíhání musí být fakticky naplněna 

v případě všech forem odklonu v trestním řízení, když tyto jsou jako takové vždy 

charakteristické právě tím, že veřejný zájem nevyžaduje další pokračování v trestním stíhání 

obviněného (k tomuto blíže srov. již dříve v textu práce uvedené).600 

Jak bylo přitom uvedeno v rámci výkladu k odklonu narovnání (k tomuto blíže srov. 

v Kapitole Narovnání, Podkapitole Podmínky aplikace narovnání, uvedené), pojem veřejný 

zájem není nikde definován, a tedy je vyřešení otázky stran jeho existence, anebo neexistence 

v konkrétním případě závislé vždy na zhodnocení okolností každého jednoho případu ze strany 

rozhodujícího orgánu. 

I přesto však, komentářová literatura uvádí, že při posuzování přítomnosti anebo 

nepřítomnosti veřejného zájmu na pokračování v trestním stíhání mladistvého obviněného je 

podstatné zaměřit se na dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, hodnocení 

skutečností, které charakterizují povahu stíhaného činu a jeho závažnost, a spolu s tím 

komplexně zhodnotit okolnosti, které se dotýkají osoby mladistvého. Významnou roli na tomto 

místě přitom hraje také to, zda dané provinění nezanechalo trvale nepříznivé následky pro 

poškozeného anebo pro společnost; čím větší je pak intenzita dotčení veřejného zájmu, tím je 

nižší možnost aplikace odklonu a na cestě k překonání veřejného zájmu na postihu mladistvého 

                                                 
599 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 576. 
600 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 170. 
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pachatele je zapotřebí vyvinout větší úsilí a aktivitu.601 Obdobně i podle Jelínka je při 

posuzování toho, zda je naplněna podmínka absence veřejného zájmu na dalším stíhání 

mladistvého, rozhodující povaha a závažnost provinění a samotný postoj mladistvého ke svému 

jednání.602 

 

S přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě pachatele není další stíhání 

mladistvého účelné a jeho potrestání k odvrácení od další trestné činnosti nutné 

 

Odstoupení od trestního stíhání je dále možné aplikovat pouze tehdy, pokud 

s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě mladistvého není trestní stíhání účelné a 

jeho potrestání nutné k odvrácení tohoto od páchání dalších provinění. Orgán rozhodující o této 

formě odklonu musí vždy veškeré tyto rozhodné okolnosti důkladně zhodnotit, a to opět 

komplexně ve všech vzájemných souvislostech. 

 

Povaha a závažnost provinění je uvažována ve smyslu široce vymezeného, 

hmotněprávního ustanovení § 39 odst. 2 tr. zákoníku za jeho konkretizace především § 41 a 42 

tr. zákoníku, tedy je jako taková dána zejména významem chráněného zájmu, který byl činem 

dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, včetně jejich intenzity, okolnostmi, za kterých 

byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. 

V případě odstoupení od trestního stíhání by tak nemělo být přípustné rozhodnout o tomto např. 

v případě provinění mimořádné závažnosti, provinění detailně naplánovaného, provinění o více 

dílčích útocích anebo provinění s mimořádně těžkými následky. 

Na tomto místě se jedná o hmotněprávní korektiv, přičemž v případě dříve rozebrané 

podmínky absence veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého se jedná o korektiv 

procesněprávní.603 Podle Fenyka je kombinace těchto dvou odlišných podmínek (korektivů) pro 

rozhodující orgán zbytečně matoucí a současně s tím vytváří pro rozhodující orgán široký prostor 

jeho uvážení.604 

Hodnocení osoby mladistvého musí vždy odůvodňovat pozitivní prognózu jeho dalšího 

vývoje stejně jako to, že tento se napraví bez samotného projednání věci před soudem, resp. bez 

rozhodnutí o jeho vině či nevině a případném uložení opatření. Při zkoumání této podmínky je 
                                                 
601 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 581. 
602 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 749. 
603 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 117. 
604 FENYK, J. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona č. 218/2003 Sb. 
Státní zastupitelství. 2004, č. 2 – 3, s. 5. 
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vždy nutné přihlížet konkrétně k celému profilu osobnosti mladistvého, především pak k jeho 

povaze, charakteru, zálibám, vztahům v rodině, ve škole a širší společnosti a k poměrům, ve 

kterých mladistvý žije, neboť takové prostředí může zásadním způsobem ovlivňovat jeho 

osobnost, stejně jako jeho chování. Podstatnou okolností je pak na tomto místě též psychický 

stav mladistvého a s tím spojená eventuální možnost zmenšené příčetnosti.605 Zkoumat je 

konečně nutné též dosavadní život mladistvého, jeho samotné chování před činem a po tomto. 

Rozhodování o splnění této podmínky se přitom neobejde bez opatření příslušných 

podkladů k osobě mladistvého, zpravidla v součinnosti s probačním úředníkem a příslušným 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí, kdy jde např. o komplexní zprávu o aktuální životní 

situaci mladistvého (srov. § 56 ZSVM), lékařskou zprávu o zdravotním stavu mladistvého, 

posudek orgánu sociálního zabezpečení o majetkových poměrech mladistvého a o sociální 

situaci jeho rodiny, zprávu o probíhajícím probačním programu či o absolvování dobrovolného 

léčení závislosti na návykových látkách apod.606 

 

Neúčelnost dalšího trestního stíhání mladistvého je pak v návaznosti na dříve uvedené 

spojena s dosažením účelu trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže, kdy 

k naplnění tohoto není zapotřebí projednání věci ve standardním trestním řízení s následným 

rozhodnutím o vině a užitím trestního opatření. 

Termín „neúčelnost dalšího trestního stíhání“ v souvislosti s odstoupením od trestního 

stíhání kritizuje pak např. Fenyk607 anebo Ščerba, kteří shodně uvádějí, že pokud v daném 

případě neexistuje veřejný zájem na dalším stíhání, je takové stíhání neúčelné a naopak, tedy je 

tato podmínka s přihlédnutím k podmínce předchozí spíše nadbytečná.608 

 

Podmínka, že potrestání mladistvého není k jeho odvrácení od další trestné činnosti 
nutné, znamená dosažení výchovného, individuálně preventivního vlivu na mladistvého, tedy to, 

že pro tento účel není jakkoli potřeba, aby bylo mladistvému uloženo trestní opatření.609 

                                                 
605 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 177. ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, 
M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 580. 
606 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 576. 
607 FENYK, J. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona č. 218/2003 Sb. 
Státní zastupitelství. 2004, č. 2 – 3, s. 5. 
608 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 118. 
609 FENYK, J. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona č. 218/2003 Sb. 
Státní zastupitelství. 2004, č. 2 – 3, s. 5. 
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V případě jiných forem odklonu v trestním řízení je pak tato podmínka vyjádřena tak, že 

příslušný orgán považuje vyřešení věci tím kterým odklonem za dostatečné. 

Jak bylo již dříve uvedeno, v případě odstoupení od trestního stíhání není formální 

deklarace viny mladistvým vyžadována, avšak s přihlédnutím k silnému akcentu na zásadu 

speciální prevence, pokud jde o trestní právo mladistvých, určitá deklarace viny mladistvým je 

podřazována právě pod podmínku toho, že potrestání mladistvého není nutné k jeho odvrácení 

od páchání dalších provinění, protože bez toho, aniž by mladistvý obviněný přijal sebekriticky 

svoji odpovědnost za jím spáchané provinění, si lze pouze stěží představit, že by mohla být tato 

podmínka splněna. 

Na tomto místě je přitom důležité hodnotit v komplexu se dříve uvedeným konkrétně 

zejména to, jak se mladistvý choval před činem, zda vedl řádný život či nikoli, jak plnil své 

školní povinnosti, způsob jeho chování ve společnosti, to, jak se choval při samotném činu a po 

tomto, co učinil aktivně pro to, aby překonal příčiny své trestné činnosti, jaké je jeho chování 

během trestního řízení, jaký je vlastní postoj mladistvého k jeho trestné činnosti a co jako takový 

učinil pro odčinění následků jím způsobených a pro to, aby se napříště vyhnul opakování trestné 

činnosti apod.610 Přihlédnout je pak nutné z povahy věci též k případným deformacím či 

škodlivým návykům mladistvého, jeho pohnutkám, příčinám trestné činnosti a k tomu, zda bylo 

v minulosti na mladistvého trestními anebo jinými opatřeními již působeno. 

 

8.4.3 Fakultativní podmínky aplikace odstoupení od trestního stíhání 

 

Fakultativní podmínky aplikace odstoupení od trestního stíhání nalezneme v ustanovení § 

70 odst. 3 ZSVM. Těmito je přitom zejména to, že mladistvý již úspěšně vykonal vhodný 

probační program, byla úplně nebo alespoň částečně nahrazena škoda způsobená 
proviněním a poškozený s takovým odškodněním souhlasil, bylo úplně nebo alespoň 

částečně vráceno bezdůvodné obohacení získané proviněním a poškozený s takovým 

rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení souhlasil, anebo bylo mladistvému vysloveno 

napomenutí s výstrahou a takové řešení lze považovat z hlediska účelu řízení za dostatečné. 

 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže tak v ustanovení § 70 odst. 3 uvádí demonstrativní 

výčet okolností (situací), za kterých je zejména možné od trestního stíhání mladistvého 

odstoupit, tedy demonstrativně vypočítává případy, v nichž je užití této formy odklonu obzvláště 
                                                 
610 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 749. SOTOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; ŠÁMAL, 
P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 98. 



 

 

 

193 

vhodné. Vzhledem k tomu, že jde pouze o podmínky fakultativní a tento výčet je toliko výčtem 

demonstrativním, odstoupit bude od trestního stíhání možné též v jiných případech, v nichž 

budou podle názoru rozhodujícího orgánu po zhodnocení veškerých okolností případu splněny 

zákonné požadavky; z uvedeného důvodu pak na straně druhé odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého nebrání ani úplná absence splnění těchto podmínek.611 Toto ustanovení je tak pouze 

vhodným vodítkem rozhodujícího orgánu pro posuzování naplnění obligatorních podmínek 

uvedených v ustanovení § 70 odst. 1 ZSVM. 

 

Úspěšné vykonání vhodného probačního programu 

 

Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického 

poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, 

doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a 

osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje 

k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jeho 

vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným (§ 17 odst. 1 ZSVM). 

Na tomto místě je však v praxi určitým problémem fakt, že samotné vykonání probačního 

programu samozřejmě trvá určitý čas, a tedy i v případě, kdy by tento započal mladistvý 

vykonávat teoreticky ihned na začátku trestního řízení, v době jeho ukončení bude trestní řízení 

povětšinou již v pokročilejší fázi a tím bude výhoda odstoupení od trestního stíhání již spíše 

limitována.612 

 

Úplná anebo částečná náhrada škody či vydání bezdůvodného obohacení a souhlas 

poškozeného s tímto 

 

Na místě náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže prvně výslovně umožňuje pouze částečnou úhradu škody anebo vydání bezdůvodného 

obohacení, pokud s tímto poškozený vysloví souhlas. Dále pak jazykovým výkladem nutno 

dovodit, že ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM umožňuje, aby za mladistvého obviněného nahradil 

škodu anebo vydal bezdůvodné obohacení jiný subjekt, tedy typicky rodič613 (srov. „byla úplně 

nebo alespoň částečně nahrazena škoda způsobená proviněním a poškozený s takovým 

                                                 
611 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 763. 
612 ŠČERBA, F. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní právo. 2005, č. 5, s. 21. 
613 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3522. 
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odškodněním souhlasil, bylo úplně nebo alespoň částečně vráceno bezdůvodné obohacení 

získané proviněním a poškozený s takovým rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení 

souhlasil). 

Výše uvedeným je zohledněno, že mladistvý není často schopen nahradit jím způsobenou 

škodu v plné výši, a i když není vyloučena možnost, aby za mladistvého škodu nahradili 

kupříkladu jeho rodiče, často ani finanční situace rodiny mladistvého nebude postačovat 

k plnému uspokojení nároku poškozeného, což však nemůže být vzhledem ke splnění všech 

ostatních podmínek odstoupení od trestního stíhání mladistvému jakkoli ku neprospěchu. 

Pokud jde o souhlas poškozeného s náhradou škody, pak na tomto místě nutno v prvé 

řadě uvést, že v případě odstoupení od trestního stíhání mladistvého v přípravném řízení jde 

reálně o jedinou možnou participaci poškozeného na trestním řízení. Případný nesouhlas 

poškozeného s uvedeným může být signálem pro zkoumání toho, zda jsou skutečně dány veškeré 

předpoklady pro odstoupení od trestního stíhání;614 ze strany rozhodujícího orgánu je tedy vždy 

zapotřebí zjistit příčiny nesouhlasu poškozeného.615 

V souvislosti s osobou poškozeného přitom na tomto místě pouze na okraj, podle Ščerby 

nebude mít samotný mediační proces v případě odstoupení od trestního stíhání principiálně 

takový význam jako u jiných forem odklonu v trestním řízení, a to vzhledem k absenci 

požadavku nutného souhlasu poškozeného s odstoupením od trestního stíhání a k tomu, že 

náhrada škody či vydání bezdůvodného obohacení je jen fakultativní podmínkou pro tento 

způsob vyřízení věci.616 I přesto však, domnívám se, že zapojení Probační a mediační služby, 

resp. mediátorů do řešení trestní věci mladistvého tímto způsobem může mít na tohoto jistě 

nemalý výchovný a individuálně preventivní účinek; mediační proces pak může reálně přispět 

též k urovnání vztahů mezi mladistvým obviněným a poškozeným a dospět též případně 

k přiléhavé dohodě stran náhrady škody proviněním způsobené. 

 

Vzhledem ke všemu dříve uvedenému, pro naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže je vždy nejefektivnější, je-li to možné, nahradit škodu vlastním uvedením v předešlý 

stav (např. vrácení odcizené věci anebo natření pomalované zdi), neboť takto může sám 

mladistvý na této participovat a uvedené bude na mladistvého působit výchovně. Až poté, kdy 

není náhrada škody uvedením v předešlý stav možná, je třeba přistoupit k náhradě peněžité s tím, 

že pokud je to možné, měly by být finanční prostředky na tuto vynaloženy ze samotného majetku 

                                                 
614 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 763. 
615 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 117. 
616 Tamtéž, s. 123. 
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mladistvého obviněného, je-li výdělečně činný anebo vlastní určitý majetek; pouze pro doplnění 

přitom, podle Nejvyššího soudu ČR „i v případě, kdy je částka pro poškozené relativně nízká, 

např. způsobená škoda činí 2 500 Kč, nelze povinnost k uhrazení této částky uložit současně 

s dalším omezujícím opatřením, které by mohlo bránit mladistvému, aby si na úhradu této částky 

vydělal formou brigád.“617 Až úplně na posledním místě by pak měli hradit za mladistvého 

obviněného způsobenou škodu jeho rodiče, když odpovědnost za následky provinění v takovém 

případě fakticky přebírá jiná osoba. Jestliže jde tak o provinění, kterým jako takovým nebyla 

vůbec způsobena škoda,618 anebo vzniklou škodu nahradili za mladistvého jeho rodiče, je vždy 

nutné důkladně zvažovat a sledovat splnění účelu trestního řízení, protože není možné, aby byl u 

mladistvého vyvolán pocit beztrestnosti spáchaného činu s tím, že se ve skutečnosti vlastně nic 

závažného nestalo, což by se ve svém důsledku mohlo následně reflektovat též do recidivy 

trestné činnosti mladistvého.619 

 

Vyslovení napomenutí s výstrahou 

 

Podle ustanovení § 20 odst. 1 ZSVM napomenutím s výstrahou soud pro mládež a v 

přípravném řízení státní zástupce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce nebo 

opatrovníka důrazně vytkne protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež mu 

hrozí podle tohoto zákona v případě, že by v budoucnu páchal další trestnou činnost; ustanovení 

§ 20 odst. 2 ZSVM pak stanoví možnost rozhodujícího orgánu přenechat při vyslovení 

napomenutí s výstrahou postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý 

žákem, anebo výchovnému zařízení, ve kterém žije, jestliže je to vhodné a účelné. 

Napomenutí s výstrahou má přitom na tomto místě reálného smyslu pouze tehdy, když 

bylo v rámci tohoto ve dříve uvedeném smyslu přenecháno postižení mladistvého jeho 

zákonnému zástupci, škole či výchovnému zařízení, a to spolu s následným vyrozuměním 

takového subjektu o výsledku postižení.620 

 

                                                 
617 Dále srov. např. ŽATECKÁ, E. Postavení poškozeného v trestním řízení proti mladistvým. In: KUCHTA, J.; 
HRUŠÁKOVÁ, M.; VALDHANS, J. Dny práva 2013. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, s. 
85 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_poskozeneho_a_obeti_v_trestnim_rizeni.pdf>. 
618 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 182. 
619 SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, č. 6, s. 175. 
620 ŠČERBA, F.; COUFALOVÁ, B. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016, s. 61. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_poskozeneho_a_obeti_v_trestnim_rizeni.pdf
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8.4.4 Postup v řízení o odstoupení od trestního stíhání 

 

Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání není podmíněno návrhem obviněného, 

poškozeného, popřípadě jiných osob, ani není jakkoli vázáno na jejich souhlas; na tomto místě 

však nutno uvést, že, jak bylo již dříve nastíněno, v případě, kdy bude zjevný nesouhlas 

obviněného anebo poškozeného s takovým vyřízením trestní věci, bude nutné zvláště pečlivě 

zvážit, zda je vyřízení věci odstoupením od trestního stíhání postupem ve věci skutečně 

vhodným. 

Ještě předtím, než státní zástupce anebo soud přikročí k aplikaci odstoupení od trestního 

stíhání, je zapotřebí zkoumat, zda nejsou v daném případě splněny předpoklady pro rozhodnutí 

ve smyslu § 171 až 173 tr. řádu, tj. pro postoupení věci, zastavení trestního stíhání anebo 

přerušení trestního stíhání, když tyto, ačkoli tak zákon výslovně nestanoví, mají z povahy věci 

před odstoupením od trestního stíhání mladistvého ve věci přednost; některé z těchto postupů je 

přitom v řízení zapotřebí uplatnit vždy obligatorně (k tomuto srov. znění ustanovení § 171, § 172 

odst. 1 a § 173 tr. řádu), v ostatních případech je pak vždy nutné vybrat aplikaci takového 

procesního postupu, který je pro mladistvého obviněného nejpříznivější621 tak, aby byla skutečně 

realizována zásada minimalizace trestní represe a současně akcentována zásada rychlosti řízení, 

v souvislosti s odklony v trestním řízení pak zejména pokud jde o institut fakultativního 

zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu. 

 

Rozhodnout o odstoupení od trestního stíhání mladistvého může státní zástupce od 

okamžiku zahájení trestního stíhání mladistvého až do okamžiku, kdy by jinak podal obžalobu. 

Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání pak není možné učinit ve zkráceném přípravném 

řízení (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – 

recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, 

uvedené). 

Soud může o odstoupení od trestního stíhání mladistvého rozhodnout v rámci 

předběžného projednání obžaloby (§ 62 odst. 1 ZSVM), přezkoumání obžaloby, resp. návrhu na 

potrestání samosoudcem (§ 62 odst. 2 ZSVM), v hlavním líčení (§ 65 odst. 2 ZSVM), mimo 

hlavní líčení (§ 66 odst. 1 ZSVM) anebo v hlavním líčení ve zjednodušeném řízení konaném 

před samosoudcem (§ 314d tr. řádu). Soud však nemůže o odstoupení od trestního stíhání, a to na 

                                                 
621 Tamtéž, s. 42. 
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rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, rozhodnout v řízení odvolacím.622 

Někteří autoři však s uvedeným nesouhlasí a např. podle Šámala je možné, aby bylo o 

odstoupení od trestního stíhání rozhodnuto též v odvolacím řízení, ačkoli tak § 257 tr. řádu 

výslovně nestanoví;623 uvedené je přitom dovozováno z toho, že by nebylo logické, aby o 

podmíněném zastavení trestního stíhání a narovnání mohl odvolací soud rozhodnout a o 

odstoupení od trestního stíhání nikoli. Obdobně Draštík uvádí, že „není analogické uplatnění 

postupu odvolacího soudu podle § 257 odst. 1 písm. d) tr. řádu přes absenci výslovné zákonné 

úpravy vyloučeno v řízení proti mladistvému u rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání, 

které se vedle podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání řadí mezi zvláštní způsoby 

řízení. Nadto je tomuto druhu zvláštního řízení v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže jak v 

přípravném řízení, tak i v řízení před soudem oproti ostatním dávána přednost.“624 Uvedené 

úvahy mi však nepřipadají jakkoli přesvědčivé, nadto pak nutno hledět k tomu, že je-li dán 

v příslušném ustanovení taxativní výčet rozhodovacích možností odvolacího soudu, pak 

analogie, ač ve prospěch pachatele, není na místě;625 pokud bychom rozhodovací možnosti 

odvolacího soudu takto analogicky rozšiřovali, bylo by možné dojít k závěru, že tento může 

učinit snad každé rozhodnutí. Dále pak, snad jen stěží nebude v takto pokročilé fázi řízení na 

trestním stíhání mladistvého veřejný zájem. Uvedený stav je tak zapotřebí řešit případně 

nanejvýše legislativně, nikoli tedy uvedeným ohýbáním zákona a podobnými výklady ad 

absurdum (k tomuto blíže srov. dále k dovolání a obnově řízení uvedené). 

 

Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání má formu usnesení. Toto musí obsahovat po 

úvodní části v části výrokové výrok o odstoupení od trestního stíhání s odkazem na ustanovení § 

70 odst. 1 ZSVM, popř. § 70 odst. 3 ZSVM a současně výrok o zastavení trestního stíhání pro 

skutek, v němž je spatřováno provinění mladistvého, kterého se odstoupení od trestního stíhání 

týká (§ 70 odst. 2 ZSVM). Náležitě zde musí být přitom popsán skutek, od jehož dalšího stíhání 

je odstupováno, a to z důvodu, že pravomocné rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání 

vytváří překážku věci rozhodnuté ve smyslu § 11 odst. 1 písm. h) tr. řádu, tj. téže mladistvý 

nemůže být v budoucnu pro týž skutek již opětovně stíhán. Dále musí být v usnesení uvedena též 

právní kvalifikace předmětného skutku, a to především proto, aby bylo zřejmé, že tento spadá do 

okruhu provinění, v případě kterých zákon tuto alternativu řešení trestní věci mladistvého 
                                                 
622 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 123. 
BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 
185. 
623 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3055. 
624 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 393 – 394. 
625 Srov. JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 68 – 69. 
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připouští. Fakultativně pak může obsahovat usnesení o odstoupení od trestního stíhání též výrok 

o uložení výchovného opatření spolu s označením jeho druhu,626 resp. uložení povinnosti splnit 

to, k čemu se mladistvý ve smyslu § 68 odst. 2 ZSVM zavázal. 

V odůvodnění usnesení o odstoupení od trestního stíhání je poté potřeba uvést, z jakého 

skutkového stavu státní zástupce anebo soud při rozhodování vycházel, jakými důkazy byl tento 

stav doložen a jakými právními úvahami se řídil. Konkrétně by zde přitom mělo být zejména 

uvedeno, co mladistvý podnikl k odčinění škodlivých následků činu, zda, popř. v jakém rozsahu 

nahradil škodu anebo vrátil bezdůvodné obohacení, jaké účinky měla na mladistvého případně 

uložená výchovná opatření v průběhu řízení, pokud jsou tato ukládána teprve v rámci rozhodnutí, 

pak pro jaké důvody a proč je ukládáno právě dané výchovné opatření apod. 

 

Proti usnesení o odstoupení od trestního stíhání může mladistvý podle § 70 odst. 4 ZSVM 

podat stížnost. Právo stížnosti ve smyslu § 72 ZSVM náleží též příslušnému orgánu sociálně-

právní ochrany dětí a příbuzným mladistvého v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojiteli, 

manželovi anebo druhovi. Stížnost pak mohou podat na základě ustanovení § 142 odst. 1 tr. řádu 

též osoby, kterých se usnesení přímo dotýká, tj. kupříkladu škola či výchovné zařízení, kterým 

bylo postupem podle ustanovení § 20 odst. 2 ZSVM přenecháno postižení mladistvého při 

vyslovení napomenutí s výstrahou.627 Jestliže bylo o odstoupení od trestního stíhání mladistvého 

rozhodnuto soudem, náleží právo stížnosti též poškozenému a státnímu zástupci. Stížnost mohou 

podat uvedené osoby do tří dnů ode dne oznámení usnesení k orgánu, který toto vydal s tím, že 

řádně a včas podaná stížnost má odkladný účinek (§ 143 a § 70 odst. 4 ZSVM). 

Na tomto místě si přitom nutno povšimnout zejména toho, že jestliže bylo o odstoupení 

od trestního stíhání rozhodnuto v přípravném řízení, pak právo stížnosti proti usnesení o 

odstoupení od trestního stíhání mladistvého nepřiznává zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

poškozenému, neboť tento se o odstoupení od trestního stíhání mladistvého ve smyslu § 70 odst. 

4 ZSVM pouze vyrozumí. Tato skutečnost je dána nejspíše tím, že v případě odstoupení od 

trestního stíhání je akcentován zejména nedostatek veřejného zájmu na dalším trestním stíhání 

mladistvého a samotná prevence mladistvého před pácháním dalších provinění. Poněkud 

nelogicky se dříve uvedeným má však poškozený právo podat stížnost proti usnesení o 

odstoupení od trestního stíhání tehdy, pokud bylo rozhodnuto o odstoupení od trestního stíhání 

v řízení před soudem. Uvedená skutečnost je v odborné literatuře často kritizována (k tomuto 
                                                 
626 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 587. 
627 SOTOLÁŘ, A. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých. 
Trestněprávní revue. 2004, č. 3, s. 181. 
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blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy 

zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené). 

 

Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 5 ZSVM může obviněný do tří dnů od doby, kdy mu 

bylo usnesení o odstoupení od trestního stíhání oznámeno, prohlásit, že na projednání věci trvá, o 

čemž musí být vždy náležitě poučen. I když se na tomto místě nejedná o opravný prostředek 

v pravém slova smyslu, tímto může mladistvý rozhodnutí o odstoupení od jeho trestního stíhání 

zvrátit a takto se domoci projednání věci ve standardním řízení. V takovém případě je vydáno 

usnesení o pokračování v trestním stíhání a pokračováno je v procesním stadiu, ve kterém bylo 

rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání vydáno.628 Své prohlášení pak může vzít mladistvý 

obviněný opět zpět a tím řízení zastavit, přičemž v takovém případě není potřeba vydávat nové 

usnesení, neboť původní usnesení o odstoupení od trestního stíhání se prohlášením obviněného 

neruší.629 Na prohlášení mladistvého o tom, že trvá na projednání věci, navazující postup je poté 

upraven v § 70 odst. 6 ZSVM, podle kterého v případě, kdy bylo odstoupeno od trestního stíhání 

mladistvého a v řízení se pokračovalo jen proto, že mladistvý na projednání věci trval, soud pro 

mládež, neshledá-li důvod ke zproštění mladistvého, vysloví sice vinu, trestní opatření však 

neuloží; uložit opatření výchovné anebo ochranné či rozhodnout o náhradě škody však jako 

takové vyloučeno není. Nutno pak doplnit snad jen to, že soud může uznat mladistvého 

obviněného vinným i proviněním podle přísnějšího ustanovení trestního zákoníku, než bylo to, 

které bylo užito při odstoupení od trestního stíhání.630; 631 

Není přitom jakkoli vyloučeno, aby mladistvý učinil prohlášení, že trvá na projednání 

věci, a současně s tím napadl usnesení o odstoupení od trestního stíhání stížností.632 V takovém 

případě by se podle komentářové literatury pokračovalo v trestním stíhání mladistvého teprve až 

tehdy, pokud by byla stížnost zamítnuta a rozhodnutí o zastavení trestního stíhání by tak nabylo 

právní moci.633 

 

                                                 
628 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 597. 
629 Srov. přiměřeně usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 1969, sp. zn. 1 T 3/1969. ŠÁMAL, P.; 
VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 597. 
630 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 1. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1499/2010. 
631 K dalším procesním možnostem soudu (postoupení věci) srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2007, 
sp. zn. 8 Tdo 512/2007. 
632 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 1999, sp. zn. 4 Tz 149/1999. 
633 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 597. 
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Pokud jde o mimořádné opravné prostředky, pravomocné usnesení o odstoupení od 

trestního stíhání je možné za splnění příslušných podmínek napadnout stížností pro porušení 

zákona ve smyslu § 266 a násl. tr. řádu. 

Podle komentářové literatury lze pak proti pravomocnému usnesení o odstoupení od 

trestního stíhání podat též dovolání a návrh na povolení obnovy řízení,634 neboť toto v sobě 

obsahuje výrok o zastavení trestního stíhání; tomuto názoru přitom přisvědčuje i judikatura, kdy 

Nejvyšší soud ČR konkrétně k dovolání v minulosti uvedl, že „po nabytí účinnosti zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, je namístě vztáhnout ust. § 265b odst. 1 písm. f) 

tr. řádu analogicky i na případy rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání mladistvých podle 

§ 70 odst. 1 ZSVM, neboť s tímto rozhodnutím je obligatorně spojeno zastavení trestního stíhání 

(§ 70 odst. 2 ZSVM) (...). V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. řádu lze 

(mimo jiné) namítat nesprávnost rozhodnutí souvisejícího se zastavením trestního stíhání, tj. 

obligatorní zastavení trestního stíhání, fakultativní zastavení trestního stíhání, podmíněné 

zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. řádu, schválení narovnání podle § 309 tr. řádu a násl. 

a odstoupení od trestního stíhání mladistvého spojené se zastavením trestního stíhání.“635 Pokud 

bychom uvedené připustili, pak nutno uvést, že na tomto místě ustanovení § 72 odst. 3 ZSVM 

stanoví, že návrh na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného může podat státní 

zástupce do šesti měsíců od doby, kdy se tento dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících jeho 

podání, nejpozději však do uplynutí poloviny promlčecí doby trestního stíhání. 

Na prvém místě však, ve vztahu k dovolání je opomíjeno, že o odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého nemůže být v současné době rozhodnuto v odvolacím řízení (srov. § 265a 

odst. 1, 2 tr. řádu a contrario a k tomuto již dříve v textu této Kapitoly uvedené). Dále pak, jak 

uvádí Jelínek, výčet rozhodnutí uvedených v ustanovení § 265a odst. 1, 2 a § 277 tr. řádu je 

taxativní a jejich okruh nelze rozšiřovat ani s použitím analogie ve prospěch obviněného.636 

Podporou uváděného přitom může být též v Pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 

8 z roku 2009 uvedené, a sice že ustanovení § 174a tr. řádu, tj. pravomoc nejvyššího státní 

zástupce do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o 

nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 tr. řádu, o zastavení trestního stíhání nebo o 

postoupení věci, nedopadá na případ podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání a 

                                                 
634 Tamtéž, s. 598 – 599. FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, s. 740. 
635 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 11 Tdo 426/2004 ve spojení s usnesením Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1621/2008. 
636 Srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 302/2012. JELÍNEK, J. 
Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 68 – 69 a 710. DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 450. 
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odstoupení od trestního stíhání,637 ačkoli pokud jde o narovnání a odstoupení od trestního stíhání, 

pak tato rozhodnutí jako taková obsahují výrok o zastavení trestního stíhání.638 Nadto pak, tímto 

způsobem bychom mohli opět postupně rozvolnit předpoklady či rozšířit rozhodnutí, která lze 

napadnout dovoláním a návrhem na povolení obnovy řízení, skoro na rozhodnutí každé. 

Konečně snad, pokud by počítal trestní řád s možností napadnout odstoupení od trestního stíhání 

dovoláním či návrhem na povolení obnovy řízení, neuváděl by v předmětných výčtech výslovně 

ani narovnání, které se jako takové taktéž pojí s výrokem o zastavení trestního stíhání. 

Podle Věcného záměru nového trestního řádu z roku 2008 by měl v budoucnu nový 

trestní řád obsahovat následující ustanovení: „O návrhu na povolení obnovy řízení, které 

skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, a řízení, které skončilo pravomocným 

usnesením soudu o zastavení trestního stíhání, včetně schválení narovnání a odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého, o postoupení věci jinému orgánu nebo o podmíněném zastavení 

trestního stíhání bude rozhodovat soud, jenž je nadřízen soudu, který ve věci rozhodl v prvním 

stupni (...). O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným usnesením státního 

zástupce o zastavení trestního stíhání, včetně schválení narovnání a odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého, o postoupení věci jinému orgánu nebo o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, bude rozhodovat soud, jenž je nadřízen soudu, který by byl příslušný rozhodovat o 

obžalobě.“639 Současný nedostatek, resp. teoretické a praktické spory stran analyzovaného by tak 

měly být, alespoň co do obnovy řízení, jednoznačně vyřešeny. 

 

Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání je podle § 71 ZSVM evidováno jako 

skutečnost významná pro trestní řízení podle zákona o Rejstříku trestů. Protože však nejde o 

rozhodnutí povahy rozhodnutí o vině ani odsuzujícího rozsudku, rozhodnutí o odstoupení od 

trestního stíhání není zaznamenáno ve výpisu z evidence Rejstříku trestů, nýbrž pouze v opisu 

z této určené pro soud, státního zástupce, policejní orgán anebo Ministerstvo spravedlnosti 

ČR,640 což je zvláště pro mladistvého obviněného významné. 

 

 

                                                 
637 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. 9. 2009, č. 8/2009, o trestním řízení (čl. 86 odst. 1). 
2009 [cit. 30. 5. 2018]. Dostupný z WWW: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-
205_2.pdf>. 
638 Shodně též ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 
124. 
639 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 98 [cit. 28. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 
640 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 602. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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PRAKTICKÁ, KOMPARATIVNÍ A ÚVAHOVÁ ČÁST 

 

9 Odklony v trestním řízení v aplikační praxi 
 

Odklonům v trestním řízení je zapotřebí věnovat pozornost i po stránce praktické a 

shrnout tak a doplnit vše dříve uvedené. 

Tato Kapitola obsahuje analýzu statistických údajů vztahujících se k aplikaci odklonů 

v trestním řízení v letech 2013 – 2017. Uvedené statistické údaje mi byly zaslány Ministerstvem 

spravedlnosti ČR v květnu roku 2018 na základě mé žádostí o poskytnutí informací v souladu se 

zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

 

9.1 Dospělí obvinění 

 

 

 

Celkové počty trestně stíhaných dospělých osob byly v letech 2013 – 2017 následující. 

 

2013: Celkem 38400 trestně stíhaných dospělých osob. 

 

2014: Celkem 37378 trestně stíhaných dospělých osob. 
 

2015: Celkem 43835 trestně stíhaných dospělých osob. 

 

2016: Celkem 42655 trestně stíhaných dospělých osob. 
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2017: Celkem 39188 trestně stíhaných dospělých osob. 

 

9.1.1 Podmíněné zastavení trestního stíhání 
 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících 

počtech. 

 

Rok 2013 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 4402 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 11,4 % 

trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

2362x a v řízení před soudem pak 2040x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

2328x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 34x. 

 

Rok 2014 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 4252 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 11,3 % 

trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

2223x a v řízení před soudem pak 2029x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

2173x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 50x. 
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Rok 2015 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 4805 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 10,9 % 

trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

2851x a v řízení před soudem pak 1954x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

2800x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 51x. 

 

Rok 2016 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 4777 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 11,1 % 

trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

2857x a v řízení před soudem pak 1920x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

2773x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 84x. 

 

Rok 2017 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 4780 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 12,1 % 

trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba. 
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K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

2964x a v řízení před soudem pak 1816x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

2852x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 112x. 

 

9.1.2 Narovnání 

 

Narovnání bylo v letech 2013 – 2017 schváleno v dále uvedeném počtu trestních věcí. 

 

Rok 2013 

 

Celkově bylo v tomto roce narovnání schváleno ve 141 trestních věcech. Rozhodnutím o 

narovnání bylo tak skončeno asi 0,36 % trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá 

osoba. 

K narovnání přitom došlo v přípravném řízení celkem 62x a v řízení před soudem pak 

79x. 

 

Rok 2014 

 

Celkově bylo v tomto roce narovnání schváleno ve 128 trestních věcech. Rozhodnutím o 

narovnání bylo tak skončeno asi 0,34 % trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá 

osoba. 

K narovnání přitom došlo v přípravném řízení celkem 57x a v řízení před soudem pak 

71x. 

 

Rok 2015 

 

Celkově bylo v tomto roce narovnání schváleno ve 132 trestních věcech. Rozhodnutím o 

narovnání bylo tak skončeno asi 0,30 % trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá 

osoba. 
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K narovnání přitom došlo v přípravném řízení celkem 81x a v řízení před soudem pak 

51x. 

 

Rok 2016 

 

Celkově bylo v tomto roce narovnání schváleno ve 114 trestních věcech. Rozhodnutím o 

narovnání bylo tak skončeno asi 0,26 % trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá 

osoba. 

K narovnání přitom došlo v přípravném řízení celkem 79x a v řízení před soudem pak 

35x. 

 

Rok 2017 

 

Celkově bylo v tomto roce narovnání schváleno ve 100 trestních věcech. Rozhodnutím o 

narovnání bylo tak skončeno asi 0,25 % trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá 

osoba. 

K narovnání přitom došlo v přípravném řízení celkem 51x a v řízení před soudem pak 

49x. 

 

9.1.3 Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
 

Celkové počty zkrácených přípravných řízení vedených proti dospělým osobám byly v letech 

2013 – 2017 následující. 

 

2013: Celkem 67290 osob. 

 

2014: Celkem 66039 osob. 

 

2015: Celkem 47586 osob. 

 

2016: Celkem 42179 osob. 

 

2017: Celkem 37924 osob. 
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K podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání a odložení věci při schválení narovnání 

došlo v letech 2013 – 2017 v následujících celkových počtech. 

 

Rok 2013 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 3286 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 4,8 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 3113x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 173x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení byla věc při schválení narovnání odložena celkem 55x, 

tedy v 0,08 % případů, ve kterých bylo vedeno zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

 

Rok 2014 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 3349 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 5,0 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 3191x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 158x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení byla věc při schválení narovnání odložena celkem 38x, 

tedy v 0,05 % případů, ve kterých bylo vedeno zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

 

Rok 2015 
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Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 2553 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 5,3 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 2407x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 146x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení byla věc při schválení narovnání odložena celkem 28x, 

tedy v 0,05 % případů, ve kterých bylo vedeno zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

 

Rok 2016 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 2375 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 5,6 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 2169x a o podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 206x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení byla věc při schválení narovnání odložena celkem 16x, 

tedy v 0,03 % případů, ve kterých bylo vedeno zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

 

Rok 2017 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 2153 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 5,6 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 
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Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 2002x a o podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 151x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení byla věc při schválení narovnání odložena celkem 11x, 

tedy v 0,02 % případů, ve kterých bylo vedeno zkrácené přípravné řízení proti dospělé osobě. 

 

9.2 Mladiství obvinění 
 

 

 

Celkové počty trestně stíhaných mladistvých byly v letech 2013 – 2017 následující. 

 

2013: Celkem 2392 trestně stíhaných mladistvých osob. 

 

2014: Celkem 2014 trestně stíhaných mladistvých osob. 

 

2015: Celkem 1968 trestně stíhaných mladistvých osob. 
 

2016: Celkem 1854 trestně stíhaných mladistvých osob. 

 

2017: Celkem 1897 trestně stíhaných mladistvých osob. 
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9.2.1 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících 

celkových počtech. 

 

Rok 2013 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 564 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 23,5 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

386x a v řízení před soudem pak 178x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

384x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 2x. 

 

Rok 2014 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 496 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 24,6 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

302x a v řízení před soudem pak 194x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

296x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 6x. 
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Rok 2015 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 443 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 22,5 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

297x a v řízení před soudem pak 146x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

296x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 1x. 

 

Rok 2016 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 458 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 24,7 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

316x a v řízení před soudem pak 142x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

311x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 5x. 

 

Rok 2017 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 440 trestních 

věcí. Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 23,1 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 
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K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 

299x a v řízení před soudem pak 141x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

296x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 3x. 

 

9.2.2 Narovnání 

 

K narovnání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících celkových počtech. 

 

Rok 2013 

 

Narovnání nebylo schváleno ani v jedné trestní věci. 

 

Rok 2014 

 

Narovnání nebylo schváleno ani v jedné trestní věci. 

 

Rok 2015 

 

Narovnání nebylo schváleno ani v jedné trestní věci. 
 

Rok 2016 

 

Narovnání nebylo schváleno ani v jedné trestní věci. 

 

Rok 2017 

 

Narovnání nebylo schváleno ani v jedné trestní věci. 
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9.2.3 Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
 

Celkové počty zkrácených přípravných řízení vedených proti mladistvým osobám byly v letech 

2013 – 2017 následující. 

 

2013: Celkem 558 osob. 

 

2014: Celkem 557 osob. 

 

2015: Celkem 280 osob. 

 

2016: Celkem 207 osob. 

 

2017: Celkem 197 osob. 

 

K podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání a odložení věci při schválení 

narovnání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících celkových počtech. 

 

Rok 2013 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 84 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 15,0 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti mladistvému. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 81x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 3x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení nebyla věc při schválení narovnání odložena ani 

jednou. 

 

Rok 2014 
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Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 106 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 19,0 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti mladistvému. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 105x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 1x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení nebyla věc při schválení narovnání odložena ani 

jednou. 

 

Rok 2015 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 56 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 20,0 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti mladistvému. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 55x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 1x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení nebyla věc při schválení narovnání odložena ani 

jednou. 

 

Rok 2016 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 40 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 19,3 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti mladistvému. 
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Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 40x, tedy ve všech případech, a o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení nebyla věc při schválení narovnání odložena ani 

jednou. 

 

Rok 2017 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 32 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 16,2 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti mladistvému. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 31x a o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak celkem 1x. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení nebyla věc při schválení narovnání odložena ani 

jednou. 

 

9.2.4 Odstoupení od trestního stíhání 

 

K odstoupení od trestního stíhání mladistvého došlo v letech 2013 – 2017 v následujících 

celkových počtech. 

 

Rok 2013 
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Celkově bylo v tomto roce odstoupeno od trestního stíhání mladistvého v počtu 23 

trestních věcí. Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání bylo tak skončeno asi 0,96 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K odstoupení od trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 17x a v řízení 

před soudem pak 6x. 

 

Rok 2014 

 

Celkově bylo v tomto roce odstoupeno od trestního stíhání mladistvého v počtu 22 

trestních věcí. Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání bylo tak skončeno asi 1,0 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K odstoupení od trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 9x a v řízení 

před soudem pak 13x. 

 

Rok 2015 

 

Celkově bylo v tomto roce odstoupeno od trestního stíhání mladistvého v počtu 17 

trestních věcí. Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání bylo tak skončeno asi 0,86 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K odstoupení od trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 14x a v řízení 

před soudem pak 3x. 

 

Rok 2016 

 

Celkově bylo v tomto roce odstoupeno od trestního stíhání mladistvého v počtu 10 

trestních věcí. Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání bylo tak skončeno asi 0,53 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K odstoupení od trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 7x a v řízení 

před soudem pak 3x. 

 

Rok 2017 
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Celkově bylo v tomto roce odstoupeno od trestního stíhání mladistvého v počtu 22 

trestních věcí. Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání bylo tak skončeno asi 1,1 % 

trestních věcí, v nichž byl trestně stíhán mladistvý. 

K odstoupení od trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 17x a v řízení 

před soudem pak 5x. 

 

9.3 Obviněné právnické osoby 

 

 

 

Celkové počty trestně stíhaných právnických osob byly v letech 2013 – 2017 následující. 

 

2013: Celkem 19 trestně stíhaných právnických osob. 

 

2014: Celkem 88 trestně stíhaných právnických osob. 

 

2015: Celkem 224 trestně stíhaných právnických osob. 

 

2016: Celkem 239 trestně stíhaných právnických osob. 

 

2017: Celkem 242 trestně stíhaných právnických osob. 

 

9.3.1 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících 

celkových počtech. 
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Rok 2013 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 3 trestních věcí. 

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 15,7 % trestních 

věcí, v nichž byla trestně stíhána právnická osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 3x a 

v řízení před soudem pak ani jednou. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 3x 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 

 

Rok 2014 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 9 trestních věcí. 

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 10,2 % trestních 

věcí, v nichž byla trestně stíhána právnická osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 2x a 

v řízení před soudem pak 7x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 2x 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 

 

Rok 2015 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 9 trestních věcí. 

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 4,0 % trestních 

věcí, v nichž byla trestně stíhána právnická osoba. 
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K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 5x a 

v řízení před soudem pak 4x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 5x 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 

 

Rok 2016 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 14 trestních věcí. 

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 5,8 % trestních 

věcí, v nichž byla trestně stíhána právnická osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 9x a 

v řízení před soudem pak 5x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 

bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 9x 

a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 

 

Rok 2017 

 

Celkově bylo v tomto roce trestní stíhání podmíněně zastaveno v počtu 18 trestních věcí. 

Rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání bylo tak skončeno asi 7,4 % trestních 

věcí, v nichž byla trestně stíhána právnická osoba. 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání přitom došlo v přípravném řízení celkem 16x 

a v řízení před soudem pak 2x. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. 

řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu, pak tato data jsou sledována pouze pokud jde o rozhodnutí učiněná 

v přípravném řízení s tím, že statistické údaje nerozlišují mezi podmíněným zastavením trestního 

stíhání podle § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu a § 307 odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak 
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bylo o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 

15x a o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu pak celkem 1x. 

 

9.3.2 Narovnání 

 

K narovnání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících celkových počtech. 

 

Rok 2013 

 

Narovnání nebylo schváleno v žádné trestní věci. 

 

Rok 2014 

 

Narovnání nebylo schváleno v žádné trestní věci. 
 

Rok 2015 

 

Narovnání nebylo schváleno v žádné trestní věci. 

 

Rok 2016 

 

Celkově bylo v tomto roce narovnání schváleno v počtu 1 trestní věci. Rozhodnutím o 

narovnání tak bylo skončeno asi 0,41 % trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána právnická 

osoba. 

K narovnání přitom došlo v řízení před soudem. 

 

Rok 2017 

 

Narovnání nebylo schváleno v žádné trestní věci. 
 

9.3.3 Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
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Celkové počty zkrácených přípravných řízení vedených proti právnickým osobám byly v letech 

2013 – 2017 následující. 

 

2013: Celkem 9 právnických osob. 

 

2014: Celkem 39 právnických osob. 

 

2015: Celkem 8 právnických osob. 

 

2016: Celkem 6 právnických osob. 

 

2017: Celkem 2 právnické osoby. 

 

K podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání a odložení věci při schválení 

narovnání došlo v letech 2013 – 2017 v následujících celkových počtech. 

 

Rok 2013 

 

Návrh na potrestání nebyl v tomto roce podmíněně odložen ani v jedné trestní věci. 
 

Ve zkráceném přípravném řízení pak nebyla ani žádná věc odložena při schválení 

narovnání. 

 

Rok 2014 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 3 trestních 

věcí. Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 7,6 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti právnické osobě. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 3x a o podmíněné odložení podání 

návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 
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Ve zkráceném přípravném řízení byla věc při schválení narovnání odložena celkem 1x, 

tedy ve 2,56 % případů, ve kterých bylo vedeno zkrácené přípravné řízení proti právnické 

osobě. 

 

Rok 2015 

 

Celkově byl v tomto roce návrh na potrestání podmíněně odložen v počtu 1 trestní věci. 

Rozhodnutím o tomto bylo tak skončeno asi 12,5 % trestních věcí, ve kterých bylo vedeno 

zkrácené přípravné řízení proti právnické osobě. 

Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 

179g odst. 1 tr. řádu a § 179g odst. 2 tr. řádu, pak ani na tomto místě statistické údaje nerozlišují 

mezi podmíněným odložením podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. řádu 

a § 179g odst. 2 písm. b) tr. řádu. V tomto roce tak bylo o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu rozhodnuto celkem 1x a o podmíněné odložení podání 

návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu pak ani jednou. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení nebyla ani jedna věc odložena při schválení narovnání. 

 

Rok 2016 

 

Návrh na potrestání nebyl v tomto roce podmíněně odložen ani v jedné trestní věci. 

 

Ve zkráceném přípravném řízení pak nebyla ani žádná věc odložena při schválení 

narovnání. 

 

Rok 2017 

 

Návrh na potrestání nebyl v tomto roce podmíněně odložen ani v jedné trestní věci. 
 

Ve zkráceném přípravném řízení pak nebyla ani žádná věc odložena při schválení 

narovnání. 
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9.4 Shrnutí aktuálního stavu 

 

9.4.1 Dospělí obvinění 
 

Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání je v trestních věcech dospělých obviněných 

užíváno dostatečně, když počet takto skončených trestních věcí v posledních pěti letech kolísá 

kolem 11 % všech trestních věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba. 

Překvapivé na místě podmíněného zastavení trestního stíhání dospělých obviněných je 

přitom to, že toto je aplikováno ve skoro stejné míře, pokud jde o přípravné řízení a řízení před 

soudem; rozhodnutí o tomto v přípravném řízení jen nepatrně převažuje. 

 

Narovnání 

 

Narovnání v trestních věcech dospělých obviněných netvoří ani pouhé 1 % vyřízených 

věcí, v nichž byla trestně stíhána dospělá osoba, když počty schváleného narovnání každoročně 

pouze lehce přesahují stovku případů; nadto má pak aplikace tohoto institutu stále klesající 

tendenci. Ač tomu tak nebylo ve všech letech, v převážné většině případů si pak lze povšimnout, 

že k aplikaci narovnání došlo až v řízení před soudem. 

 

Odklony ve zkráceném přípravném řízení 

 

Pokud jde o podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, pak jeho aplikace stagnuje 

kolem 5 % vyřízených trestních věcí, ve kterých bylo zkrácené přípravné řízení vedeno proti 

dospělé osobě, ročně, a to i přes stále klesající počet vedených zkrácených přípravných řízení. 

Obdobně jako v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, i zde si pak lze povšimnout 

spíše výjimečné aplikace ustanovení § 179g odst. 2 tr. řádu. Co se týče počtu schválených 

narovnání ve zkráceném přípravném řízení, pak tento netvoří ani 0,1 % vyřízených věcí, 

v případě kterých bylo zkrácené přípravné řízení vedeno proti dospělé osobě. 

 

9.4.2 Mladiství obvinění 
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Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

Co se týče podmíněného zastavení trestního stíhání, pak toto je užíváno v trestních 

věcech mladistvých dostatečně; jako takové tvoří asi čtvrtinu vyřízených trestních věcí, v nichž 

byl trestně stíhán mladistvý, když jeho aplikace v posledních pěti letech kolísá kolem 24 %. 

Povětšinou je pak podmíněné zastavení trestního stíhání aplikováno zcela správně již 

v přípravném řízení. Pokud jde o ustanovení § 307 odst. 2 tr. řádu, pak toto je v případě trestně 

stíhaných mladistvých užíváno pouze v jednotkách případů. 

 

Narovnání 

 

Velmi překvapivě, narovnání nebylo v posledních pěti letech schváleno ani v jednom 

z případů, kdy byl trestně stíhán mladistvý obviněný. 

 

Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
 

Počet podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je v trestních věcech 

mladistvých stabilizován na uspokojivém počtu 19 % vyřízených trestních věcí, v nichž bylo 

zkrácené přípravné řízení vedeno proti mladistvému. Též ustanovení § 179g odst. 2 tr. řádu je 

pak v případě mladistvých užíváno pouze velmi sporadicky. Co se týče narovnání ve zkráceném 

přípravném řízení, pak k tomuto nebylo přistoupeno v posledních pěti letech opět ani jedenkrát. 

 

Odstoupení od trestního stíhání 

 

Počet případů, ve kterých došlo k odstoupení od trestního stíhání mladistvého, je velmi 

nízký, když tento v posledních pěti letech kolísá kolem pouhého 1 % všech trestních věcí, ve 

kterých byl trestně stíhán mladistvý obviněný. 

 

9.4.3 Obviněné právnické osoby 

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

Počet podmíněných zastavení trestního stíhání v případě trestně stíhaných právnických 

osob nejprve klesal, následně rostl. Lze říci, že jeho průměrná aplikace v trestních věcech 
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právnických osob činí v posledních pěti letech asi 5 % vyřízených věcí, v nichž byla trestně 

stíhána právnická osoba. Aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání přitom převažuje, 

avšak nikoli výrazně, v přípravném řízení. K užití ustanovení § 307 odst. 2 tr. řádu bylo 

v trestních věcech právnických osob přistoupeno prvně až minulý rok, a to pouze jedenkrát. 

 

Narovnání 

 

Narovnání bylo schváleno v případě trestně stíhaných právnických osob pouze jedenkrát, 

a to soudem v roce 2016. 

 

Odklony ve zkráceném přípravném řízení 

 

V případě zkráceného přípravného řízení došlo k aplikaci odklonů v rámci tohoto pouze 

v letech 2014 a 2015, kdy bylo celkem čtyřikrát podmíněně odloženo podání návrhu na 

potrestání a jednou pak schváleno narovnání. 

 

9.5 Analýza současného stavu aplikace odklonů v trestním řízení 
 

9.5.1 Současná aplikace odklonů v trestním řízení v obecné rovině 

 

Jak ze dříve uvedených statistických údajů parno, aplikaci jednotlivých forem odklonů 

v trestním řízení v posledních pěti letech lze mít v obecné rovině za převážně stabilizovanou, 

popř. pouze pozvolně klesající. 

Zjevná je přitom hned na prvý pohled aplikační roztříštěnost jednotlivých forem odklonu 

v trestním řízení, kdy tento stav je dán zejména jejich samotnou nenárokovou povahou. 

V návaznosti na tuto skutečnost, s významnými rozdíly co aplikace jak celkově odklonů 

v trestním řízení, tak jejich jednotlivých forem, se pak lze setkat v jednotlivých regionech 

(krajích) České republiky, když jednoznačně nejpřívětivější kraje pro aplikaci odklonů v trestním 

řízení představují kraj Severomoravský (v tomto se lze setkat např. s aplikací převážné většiny 

celkového počtu narovnání) a kraj Jihomoravský; naopak s odklony v trestním řízení se pak 

přílišně nesžila zejména Praha a kraj Středočeský.641 K této problematice Provazník uvádí, že 

                                                 
641 K tomuto blíže srov. např. HULMÁKOVÁ, J. Aktuální trendy při aplikaci odklonů a sankcí s restorativními 
prvky v České republice. In: STRÉMY, T. Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov: zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 166 – 167. 
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má-li být na odklony nahlíženo jako na faktickou náhradu trestních sankcí, představuje aplikační 

roztříštěnost ve vztahu ke koncepci relace trestního práva hmotného ku trestnímu právu 

procesnímu poměrně zásadní problém, neboť jakmile se na odklony díváme jakožto na surogát 

trestních sankcí, tato roztříštěnost značně lavíruje na hraně rovnosti před zákonem.642 

Aplikaci odklonů v trestním řízení pak příliš nepomáhají ani interní pokyny. Například 

tak podle Pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8 z roku 2009 „státní zástupce za 

splnění zákonných podmínek podmíněně zastaví trestní stíhání nebo odstoupí od trestního stíhání 

u mladistvého (...). Státní zástupce činí nezbytná opatření, aby v odůvodněných případech bylo 

možno trestní stíhání podmíněně zastavit (...).“643 Pouze na okraj a v souvislosti s dále v textu 

této Kapitoly uvedeným, na tomto místě si lze povšimnout, že povinnost státního zástupce není 

v tomto interním pokynu nastavena ve vztahu k narovnání. 

Prvně si však na tomto místě nutno uvědomit, že samozřejmě rozhodně ne v případě 

všech stíhaných trestných činů je možné tu kterou formu odklonu v trestním řízení aplikovat. 

V obecné rovině je pak dále nutno uvažovat také tak, že ne vždy je aplikace odklonu vhodná 

anebo pro obviněného výhodná, když tento je např. nikoli pouze subjektivně, nýbrž též 

objektivně přesvědčen o své nevině a ve věci je relativně vysoká šance na skončení trestního 

řízení zprošťujícím rozsudkem, kterým obviněný dosáhne svého očištění. 

Problémem je pak dále též samotná informovanost obviněného či poškozeného o 

možnosti vyřídit trestní věc odklonem, když orgány činné v trestním řízení se k poučovací 

povinnosti staví často velmi liknavě a formulářům, jež obvinění a poškození v rychlosti formálně 

podepisují, tito ve skutečnosti nerozumí a na vysvětlení se orgánů činných v trestním řízení 

nedotážou.644 

V souvislosti s obecnými počty realizovaných odklonů v trestním řízení je dále nutné 

uvědomit si, že obviněný je spíše málokdy osobou bez jakékoli trestní minulosti, což uplatnění 

odklonu může, avšak to samozřejmě za současného přihlédnutí k dalším okolnostem toho 

kterého případu, významně ovlivňovat.645 

                                                 
642 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 82. 
643 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. 9. 2009, č. 8/2009, o trestním řízení (čl. 49 a 72). 
2009 [cit. 10. 5. 2018]. Dostupný z WWW: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-
205_2.pdf>. 
644 Shodně též např. TERYNGEL, J. K některým otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin 
advokacie. 1995, č. 9, s. 24. 
645 Shodně též např. SLADKÝ, J. Několik poznámek k praktické aplikaci odklonů. Státní zastupitelství. 2012, č. 3, 
s. 20 – 21. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
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Obecně limituje praxi též Nejvyšším státním zastupitelstvím detekovaná neochota anebo 

reálná nemožnost obviněného nahradit jím způsobenou škodu.646 

Neochota státních zástupců aplikovat některý z odklonů pak může být působena též 

lhůtami stanovenými trestním řádem pro skončení přípravného řízení, kdy tito se nechtějí 

„zbytečně zdržovat“ naplňováním předpokladů pro aplikaci toho kterého druhu odklonu 

v trestním řízení a raději postupují podle svého již „zaběhnutého“, prakticky osvědčeného 

postupu. V této souvislosti, vliv na celkový počet aplikovaných odklonů v trestním řízení může 

mít též neochota orgánů činných v trestním řízení zabývat se návrhy obviněných a jejich obhájců 

na aplikaci té které formy odklonu v dané věci (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony 

v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené). 

Na počet věcí skončených odklonem může mít pak vliv též neustálé rozšiřování 

zjednodušených, resp. zrychlených forem trestního řízení, typicky např. použití trestního příkazu, 

když tímto jsou ročně vyřizovány desítky tisíc až více něž sto tisíc trestních věcí.647 

 

Konečně pak na tomto místě nutno uvést, že mají-li odklony v trestním řízení 

představovat prostředek odlehčení přetíženosti trestních soudů a má-li se prostřednictvím těchto 

dosáhnout většího výchovného a preventivního působení na obviněného, pak je jejich aplikaci 

vhodné směřovat zejména do předsoudního stadia, tedy do přípravného řízení, kde je 

rozhodování o nich svěřeno státnímu zástupci. Z výše uvedených statistických údajů je zřejmé, 

ačkoli ne zcela zjevně, v praxi je toto naplněno. Jak však bylo již dříve uvedeno, na druhou 

stranu mohou být však podmínky pro realizaci toho kterého druhu odklonu v trestním řízení 

splněny mnohdy až v řízení před soudem, popř. jejich splnění může reflektovat až soud; lze tak 

pouze konstatovat, že je jistě chvályhodné, že není odklon v trestním řízení v praxi opomíjen ani 

soudy. 

 

9.5.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání 
 

Pokud jde o podmíněné zastavení trestního stíhání, pak toto je využíváno v dostatečné 

míře a mezi odklony má jako takové nejsilnější postavení. Uvedený stav může být přitom dán 

zejména tím, že v případě tohoto institutu není jeho předpokladem souhlas poškozeného, a pokud 

                                                 
646 Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2013. Textová část, 2014, s. 9 [cit. 
10. 5. 2018]. Dostupná z WWW: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_2013.pdf>. 
647 K tomuto blíže srov. např. JELÍNEK, J. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. 2015, č. 2, s. 93 a násl. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_2013.pdf
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jde o škodu způsobenou trestným činem, ta pro aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání 

nemusí být ihned zcela nahrazena. 

Poněkud menší propad a následný opětovný vzestup počtu věcí skončených podmíněným 

zastavením trestního stíhání v posledních pěti letech pak může být odůvodněn zejména amnestií 

prezidenta republiky a s tím spojeným nárůstem počtu recidivistů ve sledovaném období. 

Ještě většího počtu rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání by přitom bylo 

podle mého názoru možné dosáhnout tehdy, pokud by byla odstraněna, resp. modifikována, 

poněkud zbytečná podmínka aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání spočívající 

v doznání obviněného, když toto v praxi představuje mnohdy jedinou překážku aplikace tohoto 

institutu648 (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – 

recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, 

uvedené). 

Negativním faktorem pro mnohé obviněné pak může být v případě podmíněného 

zastavení trestního stíhání dále též možná až přílišně dlouhá zkušební doba (k tomuto blíže srov. 

opět v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené). 

Určitý problém lze v případě podmíněného zastavení trestního stíhání spatřovat na místě 

tohoto podle ustanovení § 307 odst. 2 tr. řádu, jež bylo do trestního řádu zavedeno důsledkem 

volání po tomto zejména ze strany praxe a dále též velké části teoretiků. Původně bylo 

očekáváno, že v praxi bude tato asperační varianta podmíněného zastavení trestního stíhání hojně 

užívána649, ale nestalo se tak; statistické údaje nasvědčují tomu, že tato varianta podmíněného 

zastavení trestního stíhání je užívána oproti celkovému počtu trestních věcí vyřešených 

podmíněným zastavením trestního stíhání spíše výjimečně. Uvedené může být přitom 

zapříčiněno zejména tím, že státní zástupci jsou velmi zdrženliví, pokud jde o pachatele, u nichž 

by bylo třeba k této variantě podmíněného zastavení trestního stíhání přistoupit; tito mohou mít 

za to, že na takové obviněné je zapotřebí více výchovně působit, a tedy si s touto variantou 

podmíněného zastavení trestního stíhání jednoduše nevystačí, když jako taková představuje 

určitý křehký můstek mezi odklonem a již samotným trestem. 

                                                 
648 VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 849. 
649 Srov. např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 
432. 
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Na Slovensku tvoří podmíněné zastavení trestního stíhání způsob vyřízení asi 4 % všech 

trestních věcí (tímto je vyřizováno ve svém průměru asi 2100 věcí ročně).650 V porovnání se 

Slovenskem je tak podmíněné zastavení trestního stíhání aplikováno v České republice o mnoho 

častěji. 

Podmíněné zastavení trestního stíhání je pak užíváno nejčastěji u méně závažných 

trestných činů, zejména v případech nedbalostních deliktů spáchaných v dopravě, popř. u 

majetkových trestných činů.651 

 

9.5.3 Narovnání 

 

Institut narovnání je i přes svůj velký potenciál aplikován v trestním řízení pouze 

sporadicky. Jde tak o nevyužitý institut, zbytečně stojící na okraji zájmů orgánů činných 

v trestním řízení, a to ačkoli v minulosti došlo k několika novelám ve prospěch jeho výraznější 

aplikace, tedy se alespoň teoreticky zvýšila možnost jeho užívání (k tomuto blíže srov. již dříve 

v textu této práce uvedené). Velice nízkou intenzitu užívání tohoto způsobu vyřízení trestních 

věcí je třeba hodnotit jednoznačně jako negativní jev, neboť narovnání v trestním řízení 

představuje institut, který svou povahou odpovídá základním principům restorativní justice.652 

Ještě před přijetím zákona o Probační a mediační službě byla ojedinělost využívání 

institutu narovnání přisuzována především tomu, že soudy nechtěly narušit svou nestrannost a 

nechtěly se pouštět do licitací s obviněným a poškozeným, ani řešit spory mezi nimi. Jak však 

vidno, ani institucionalizace probačních úředníků a mediátorů četnost rozhodování o narovnání 

nezvýšila.653 Při praktické realizaci narovnání vyvstává zřetelná potřeba specializovaných 

subjektů, které jsou legislativně i institucionálně vybaveny a které by účelně zprostředkovaly 

vyjednávání, kontakty obviněného a poškozeného, uzavírání potřebných dohod a účinně tak 

přispívaly k tomuto možnému zakončení trestního stíhání; s problémy se potýkající Probační a 

mediační služba však uvedenému nestačí654 (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené). 

                                                 
650 MAŠLANYOVÁ, D.; ZEMAN, Š. Nástroje restoratívnej justície v aplikačnej praxi SR – vývojové trendy a 
postrehy. In: STRÉMY, T. Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov: zborník príspevkov z 
medzinárodnej konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 128. 
651 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 35. 
652 TIBITANZLOVÁ, A. Vybrané aspekty institutu narovnání v trestním řízení de lege ferenda. Studentská vědecká 
odborná činnost. 2016, s. 3 – 4. 
653 VANTUCH, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 1998, č. 8, s. 410. 
654 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3512. 
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V dnešní době s nízkým počtem schválených narovnání souvisí dále především jeho 

časová a administrativní náročnost, tj. zdlouhavá příprava.655 

Na tomto místě, před schválením narovnání je nutno vždy obligatorně vyslechnout 

obviněného a poškozeného, a to na rozdíl od hojně aplikovaného podmíněného zastavení 

trestního stíhání.656 

V souvislosti s tímto faktem, vzhledem k tomu, že o podmíněném zastavení trestního 

stíhání a narovnání lze rozhodnout v takřka stejném okruhu trestních věcí, lze uvažovat tak, že 

pro státního zástupce, resp. soud je aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání jednodušší, 

a proto k této přistoupí zpravidla spíše než ke komplikovanější formě odklonu, tj. narovnání.657 

Nadto pak, limitujícím aspektem v případě narovnání pak mohou být i pochybnosti 

státního zástupce anebo soudu stran dostatečného vyřízení trestní věci narovnáním, když toto 

představuje definitivní ukončení trestní věci; státní zástupce anebo soud se tak často raději uchýlí 

k podmíněnému zastavení trestního stíhání s nastavenou zkušební dobou, v rámci které lze 

chování obviněného dále sledovat.658 

Dále pak činí v praxi problém povinnost obviněného složit na účet státního zastupitelství, 

resp. v řízení před soudem na účet soudu, peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti jakožto jeden z předpokladů realizace narovnání. V této souvislosti nelze 

přehlížet skutečnost, že mnoho obviněných je sociálně slabších a vedle náhrady škody si tak tito 

jednoduše nemohou dovolit vynakládat další finanční prostředky. 

Příčinou nízké aplikace narovnání pak může být i samotná skutečnost, že, a to i vzhledem 

ke statistickým údajům, nemají státní zástupci a soudci s narovnáním buď vůbec žádnou, anebo 

pouze velmi malou zkušenost. Dále je orgánům činným v trestním řízení na tomto místě 

vytýkána též přílišná konzervativnost, nepružnost, neochota a strach ze zbytečných komplikací v 

řízení.659 

Vinu však nelze na tomto místě spatřovat pouze na straně právní úpravy anebo orgánů 

činných v trestním řízení. Nízká aplikace narovnání může být zapříčiněna samozřejmě též 

laxním přístupem samotných obviněných, kteří o narovnání nemají mnohdy vůbec žádný zájem, 

popř. vedle náhrady škody nejsou ochotni platit jakékoli další peněžní prostředky (tj. peněžitou 

                                                 
655 ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 35. 
656 Shodně též např. ZŮBEK, J. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, č. 1, s. 
5. 
657 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; HÁKOVÁ, L. Vybrané problémy sankční politiky. Praha: Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci, 2005, s. 48. 
658 Shodně též např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 
s. 432. 
659 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 1999, s. 85. 
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částku na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti) navíc.660 Přitom právě a zcela naopak, to, že 

narovnání představuje definitivní vyřízení trestní věci, by mělo obviněné pro tento postup 

v trestním řízení motivovat. 

Konečně pak uzavření dohody o narovnání mohou svými zjevně nepřiměřenými nároky 

mnohdy znemožňovat též poškození.661 

Ke všemu dříve uvedenému blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém 

trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de 

lege ferenda, uvedené. 

V porovnání s aplikační praxí Slovenska, jehož právní úprava smíru, tj. slovenské obdoby 

narovnání, se velmi podobá právní úpravě české (k tomuto blíže srov. v následující Kapitole 

Odklony v trestním řízení ve vybraných zahraničních právních úpravách, Podkapitole Slovenská 

právní úprava odklonů v trestním řízení, uvedené), se lze obdobně setkat s klesající tendencí 

aplikace smíru, avšak s tím, že zde podle dostupných statistik činí jeho aplikace v průměru asi 

600 schválených smírů ročně, tj. alespoň asi 1,3 % všech vyřízených trestních věcí.662 

V případě narovnání pak převažuje jeho aplikace zejména pokud jde o nedbalostní trestné 

činy v dopravě. 

 

9.5.4 Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
 

Pokud jde o odklony aplikovatelné ve zkráceném přípravném řízení, obecně se uvádí, že 

nevýhodou zkráceného přípravného řízení je omezení funkce odklonů.663 Pouze čtrnáctidenní 

lhůta s možností prodloužení o deset dnů je pro realizaci odklonu příliš krátká, především pak 

pokud jde o narovnání, když v této lhůtě nelze např. dost dobře uskutečnit příslušné mediační 

úkony a před skončením lhůty o výsledku těchto podat příslušnou zprávu, obstarat odborné 

vyjádření ke zranění v případě trestného činu ublížení na zdraví, zajistit tlumočníka, svědky, 

přílohový spis apod. Vzhledem k rychlosti zde není dána ani lepší možnost obviněného zajistit si 

kvalitního obhájce. Důsledkem všeho dříve uvedeného jsou pak omezována též práva 

                                                 
660 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; HÁKOVÁ, L. Vybrané problémy sankční politiky. Praha: Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci, 2005, s. 51. 
661 Tamtéž, s. 49. 
662 MAŠLANYOVÁ, D.; ZEMAN, Š. Nástroje restoratívnej justície v aplikačnej praxi SR – vývojové trendy a 
postrehy. In: STRÉMY, T. Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov: zborník príspevkov z 
medzinárodnej konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 128. 
663 Shodně též např. MICHORA, Z. Rozšiřování prvků zkráceného přípravného řízení a navazujícího hlavního líčení 
ve zjednodušeném řízení do „standardního“ trestního řízení. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení trestních věcí. 
Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 121. Více k této problematice srov. např. ŠABATA, K.; RŮŽIČKA, M. 
Zkrácené přípravné řízení a jeho místo mezi formami přípravného řízení. Státní zastupitelství. 2010, č. 2, s. 6 – 14. 
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poškozeného, tj. zejména uplatnit ve zkráceném přípravném řízení svůj nárok na náhradu škody, 

resp. o tomto konstruktivně a účelně jednat s obviněným.664 

Pravdou na tomto místě však je, že počet rozhodnutí o podmíněném odložení podání 

návrhu na potrestání jakkoli dramaticky nízký není, a pokud jde o počet schválených narovnání, 

pak tento se ve výsledku od počtu narovnání schválených ve standardním přípravném řízení o 

mnoho neliší. 

Nižší aplikace podmíněného odložení podání návrhu na potrestání než podmíněného 

zastavení trestního stíhání pak může být kromě dříve uvedeného ovlivněna teoreticky také tím, 

že se lze setkat s názorem, podle kterého v případě, kdy ve zkráceném přípravném řízení dojde k 

podmíněnému odložení návrhu na potrestání a podezřelý se ve zkušební době tohoto neosvědčí, 

nelze již podat návrh na potrestání, když lhůta pro skončení zkráceného přípravného řízení  

uplynula; věc je tak nutné vést v rámci standardního prověřování, obviněnému sdělit obvinění a 

nakonec pracně sepsat, podat obžalobu a tuto následně zastupovat v řízení před soudem. Více 

k této problematice srov. již dříve v Kapitole Odklony ve zkráceném přípravném řízení, 

Podkapitole Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, uvedené. 

Ve zbytku pak k podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání a narovnání 

přiměřeně srov. v textu Podkapitol Podmíněné zastavení trestního stíhání a Narovnání uvedené. 

 

9.5.5 Odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých 

 

Pokud jde mladistvé obviněné, počet rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání je v případě těchto zcela uspokojivý, když jako takový tvoří asi čtvrtinu všech vyřízených 

trestních věcí, ve kterých bylo trestní stíhání vedeno proti mladistvému obviněnému.665 

Zarážející je však nulový počet schválených narovnání. Podle odborné literatury je tento 

stav zapříčiněn zejména povinností obviněného nahradit škodu poškozenému a složit na účet 

státního zastupitelství, resp. v řízení před soudem na účet soudu, peněžitou částku určenou státu 

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, tj. aspekty majetkovými, když mladiství jako takoví 

zpravidla nedisponují vlastními příjmy.666 Na tomto místě však, jak bylo již dříve uvedeno, česká 

právní úprava neobsahuje výslovný zákaz toho, aby za mladistvého uhradila dříve uvedené jiná 

                                                 
664 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2389 a 2391. DRAŠTÍK, 
A. Trestní řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1366. ZEMAN, P. a kol. Zkrácené formy 
trestního řízení – možnosti a limity. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013, s. 116 – 117. 
665 ZEMAN, Š. Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a 
aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia. Trestněprávní revue. 2016, č. 6, s. 143. 
666 Srov. např. ŠČERBA, F.; COUFALOVÁ, B. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016, s. 47 a 
211 – 212. 
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osoba, typicky rodiče; na druhé straně však může takový postup vyvolávat u státního zástupce 

anebo soudu pochybnosti o tom, zda je narovnání v takovém případě skutečně dostatečným 

způsobem vyřízení trestní věci. Nedomnívám se však, že zrovna tato skutečnost by byla reálnou 

příčinou nevyužívání tohoto institutu v případě mladistvých, nadto pak, pokud je institut smíru, 

tj. slovenská obdoba narovnání, užíván na Slovensku v případě trestních věcí mladistvých, ač ve 

velmi nízkém počtu, bez jakýchkoli problémů.667 

Pokud jde pak o velmi nízký podíl věcí vyřízených odstoupením od trestního stíhání, tato 

situace může být zapříčiněna částečným překrýváním se podmínek pro aplikaci tohoto institutu 

s podmínkami pro fakultativní zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu. 

Pouze na okraj, toto ostatně potvrzují i statistiky, které mi byly Ministerstvem spravedlnosti ČR 

původně zaslány; v těchto nebylo mezi těmito dvěma instituty nijak rozlišováno, když 

obsahovaly jednotnou část nazvanou „Vyřízení trestních věcí mladistvých podle § 70 ZSVM / § 

172 odst. 2 písm. c) tr. řádu“. Blíže k této problematice srov. v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

Možná o něco více skutečný důvod sporadické aplikace odstoupení od trestního stíhání 

však představuje nízké zastoupení sankčních prvků v případě tohoto, tedy snad až příliš mírný 

způsob vyřízení trestní věci mladistvého. 

Pokud jde pak o reálnou využitelnost tohoto institutu, tato je do určité míry omezena 

ustanovením § 70 odst. 3 ZSVM, když podle tohoto je záhodno přistoupit k aplikaci odstoupení 

od trestního stíhání v případě, kdy mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program, byla 

úplně nebo alespoň částečně nahrazena škoda způsobená proviněním a poškozený s takovým 

odškodněním souhlasil, bylo úplně nebo alespoň částečně vráceno bezdůvodné obohacení 

získané proviněním a poškozený s takovým rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení 

souhlasil, anebo bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení lze 

považovat z hlediska účelu řízení za dostatečné. Jak bude uvedeno dále v Kapitole Odklony 

v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, na tomto místě nutno uznat, že pokud jde o napomenutí 

s výstrahou, pak toto má reálného smyslu pouze tehdy, pokud bylo v rámci tohoto přenecháno 

postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole či výchovnému zařízení spolu 

s následným vyrozuměním takového subjektu o výsledku postižení (srov. § 20 odst. 2 ZSVM).668 

                                                 
667 ZEMAN, Š. Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a 
aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia. Trestněprávní revue. 2016, č. 6, s. 143. 
668 ŠČERBA, F.; COUFALOVÁ, B. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016, s. 61. 
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Obdobně, pokud jde o výkon probačního programu, pak na tomto místě trvá určitý čas, než 

probační program mladistvý vykoná, a to nehledě na to, že aktuální nabídka probačních 

programů je značně limitována.669 K problematice náhrady škody mladistvým pak srov. již dříve 

v textu této práce uvedené. 

Kromě všeho dříve uvedeného pak může nízkou aplikaci tohoto institutu ovlivňovat též 

další podstatná skutečnost, a sice že o odstoupení od trestního stíhání mladistvého není možné 

rozhodnout ve zkráceném přípravném řízení. Blíže k tomuto srov. v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, 

Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

 

9.5.6 Odklony v trestním řízení v trestních věcech právnických osob 

 

V případě odklonů aplikovaných v trestních řízeních vedených proti právnickým osobám 

je zřejmé, že orgány činné v trestním řízení se stále hledají, a to i přesto, že bylo již dokonce 

Nejvyšším soudem ČR judikováno, že aplikace odklonů v trestním řízení je možná i v případech, 

kdy je trestně stíhanou osobou osoba právnická.670 Především povšimnutí hodné je pak zejména 

to, že narovnání bylo v případech trestní odpovědnosti právnických osob schváleno pouze 

jedenkrát a pokud jde o odklony aplikovatelné ve zkráceném přípravném řízení, pak k jejich 

uplatnění došlo pouze velmi sporadicky v letech 2014 a 2015. 

Problém může na tomto místě představovat zejména struktura trestné činnosti 

právnických osob, když tyto se dopouštějí nejčastěji trestných činů jako je trestný čin 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, trestný čin 

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, trestný čin podvodu, trestný čin úvěrového 

podvodu, trestný čin dotačního podvodu, trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a 

jmění anebo trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 

dražbě, tedy trestných činů pro aplikaci odklonů v trestním řízení spíše zjevně nevhodných.671 

Dále nutno podstatnou měrou přihlédnout též ke skutečnosti, že trestné činy jsou velmi 

často páchány právnickými osobami, tzv. prázdnými schránkami.672 

 

 

                                                 
669 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 119 – 121. 
670 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014. 
671 TIBITANZLOVÁ, A. Sankcionování právnických osob a praxe českých trestních soudů. Bulletin advokacie. 
2016, č. 10, s. 34 a násl. 
672 Tamtéž. 
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10 Odklony v trestním řízení ve vybraných zahraničních právních 

úpravách 

 

Pro účely komparace české právní úpravy odklonů v trestním řízení se zahraniční právní 

úpravou jsem zvolila právní úpravu slovenskou a rakouskou. Nejenže máme totiž s těmito 

zeměmi stejné historické právní kořeny, a tedy jsou tyto pro účely komparace vhodné, avšak, jak 

bude uvedeno v textu Kapitoly Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní 

úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, právní úprava 

v těchto zemích pro nás může být jistě inspirativní, a to zejména pokud jde o korekci stávající 

právní úpravy jednotlivých forem odklonu v trestním řízení a o instituty, které naše právní 

úprava nezná. 

 

10.1 Slovenská právní úprava odklonů v trestním řízení 
 

Odklony v trestním řízení jsou ve Slovenské republice upraveny zákonem č. 301/2005 Z. 

z., slovenským trestním řádem. Poměrně nová právní úprava alternativních způsobů vyřizování 

trestních věcí měla docílit toho, aby bylo až 80 % věcí skončeno již v přípravném řízení, a to 

právě za využití odklonů v trestním řízení;673 uvedená skutečnost byla reflektována již 

v samotném zařazení odklonů v trestním řízení v systematice trestního řádu, když tyto 

nalezneme ve druhé části, II. hlavě, pátém dílu slovenského trestního řádu týkajícím se 

rozhodnutí v přípravném řízení.674 

Odklony v trestním řízení však zná slovenské trestní právo již od roku 1994, kdy bylo do 

trestního řádu zavedeno podmíněné zastavení trestního stíhání. Smír, tj. obdoba narovnání, byl 

do slovenského trestního řízení zakotven v roce 2002. Rokem 2006 se pak slovenský trestní 

proces rozšířil o další nový institut, a to podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího 

obviněného. 

Na rozdíl od české právní úpravy se na Slovensku neuplatňuje zvláštní forma 

odklonu aplikovatelná pouze v trestních věcech mladistvých, ani zvláštní forma odklonu 

aplikovatelná ve zkráceném přípravném řízení, neboť zde neexistuje speciální zákon o 

                                                 
673 ZEMAN, Š. Vývoj aplikácie vybraných odklonov a alternatívnych trestov v Slovenskej republike. Trestněprávní 
revue. 2016, č. 7 – 8, s. 176. Shodně též BARTOŠOVÁ, L. Rozsah dokazovania pri využití odklonov v prípravnom 
konaní. Trestněprávní revue. 2007, č. 5, s. 125. 
674 BARTOŠOVÁ, L. Rozsah dokazovania pri využití odklonov v prípravnom konaní. Trestněprávní revue. 2007, č. 
5. s. 124 – 125. 
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soudnictví ve věcech mládeže (úpravu trestního řízení vedeného proti mladistvému obviněnému 

obsahují ustanovení § 336 – 347 slovenského trestního řádu, avšak tato konkrétně o odklonech 

na žádném místě nepojednávají), ani zkrácené přípravné řízení v podobě, jak je toto koncipováno 

v České republice (ve slovenském tzv. zkráceném vyšetřování totiž již probíhá samotné trestní 

stíhání, a tedy je možné užít všech tří dříve uvedených forem odklonu v trestním řízení).675  

Shodně jako je tomu v právní úpravě české, i v případě slovenského trestního řádu jsou 

odklony v trestním řádu koncipovány jako fakultativní postup orgánů činných v trestním 

řízení.676 

 

10.1.1 Podmíněné zastavení trestního stíhání 
 

Podmíněné zastavení trestního stíhání nalezneme v ustanovení § 216 – § 217 slovenského 

trestního řádu. 

Podmíněně zastavit lze trestní stíhání v případě, kdy je toto vedeno pro přečin s horní 

hranicí trestní sazby nepřevyšující pět let; přečinem se přitom podle § 10 odst. 1 slovenského 

trestního zákona rozumí trestný čin spáchaný z nedbalosti nebo úmyslný trestný čin, za který 

zákon ve zvláštní části stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět 

let; podle § 10 odst. 2 slovenského trestního zákona se však o přečin nejedná, pokud je závažnost 

spáchaného činu nepatrná vzhledem ke způsobu jeho provedení, následkům, okolnostem 

spáchání, míře zavinění a pohnutce pachatele. Slovenský zákonodárce tak na tomto místě sice 

shodně jako zákonodárce český užívá kategorizaci deliktů, avšak takto činí za současného 

stanovení horní hranice trestní sazby přečinu. 

Další limitaci stran trestných činů, v případě kterých je podmíněné zastavení trestního 

stíhání aplikovatelné, představují případy, kdy byla trestným činem způsobena smrt, trestní 

stíhání je vedeno pro korupci, anebo proti veřejnému činiteli nebo zahraničnímu veřejnému 

činiteli pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem jejich pravomoci a v rámci jejich 

odpovědnosti. Důvodů, pro které byly jmenované delikty z možnosti aplikace podmíněného 

zastavení trestního stíhání vyloučeny, je více. V případě na prvém místě uvedeném lze shledávat 

důvod v de facto nemožné reálné nápravě způsobeného následku, ve dalších dvou případech jde 

pak zejména o vysokou míru dotčení veřejného zájmu, resp. vysokou společenskou škodlivost 

                                                 
675 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 131. 
676 BARTOŠOVÁ, L. Rozsah dokazovania pri využití odklonov v prípravnom konaní. Trestněprávní revue. 2007, č. 
5, s. 124. 
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(závažnost) takových deliktů, a tedy vždy existující veřejný zájem na jejich stíhání.677 Např. 

Ščerba však v této souvislosti uvádí, že vzhledem k výši trestních sazeb za činy spadající do 

těchto kategorií není podle slovenského zákonodárce jejich závažnost až tak vysoká a skutečným 

důvodem těchto vylučujících ustanovení je snaha vyhnout se negativnímu veřejnému mínění v 

medializovaných případech korupce nebo jiných deliktů veřejných činitelů.678 Dále pak na tomto 

místě uvádí svůj názor, že v méně závažných případech by i u těchto činů, případně i u 

nedbalostních přečinů vedoucích k úmrtí, mělo být podmíněné zastavení trestního stíhání 

možné.679 Ani já takové parciální vyloučení některých deliktů nepovažuji za vhodné; k této 

problematice se dále blíže vyjadřuji v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu 

– recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda. 

Obviněný se pak dále v případě slovenské právní úpravy podmíněného zastavení 

trestního stíhání ke svému činu nedoznává, avšak musí učinit prohlášení o tom, že spáchal 

skutek, pro který je stíhán, a současně zde nesmí být důvodné pochybnosti o tom, že toto 

prohlášení je svobodné, vážné a srozumitelné. Prohlášení obviněného o spáchání skutku bylo do 

slovenské právní úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání zavedeno až spolu s 

rekodifikací trestního procesu, a to zejména z důvodu sjednocení interpretace s ohledem na 

institut smíru a odstranění nejasností mezi pojmy prohlášení o spáchání skutku a doznání se k 

trestnému činu, ke kterým v aplikační praxi často docházelo.680 Takovou právní úpravu lze 

hodnotit kladně (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním 

řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege 

ferenda, uvedené). 

Shodně jako v české právní úpravě je pak dále vyžadován souhlas obviněného s tímto 

způsobem vyřízení trestní věci a náhrada škody, resp. dohoda s poškozeným o její náhradě anebo 

učinění potřebných opatření k její náhradě. Co na tomto místě na rozdíl od české právní úpravy 

absentuje, je výslovná úprava týkající se vydání bezdůvodného obohacení. 

Současně je pak vždy nutné považovat vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím 

k jeho dosavadnímu životu a okolnostem věci rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání za dostačující. 

Pokud jde o zkušební dobu v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, pak 

slovenský trestní řád stanoví pro možnost lepšího ověření skutečné nápravy obviněného, resp. za 
                                                 
677 ŽILINKA, M. Podmienečné zastavenie trestného stíhania po rekodifikácii slovenského trestného procesu. Státní 
zastupitelství. 2012, č. 3, s. 15. 
678 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 132 – 135. 
679 Tamtéž. 
680 KLÁTIK, J. Podmienečné zastavenie trestného stíhania – alternatívny spôsob riešenia trestnej veci. Justičná 
revue. 2007, č. 1, s. 33. 
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účelem důsledné individualizace jednotlivých trestních věcí, možnou délku zkušební doby na 

jeden rok až pět let, tj. odlišně než český trestní řád. Slovenský trestní řád pak dále neumožňuje 

stanovit obviněnému delší zkušební dobu za současného uložení povinnosti zdržet se činnosti, 

v souvislosti s níž se dopustil trestného činu, anebo složit peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti ve smyslu § 307 odst. 2 tr. řádu; možná délka zkušební 

doby je ve všech případech stejná.681 V návaznosti na dříve uvedené, podle § 216 odst. 4 

slovenského trestního řádu je však možné uložit obviněnému kromě omezení a povinností 

směřujících k řádnému životu tohoto i povinnost zdržet se činnosti, která vedla ke spáchání 

trestného činu. 

O podmíněném zastavení trestního stíhání může být rozhodnuto jak v přípravném řízení, 

tak v řízení před soudem, konkrétně po přezkoumání obžaloby, v hlavním líčení i mimo něj a 

v řízení o odvolání. 

Proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání je pak obviněný a poškozený 

oprávněn podat stížnost, v řízení před soudem je pak osobou oprávněnou též prokurátor; jedinou, 

poněkud překvapivou, výjimku představuje na tomto místě vyloučení poškozeného z okruhu 

oprávněných osob v případě, kdy je takové usnesení vydáno na základě přezkoumání obžaloby. 

Pokud rozhodnutí o tom, že se obviněný ve zkušební době osvědčil, anebo rozhodnutí o 

pokračování v trestním stíhání obviněného nebylo bez zavinění obviněného po skončení 

zkušební doby vydáno, má se za to, že se obviněný osvědčil po dvou letech od uplynutí zkušební 

doby, což představuje dobu delší než podle českého trestního řádu, kde tato činí pouze jeden rok. 

Na tomto místě, pokud vezmeme v úvahu, že konkrétnímu obviněnému byla stanovena zkušební 

doba např. na oněch nejvyšších pět let a příslušný orgán nerozhodl o tom, že se obviněný 

osvědčil, aniž by na tom měl tento vinu, pak po přičtení dalších dvou let, než dojde k fikci 

osvědčení obviněného, hrozí oslabení anebo úplná ztráta důkazní síly opatřených důkazů; 

obnovení trestního řízení bude tak z hlediska dokazování následně velmi náročné, o věrohodnosti 

svědků pak nelze snad ani uvažovat. Obdobně je jiným důležitým negativním aspektem této 

problematiky též výchovný účinek trestu na obviněného, jenž by měl být uplatněn samozřejmě 

co nejdříve je to po spáchání trestného činu možné. Ponechání podmíněného zastavení trestního 

stíhání v platnosti za současného prodloužení zkušební doby pak není podle slovenské právní 

úpravy, poněkud ke škodě, možné. 

 

                                                 
681 ŽILINKA, M. K alternatívnym spôsobom vybavenia trestných vecí podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 
poriadok. Justičná revue. 2006, č. 2, s. 201. 
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10.1.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného 

 

Právní úpravu podmíněného zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného 

nalezneme v § 218 – 219 slovenského trestního řádu. 

Podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného představuje 

specifický případ podmíněného zastavení trestního stíhání. K tomuto lze přistoupit, jestliže jde o 

obviněného, který se významnou měrou podílel na objasnění korupce, trestného činu založení, 

zosnování a podporování zločinecké skupiny, anebo zločinu spáchaného organizovanou 

skupinou nebo zločineckou skupinou nebo trestných činů terorismu, anebo na zjištění anebo 

usvědčení pachatele tohoto trestného činu; podmínkou na tomto místě dále je, že zájem 

společnosti na objasnění takového trestného činu převyšuje zájem na trestním stíhání obviněného 

pro takový trestný čin anebo pro jiný trestný čin. Trestní stíhání pak nelze takto podmíněně 

zastavit vůči organizátorovi, návodci nebo objednateli trestného činu, na jehož objasnění se 

podílel. Již na tomto místě si tak lze poměrně překvapivě povšimnout toho, že tento institut, resp. 

předpoklady jeho aplikace, nejsou zákonem žádným způsobem vázány na okolnosti určující 

závažnost činu, ani na osobu pachatele a jeho nebezpečnost;682 podle Čentéše je však při 

zvažování aplikace tohoto institutu brát v úvahu též závažnost trestného činu, hodnocení osoby 

obviněného, okolnosti případu, míru podílu obviněného na spáchání činu a také na jeho 

následcích.683 

Podstatou podmíněného zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného je tak 

formální dohoda mezi obviněným a státem (prokurátorem či soudem), podle které se za 

poskytnutí důkazně relevantních informací, kterými dojde k objasnění trestné činnosti a 

usvědčení pachatelů, poskytne obviněnému výhoda dočasné beztrestnosti, na kterou by jinak 

tento neměl nárok.684 Smyslem tohoto institutu tedy není adekvátní společenská reakce na 

spáchaný čin, nýbrž jde o nástroj, který by měl přispět k efektivnějšímu odhalování organizované 

kriminality a jiných závažných forem trestné činnosti; nejedná se tak o typický odklon ve smyslu 

převážné většiny znaků v Kapitole Pojem odklonu v trestním řízení, Podkapitole Znaky odklonu 

v trestním řízení, vymezených, byť některé z těchto splňuje.685 Blíže k této problematice srov. 

                                                 
682 Shodně též ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 
139. 
683 ČENTÉŠ, J. Trestný poriadok: veľký komentár. 3. vydání. Bratislava: EuroKódex, 2017, s. 491. 
684 KLÁTIK, J. Odklon v trestnom konaní ako prostriedok racionalizácie trestnej spravodlivosti. Právny obzor. 
2007, č. 1, s. 61. 
685 Shodně též ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 
137 – 138. 
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v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a 

návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené. 

V případě podmíněného zastavení trestního stíhání se spolupracujícímu obviněnému 

v usnesení o tomto stanoví zkušební doba, která může činit zejména z důvodu vysoké závažnosti 

objasňované trestné činnosti dva roky až deset let. Dále se obviněnému v tomto usnesení uloží 

povinnost plnit ve zkušební době podmínky stanovené ve dříve uvedeném § 218 odst. 1 

slovenského trestního řádu, konkrétně tedy povinnost spolupráce s orgány činnými v trestním 

řízení a se soudem ve směru objasnění uvedených trestných činů a zjištění anebo usvědčení 

pachatele daného trestného činu. Zaznamenání hodná je pak na tomto místě skutečnost, že se v 

rámci zkušební doby nijak nesleduje, zda vede obviněný řádný život anebo zda nahradil škodu, 

byla-li jeho činem způsobena. 

V přípravném řízení rozhoduje o podmíněném zastavení trestního stíhání 

spolupracujícího obviněného prokurátor, v řízení před soudem pak soud; o podmíněném 

zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného může přitom rozhodnout soud v rámci 

přezkoumání obžaloby, předběžného projednání obžaloby, během hlavního líčení i mimo toto. 

Proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného 

v přípravném řízení může podat stížnost obviněný i poškozený, v případě rozhodnutí soudu pak 

vždy prokurátor a v případě rozhodnutí po přezkoumání obžaloby a předběžném projednání 

obžaloby též obviněný. 

Fikce osvědčení se pak v tomto případě uplatní shodně jako v případě podmíněného 

zastavení trestního stíhání. 

Pokud jde konečně o vztah podmíněného zastavení trestního stíhání spolupracujícího 

obviněného a zastavení trestního stíhání tohoto (k tomuto srov. ustanovení § 215 odst. 3 

slovenského trestního řádu a na toto navazující ustanovení), pak prvou variantu lze rozumět jako 

určitou přísnější alternativu postupu oproti takové osobě. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma 

instituty by měl přitom podle odborné literatury spočívat zejména v míře, aktivitě a kvalitě 

spolupráce obviněného, stejně jako v míře zájmu společnosti na tom, aby byla obviněnému 

stanovena zkušební doba k vedení řádného života v souladu se zákonem.686 S uvedeným 

názorem však zcela správně nesouhlasí např. Ščerba, který uvádí, že „zkušební doba, která se v 

tomto případě ukládá v trvání dvou až deseti let, slouží právě ke spolupráci s orgány činnými v 

trestním řízení při odhalování vybrané trestné činnosti a i osvědčení obviněného je podle § 219 

odst. 1 slovenského trestního řádu závislé právě na tom, zda obviněný plnil během zkušební doby 

                                                 
686 KLÁTIK, J. Podmienečné zastavenie trestného stíhania – alternatívny spôsob riešenia trestnej veci. Justičná 
revue. 2007, č. 1, s. 37 – 38. 
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tyto úlohy (...). Během zkušební doby není možné ukládat obviněnému žádná další omezení nebo 

povinnosti, není zde ani povinnost nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem a 

ani případné spáchání dalšího trestného činu není důvodem k rozhodnutí o neosvědčení 

obviněného.“687 

 

10.1.3 Smír 

 

Smír upravený v ustanovení § 220 – 227 slovenského trestního řádu představuje ve 

slovenském trestním právu procesním obdobu narovnání. 

Využít smír lze v případě, kdy jde o přečin, u něhož zákon stanoví trest odnětí svobody s 

horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět. Další omezení, pokud jde o trestné činy, v případě 

kterých je smír aplikovatelný, pak na tomto místě představují opět případy, kdy byla trestným 

činem způsobena smrt, trestní stíhání je vedeno pro korupci, anebo proti veřejnému činiteli nebo 

zahraničnímu veřejnému činiteli pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem jejich 

pravomoci a v rámci jejich odpovědnosti. K těmto podmínkám blíže srov. již dříve k 

podmíněnému zastavení trestního stíhání uvedené. 

V případě smíru musí obviněný prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a 

současně zde nesmí být důvodné pochybnosti o tom, že bylo toto prohlášení učiněno svobodně, 

vážně a určitě; k prohlášení pak nelze v případném dalším řízení přihlížet jako k důkazu. 

Dále musí obviněný nahradit škodu, pokud byla činem způsobena, nebo učinit jiné 

opatření k její náhradě, popř. jinak odstranit újmu vzniklou trestným činem. Co tak na tomto 

místě ve srovnání s českou právní úpravou absentuje, je opět úprava týkající se jmenovitě 

bezdůvodného obohacení. 

Další podmínku aplikace smíru pak představuje složení peněžité částky na účet 

prokuratury, resp. soudu v řízení před soudem, určené ministerstvu na ochranu a podporu obětí 

trestných činů podle zvláštního zákona s tím, že tato peněžitá částka nesmí být zjevně 

nepřiměřená závažnosti spáchaného trestného činu. Nutno přitom na tomto místě uvést, že 

obdobně jako v České republice, i na Slovensku se ozývají stran této podmínky kritické hlasy688 

navrhující např. doplnit předmětné ustanovení o variantu spočívající ve výkonu obecně 

prospěšných prací.689 

K aplikaci smíru je vyžadován souhlas jak obviněného, tak poškozeného. 
                                                 
687 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 140. 
688 KLÁTIK, J. Zmier v trestnom konaní. Justičná revue. 2007, č. 12, s. 1658 – 1659. 
689 Srov. např. REPA, O. Zákonné možnosti pre aplikáciu zmieru v trestnom konaní alebo prečo sa tento inštitút 
v praxi tak málo využíva. Justičná revue. 2013, č. 5, s. 718. 
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Vyřízení trestní věci smírem pak musí být možné považovat vzhledem k povaze a 

závažnosti spáchaného činu, míře, jakou byl trestným činem dotčen veřejný zájem, osobě 

obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům vždy za dostatečné. 

Na rozdíl od české právní úpravy nemusí schválení smíru předcházet výslech obviněného 

a poškozeného. Před rozhodnutím o schválení smíru se tak vyslechne obviněný a poškozený 

podle slovenského trestního řádu vždy pouze tehdy, pokud to vyžadují okolnosti případu. 

Zejména jde přitom o to zjistit způsob a okolnosti uzavření smíru, zda byl smír mezi obviněným 

a poškozeným uzavřen dobrovolně a zda obě strany se schválením smíru souhlasí; dále je pak na 

tomto místě nutné prověřit, zda obviněný rozumí obsahu obvinění a je si vědom důsledků 

schválení smíru. Součástí výslechu pak musí být prohlášení obviněného o spáchání skutku, pro 

který je stíhán. Takovou právní úpravu považuji ve srovnání s právní úpravou českou za 

vhodnější; blíže k tomuto srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – 

recentní úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, 

uvedené. 

Rozdíl od české právní úpravy narovnání pak dále představuje právní úprava přechodu 

práv poškozeného, když český trestní řád výslovně stanoví, že práva poškozeného nepřísluší 

tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody; slovenská právní úprava na tomto místě 

činí shodně, avšak s dodatkem, že toto neplatí, jedná-li se o dědice poškozeného. Uzavřít smír s 

obviněným tak může i dědic poškozeného, což znamená, že schválení smíru není vyloučeno v 

případech, kdy poškozený zemře až po spáchání trestného činu, avšak nikoli důsledkem 

trestného činu, resp. v příčinné souvislosti s ním.690 Taková právní úprava, kdy dědic vystupuje 

v trestním řízení pouze jako pouhý „substitut“ poškozeného, však postrádá samotný smysl smíru, 

kterým má být přímé urovnání konfliktu mezi obviněným a poškozeným, resp. jeho dědici, 

pokud byl tento stíhaným činem usmrcen. 

O schválení smíru může rozhodnout v přípravném řízení prokurátor, anebo později soud 

v rámci přezkoumání obžaloby, hlavního líčení či mimo něj. Soud však nemůže rozhodnout o 

schválení smíru v odvolacím řízení, a to na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání 

anebo české právní úpravy. 

Konečně pak nutno uvést, že proti rozhodnutí o schválení smíru a zastavení trestního 

stíhání nemůže ani obviněný, ani poškozený podat stížnost. Pouze v případě schválení smíru 

soudem má právo podat stížnost proti tomuto usnesení prokurátor. Důvod takové právní úpravy 

lze přitom spatřovat nejspíše v tom, že pokud poškozený a obviněný svobodně uzavřeli dohodu, 

                                                 
690 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 144 – 145. 
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na základě které došlo k urovnání vztahů mezi těmito, pak není zapotřebí přiznávat jim 

prostředek, kterým by mohli takové své rozhodnutí zvrátit.691 Jsem však toho názoru, že česká 

právní úprava, která na tomto místě přiznává stížnost obviněnému i poškozenému, je nejenže 

vhodnější (např. změna postoje obviněného či poškozeného, pochybení orgánu činného 

v trestním řízení, kdy nebyly splněny veškeré předpoklady pro schválení smíru, nebezpečí, kdy 

by byla taková dohoda uzavřena nedobrovolně apod.), nýbrž též v plném souladu s právem na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod; toto platí tím spíše s přihlédnutím k tomu, že, jak bylo již dříve uvedeno, 

výslech obviněného a poškozeného před schválením smíru je podle slovenské právní úpravy 

pouze fakultativní. 

Obdobně jako v České republice, i na Slovensku je pak smír v praxi pouze sporadicky 

využívaným institutem.692 

 

10.2 Rakouská právní úprava odklonů v trestním řízení 
 

Pojmem odklon v trestním řízení se v Rakousku rozumí „každá forma reakce státu na 

spáchaný trestný čin, kde chybí prvek komplexního provedení řízení anebo ukončení řízení 

rozhodnutím o vině a trestu.“693 

I v Rakousku nalezneme právní úpravu odklonů v trestním řízení v trestním řádu, tj. 

v zákoně č. 631/1975, Strafprozessordnung. Do tohoto zákona byly jednotlivé druhy odklonů 

zakotveny v roce 1999, a to spolkovým zákonem č. 55 BGBI, s účinností od 1. 1. 2000; jako 

takové přitom původně tvořily samostatnou hlavu IXa. rakouského trestního řádu (§ 90a – 90m 

rakouského trestního řádu); od novelizace provedené v roce 2008 pak odklony nalezneme 

v hlavě XI. rakouského trestního řádu. 

Ještě před rokem 2000 však existovala určitá forma odklonu v trestních věcech 

mladistvých, jež byla obsažena v rakouském zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 

                                                 
691 PROKEINOVÁ, M. Odklony v trestnom konaní. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2007, s. 
44. 
692 ŠRAMEL, B. Zmier (narovnání) ako procesnoprávny prvok restoratívnej justície a problémy spojené s jeho 
aplikáciou v praxi. Trestní právo. 2013, č. 11 – 12, s. 37. Shodně též KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie 
trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2010, s. 222. 
693 LÖSCHNIG-GSPANDL, M. Die Wiedergutmachung im österreichischen Strafrecht: Auf dem Weg zu einem 
neuen Kriminalrecht? Wien: Verlag Österreich, 1996, s. 26 – 27 a 196 – 216. BURGSTALLER, M. Perspektiven 
der Diversion aus der Sicht der Strafrechtswissenschaft. In: Bundesministerium für Justiz. Perspektiven der 
Diversion in Österreich: Interdisziplinäre Tagung vom 27. bis 29. April 1994 in Innsbruck. Wien: 
Bundesministerium für Justiz, 1995, s. 125 – 127. SOTOLÁŘ, A.; DOUBRAVOVÁ, D. K nové rakouské právní 
úpravě odklonů od standardního trestního řízení a k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních věcech. 
Právní rozhledy. 2000, č. 3, s. 93. 
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(Jugendgerichtgesetz), a to již od roku 1989. Protože se odklon v trestním řízení v trestních 

věcech mladistvých osvědčil, pokud jde o dospělé pachatele, byly odklony v trestním řízení ve 

vztahu k těmto nejprve pouze testovány a až následně inkorporovány do rakouského trestního 

řádu. 

Na rozdíl od české právní úpravy odklonů v trestním řízení zná rakouský trestní řád 

pouze jeden základní typ odklonu označovaný jako odstoupení od trestního stíhání (Rücktritt von 

der Verfolgung (Diversion)). Ten má své čtyři varianty, a to odstoupení od trestního stíhání po 

zaplacení peněžité částky (Zahlung eines Geldbetrages), odstoupení od trestního stíhání po 

vykonání obecně prospěšných prací (Gemeinnützige Leistungen), odstoupení od trestního stíhání 

po skončení zkušební doby (Probezeit) a odstoupení od trestního stíhání na základě narovnání 

(Tatausgleich), jež nalezneme v ustanovení § 198 – 209 rakouského trestního řádu a odchylky od 

těchto ustanovení pak dále v oddílu třetím rakouského zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

konkrétně pak v dále blíže analyzovaných ustanoveních § 7 a § 8 (Rücktritt von der Verfolgung 

(Diversion), Besonderheiten der Anwendung der Diversion). Zvláštní právní úpravu odstoupení 

od trestního stíhání pak obsahují v současné době pouze testovaná ustanovení § 209a a 209b 

rakouského trestního řádu.694 

 

10.2.1 Obecné podmínky pro odstoupení od trestního stíhání podle § 198 – 199 a § 

205 – 209 rakouského trestního řádu 

 

Základní podmínky pro aplikaci odklonů v trestním řízení jsou uvedeny v ustanovení § 

198 – 199 a dále pak v ustanovení § 205 – 209 rakouského trestního řádu. 

Ve smyslu § 198 odst. 1 rakouského trestního řádu lze přistoupit k aplikaci odklonu, 

jestliže z dostatečně zjištěného skutkového stavu trestní věci (tj. nikoli komplikovaná důkazní 

situace, kdy podle rakouské právní teorie postačí, aby vedla následná obžaloba s vyšší 

pravděpodobností k vyslovení viny a odsouzení obviněného) vyplývá, že není možné zastavit 

trestní řízení podle § 190 – 192 rakouského trestního řádu (tato ustanovení popisují případy, kdy 

není možné anebo nutné, aby byl obviněný za daný trestný čin jakkoli sankcionován, a to ani 

formou odklonu), ale současně není nutné ani potrestání obviněného pro to, aby byl tento 

odrazen od páchání další trestné činnosti, a zároveň aby se trestné činnosti zdržely též jiné osoby 

(tj. naplnění jak individuální, tak generální prevence),695 a to s ohledem na zaplacení peněžité 

                                                 
694 BIRKLBAUER, A. Strafprozessrecht. Eine Einführung für das Grundstudium. Linz: proLibris, 2016, s. 184. 
695 SCHROLL, H. V.; FUCHS, H.; RATZ, E. Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung. 70. svazek. Wien: 
Manz, 2017, s. 25. 
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částky (§ 200 rakouského trestního řádu), provedení obecně prospěšných prací (§ 201 

rakouského trestního řádu), určení zkušební doby, a to eventuálně ve spojení s dohledem 

probační služby a plněním povinností (§ 203 rakouského trestního řádu), anebo narovnání (§ 204 

rakouského trestního řádu). 

Další podmínkou pro využití odklonu v trestním řízení je pak limitace trestných činů 

pouze na ty případy, v případě nichž nepřevyšuje horní hranice trestu odnětí svobody pět let, a 

čin neměl za následek smrt osoby s výjimkou, kdy je nedbalostně usmrcen rodinný příslušník 

obviněného a tohoto s ohledem na jeho psychickou újmu není zapotřebí jakkoli sankcionovat. 

Podle § 198 odst. 3 rakouského trestního řádu je pak odklon v trestním řízení vyloučen též 

v případě trestného činu zneužití úřední moci podle § 302 odst. 1 rakouského trestního zákona, 

nikoli však tehdy, pokud obviněný takovým svým činem nezpůsobil žádnou, anebo pouze 

zanedbatelnou škodu a tento čin není ve smyslu § 304 nebo 307 rakouského trestního zákona 

ohrožen trestem. Ve zbytku je pak odklon v trestním řízení vyloučen, pokud jde o trestné jednání 

podle X. hlavy zvláštní části rakouského trestního zákona, v případě kterého je obviněný ohrožen 

trestem odnětí svobody vyšším než tři roky.696 

Dále pak nesmí být vina obviněného ve smyslu § 32 rakouského trestního zákona 

(Strafgesetzbuch) závažná. Podle rakouské právní teorie jde o závažnou vinu v případě, kdy 

protiprávní jednání, jeho následek a zavrženíhodnost, za současného přihlédnutí ke všem dalším 

pro výměru trestu podstatným okolnostem, a při celkovém posouzení věci dosahují tyto takové 

míry, kvůli které je nevyhnutelné reagovat na trestný čin trestem; konkrétně pak může jít např. o 

případy napadení z chuligánství bez příčiny, mimořádné ponížení oběti, plánovanou přípravu 

anebo život ohrožující provedení činu.697 

Aplikace odklonu je v rakouském trestním řízení možná jak v přípravném řízení, tak 

v řízení před soudem. V přípravném řízení o tomto rozhoduje státní zástupce, po podání 

obžaloby pro trestný čin stíhaný z moci úřední až do skončení hlavního líčení, a to bez jakékoli 

další součinnosti státního zástupce, pak soud; státní zástupce však může proti soudnímu usnesení 

o odklonu podat vždy stížnost (srov. § 199 a 209 odst. 2 rakouského trestního řádu). 

V rakouském trestním řízení má obviněný na odklon právní nárok (srov. již samotné 

znění ustanovení § 198 odst. 1 rakouského trestního řádu: „Die Staatsanwaltschaft hat nach 

                                                 
696 BERTEL, CH.; VENIER, A. Strafprozessrecht. Wien: Manz'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung, 2017, 
s. 101. 
697 NIMMERVOLL, R. J. Das Strafverfahren: systematische Darstellung für Ausbildung und Praxis. Wien: 
LexisNexis, 2017, s. 398 – 399. 
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diesem Hauptstück vorzugehen und von Verfolgung einer Straftat zurückzutreten (...)).“698 

Příslušný orgán činný v trestním řízení má tak za splnění zákonných podmínek povinnost zaslat 

obviněnému návrh na odklon (nabídku odklonu), popř. iniciovat aktivitu probační služby ve věci. 

Takový postup je přitom právně vynutitelný, a to prostřednictvím opravných prostředků. 

 

Pokud jde tak o výše uvedenou právní úpravu odklonů v obecné rovině, čeho si lze již na 

tomto místě povšimnout, je to, že rakouská právní úprava nevyžaduje doznání obviněného, resp. 

prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a jeho výslovný souhlas 

s aplikací odklonu. Stejně tak rakouská právní úprava obsahuje pouze instrukci, podle které musí 

být neuložení povinnosti nahradit trestným činem způsobenou škodu vždy podloženo závažnými 

důvody; jinými slovy, náhrada škody tak není v případě rakouského trestního řízení, a to s 

výjimkou odstoupení od trestního stíhání na základě narovnání, obligatorní podmínkou aplikace 

odklonu. Na rozdíl od české právní úpravy se pak v rakouském trestním řádu setkáváme vhodně 

s podmínkou naplnění nikoli pouze individuální, nýbrž též generální prevence (k tomuto dále 

blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy 

zákonodárce a návrhy de lege ferenda, Podkapitole Návrhy de lege ferenda, uvedené). 

V neposlední řadě je v obecné rovině rakouských odklonů v trestním řízení zajímavým aspektem 

též nemožnost poškozeného podat proti rozhodnutí o aplikaci odklonu stížnost, ačkoli právům 

oběti (její dostatečné informovanosti aj.) je věnováno celé ustanovení § 206 rakouského trestního 

řádu. Pokud jde pak v této souvislosti o obviněného, tomuto v případě aplikace odklonu vždy 

náleží právo žádat pokračování v trestním stíhání (srov. § 207 rakouského trestního řádu). 

 

10.2.2 Odstoupení od trestního stíhání po zaplacení peněžité částky 

 

Odstoupení od trestního stíhání po zaplacení peněžité částky nalezneme v ustanovení § 

200 rakouského trestního řádu. Postup státního zástupce či soudu je v tomto případě takový, že 

sdělí obviněnému, že od jeho trestního stíhání odstoupí, pokud tento uhradí stanovenou 

peněžitou částku, popř. též nahradí způsobenou škodu. Určenou částku je povinen obviněný 

zaplatit nejdéle do 14 dnů, avšak pokud by byla pro tohoto takto nastavená lhůta nepřiměřená, 

může mu být poskytnut odklad, a to nejdéle na dobu šesti měsíců; obviněnému pak může být též 

povoleno zaplacení částky ve splátkách. Jestliže je to možné a účelné, může být podmíněno 

                                                 
698 Dále k tomuto srov. např. HINTERHOFER, H.; OSHIDARI, B. P. System des österreichischen Strafverfahrens. 
Wien: Manz'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 477. LÖSCHING-GSPANDL, M. Diversion in 
Austria: Legal Aspects. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 2001, č. 4, s. 284 – 285. 
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odstoupení od stíhání uhrazením škody trestným činem způsobené, a to ve lhůtě, jež nemůže být 

delší než šest měsíců. 

Pokud jde o konkrétní výši peněžité částky, pak tuto určí státní zástupce anebo soud tak, 

aby nepřevyšovala částku, která odpovídá peněžitému trestu ve výši 180 denních sazeb, zvýšený 

o částku odpovídající nákladům trestního řízení, jejíž zaplacení by bylo obviněnému uloženo pro 

případ odsouzení, a určuje se vždy v závislosti na závažnosti spáchaného trestného činu a na 

majetkových poměrech obviněného (srov. § 200 odst. 2 rakouského trestního řádu). 

Výše uvedeným zaplacením peněžité částky obviněný konkludentně vyjadřuje svůj 

souhlas s aplikací této formy odklonu;699 pokud jde o vyjádření souhlasu obviněného s aplikací 

odklonu v trestním řízení tímto způsobem, shodně je tomu pak též v případě dále uvedených 

forem odstoupení od trestního stíhání.700 

Jestliže obviněný stanovenou částku, popř. náhradu škody nezaplatí, v trestním stíhání se, 

až na výjimky uvedené v § 205 odst. 3 rakouského trestního řádu, pokračuje. 

Doporučený okruh trestných činů, v případě nichž by měla být tato forma odstoupení od 

trestního stíhání užívána, pak představuje zejména masově páchaná trestná činnost, tj. především 

drobné krádeže v obchodech anebo nedbalostní trestné činy v dopravě, popř. málo závažné 

trestné činy prvopachatelů.701 

 

10.2.3 Odstoupení od trestního stíhání po vykonání obecně prospěšných prací 
 

Podle § 201 odst. 1 rakouského trestního řádu může státní zástupce anebo soud odstoupit 

od trestního stíhání, pokud obviněný výslovně prohlásí, že je připraven po stanovenou dobu 

bezúplatně provádět obecně prospěšné práce; takové prohlášení obviněného by přitom mělo 

vyjadřovat jeho ochotu za trestný čin plně odpovídat. Působení této formy odklonu na 

obviněného tak spočívá v tom, že tato výrazně zasahuje do života obviněného tím, že postihne 

jeho volný čas a odčerpá též část jeho potenciálního příjmu.702 

Současně s výše uvedeným pak může rozhodující orgán požádat sociálního pracovníka, 

aby obviněného blíže informoval o této formě odklonu a konkrétní práce zprostředkoval (k 

                                                 
699 MIKLAU, R.; SCHROLL, H. V. Diversion – Ein anderer Umgang mit Straftaten. Wien: Verlag Österreich, 1999, 
s. 34. 
700 HINTERHOFER, H.; OSHIDARI, B. P. System des österreichischen Strafverfahrens. Wien: Manz'sche Verlags 
und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 480. 
701 SOTOLÁŘ, A.; DOUBRAVOVÁ, D. K nové rakouské právní úpravě odklonů od standardního trestního řízení a 
k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních věcech. Právní rozhledy. 2000, č. 3, s. 94. HINTERHOFER, H. 
Diversion statt Strafe. Untersuchung zur Strafprozessnovelle. Wien: WUV Universitätsverlag, 2000, s. 28 – 29. 
702 SCHROLL, H. V.; FUCHS, H.; RATZ, E. Wiener Kommentar zur Strafprozessordnung. 70. svazek. Wien: 
Manz, 2017, s. 1. 
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tomuto blíže srov. zákon č. 146/1969, o probační službě (Bewährungshilfegesetz)); sociální 

pracovník pak může obviněnému v průběhu výkonu obecně prospěšných prací poskytnout též 

potřebnou pomoc a podporu v rámci jeho snah nahradit újmu způsobenou trestným činem.703 

Výměra obecně prospěšných prací nemůže být vyšší než 8 hodin denně, 40 hodin týdně, 

240 hodin celkem a obviněný je může vykonávat nejdéle po dobu šesti měsíců. Při rozhodování 

o aplikaci této formy odklonu je přitom nutné brát ohledy na zaměstnání (povolání) obviněného 

tak, aby se nejednalo o nepřiměřený zásah do jeho života (srov. § 201 odst. 1 rakouského 

trestního řádu). Práce pak vykonává obviněný bezplatně a ve svém volném čase ve vhodném 

zařízení, které s tímto vyslovilo souhlas. 

Co se týče náhrady škody, pak jestliže tomu nebrání závažné důvody, i v tomto případě 

by mělo být odstoupení od trestního stíhání podmíněno také touto, a to v průběhu výše uvedené 

stanovené doby (srov. § 201 odst. 3 rakouského trestního řádu). 

Pokud obviněný obecně prospěšné práce úspěšně vykoná, státní zástupce, resp. soud 

v řízení před soudem rozhodne o konečném odstoupení od trestního stíhání; v opačném případě 

je třeba, až na výjimky uvedené v ustanovení § 205 rakouského trestního řádu, v trestním stíhání 

obviněného pokračovat (srov. § 201 odst. 5 a § 205 odst. 2 rakouského trestního řádu). 

Trestné činy, v případě nichž je užití tohoto druhu odklonu doporučováno, jsou pak 

trestné činy tentokráte již závažnější povahy, resp. trestné činy pachatelů se sklonem k recidivě. 

Charakter trestné činnosti přitom může být různorodý, a to od majetkových deliktů, přes trestné 

činy, v případě kterých bylo např. poškozeno veřejné prostranství (např. sprejerství a symbolické 

uložení výkonu prací spočívajících v úklidu veřejného prostranství), násilnou trestnou činnost, 

nedbalostní ublížení na zdraví, až po trestné činy proti životnímu prostředí (např. týrání zvířat a 

uložení výkonu prací ve prospěch ZOO).704 

 

10.2.4 Odstoupení od trestního stíhání po skončení zkušební doby 

 

Stejně jako česká právní úprava odklonů v trestním řízení, ani rakouská neopomíjí formu 

odklonu charakteristickou svou mezitímní, podmíněnou povahou za současného sledování 

chování obviněného v průběhu zkušební doby. 

Rakouská právní úprava však v § 203 rakouského trestního řádu na rozdíl od právní 

úpravy české na tomto místě výslovně rozlišuje mezi dvěma formami takového odklonu, a sice 

                                                 
703 NIMMERVOLL, R. J. Das Strafverfahren: systematische Darstellung für Ausbildung und Praxis. Wien: 
LexisNexis, 2017, s. 402. 
704 SEILER, S. Strafprozessrecht. Wien: WUV Universitätsverlag, 2006, s.157. 
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formou s prostou zkušební dobou, jejíž délka může činit od jednoho roku do dvou let, jejíž 

aplikace je vhodná v případech, kdy následky trestného činu byly již napraveny a nejeví se nutné 

užít druhou formu tohoto odklonu, tj. se zkušební dobou spojenou s určitými povinnostmi a 

(nebo) dohledem probačního pracovníka. Smysl tohoto odklonu tak spočívá především v hrozbě 

dalšího trestního stíhání.705 

Povinnosti, k dodržování kterých se přitom může obviněný zavázat, jsou pak 

představovány příkazy, zákazy anebo tzv. pokyny ve smyslu § 51 rakouského trestního zákona 

(např. povinnost k náhradě škody anebo odčinění následků trestného činu jiným způsobem). 

Pokud jde o dohled probačního úředníka, pak ukazateli nutnosti jeho uložení mohou být 

okolnosti dané trestní věci, osoba obviněného, jeho dosavadní život, sociální prostředí, ve kterém 

se tento pohybuje apod.706 

Po uplynutí zkušební doby a případném splnění uložených povinností anebo dodržování 

podmínek stanoveného dohledu pak státní zástupce, resp. soud v řízení před soudem, ve smyslu 

ustanovení § 203 odst. 4 rakouského trestního řádu od trestního stíhání obviněného buď 

definitivně odstoupí, anebo tehdy, jestliže obviněný neplní své povinnosti nebo se vyhýbá 

uloženému probačnímu dohledu, rozhodne o dalším pokračování v trestním stíhání (srov. § 205 

odst. 3 rakouského trestního řádu). 

Rakouská právní teorie pak doporučuje využití této formy odklonu zejména v případě 

trestných činů, jež souvisejí s nedostatky obviněného v rovině vědomostí, se způsobem jeho 

jednání anebo jeho postoji, a které mohou být buď redukovány, anebo úplně odstraněny 

v průběhu nastavené zkušební doby; konkrétně přitom může jít o případy nedbalostního ublížení 

na zdraví, lehkého úmyslného ublížení na zdraví anebo vydírání.707 

 

10.2.5 Odstoupení od trestního stíhání na základě narovnání 
 

Poslední forma odklonu v rakouském trestním řízení je představována odstoupením od 

trestního stíhání na základě narovnání mezi obviněným a poškozeným (§ 204 rakouského 

trestního řádu). 

                                                 
705 NIMMERVOLL, R. J. Das Strafverfahren: systematische Darstellung für Ausbildung und Praxis. Wien: 
LexisNexis, 2017, s. 403. 
706 MIKLAU, R.; SCHROLL, H. V. Diversion – Ein anderer Umgang mit Straftaten. Wien: Verlag Österreich, 1999, 
s. 72. 
707 HINTERHOFER, H. Diversion statt Strafe. Untersuchung zur. Strafprozessnovelle. Wien: WUV 
Universitätsverlag, 1999, s. 35 – 36. SCHROLL, H. V.; FUCHS, H.; RATZ, E. Wiener Kommentar zur 
Strafprozessordnung. 70. svazek. Wien: Manz, 2017, s. 60. 
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Jestliže je obviněný připraven nést následky za svůj trestný čin a s těmito se plně 

vypořádat, může státní zástupce, resp. v řízení před soudem pak soud, odstoupit od jeho trestního 

stíhání. Ustanovení § 204 odst. 2 rakouského trestního řádu přitom vyžaduje s aplikací narovnání 

souhlas jak obviněného, tak poškozeného. Souhlas poškozeného není vyžadován pouze tehdy, 

jestliže je jeho neudělení nedůvodné (např. neudělení souhlasu ze zjevné pomsty anebo ve snaze 

dosáhnout nedůvodně vyšší náhrady škody).708 

Narovnání je pak omezeno pouze na případy, kdy byly trestným činem bezprostředně 

poškozeny zájmy konkrétní, určité osoby, čímž rakouský zákonodárce akcentuje samotnou 

povahu a účel narovnání. 

Jako náprava následků trestného činu je rakouským trestním řádem preferována zejména 

náhrada škody, připuštěny jsou však též jiné varianty s téže výsledkem. Na tomto místě je přitom 

nutné uvést, že v této souvislosti jsou zohledňovány osobní poměry obviněného a samotné 

hrazení škody v penězích lze nahradit např. pracemi pro poškozeného, pokud obviněný 

příslušnou finanční částkou nedisponuje. 

Významnou roli zde pak sehrává též omluva a na ni navazující odpuštění, kterou pronáší 

obviněný v rámci řízeného dialogu před mediátorem, který může být státním zástupcem, resp. 

soudem požádán, aby poskytl obviněnému a poškozenému potřebná poučení ve smyslu 

ustanovení § 206 a 207 rakouského trestního řádu, tyto podporoval v jejich snaze o dosažení 

narovnání a o průběhu narovnání pak příslušný orgán činný v trestním řízení průběžně 

informoval (srov. § 204 odst. 3, 4 rakouského trestního řádu).709 

Konečně, na rozdíl od české právní úpravy si pak lze povšimnout, že rakouský trestní řád 

nevyžaduje za účelem schválení narovnání jakékoli složení peněžité částky na obecně prospěšné 

účely (peněžitou pomoc obětem trestné činnosti). 

Odstoupení od trestního stíhání na základě narovnání je rakouskou právní teorií 

doporučováno užívat zejména v případě trestných činů jako je ublížení na zdraví anebo 

nebezpečné vyhrožování. 

 

10.2.6 Odstoupení od trestního stíhání podle § 209a a 209b rakouského trestního 

řádu 

 

                                                 
708 SEILER, S. Strafprozessrecht. Wien: WUV Universitätsverlag, 2006, s. 159. 
709 MIKLAU, R.; SCHROLL, H. V. Diversion – Ein anderer Umgang mit Straftaten. Wien: Verlag Österreich, 1999, 
s. 81. 
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Ustanovení § 209a a 209b rakouského trestního řádu představují případ odstoupení od 

trestního stíhání na základě spolupráce se státním zástupcem. Účinnost této právní úpravy je 

omezena pouze do 31. 12. 2021 s tím, že pokud se osvědčí, bude její účinnost opět prodloužena. 

Pouze ve stručnosti tak, ustanovení § 209a rakouského trestního řádu stanoví, že pachatel 

trestného činu spadajícího do příslušnosti zemského soudu činného jako porotní soud nebo soud 

složený ze soudů z lidu, nebo hospodářského a protikorupčního státního zastupitelství, anebo 

splňuje kritéria podle § 20b rakouského trestního řádu, popř. jde o pachatele trestného činu podle 

§ 277, 278, 278a nebo 278b rakouského trestního zákona nebo trestného činu, který má 

souvislost se spolčením, uskupením anebo organizací (rakouská odborná literatura na tomto 

místě hovoří o tzv. korunním svědkovi)710, má právo požadovat postup podle dříve uvedených 

ustanovení § 199, 200 – 203 a 205 – 209 rakouského trestního řádu, jestliže se dobrovolně obrátí 

na státní zastupitelství, učiní kajícné doznání ohledně svého přispění k objasnění dříve 

uvedeného trestného činu a uvede informace o nových skutečnostech či důkazních prostředcích, 

jež přispějí k objasnění takového trestného činu nad rámec vlastní trestné činnosti, nebo 

k vyhledání osoby, která se na takových trestných činech vedoucím způsobem podílela či měla 

v takovém spolčení anebo organizaci vedoucí pozici. 

Pokud dosud nebyla taková osoba vyslechnuta jako obviněný, resp. proti této nebylo 

dosud zahájeno trestní stíhání, je jisté, že jsou splněny veškeré nutné předpoklady pro aplikaci 

odklonu a potrestání pachatele není vzhledem k váze jeho příspěvku informacemi k objasnění 

trestné činností anebo vypátrání osob nutné k tomu, aby jej odradilo od páchání další trestné 

činnosti, pak od jeho trestního stíhání státní zástupce ve smyslu dříve uvedených ustanovení 

odstoupí a pachateli uloží povinnost dále spolupracovat při objasňování dané trestné činnosti.711 

Jestliže je přijatý závazek ke spolupráci při objasňování trestné činnosti ze strany 

pachatele později porušen, poskytnuté informace či podklady byly nesprávné, nejsou s to být 

podstatným příspěvkem při objasňování předmětné trestné činnosti anebo sloužily pouze 

k zastření vlastní vedoucí pozice v daném spolčení, uskupení či organizaci, smí být trestní stíhání 

pachatele zahájeno. 

Ustanovení § 209b pak hovoří o odstoupení od trestního stíhání na základě spolupráce se 

státním zástupcem v souvislosti s porušením kartelového práva, konkrétně pak o povinnosti tzv. 

Bundeskartellanwalt uvědomit státního zástupce, pokud by bylo s ohledem na přispění 

                                                 
710 BIRKLBAUER, A. Strafprozessrecht. Eine Einführung für das Grundstudium. Linz: proLibris, 2016, s. 188. 
BERTEL, CH.; VENIER, A. Strafprozessrecht. Wien: Manz'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 
103. 
711 NIMMERVOLL, R. J. Das Strafverfahren: systematische Darstellung für Ausbildung und Praxis. Wien: 
LexisNexis, 2017, s. 414. 
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k objasnění trestného činu nepřiměřené stíhat zaměstnance podniku, kteří se podíleli na činnosti 

podniku, kvůli které je vedeno trestní stíhání tohoto.712 Státní zastupitelství v těchto případech 

obdobně předběžně odloží trestní stíhání s výhradou pozdějšího stíhání v těch případech, kdy 

svědectví zaměstnanců podstatným způsobem přispěje k objasnění protiprávního jednání 

podniku. 

 

10.2.7 Odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých 

 

Zavedením odklonů do rakouského trestního řádu v případě dospělých obviněných došlo 

co do těchto institutů ke sjednocení právní úpravy mladistvých a dospělých obviněných, avšak 

s tím, že mladiství z důvodu nižšího věku požívají mírnějších procesních postupů a odchylek 

oproti obecné úpravě obsažené v trestním řádu. V případě mladistvých se tak postupuje podle 

XI. hlavy rakouského trestního řádu, tento postup je však modifikován ustanovením § 7 a § 8 

rakouského zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 

Pokud tak podle § 7 rakouského zákona o soudnictví ve věcech mládeže nepřichází na 

základě zjištěného skutkového stavu v úvahu zastavení trestního stíhání podle § 190 až 192  

rakouského trestního řádu, avšak potrestání mladistvého není potřebné k tomu, aby se tomuto 

zabránilo v páchání další trestné činnosti, je možné přistoupit k aplikaci některé ze čtyř forem 

odstoupení od trestního stíhání uvedených v § 200 až 204 rakouského trestního řádu s tím, že 

předpokladem je zde již pouze to, že vina mladistvého obviněného není závažná a trestným 

činem nebyla, kromě již dříve uvedeného případu usmrcení rodinného příslušníka, způsobena 

smrt. 

 

Ustanovení § 8 rakouského zákona o soudnictví ve věcech mládeže pak modifikuje 

jednotlivé formy odstoupení od trestního stíhání a uložení povinnosti k náhradě škody 

následovně. 

Odstoupení od trestního stíhání po zaplacení peněžité částky může být v trestních 

věcech mladistvých aplikováno jen tehdy, pokud lze předpokládat, že předmětná peněžitá částka 

bude placena z finančních prostředků, se kterými smí mladistvý sám nakládat, aniž by tím 

jakkoli negativně ovlivnil zajištění svých životně důležitých potřeb. 

V případě odstoupení od trestního stíhání po vykonání obecně prospěšných prací tyto 

nesmí trvat déle než 6 hodin denně, 20 hodin týdně a 120 hodin celkem. 

                                                 
712 Tamtéž, s. 415. 
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Pokud jde o odstoupení od trestního stíhání na základě narovnání, pak toto není 

podmíněno souhlasem poškozeného. 

V případě podmínění odstoupení od trestního stíhání náhradou škody či jiným 

odstraněním následků trestného činu ze strany státního zástupce anebo soudu je v takovém 

případě vždy zapotřebí zohlednit schopnosti mladistvého ke splnění této podmínky tak, aby 

nebylo nespravedlivě ztíženo uspokojování jeho životních potřeb. 

 

Zvláštní formou odklonu v trestním řízení, aplikovatelnou jako takovou pouze v trestních 

věcech mladistvých, je pak upuštění od stíhání trestného činu podle § 6 rakouského zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže, které lze do jisté míry přirovnat k odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého ve smyslu § 70 ZSVM. Tento speciální institut, nejmírnější forma odklonu 

v trestním řízení, je aplikovatelný tehdy, pokud se trestní řízení vede pro trestný čin, za nějž je 

možné uložit pouze peněžitý trest anebo trest odnětí svobody do pěti let a tímto nebyla 

způsobena smrt s tím, že jiné opatření, zejména pak v podobě dříve uvedených odklonů 

v trestním řízení, není potřebné k tomu, aby byl mladistvý do budoucna odrazen od páchání další 

trestné činnosti.713 Za splnění uvedených podmínek může státní zástupce anebo soud od stíhání 

trestného činu mladistvého upustit, a trestní stíhání tohoto tímto způsobem zastavit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
713 HINTERHOFER, H.; OSHIDARI, B. P. System des österreichischen Strafverfahrens. Wien: Manz'sche Verlags 
und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 479. 
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11 Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní 

úvahy zákonodárce a návrhy de lege ferenda 

 

V této Kapitole nejprve představím recentní úvahy zákonodárce o právní úpravě odklonů 

v trestním řízení v novém trestním řádu a následně nabídnu, anebo zpochybním buď svá vlastní, 

anebo jiná, občasně navrhovaná, řešení, jak modifikovat současnou právní úpravu odklonů 

v trestním řízení tak, aby se v případě těchto jednalo o instituty, jejichž význam v trestním řízení 

nebude marginální, nýbrž se tyto stanou běžnou, nijak neopomíjenou součástí moderního 

trestního procesu. 

Tato Kapitola si přitom neklade za cíl představit názory jaksi kategorické povahy, ba 

naopak; cílem této je vyvolat seriózní diskusi k tématu. 

 

11.1 Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy 

zákonodárce 

 

Komise pro nový trestní řád do dnešního dne mnoho informací ohledně budoucího místa 

odklonů v trestním řízení v novém trestním řádu a jejich právní úpravy nezveřejnila. Tato 

skutečnost je však s přihlédnutím k postupu rekodifikačních prací, jež se dosud zaměřují již 

několik let stále zejména na základní koncepční otázky nového trestního řádu a závažnější 

otázky nového trestního procesu, do jisté míry pochopitelná. Některé úvahy stran odklonů 

v trestním řízení v budoucí úpravě trestního řádu byly však veřejnosti představeny již ve 

Východiscích a principech nového trestního řádu z roku 2014,714 resp. ve Věcném záměru 

nového trestního řádu z roku 2008,715 z něhož zmíněná Východiska a principy nového trestního 

řádu podstatnou měrou vycházejí. 

Již úvodem Východiska a principy nového trestního řádu k problematice odklonů 

v trestním řízení uvádějí, že hlavními principy nového trestního řádu jsou mimo jiné zrychlení 

trestního řízení, posílení významu stadia řízení před soudem, posílení postavení státního 

zástupce, zvýšení aktivity procesních stran, posílení práv poškozeného a zvýšení ochrany obětí 

                                                 
714 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
715 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). 2008 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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trestných činů. Jedním z prostředků, jak přitom uvedeného dosáhnout, je širší používání odklonů 

a dalších zvláštních způsobů řízení.716 

 

11.1.1 Systematika nového trestního řádu 

 

Pokud jde o systematiku nového trestního řádu, pak tento by měl podle Východisek a 

principů nového trestního řádu obsahovat tři části, a to část obecnou, zvláštní a společná, 

přechodná a závěrečná ustanovení.717 

Jak bylo uvedeno již v Kapitole Pojem odklonu v trestním řízení, Podkapitole Shrnutí, 

Východiska a principy nového trestního řádu rozlišují mezi odklony na jedné straně (v 

systematice nového trestního řádu hlava IV.) a zvláštními způsoby řízení na straně druhé (v 

systematice nového trestního řádu hlava V.), neboť „v případě odklonů nejde jen o zvláštní 

způsoby řízení, ale o specifické formy vyřízení věci odlišné od běžného postupu trestního řízení 

na základě předchozího postupu příslušného orgánu činného v trestním řízení spojeného 

s určitými zvláštními neprocesními úkony a postupy, které jim předcházejí (např. sepsání dohody 

mezi poškozeným a obviněným). Jejich zvláštností také je, že se při nich uplatňují restorativní 

přístupy, a to zejména mediace prováděná Probační a mediační službou.“718 Jinými slovy tedy, 

odklony se v koncepci nového trestního řádu vydělují ze zvláštních způsobů řízení, neboť tam 

nepatří. 

 

11.1.2 Obecná koncepce odklonů v trestním řízení 
 

V obecné koncepci odklonů v trestním řízení má kromě dříve uvedeného dojít především 

k tomu, že základním stadiem pro rozhodování o odklonech v řízení před soudem by se mělo stát 

předběžné projednání obžaloby. V případě, kdy by přicházelo v úvahu uzavření dohody o 

narovnání, soud doručí obžalobu i poškozenému s výzvou k vyjádření se k tomu, zda hodlají 

uzavřít dohodu o narovnání. Obviněného zároveň poučí o možnosti vyřízení věci jinou formou 

odklonu a o důsledcích takového postupu. Vyzve ho, aby ve stanovené lhůtě sdělil, zda s 

takovým postupem souhlasí, a pro případ, že by se o obžalobě konalo hlavní líčení, sdělil, jaké 

                                                 
716 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014, s. 29 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
717 Tamtéž, s. 7 – 8. 
718 Tamtéž, s. 8. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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důkazy navrhuje provést, a které důkazy provedené v přípravném řízení považuje za nesporné, a 

není je tedy třeba v řízení před soudem opakovat.719 

V obecné rovině by měl pak v budoucnu nový trestní řád obsahovat též následující 

ustanovení: „O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo 

trestním příkazem, a řízení, které skončilo pravomocným usnesením soudu o zastavení trestního 

stíhání, včetně schválení narovnání a odstoupení od trestního stíhání mladistvého, o postoupení 

věci jinému orgánu nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání bude rozhodovat soud, jenž je 

nadřízen soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni (...). O návrhu na povolení obnovy řízení, 

které skončilo pravomocným usnesením státního zástupce o zastavení trestního stíhání, včetně 

schválení narovnání a odstoupení od trestního stíhání mladistvého, o postoupení věci jinému 

orgánu nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, bude rozhodovat soud, jenž je nadřízen 

soudu, který by byl příslušný rozhodovat o obžalobě.“720 V práci analyzovaný nedostatek, resp. 

teoretické a praktické spory stran toho, zda je možné podat v případě usnesení o odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého návrh na povolení obnovy řízení, by tak měly být jednoznačně 

vyřešeny. 

 

11.1.3 Jednotlivé formy odklonu v trestním řízení 
 

Pokud jde o jednotlivé formy odklonu v trestním řízení, tyto budou, s výjimkami dále 

uvedenými, převzaty ze stávající právní úpravy. Nový trestní řád by tak měl upravovat jmenovitě 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního řízení721, 

podmíněné zastavení trestního řízení s dohledem a narovnání. Institut odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého pak bude i nadále předmětem úpravy ve zvláštním zákoně, tj. v zákoně o 

soudnictví ve věcech mládeže.722 

Východiska a principy nového trestního řádu uvádí, že „úprava podmíněného odložení 

podání návrhu na potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání je vyhovující, o čemž 

                                                 
719 Tamtéž, s. 29. 
720 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 98 [cit. 28. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 
721 Protože na tomto místě Východiska a principy nového trestního řádu nepřináší žádné bližší vysvětlení, pouze 
těžko dovozovat, zda jde o záměrný terminologický posun, anebo pouhou jazykovou nepřesnost. 
722 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014, s. 33 – 34 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. Věcný záměr zákona o trestním 
řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 107 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460


 

 

 

257 

svědčí poměrně vysoké počty využití těchto odklonů, a to zejména v přípravném řízení, byť 

v posledních letech došlo k určitému snížení.“723 

Nově by měl být institut podmíněného zastavení trestního stíhání doplněn o podmíněné 

zastavení trestního řízení s dohledem probačního úředníka. Tento zvláštní druh odklonu vznikne 

spojením podmíněného zastavení trestního stíhání a dohledu probačního úředníka, a to s tím, že 

maximální možná délka zkušební doby bude činit tři roky. 

Pokud jde o právní úpravu narovnání, pak tuto shledávají Východiska a principy nového 

trestního řádu „z hlediska praxe nevyhovující, neboť základní podmínky (řízení o přečinu, 

uhrazení škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení) jsou stejné jako u 

podmíněného zastavení trestního stíhání.“724 V právní úpravě narovnání tak bude prvně nově 

uveden výčet trestných činů, které mají povahu konfliktu mezi obviněným a poškozeným, 

přičemž do tohoto výčtu budou zařazeny i některé méně závažné zločiny. Narovnání pak nebude 

možné schválit, pokud bude poškozeným stát či územně samosprávný celek. Výrok, kterým se 

schvaluje narovnání, bude oddělen od výroku, kterým se zastavuje trestní stíhání, tedy bude mít 

schválené narovnání účinky pouhého přerušení trestního stíhání s tím, že k definitivnímu 

zastavení trestního stíhání dojde až po splnění podmínek, ke kterým se obviněný zavázal. V této 

souvislosti bude pak rozšířena škála opatření, která bude moci obviněný použít k odčinění újmy 

poškozeného a k zajištění obecně prospěšných účelů, tj. nadále nepůjde již pouze o složení 

peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, nýbrž též např. o 

závazek obviněného vykonat v určitém počtu hodin práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných 

obecně prospěšných institucí, závazek obviněného zdržet se řízení motorových vozidel spojený s 

odevzdáním řidičského oprávnění na určitou dobu, zdržování se po určitou dobu ve svém obydlí 

apod. 

Pokud jde odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých, pak na tomto místě 

by mělo podle Východisek a principů nového trestního řádu „dojít k určitým úpravám tak, aby se 

i u těchto v souladu se zásadami restorativní justice počet případů řešených při využití odklonů 

v trestním řízení zvýšil, a to zejména u zvláštního odklonu, tj. odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého.“725 Více však již Východiska a principy nového trestního řádu k této problematice 

neuvádí. 

Po vzoru zahraničních právních úprav, zejména pak právní úpravy rakouské, bude v 

rámci odklonů možné ukládat obviněnému širší škálu přiměřených omezení a povinností, než 

                                                 
723 Tamtéž, s. 33. 
724 Tamtéž, s. 34. 
725 Tamtéž, s. 33. 
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podle platné právní úpravy, a to např. absolvovat probační program, nenavštěvovat určité akce 

nebo zařízení, nepřechovávat předměty, které by mohly sloužit ke spáchání trestné činnosti, 

opustit obydlí, kde došlo ke spáchání trestného činu, neměnit bez předchozího oznámení 

bezdůvodně své zaměstnání, neměnit bez předchozího oznámení své bydliště apod.726 

Konečně Východiska a principy nového trestního řádu uvádí, že v souvislosti s častějším 

využíváním odklonů po rekodifikaci „je třeba přijmout taková opatření, aby došlo 

k personálnímu a materiálnímu posílení Probační a mediační služby.“727 

K výše uvedeným zamýšleným změnám nového trestního řádu se blíže vyjádřím v 

následující Podkapitole Návrhy de lege ferenda. 

 

11.2 Návrhy de lege ferenda 

 

V textu této Podkapitoly se budu věnovat námětům na změnu současné právní úpravy 

odklonů v trestním řízení, neboť v případě této lze nalézt mnoho, ať už větších, či menších 

nedostatků, které, jak především z Kapitoly Odklony v trestním řízení v aplikační praxi vidno, 

brání využívání jejich skutečného potenciálu.   

 

11.2.1 Změny vztahující se ke všem formám odklonu v trestním řízení 
 

Východiska a principy nového trestního řádu rozlišují mezi odklony na jedné straně (v 

systematice nového trestního řádu hlava IV.) a zvláštními způsoby řízení na straně druhé (v 

systematice nového trestního řádu hlava V.), neboť „v případě odklonů nejde jen o zvláštní 

způsoby řízení, ale o specifické formy vyřízení věci odlišné od běžného postupu trestního řízení 

na základě předchozího postupu příslušného orgánu činného v trestním řízení spojeného 

s určitými zvláštními neprocesními úkony a postupy, které jim předcházejí (např. sepsání dohody 

mezi poškozeným a obviněným). Jejich zvláštností také je, že se při nich uplatňují restorativní 

přístupy, a to zejména mediace prováděná Probační a mediační službou.“728 Jinými slovy tedy, 

odklony se v koncepci nového trestního řádu vydělují ze zvláštních způsobů řízení, neboť tam 

nepatří. 

                                                 
726 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 108 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 
727 Východiska a principy nového trestního řádu. 2015, s. 34 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
728 Tamtéž, s. 8. 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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Takovou výše uvedenou systematiku nového trestního řádu lze vzhledem k závěrům 

uvedeným v Kapitole Pojem odklonu v trestním řízení, Podkapitolách Znaky odklonu v trestním 

řízení a Shrnutí, zcela kvitovat; podle mého názoru jde o pozitivní úvahu, když tímto je 

odstraněna dosavadní pojmová nedůslednost zákonodárce spočívající ve směšování zvláštních 

způsobů trestního řízení a odklonů v trestním řízení. S budoucí novou systematikou trestního 

řádu, která takto počítá s jinou strukturou procesního kodexu, bude pak však nevyhnutelná též 

restrukturace systematiky zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 

Nutno dodat, že již na tomto místě ovšem existují též opačné, kritické názory, když např. 

Palovský uvádí, že „tato myšlenka je ve srovnání se zahraničními úpravami neobvyklá. Např. 

slovenská i rakouská úprava zařazují odklony do přípravného řízení a v úpravě řízení před 

soudem na ně úsporně odkazují (...). Pokud však předkladatel uznává jako hlavní funkci 

přípravného řízení funkci odklonnou, pak si v argumentu o „univerzálnosti” protiřečí. Logickým 

by se jevilo posílení této funkce zařazením odklonů přímo do způsobu rozhodování v přípravném 

řízení.“729 

 

Obviněný má v současné době právo na řádný proces, nikoli však nárok na vyřízení věci 

odklonem od takového procesu. Soud anebo státní zástupce se tedy nemusí obligatorně zabývat 

splněním podmínek pro tu kterou formu odklonu v trestní řízení; jedná se o fakultativní způsob 

vyřízení trestní věci.730 

Jedním ze základních znaků odklonu je tak jeho nenároková povaha,731 jejímž 

přirozeným důsledkem je aplikace odklonu na základě uvážení orgánu činného v trestním řízení 

v daném případě a z toho plynoucí následná aplikační roztříštěnost. 

Výše uvedená situace je neblahá jak z hlediska celosystémového, tj. nazírána ve vztahu k 

principu rovnosti před zákonem (ve stejných případech stejně, v rozdílných rozdílně), tak z 

                                                 
729 PALOVSKÝ, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. In: KANDALEC, P.; KYNCL, L.; 
RADVAN, M.; SEHNÁLEK, D.; SVOBODOVÁ, K.; ŠRAMKOVÁ, D.; VALDHANS, J.; ŽATECKÁ, E. Dny 
práva 2007. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 815 – 816 [cit. 24. 4. 2018]. Dostupné z 
WWW: <https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf>. 
730 TIBITANZLOVÁ, A. Institut narovnání de lege ferenda a základní zásady trestního řízení. In: JELÍNEK, J. 
Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2016, s. 
179. 
731 Jak bylo již dříve v textu této práce uvedeno, naopak je tomu např. v Rakousku, kde státní zástupce anebo soud 
musí učinit obviněnému návrh odklonu, jestliže jsou pro jeho aplikaci splněny podmínky; pokud takto příslušný 
orgán nepostupuje, jde o důvod pro podání opravného prostředku. Zdroj: LÖSCHING-GSPANDL, M. Diversion in 
Austria: Legal Aspects. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 2001, č. 4, s. 284 – 285. 
SOTOLÁŘ, A.; DOUBRAVOVÁ, D. K nové rakouské právní úpravě odklonů od standardního trestního řízení a k 
rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních věcech. Právní rozhledy. 2000, č. 3 – 4, 91 – 99 a 149 – 152. 
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hlediska jednotlivce, tj. v nazírána ve vztahu k principu legitimního očekávání (předvídatelnosti 

procesního postupu).732 

Z výše uvedených důvodů tak část teorie navrhuje změnu koncepce odklonů v trestním 

řízení spočívající v jejich nárokovém charakteru, pokud by pro aplikaci toho kterého odklonu 

byly v daném případě splněny veškeré podmínky.733 Tímto by mohlo podle těchto názorů dojít 

k nemalému rozšíření aplikace odklonů v trestním řízení s tím, že by se tak naplnil jejich účel a 

současně s tím by se odstranila nerovnost v přístupu občanů k právu. 

K této problematice nutno uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky734, ve 

kterém se tento zabýval nárokem obviněného na řešení trestní věci narovnáním. Obviněný se v 

tomto případě dožadoval schválení narovnání, jelikož uhradil vzniklou škodu a za příslušným 

účelem složil finanční částku na účet soudu. Spáchaný čin byl však objektivně tak vysoké 

společenské škodlivosti (ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zákona a ohrožení pod 

vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákona), že schválení narovnání 

by v tomto případě nebylo v žádném případě dostačující, a právě dostatečnost takového řešení je 

jednou z podmínek pro schválení narovnání. Nejvyšší soud ČR v této souvislosti zdůraznil, že 

ačkoli mohou být zákonné podmínky pro schválení narovnání zcela naplněny, soud ani státní 

zástupce nejsou ke schválení narovnání povinni, tedy se jedná o pouhou procesní alternativu, 

které se nelze nijak soudně domoci.735 

Podle mého názoru by zavedení právního nároku obviněného na řešení trestní věci cestou 

některého odklonu v trestním řízení v případě splnění příslušných podmínek jistě posílilo právní 

jistotu, působilo by značně motivačně a spolu s tím by se vytvořil též prostor pro to, aby se 

orgány činné v trestním řízení mohly soustředit především na tu nejzávažnější trestnou činnost. I 

přesto však souhlasím s dříve uvedeným názorem Nejvyššího soudu ČR a domnívám se, že s 

ohledem na zajištění práva na spravedlivý proces, specifika každého jednoho případu, nutnosti 

jeho ad hoc posuzování spolu s hodnocením skutečností či okolností v zákoně blíže 

specifikovaných, nelze právní nárok obviněného s aplikací odklonu v trestním řízení nijak 

spojovat. Neexistence nároku lépe odpovídá povaze odklonů v českém trestním řízení, jež 

                                                 
732 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 82. 
733 Srov. např. ZÁHORA, J. Zásada oportunity a jej uplatňovanie v prípravnom konaní. In: JELÍNEK, J. Základní 
zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2016, s. 41. 
ZÁHORA, J. Organizácia prípravného konania v angloamerickom právnom systéme. In: FRYŠTÁK, M.; 
HRUŠÁKOVÁ, M.; VALDHANS, J. Dny práva 2016. Sborník příspěvků. Masarykova Univerzita, 2017, s. 318 [cit. 
24. 4. 2018]. Dostupný z WWW: < https://www.law.muni.cz/dokumenty/39614>. 
734 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 11 Tdo 1029/2014. 
735 TIBITANZLOVÁ, A. Institut narovnání de lege ferenda a základní zásady trestního řízení. In: JELÍNEK, J. 
Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2016, s. 
179. 
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představují fakultativní vyřízení trestní věci i v relevantní judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva. Nadto pak, pokud by došlo k vytvoření okruhu trestných činů, u nichž lze schválit 

narovnání, jak zamýšlí zákonodárce, mohlo by být takové právní úpravy jednoduše zneužíváno a 

při trestné činnosti s právním nárokem již jaksi dopředu kalkulováno.736 

Co je nezpochybnitelné, je to, že současné právní úpravě odklonů v trestním řízení chybí 

jakýkoli podrobnější „návod“, jak posuzovat daný trestný čin co do splnění zákonem 

stanovených podmínek pro aplikaci toho kterého odklonu v trestním řízení, a na státním zástupci, 

resp. soudci, je tak přenechána veškerá tíha rozhodování ve věci všech skutečností pro případ 

rozhodných; posuzování jednotlivých předpokladů stanovených pro aplikaci odklonů v trestním 

řízení je vždy více než subjektivní a neexistuje žádné obecné vodítko, jak v daném případě 

postupovat. Může tedy velmi jednoduše nastat situace, kdy dva případy, skutkově velmi 

podobné, mohou být posuzovány velmi rozdílně.737 

Provazník v této souvislosti navrhuje zlepšení shora nastíněné situace v podobě poněkud 

mírnější formě, než je zbavení odklonů v trestním řízení jejich nenárokového charakteru, 

spočívající v tom, že by „nová právní úprava odklonů obsahovala alespoň demonstrativní výčet 

kritérií, jež by zákonodárce stanovil pro posouzení, zda v konkrétním případě má být odklon 

uplatněn, či nikoli. Mohlo by se jednat i jen o přiměřený odkaz na některá ustanovení TZ, týkající 

se polehčujících okolností či mimořádného snížení trestu, nicméně jsem názoru, že samostatná 

formulace pro účely odklonů by byla lepší.“738 Podle tohoto by se tak mohlo jednat konkrétně 

např. o skutečnost, že se v daném případě jednalo pouze o přípravu anebo o pokus trestného činu 

s malou nadějí na úspěch, že obviněný dobrovolně upustil od dokonání činu anebo ukončení 

přípravy či pokusu mimo podmínky zániku trestnosti účinnou lítostí nebo dobrovolným 

upuštěním od přípravy či pokusu, že z činu nevznikla žádná, anebo jen velmi nízká škoda, že se 

obviněný činu dopustil z omluvitelné pohnutky apod. Takové řešení však za jakkoli spásné 

osobně nepovažuji. 

S čím je problém nenárokové povahy odklonů v trestním řízení na tomto místě podle 

mého názoru potřeba spojit, je to, že v praxi dochází k tomu, že státní zástupci a soudy často na 

snahu obviněného či jeho obhájce stran uplatnění odklonu nijak nereagují a s těmito 

nekomunikují, popř. tyto pouze uvědomí o tom, že aplikaci odklonu zváží. Tento stav je neblahý, 

neboť nejenže posiluje nejistotu obviněného, nýbrž též zbytečně brání uplatnění odklonu 

                                                 
736 Tamtéž. 
737 TIBITANZLOVÁ, A. Vybrané aspekty institutu narovnání v trestním řízení de lege ferenda. Studentská vědecká 
odborná činnost. 2016, s. 6 – 7. 
738 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 83 – 84. 
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v případě, kdy by byla jeho aplikace skutečně vhodná. V souvislosti s tímto, Provazník navrhuje 

další variantu řešení, a sice zakotvení povinnosti státního zástupce a policejního orgánu alespoň 

jednou se v průběhu přípravného řízení sejít na žádost obhajoby, resp. obviněného s tímto, popř. 

též s jeho obhájcem či poškozeným a jeho zmocněncem, eventuálně i mediátorem, a to za 

účelem výměny názorů na možné využití odklonu v konkrétním případě s tím, že na takovéto 

schůzce či jednání by byl sepsán zápis anebo protokol, aby se zamezilo možným 

desinterpretacím z takovýchto proběhlých schůzek plynoucím; v rámci tohoto jednání by byly 

přitom protokolárně vydefinovány též případné parametry povinností obviněného, a to včetně 

eventuální dohody s poškozeným.739 Osobně shledávám toto řešení jako řešení praktické, resp. 

pro obviněného a poškozeného výhodné a pro orgány činné v trestním řízení ne příliš zatěžující, 

pokud by se mělo jednat skutečně pouze o případy „na žádost obviněného (obhajoby)“ a schůzku 

třeba jen jedinou. Tímto by se pak mimo jiné mohlo předejít např. i takovým situacím, kdy by na 

základě odlišných představ o konkrétní výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti došlo k zamítnutí návrhu na schválení narovnání. 

Na tomto místě pak alternativně, anebo spolu s předchozím dále navrhuji zakotvení 

povinnosti soudu, popř. státního zástupce v přípravném řízení, pokud v situaci, kdy tyto subjekty 

rozhodující o odklonu návrhu na vyřešení trestní věci navrhovaným způsobem (odklonem) 

nevyhoví, vydat usnesení, ve kterém řádně odůvodní své zamítavé stanovisko, zejména přitom 

to, v čem konkrétně spatřují nesplnění zákonných podmínek, když za současného stavu 

neexistence takové povinnosti lze v tomto spatřovat možný prvek jakési libovůle a 

nepřezkoumatelnosti postupu orgánů činných v trestním řízení. I když by mělo být takové 

stanovisko vyjádřeno v obžalobě, resp. v následném meritorním rozhodnutí, v praxi se tak děje 

pouze velmi zřídka a pokud na to strana poukáže např. ve svém odvolání, odvolací orgán 

zpravidla nepovažuje tuto vadu za zásadní tak, aby měnila anebo rušila prvostupňové rozhodnutí 

právě proto, že je odklon pouze nenárokovou procesní alternativou. Pro vhodnost takového 

negativního rozhodování o odklonu pak svědčí snad též obecně platné procesní pravidlo, a sice 

že o návrhu (např. návrh obviněného na podmíněné zastavení trestního stíhání) by mělo být vždy 

rozhodnuto, ať již pozitivně, anebo negativně.740 Vedle zavedení povinnosti rozhodování o 

návrhu obviněného (obhájce) na aplikaci odklonu tak de lege ferenda navrhuji samotnou 

možnost domoci se odklonu prostřednictvím „návrhu“ s tím, že, jak bylo dříve uvedeno, pokud 
                                                 
739 Tamtéž, s. 84. 
740 K tomuto srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 11 Tdo 426/2004, usnesení Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 13. 4. 2004, sp. zn. 5 Tdo 347/2004, anebo usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 1995, 
sp. zn. 5 To 69/1995. V rámci těchto rozhodnutí bylo shodně uvedeno, že v současné době se o odklonu rozhoduje 
lhostejno návrhů stran, když řízení o odklonu lze zahájit i bez návrhu, přičemž v případě, kdy strany takový návrh 
podají, rozhodující orgány nemají zásadně povinnost o zamítnutí takového návrhu rozhodovat. 
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by byl takový návrh učiněn, bylo by povinností rozhodujících orgánů o tomto v souladu 

s transparentností postupu orgánů činných v trestním řízení rozhodnout. Pokud by však žádná ze 

stran takový návrh nepodala, rozhodující orgán by mohl věc samozřejmě vyřídit odklonem sám 

bez dalšího, avšak v takovém případě by nebyl povinen vydávat negativní rozhodnutí.741 

Vše dříve uvedené podporuje např. též Tak, který uvádí, že „odlišná tradice zásady 

legality a oportunity je v myšlení veřejných žalobců silně zakotvena a nebylo by tak žádoucí 

vydat se cestou uložení povinnosti státnímu zástupci ve vhodných případech iniciovat jednání o 

odklonech, nicméně by mohlo být vhodné alespoň vytvořit větší prostor pro účinnější působení 

na orgány činné v trestním řízení při vyjednávání o odklonech.“742 

 

V současné době je možné přistoupit k aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání a 

narovnání v případě, kdy je vedeno trestní řízení pro přečin. Pokud jde o podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání a odložení věci při schválení narovnání, v případě těchto je jejich 

užití limitováno trestnými činy, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a 

na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, v případě 

odstoupení od trestního stíhání pak trestnými činy (proviněnými), na které trestní zákoník 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. Odlišná situace panovala 

do 31. 12. 2009, kdy jsme se mohli setkat u vzpomínaných odklonů podmíněného zastavení 

trestního stíhání a narovnání s limitací jejich aplikace ve formě stanovení horní hranice trestní 

sazby toho kterého trestného činu, u něhož o aplikaci odklonu uvažujeme, která nepřevyšuje pět 

let. Spolu s novým trestním zákoníkem však přišla systémová změna, když zákonodárce vymezil 

podmínky aplikovatelnosti těchto odklonů v trestním řízení dále již nikoli nejvyšší možnou horní 

hranicí trestní sazby, nýbrž kategorií trestného činu – přečinu (srov. § 14 odst. 2 tr. zákoníku). 

Ke změně došlo přitom podle Důvodové zprávy z důvodu nutné reakce na úpravu některých 

trestních sazeb u nedbalostních přečinů v souvislosti s obecným zpřísněním trestní politiky; v 

těchto případech by totiž nebylo nadále možné využívat odklonů, neboť by uvedená trestní sazba 

převyšovala stanovenou hranici pěti let odnětí svobody, ačkoli by ostatní okolnosti využití této 

alternativy umožňovaly.743 Dnes je tedy možné užít podmíněného zastavení trestního stíhání 

                                                 
741 Obdobně např. též ZŮBEK, J. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, č. 1, s. 
4. 
742 TAK, P. J. P. Methods of Diversion Used by the Prosecution Services in the Netherlands and Other Western 
European Countries. In: AIZAWA, K. Resource Materials Series. 2008, č. 74, s. 54 [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z 
WWW: <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No74/No74_07VE_Tak.pdf>. 
743 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 41/2009 Sb. Beck-online [cit. 14. 4. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbrl5shu>. FENYK, J.; 
HÁJEK, R.; STŘÍŽ, I.; POLÁK, P. Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 
Díl 2, Trestní řád. Praha: Linde, 2010, s. 836. 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No74/No74_07VE_Tak.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6nbrl5shu
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anebo narovnání i v případě tak závažných trestných činů jako je kupříkladu usmrcení 

z nedbalosti podle § 143 odst. 3 a 4 tr. zákoníku anebo obecného ohrožení z nedbalosti podle § 

273 odst. 3 a 4 tr. zákoníku. K 1. 1. 2010 tak v případě závažných kulpózních trestných činů 

odklony formálně ztratily svou tradičně nahlíženou pozici institutu určeného ke způsobu řešení 

bagatelní kriminality a spolu s tím došlo k velkému nárůstu trestných činů, u nichž lze o aplikaci 

odklonů uvažovat. 

Takové řešení je ve srovnání s okolními zeměmi spíše neobvyklé, když např. na 

Slovensku je navázána aplikace odklonu taktéž na kategorii trestného činu – přečin, který je 

slovenským trestním zákonem vymezen shodně jako českým trestním zákoníkem (srov. § 10 

odst. 1 slovenského trestního zákona), avšak nadto pak zároveň se stanovením horní hranice 

trestní sazby přečinu ve výši pěti let, popř. dalšími podmínkami (srov. např. § 216 odst. 6 

slovenského trestního řádu). V Rakousku pak v daném případě rozhodují kromě horní hranice 

trestní sazby toho kterého trestného činu též jeho následky, tj. např. to, že nebyla trestným činem 

způsobena smrt. Pokud jde pak o Polsko, zde činí zákonodárce limitaci aplikace odklonu 

prostřednictvím nejvyšší možné hranice trestní sazby, případně pak též dalšími omezeními.744 

Jelínek v této souvislosti uvádí, že „nelze neuvést nepromyšlenost koncepce rekodifikace 

trestního práva, při které bylo rekodifikováno pouze trestní právo hmotné, ale nikoli trestní 

právo procesní. Tím se zákonodárce zbavil možnosti promítnout novou hmotněprávní 

kategorizaci deliktů (zločin, přečin) do procesní diferenciace, tedy vytvoření odlišného typu 

řízení pro ten který delikt. Tuto poloviční rekodifikaci a neprovázanost hmotněprávní a 

procesněprávní úpravy jsem kritizoval již od přijetí nového trestního kodexu. Nabízela se totiž 

možnost vymezit kategorii přečinů užším způsobem, např. jako úmyslné i nedbalostní trestné 

činy, za které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě 

(alternativně tři) léta. A o těchto trestných činech se mohlo konat jen formalitami omezené 

šetření v předsoudním stadiu trestního řízení a v řízení před soudem by bylo možné vyřídit 

takovou kategorii deliktů trestním příkazem (...).“745 

Jak vidno, podle některých teoretiků se jedná o velký nedostatek stávající právní úpravy. 

Tito přitom pro účely toho, jak neblahou situaci řešit, navrhují dlouhou řadu řešení. Jak 

z předchozího zjevné, podle Jelínka by nejlepší řešení představovalo vrátit se ke kategorizaci 

deliktů v trestním právu hmotném a v rámci tohoto konstruovat novou kategorii trestného činu, 

popř. subkategorii přečinu, jež by byl vymezen horní hranicí trestní sazby stanovenou na dva, 

                                                 
744 K tomuto blíže srov. např. GOECKENJAN, I. Neue Tendenzen in der Diversion. Berlin: Duncker & Humblot, 
2005, s. 55. HINTERHOFER, H. Diversion statt Strafe: Untersuchungen zur 1999 Strafprozessnovelle. Wien: 
WUV-Univ. Verlag, 2000, s. 12 a násl. 
745 K tomuto blíže srov. JELÍNEK, J. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. 2015, č. 2, s. 97. 
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popř. na tři roky. Ščerba pak navrhuje u trestných činů, u nichž horní hranice trestní sazby 

nepřevyšuje tři roky, umožnit aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst.  

1 tr. řádu, narovnání podle § 309 odst. 1 tr. řádu za vypuštění podmínky spočívající v povinnosti 

obviněného složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 1 tr. řádu a odstoupení od 

trestního stíhání podle § 70 ZSVM. Pokud by se jednalo o trestné činy, u nichž horní hranice 

trestní sazby nepřevyšuje pět let, pak v případě těchto uvažuje autor o možnosti aplikace 

asperační varianty podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 tr. řádu, 

narovnání spojeného s povinností složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti podle § 309 odst. 1 tr. řádu a asperační varianty podmíněného odložení 

podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 2 tr. řádu.746 Jiní pak navrhují prostý návrat 

k vymezení trestných činů, u nichž je možné přistoupit k podmíněnému zastavení trestního 

stíhání anebo narovnání, jednotnou horní hranicí trestní sazby. Poslední možné řešení, se kterým 

jsem se pak setkala, by mohlo představovat podmínění aplikace tohoto kterého institutu pouze 

kategorií nedbalostních trestných činů, popř. za současného navázání na variantu předchozí.747 

Podle mého názoru jsou však výše uvedená řešení příliš mechanická, dopředu přílišně 

limitující a nezohledňující vždy nutně individuální povahu té které trestní věci. V obecné rovině 

není nikdy možné a priori stanovit, které činy jsou závažné a které nikoli, přičemž v praxi vždy 

zaleží na individuálním posouzení každého konkrétního případu. Kvalifikované posouzení 

každého jednoho případu je přitom z tohoto hlediska důležité proto, že z logiky věci a samotného 

zákona vyplývá, že aplikace jednotlivých forem odklonu přichází v úvahu jen za situace, kdy 

tyto představují dostatečnou reakci na spáchaný čin, resp. dostatečné alternativní řešení trestní 

věci bez potrestání jeho pachatele.748 V obecné rovině lze tak např. říci, že mnohdy je dokonce 

vhodnější, ač poněkud paradoxně, na méně závažné delikty (z materiálního hlediska), kupříkladu 

řízení pod vlivem návykové látky, reagovat trestem, než na závažnější majetkové delikty mezi 

osobami blízkými. Judikatura pak na tomto místě např. uvádí, že „podmíněné zastavení trestního 

stíhání podle § 307 odst. 1 tr. řádu není vyloučeno ani ve věci, ve které je obviněný stíhán pro 

přečin těžkého ublížení na zdraví podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku s trvalými závažnými následky 

na zdraví poškozeného.“749 Nadto se pak lze, ač pouze teoreticky, domnívat, že v případě výše 

nastíněné limitace by se mohlo jednat ve velké většině o trestné činy, které lze projednat ve 
                                                 
746 Obdobně též ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 
39 – 40. 
747 PIPKOVÁ, H.; PIPEK, J. Podmíněné zastavení trestního řízení a mediace podle nových polských trestních 
kodexů. Právní rozhledy. 1998, č. 12, s. 616 – 623. 
748 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 692. 
749 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 4 To 818/2002. 



 

 

 

266 

zkráceném přípravném řízení, a tedy pokud již, pak užít podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání, resp. v rámci tohoto schválit narovnání; k samotnému podmíněnému zastavení 

trestního stíhání a narovnání ve standardním přípravném řízení by se pak přistupovalo skutečně 

již pouze sporadicky. 

V současné době je široký okruh deliktů, u nichž je možné aplikovat podmíněné 

zastavení trestního a narovnání, korigován jednak judikaturou750, jednak pak v této souvislosti 

není možné chápat podmínku záležející v kategorii deliktu izolovaně, nýbrž v komplexu té které 

trestní věcí s tím, že nutno vnímat též dovětky příslušných ustanoveních trestního řádu, když 

podle § 307 odst. 1 tr. řádu musí být vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a k okolnostem případu možné takové rozhodnutí považovat důvodně za 

dostačující a podle § 309 odst. 1 tr. řádu je nutno takový způsob vyřízení, tj. vyřízení věci 

narovnáním, považovat za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, 

jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým 

poměrům. Co je však na tomto místě zcela jistě nezpochybnitelné, je to, že stávající právní 

úprava klade z důvodů dříve uvedených na orgány činné v trestním řízení přirozeně vyšší 

nároky, pokud jde o jejich rozhodování. 

V této souvislosti pak Zůbek uvádí nutnost zavedení procesních pravidel a metodiky 

vhodnosti a přiměřenosti použití odklonu, neboť nemají rozhodující orgány k dispozici ničeho, 

podle čehož by mohli posuzovat vhodnosti a přiměřenost řešení věci cestou odklonu v trestním 

řízení, což může vést k situacím, kdy soud anebo státní zástupce v jednom okrese bude skoro 

stejný skutkový stav posuzovat vzhledem k možnosti použití odklonu diametrálně odlišně, nežli 

soud či státní zástupce v okrese jiném. Tento autor tak navrhuje zakotvení procesních pravidel 

pro určení vhodnosti a přijatelnosti odklonu, kterými by byly rozhodující orgány vázány, a to 

buď v zákoně, anebo v podzákonných předpisech, eventuálně v závazné metodice pro 

rozhodující orgány.751 Pokud jde však o konkrétní možnosti, jak tato kritéria vystihnout, 

k tomuto se již Zůbek nevyjadřuje, čemuž se však ostatně není možné divit; domnívám se totiž, 

že takový postup není z praktického hlediska úplně možný a v této souvislosti by bylo o mnoho 

účelnější zakotvit onu povinnost schůzky anebo preliminárního jednání, resp. povinnost 

negativního rozhodování státního zástupce či soudu (k tomuto blíže srov. již dříve k 

problematice nenárokovému charakteru odklonů v trestním řízení uvedené). 

 

                                                 
750 K tomuto srov. např. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 2. 1994, sp. zn. 4 To 
117/1994. 
751 ZŮBEK, J. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, č. 1, s. 3 – 4. 
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Dále jsem se setkala s názorem, že by nemělo být možné aplikovat odklony v trestním 

řízení v případech, kdy byla trestným činem způsobena smrt, trestní stíhání je vedeno pro 

trestný čin korupce nebo proti veřejnému činiteli, resp. zahraničnímu veřejnému činiteli pro 

trestný čin, který spáchal v souvislosti s výkonem své funkce, tedy shodně, jako je tomu ve 

slovenské právní úpravě (srov. § 216 odst. 6 slovenského trestního řádu). K takovým přílišně 

limitujícím změnám by však podle mého názoru být přistupováno nemělo. Uvedené skutečnosti 

bezpochyby zvyšují závažnost trestného činu, avšak v této souvislosti je opět stále zapotřebí 

zvažovat spáchaný trestný čin v komplexu, ve vztahu k veškerým okolnostem té které trestní 

věci, tj. neuvažovat pouze tímto jedním směrem a nesoustředit se jen na skutečnost, že byla 

trestným činem např. způsobena smrt apod., přičemž z tohoto důvodu si obviněný vyřešení jeho 

trestní věci kupříkladu podmíněným zastavením trestního stíhání jednoduše „nezaslouží“. 

Zejména pokud jde o přečiny, v případě kterých byla způsobena smrt člověka, na místě 

těchto se od sebe jednotlivé případy odlišují jak mírou zavinění pachatele, tak jeho samotným 

postojem ke svému činu a snahou vyrovnat se s pozůstalými poškozeného. Vyloučit tak veškeré 

tyto trestné činy zřejmě není tím nejvhodnějším řešením. 

Nadto pak anebo jinými slovy, již v současné právní úpravě je vždy podmínkou užití 

odklonu dostatečnost rozhodnutí vzhledem k osobě obviněného a k okolnostem činu; obecně by 

tak v případě trestných činů s vysokou mírou společenské škodlivosti k vyřešení trestní věci 

nemělo docházet ani v současnosti. Uvedené, obecně pojaté skutečnosti, ke kterým je přitom 

nutno v současné době při uvažování aplikace odklonu přihlížet, jsou podle mého názoru o 

mnoho vhodnějším kritériem, nežli např. onen samotný následek trestného činu bez dalšího. 

Závěrem k analyzovanému pak, vyloučení možnosti aplikace odklonů v případech, kdy 

byla trestným činem způsobena smrt, by bylo v rozporu se stávající judikaturou, když, jak bylo 

uvedeno již dříve v textu práce, pokud jde o narovnání, pak osoby pozůstalé po poškozeném, 

který zemřel důsledkem samotného trestného činu, tj. po poškozeném usmrceném stíhaným 

činem,752 jsou kvalifikovanými poškozenými a tito jsou způsobilí být stranou narovnání. 

Konkrétně se Nejvyšší soud ČR vyjádřil na tomto místě tak, že „došlo-li trestným činem k 

usmrcení poškozeného, pak jeho pozůstalým může vzniknout samostatný a originární nárok na 

náhradu škody založený úmrtím poškozeného. V takovém případě se pozůstalí po zemřelém sami 

stávají poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 tr. řádu, mohou v trestním řízení uplatnit nárok na 

náhradu škody podle § 43 odst. 3 tr. řádu a zároveň jim náleží práva vyplývající z ustanovení § 

309 a § 311 tr. řádu o schválení narovnání, protože uvedené nároky pozůstalých na ně 

                                                 
752 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 766. 



 

 

 

268 

nepřecházejí po usmrcené osobě ve smyslu § 45 odst. 3 a § 310a tr. řádu, ale jsou jejich 

vlastními nároky.“753 Jako praktický příklad pak lze uvést případ z praxe, kdy byl obviněný 

trestně stíhán pro přečin usmrcení z nedbalosti dle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Tento splnil 

veškeré předpoklady pro narovnání s tím, že vyslovil souhlas s mediací, s pozůstalými uzavřel 

dohodu o narovnání, na základě které plnil nad rámec zákonných nároků částku v celkové výši 

625 000 Kč a na účet státního zastupitelství složil peněžitou částku určenou státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti ve výši 100 000 Kč. Už takto byl obviněný ve velmi špatném 

psychickém stavu, přičemž k naplnění účelu trestního řízení nebylo zapotřebí přistupovat k jeho 

formálnímu potrestání. Tato trestní věc skončila narovnáním. 

 

V návaznosti na výše uvedené, ve smyslu § 198 odst. 1 rakouského trestního řádu lze 

přistoupit k aplikaci odklonu pouze tehdy, jestliže z dostatečně zjištěného skutkového stavu 

trestní věci mimo jiné vyplývá, že potrestání obviněného není pro to, aby byl tento odrazen od 

páchání další trestné činnosti, a zároveň aby se trestné činnosti zdržely též jiné osoby, nutné. 

Na rozdíl od české právní úpravy se tak v rakouském trestním řádu setkáváme s podmínkou 

naplnění nikoli pouze individuální, nýbrž též generální prevence. Ačkoli se může zdát inspirace 

takovou právní úpravou zcela okrajovým návrhem de lege ferenda pouze kosmetické povahy, 

vzhledem k častému chápání odklonů v trestním řízení laickou veřejností ve smyslu jednoznačně 

nedostačujícího vyřešení trestní věci, za současného uvažování jisté podobnosti odklonů 

v trestním řízení hmotněprávním sankcím tak, jak byla tato nastíněna v práci, při aplikaci 

odklonu v trestním řízení by mělo být podle mého názoru zohledňováno též uváděné kritérium. 

 

Jak bylo uvedeno již úvodem této Kapitoly, v obecné koncepci odklonů v trestním řízení 

má podle Východisek a principů nového trestního řádu dojít především k tomu, že základním 

stadiem pro rozhodování o odklonech v řízení před soudem by se mělo stát předběžné 

projednání obžaloby. V případě, kdy by tak přicházelo v úvahu uzavření dohody o narovnání, 

soud doručí obžalobu i poškozenému s výzvou k vyjádření se k tomu, zda hodlají uzavřít 

takovou dohodu o narovnání. Obviněného zároveň poučí o možnosti vyřízení věci jinou formou 

odklonu a o důsledcích takového postupu. Vyzve ho, aby ve stanovené lhůtě sdělil, zda s 

takovým postupem souhlasí, a pro případ, že by se o obžalobě konalo hlavní líčení, sdělil, jaké 

důkazy navrhuje provést, a které důkazy provedené v přípravném řízení považuje za nesporné, a 

není je tedy třeba v řízení před soudem opakovat. V souvislosti s tímto, hlavní líčení by tak nově 

                                                 
753 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2007, sp. zn. 4 Tz 63/2007. 
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mělo sloužit jako základní stadium pro dokazování veskrze pouze v těch případech, ve kterých 

nebyla věc vyřízena odklonem či jinak, neboť, slovy Šámala, je „pro dosažení pozitivních účinků 

odklonů žádoucí, aby k rozhodnutí o nich došlo co nejdříve, tedy již v přípravném řízení.“754 

S tímto lze zcela souhlasit, neboť, jak bylo v práci hned na několika místech uvedeno, 

uplatněním odklonu v přípravném řízení může být dosaženo většího výchovného či 

preventivního účinku na obviněného, když tento převezme svou odpovědnost za závadné 

chování již v této rané fázi trestního řízení, a to za současného postižení sankčním opatřením ve 

formě odklonu v trestním řízení, nehledě na to, že se touto cestou zcela vyloučí, anebo alespoň 

minimalizuje riziko své stigmatizace, a poškozený rychleji docílí své satisfakce.755 

 

Naopak však, ani v nejmenším nesouhlasím s návrhy na omezení aplikace odklonů 

v trestním řízení pouze co do stadia přípravného řízení, a to s odkazem na odlehčení justici a 

úsporu finančních prostředků státu. Šabata tak např. na příkladu podmíněného zastavení trestního 

stíhání uvádí, že podmíněné zastavení trestního stíhání musí být založeno na základě 

dobrovolného a spontánního rozhodnutí pachatele trestného činu a zájem pachatele na vyřízení 

věci tímto způsobem by zde měl být dán již od počátku takového řízení, když v opačném případě 

se bude jednat o pouhý účelový postup, jehož cíl zákonodárce nesledoval, a tedy de lege ferenda 

doporučuje využití tohoto odklonu pouze v přípravném řízení.756 V této souvislosti ovšem, ačkoli 

jsem si vědoma tzv. odklonné funkce přípravného řízení, v praxi nejsou nijak výjimečné situace, 

kdy jsou, a to i za uvažování lhůt pro skončení přípravného řízení, veškeré podmínky pro 

aplikaci té které formy odklonu splněny právě až v řízení před soudem (typicky pokud jde o 

časově mnohdy náročné poskytnutí náhrady škody poškozenému anebo sepis dohody o náhradě 

škody s ním) a současně, jak bylo již dříve uvedeno, z praxe patrno, na podněty či návrhy 

obviněného na aplikaci toho kterého odklonu orgány přípravného  řízení často vůbec nereagují a 

evidentně splněné předpoklady pro takový postup přehlíží, neboť je pro ně tento, lze se 

domnívat, poněkud zbytečný a náročnější než tradiční postup skončení přípravného řízení 

podáním obžaloby, resp. návrhu na potrestání, a tedy nezbývá, než doufat, že nápravu zjedná 

právě až soud. Dále k tomuto blíže srov. tomu odpovídající praxi v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v aplikační praxi. 

 

                                                 
754 ŠÁMAL, P. Rekodifikace trestního řádu. Právní prostor, 2015 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/rekodifikace-trestniho-radu>. 
755 LICHNOVSKÝ, V. Možnosti zlepšení právní úpravy odklonů v trestním řízení v souvislosti s připravovanou 
rekodifikací trestního řádu. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení trestních věcí. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 
2015, s. 137 – 138. 
756 ŠABATA, K. Pohled na uplatnění odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2005, č. 4, s. 6. 
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Ustanovení § 2 odst. 13 tr. řádu uvádí, že ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být 

v každém období řízení vhodným způsobem a srozumitelně poučen o právech umožňujících mu 

plné uplatnění obhajoby, § 310 odst. 2 tr. řádu pak to, že před výslechem je třeba obviněného i 

poškozeného poučit o jejich právech a o podstatě institutu narovnání, a konečně pak § 42 odst. 3 

ZSVM stanoví, že orgány činné dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže mají povinnost 

mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu možnost jejich uplatnění Ve vhodných 

případech jej poučí i o podmínkách pro podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo 

odstoupení od trestního stíhání. Dříve uvedené však, při pohledu na statistické údaje a obecně 

dostupné informace, úplně nestačí, v případě narovnání pak přichází poučení poněkud opožděně, 

a pokud jde o mladistvé, dále uvedený nedostatek nemůže zhojit ani skutečnost, že v případě 

těchto je dán důvod nutné obhajoby ve smyslu § 42 odst. 2 ZSVM a poučení se tak mladistvému 

dostane od svého obhájce. Z důvodu vyšší povědomosti obviněných, rovněž jako poškozených, a 

tím zvýšení aplikace odklonů v trestním řízení tak dále de lege ferenda navrhuji výslovné 

zakotvení povinnost policejního orgánu, resp. soudu nikoli jen ve většině případů stroze písemně 

(formulářově), nýbrž též podrobně ústně seznámit obviněného a poškozeného s možností 
vyřešit trestní věci odklonem (a to včetně existence možnosti spolupráce s Probační a mediační 

službou), zjistit jejich stanovisko k tomuto, takové splnění povinnosti řádného poučení 

zaprotokolovat a nechat jej písemně stvrdit poučovanou osobou na separátním listu. Uvedené 

zaznívá též jako jedna z připomínek z řad samotných státních zástupců a soudců; konkrétně např. 

Městské státní zastupitelství v Praze uvádí, že „by bylo možno používat podmíněné zastavení 

trestního stíhání častěji, kdyby policejní orgán vedl řízení již od počátku tak, aby mohlo být 

tohoto institutu použito a poučil obviněného o podmínkách jeho aplikace.“757 K tomuto dále 

srov. též v Kapitole Odklony trestním řízení v aplikační praxi, Podkapitole Analýza současného 

stavu aplikace odklonů v trestním řízení, uvedené. 

 

Konečně je podle mého názoru velmi nutné přijmout taková opatření, aby v souvislosti s 

využíváním odklonů došlo k personálnímu i materiálnímu posílení Probační a mediační 

služby a dále pak samotné spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a Probační a 

mediační službou.758 K tomuto blíže srov. zejména v dále uvedené části věnované narovnání ve 

vztahu k trestní mediaci uvedené. 

 

                                                 
757 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva obsahující vyhodnocení efektivnosti využívání institutů 
podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání a součinnosti s Probační a mediační službou v roce 2003 a 
prvním pololetí roku 2004. 
758 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 447. 
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11.2.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

V případě jednotlivých forem odklonu v trestním řízení si lze na prvém místě povšimnout 

nejednotných nároků na deklaraci odpovědnosti pachatele. Konkrétně vzbuzuje v případě 

institutu podmíněného zastavení trestního stíhání jistou pochybnost podmínka spočívající v 

doznání obviněného a dalším nakládání s tímto v trestním řízení, kdy není vyloučeno použití 

doznání i v případě, že o podmíněném zastavení trestního stíhání bude rozhodnuto negativně.759 

Doznáním se přitom rozumí plné doznání viny, tj. toto se nevztahuje pouze k otázce spáchání 

skutku, ale k naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu; doznání se tak musí 

vztahovat rovněž např. k absenci okolností vylučujících protiprávnost anebo okolností 

vylučujících potřebnou subjektivní stránku. Naopak, v případě narovnání se vyžaduje pouhé 

prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, přičemž § 314 tr. řádu výslovně 

zakazuje použití tohoto prohlášení jako důkazu pro případ, kdy by narovnání nebylo schváleno. 

K tomu, že je v případě těchto dvou institutů nastavena deklarace odpovědnosti pachatele 

odlišně, došlo přitom zřejmě důsledkem postupného přijímání odklonů v rámci několika 

novelizací.760 Někteří autoři zasazující se pro zachování podmínky doznání pak argumentují tím, 

že by „neexistence doznání obviněného znamenala s vysokou pravděpodobností neúspěch 

případné následně podané obžaloby, kdyby se obviněný ve zkušební době neosvědčil, neboť síla 

ostatních důkazních prostředků se časem oslabuje.“761 Podle mého názoru však není nijak 

důvodné předjímat, že se obviněný neosvědčí, neboť takových případů je pouhé minimum, ani 

pak snad že případné pokračování trestního stíhání skončí kvůli absenci doznání neúspěšnou 

žalobou.762 

V komparaci s právní úpravou sousedních zemí je pak taková úprava doznání výjimečná. 

Již před deseti lety přitom Vantuch navrhoval, „aby byl vydán judikát, který stanoví, že k 

doznání obviněného dle § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu nelze přihlížet v případě, že 

k podmíněnému zastavení trestního stíhání nedojde, nebo se v podmíněně zastaveném trestním 

stíhání pokračuje a obviněný prohlásí, že se doznal pouze pod příslibem možnosti podmíněného 

                                                 
759 K tomuto srov. JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 733 a contrario. 
760 PROVAZNÍK, J. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue. 
2016, č. 4, s. 82. 
761 Srov. např. BYZOVOVÁ, S. Poškozený a odklony v trestním řízení (2. část). Juristic, 2002 [cit. 25. 4. 2018]. 
Dostupné z WWW: <http://trestni.juristic.cz/169908/clanek/trest3.html>. 
762 Shodně též např. COUFAL, P. Nad dalším zrychlením a zefektivněním trestního řízení. Státní zastupitelství. 
2009, č. 10, s. 24. 
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zatavení trestního stíhání, neboť lze mít pochybnosti o dobrovolnosti a spontánnosti tohoto 

doznání.“763 

Podle mého názoru je v prvé řadě poněkud nelogické, aby u mírnější formy odklonu (z 

hlediska podmínek pro její aplikaci), tj. u podmíněného zastavení trestního stíhání, byla 

stanovena přísnější forma deklarace odpovědnosti obviněného, než je tomu u narovnání. Dále 

pak, tato podmínka je nevyhovující zejména z důvodu, že, jak bylo již dříve uvedeno, v 

případném dalším řízení lze k výpovědi obviněného obsahující doznání přihlížet jakožto k 

důkazu. Dlouhá řada obviněných se však v obavě, aby při případném pokračování v trestním 

stíhání nebylo jejich doznání hodnoceno jako důkaz o vině, nedozná, a tedy nelze k aplikaci 

podmíněného zastavení trestního stíhání přistoupit. I za situace, že obviněný nevyhoví ve 

zkušební době podmínkám, je pak zapotřebí plně respektovat zásadu presumpce neviny, neb 

trestní stíhání může dospět i ke zprošťujícímu rozsudku; v krajním případě přitom může 

představovat takové doznání obviněného jediný usvědčující důkaz. 

Nahrazením doznání prohlášením obviněného by se pak zřejmě vyřešily i otázky 

sporného charakteru, např. co vše má takové doznání obsahovat, problém nepravdivých doznání 

pod příslibem možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání,764 kdy podmínku doznání lze 

v této souvislosti považovat snad až za narušení zásady nemo tenetur se ipsum accusare, když 

vidina možnosti řešení trestní věci obviněného cestou podmíněného zastavení trestního stíhání 

může vyvíjet na tohoto, byť ne na první pohled zcela zjevný, tlak k učinění doznání,765 dále 

problém částečného doznání anebo problémy s užitím podmíněného zastavení trestního stíhání 

v případech, kdy má obviněný na čin amnézii a není shledán nepříčetným.766 

Praxe sice na výše uvedené problémy reagovala tím, že uznává, že by měla pojímat 

doznání obdobně jako prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a to i s tím 

důsledkem, že k doznání v dalším řízení nepřihlíží jako k důkazu. I kdyby tomu tak však ve 

skutečnosti bylo, lze si pouze stěží představit, že orgány činné v trestním řízení jsou schopny 

plně odhlédnout od takového doznání de facto. 

De lege ferenda proto navrhuji, aby podmínkou podmíněného zastavení trestního stíhání 

uvedenou sub § 307 odst. 1 písm. a) bylo, že obviněný před orgánem činným v trestním řízení 

                                                 
763 VANTUCH, P. Obhajoba obviněného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 281. 
764 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 64 – 65. 
765 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 786. 
766 PALOVSKÝ, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. In: KANDALEC, P.; KYNCL, L.; 
RADVAN, M.; SEHNÁLEK, D.; SVOBODOVÁ, K.; ŠRAMKOVÁ, D.; VALDHANS, J.; ŽATECKÁ, E. Dny 
práva 2007. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 817 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf>. 
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prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a to s tím, že v případném dalším řízení k tomuto 

prohlášení nelze přihlížet jako k důkazu o jeho vině.767 

 

Další problém do oblasti podmíněného zastavení trestního stíhání přineslo přijetí nového 

občanského zákoníku, jenž modifikoval kategorizaci újmy (škoda – materiální újma, 

nemajetková újma – imateriální újma) a přesunul bolestné a náhradu za ztížení společenského 

uplatnění z původní kategorie škody na zdraví ve smyslu § 444 starého občanského zákoníku 

nově do kategorie nemajetkové újmy podle § 2958 a násl. občanského zákoníku. Tato podstatná 

změna občanskoprávních předpisů se měla promítnout též na místě právní úpravy podmíněného 

zastavení trestního stíhání, avšak nestalo se tak a nemajetková újma, resp. její náhrada ve smyslu 

dříve uvedeného tak není de lege lata zahrnuta jako obligatorní podmínka aplikace podmíněného 

zastavení trestního stíhání, když obligatorně je zapotřebí nahradit vždy pouze škodu jakožto 

majetkovou újmu, anebo vydat bezdůvodné obohacení. I v této souvislosti jakožto primárního 

podnětu, domnívám se, že de lege ferenda by bylo záhodno zahrnout do podmínek aplikace 

podmíněného zastavení trestního stíhání také výslovně náhradu nemajetkové újmy.768 

Podle Důvodové zprávy k návrhu zákona č. 181/2011 Sb., kterým byla do trestního řádu 

zakotvena podmínka vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu § 307 odst. 1 písm. c) tr. řádu, 

je důvodem na místě absence povinnosti obviněného k náhradě též újmy nemajetkové zejména 

obtížnost jejího vyčíslení, která by mohla vést k nepřiměřenému prodlužování trestního řízení, 

čímž by podmíněné zastavení trestního stíhání ztratilo jednu ze svých hlavních předností, tj. 

rychlé, úsporné a relativně snadné vyřízení trestní věci.769 Nad uvedeným se pak zamýšlí Ščerba, 

který uvádí, že náhrada nemajetkové újmy je vedle nároku na náhradu škody a bezdůvodného 

obohacení třetí forma adhezního nároku, který trestní řád poškozenému přiznává (§ 43 odst. 3 tr. 

řádu). Výše uvedenou argumentaci Důvodové zprávy přitom akceptuje pouze částečně, když 

v této souvislosti zmiňuje, že „je pravda, že spojovat podmíněné zastavení trestního stíhání 

specificky s nahrazením nemajetkové újmy v penězích by nebylo vhodné, zejména s ohledem na 

to, že peněžní vyčíslení takové nemajetkové újmy bude často složité, takže využití odklonu by tím 

mohlo být značně zdržováno, čímž se vytratí jedna z hlavních výhod odklonu, tj. rychlé a 

relativně snadnější vyřízení věci. Na druhou stranu však lze vyslovit názor, že zákonodárce v 

                                                 
767 Shodně též ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 65. 
FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 
786. 
768 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 731. ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní 
řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3483 a 3518. 
769 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 181/2011 Sb. Beck-online [cit. 4. 6. 2018]. Dostupná z WWW: 
<https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgeyv6mjygfpwi6q>. 
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souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání nemusel na požadavek reparace 

nemajetkové újmy rezignovat úplně a do ustanovení § 307 odst. 1 tr. řádu mohl začlenit stejný 

prvek, který uvádí v souvislosti s institutem narovnání v ustanovení § 309 odst. 1 tr. řádu, tj. aby 

obviněný jinak odčinil újmu vzniklou trestným činem. Jde sice o dva odlišné instituty 

charakterizované různými cíli, takže podmínky pro jejich aplikaci by pochopitelně neměly být 

totožné, avšak odlišení obou těchto odklonů i v tomto směru není nezbytné. Zakotvením podmínky 

v podobě povinnosti obviněného odčinit nemajetkovou újmu vzniklou trestným činem v 

případech, kdy tento čin neměl za následek způsobení materiální škody ani zisk bezdůvodného 

obohacení, by byl obviněný nucen vyvinout alespoň určitou aktivitu k napravení např. morální 

újmy, kterou by svým činem poškozenému způsobil. Tím by také příslušný orgán činný v trestním 

řízení měl k dispozici další podklad pro závěr, že toto je dostatečným způsobem vyřízení dané 

trestní věci, a zároveň by taková úprava vycházela vstříc zájmům poškozeného.“770 S tímto lze, a 

to i za přihlédnutí k uvedenému v Kapitole Podstata a účel odklonů v trestním řízení, vyslovit 

jednoznačný souhlas.771 

Pouze na okraj pak, z důvodu nutnosti zasazování se o skutečnou realizaci principu 

právní jistoty na tomto místě nesouhlasím s Draštíkem, který uvádí, že „(...) povahu škody 

v tomto smyslu nemají nemajetkové újmy, avšak některé z nich – zejména pak některé složky 

újmy na zdraví, specificky bolestné a ztížení společenského uplatnění – byly tradičně 

odškodňovány v rámci náhrady škody a není důvod na tom cokoli měnit.“772 

 

Někteří pak dále uvádí, že u podmíněného zastavení trestního stíhání je určitým 

nedostatkem možnost rozhodnout o tomto bez souhlasu poškozeného, a to z důvodu 

restorativního požadavku dobrovolnosti a zrychlení řízení, kdy v takovém případě lze 

předpokládat, že by proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání následně poškozený 

nepodal stížnost.773 S tímto názorem však nesouhlasím, neboť nejenže by taková právní úprava 

ještě více přiblížila právní úpravu tohoto institutu právní úpravě institutu narovnání (k tomuto 

blíže srov. v části věnované narovnání uvedené), avšak pokud jde o smysl podmíněného 

zastavení trestního stíhání, pak tento je poněkud jinde, když nejde o „dohodu“ mezi obviněným a 

poškozeným stran vyřízení trestní věci jako je tomu v případě narovnání, u něhož je představuje 

                                                 
770 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 71. 
771 Shodně též JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 731. 
772 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 682 – 683. 
773 Srov. např. KURSOVÁ, J. Odklony z pohledu oběti a poškozeného. In: KUCHTA, J.; HRUŠÁKOVÁ, M.; 
VALDHANS, J. Dny práva 2013. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, s. 85 [cit. 25. 4. 2018]. 
Dostupný z WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_poskozeneho_a_obeti_v_trestnim_rizeni.pdf>. 
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souhlas poškozeného obligatorní předpoklad jeho schválení. Nadto pak, lze domnívat, že autorka 

uváděného názoru poněkud opomněla, že poškozený může v případě narovnání vzít ostatně svůj 

souhlas zpět. Právo na spravedlivý proces a na dosažení standardního průběhu trestního řízení je 

poškozenému zachováno díky stížnosti, jež může proti následnému usnesení o podmíněném 

zastavení trestního stíhání podat.774 Shrnuto tak, jestliže státní zástupce shledá existenci 

podmínek pro aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání, a to, nutno uvést, včetně 

náhrady škody, resp. dohody o této, je poněkud nadbytečné, ne-li přímo zbytečné, vázat 

podmíněné zastavení trestního stíhání na souhlas obviněného. Státní zástupce v přípravném 

řízení sehrává roli pána přípravného řízení a chce-li uplatnit tento druh odklonu, pak musí brát 

zcela přirozeně zřetel též na zájmy poškozeného. Důraz je zde pak třeba klást též na urychlené 

vyřízení věci. 

 

V této souvislosti, někteří navrhují omezit okruh poškozených vůči kterým musí být 

v rámci rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání splněn předpoklad náhrady škody 

a kteří mají právo podat stížnost proti usnesení podle § 307 odst. 5 anebo § 308 odst. 4 tr. řádu 

pouze na ty, kterým byla trestným činem způsobena škoda bezprostředně, a ostatním subjektům, 

na něž přešel nárok na náhradu škody (typicky půjde na tomto místě o pojišťovny), by pak byla 

ponechána možnost tento uplatnit v adhezním řízení. Široké pojímání poškozeného v řízení o 

podmíněném zastavení trestního stíhání podle autorů tohoto názoru nejenže zpomaluje samotné 

řízení, nýbrž je též v rozporu s účely, které jsou uplatňováním odklonů v trestním řízení 

sledovány, když v prvé řadě je takovým cílem urovnání konfliktního vztahu mezi obviněným a 

poškozeným. Pokud však hovoříme o podmíněném zastavení trestního stíhání, tedy nikoli o 

narovnání, na tomto místě se domnívám, že není příliš efektivní tímto krokem právní úpravu 

podmíněného zastavení trestního stíhání modifikovat, neboť tato by nejenže nemálo 

zkomplikovala trestní řízení, avšak autoři tohoto názoru opomínají též nutnost výchovného 

působení podmíněného zastavení trestního stíhání na osobu obviněného, kdy se lze pouze stěží 

domnívat, že pokud tento alespoň neuzavře např. s takovou pojišťovnou dohodu o náhradě 

škody, má skutečný zájem na takovém řešení věci, a jen stěží lze dojít k závěru, že bude nadále 

vést řádný život. 

 

Problémy pak v praxi působí podle některých též současná právní úprava regulující 

postup orgánů činných v trestním řízení, pokud jde o rozhodování o tom, zda se obviněný ve 

                                                 
774 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 4 To 184/2002. Shodně též 
DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 744. 
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zkušební lhůtě osvědčil, jelikož zákonem není jednoznačně stanoveno, zda je příslušný orgán 

povinen rozhodnout bezodkladně, jakmile to je možné. Absence takové lhůty může ve 

spojení s fikcí rozhodnutí vzbuzovat dojem, že je ponecháno zcela na volné úvaze státního 

zástupce či soudu, kdy usnesení podle § 308 tr. řádu vydá, zda takto vůbec učiní, a takto ve 

spojení s dobou, než nastoupí fikce pozitivního rozhodnutí, zasahuje do subjektivních práv 

obviněného, nadto pak, pokud jde např. o nejistotu obviněného stran možnosti řídit motorové 

vozidlo. V budoucnu by tak měla být podle některých lhůta pro rozhodnutí státního zástupce 

anebo soudu o osvědčení obviněného vymezena v délce proporciální k tomu, že orgány činné 

v trestním řízení disponují prostředky, které jim umožňují bez obtíží získat v této souvislosti 

relevantní informace (zda není proti obviněnému vedeno trestní řízení, záznamy o sankcích za 

přestupky, jaká je pověst obviněného v místě jeho bydliště apod.); nově stanovená lhůta pro 

rozhodnutí by neměla být delší než 1 měsíc od uplynutí zkušební doby s tím, že poté, co by 

uplynula takto zákonem stanovená doba pro vydání rozhodnutí, nastal by v případě nečinnosti 

orgánu činného v trestním řízení určitý důsledek ex lege.775 

Výše uvedené myšlenky jsou jistě šlechetné, avšak nedomnívám se, že pro praxi reálné. 

Nejenže není úplnou tradicí svazovat činnost orgánů činných v trestním řízení lhůtami, avšak po 

praktické stránce především hrozí, že určité údaje mohou být do zmíněných evidencí zaneseny 

až následně, tedy po jaksi předčasném vydání pozitivního rozhodnutí o osvědčení se obviněného. 

Nelze přitom s ohledem na podmínky obnovy řízení, resp. rozhodnutí, jež mohou být předmětem 

obnovy řízení (srov. § 278 tr. řádu) souhlasit s názorem Zůbka, že „soudu by však nic nebránilo 

v tom, aby v rámci obnovy řízení pozitivní rozhodnutí zrušil a rozhodl o pokračování v trestním 

stíhání.“776 Nadto pak nejsou vyloučeny ani samotné, ač neformální, podněty obviněného, 

kterými může tento státního zástupce anebo soud urgovat k vydání rozhodnutí. Pokud již tak, 

tato problematika by měla být upravena nanejvýše předpisy interní povahy. 

 

V případě ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti za současného 

prodloužení zkušební doby trvá povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné 

obohacení a jiná povinnost, k jejímuž splnění se obviněný zavázal, i další uložená omezení též 

nadále po takto prolongovanou zkušební dobu. Nová přiměřená omezení anebo přiměřené 
povinnosti však již v této fázi není možné ukládat, a to např. na rozdíl od případu podmíněného 

odsouzení (srov. § 83 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku). Domnívám se však, že v některých 

                                                 
775 ZŮBEK, J. Činnost orgánů činných v trestním řízení v průběhu a po skončení zkušební doby. Trestněprávní 
revue. 2014, č. 4, s. 82 a násl. 
776 Tamtéž. 
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případech by byl takový postup jistě racionální a mohl by jako takový přispět k usměrnění života 

obviněného.777 De lege ferenda bych tedy navrhovala, aby byla stávající právní úprava ve smyslu 

dříve uvedeného modifikována. 

 

Problémem pak může být v případě podmíněného zastavení trestního stíhání též velmi 

důrazná délka zkušební doby, po kterou se obviněný zavazuje zdržet se určité činnosti, tj. 

šest měsíců až pět let. V této souvislosti je prvně zapotřebí uvědomit si, že skupinou osob, na něž 

je tato právní úprava cílena především, je skupina řidičů. V době, kdy se tito obvinění budou 

rozhodovat, zda je pro ně podmíněné zastavení trestního stíhání výhodné, či nikoli, nebudou znát 

s jistotou délku zkušební doby v daném případě, přičemž pět let pro ně může představovat dobu 

přímo odstrašující. Ani judikatura přitom nepřipouští, aby byl závazek obviněného zdržet se 

určité činnosti kratší než sama zkušební doba.778 De lege ferenda by tak bylo záhodno, aby měl 

státní zástupce či soud možnost určit délku zdržení se předmětné činnosti ze strany obviněného 

nezávisle na stanovené délce zkušební doby, tedy aby bylo možné závazek zdržet se vymezené 

činnosti stanovit na dobu kratší, než je celková délka zkušební doby. 

 

V případě prolongované délky zkušební doby ve smyslu § 307 odst. 2 tr. řádu si lze 

povšimnout, že na tomto místě není stanovena spodní hranice délky zkušební doby. Z tohoto 

důvodu se někteří domnívají, že je možné stanovit obviněnému i velmi krátkou zkušební dobu 

jako např. pouze jeden měsíc, anebo měsíce dva. To ale podle mého názoru není možné, neboť 

poté je především závazek obviněného spíše jen formálního charakteru; nadto pak, jestliže jde o 

přísnější variantu podmíněného zastavení trestního stíhání a u mírnější varianty tohoto podle § 

307 odst. 1 tr. řádu činí, jak bylo uvedeno, spodní hranice šest měsíců. Kromě uvedeného pak 

nutno dále registrovat též to, že uvedené asperační alternativy podmíněného zastavení trestního 

stíhání v trestních věcech mladistvých mají podle § 69 odst. 2 ZSVM spodní hranici stanovenou 

výslovně na šest měsíců, horní hranici pak na tři léta; i s ohledem na systematický výklad 

předmětného ustanovení § 307 odst. 3 tr. řádu ve vazbě na § 69 odst. 2 ZSVM je tak možné dojít 

k závěru, že spodní hranice též u dospělého obviněného může být nejméně šestiměsíční, když 

není ani jakkoli možné, aby zákon ukládal citelnější omezení mladistvým obviněným, než 
                                                 
777 Shodně též např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 
s. 83. 
778 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015. Dále k tomuto srov. Nejvyšší soud 
ČR. Tisková zpráva: Nejvyšší soud k délce trvání závazku obviněného zdržet se určité činnosti (např. řízení 
motorových vozidel) v závislosti na délce zkušební doby obviněného. Nejvyšší soud, 2016 [cit. 25. 4. 2018]. 
Dostupná z WWW: 
<http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/4264f734d4242433c125
7fbf0027b232?OpenDocument>. 

http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/4264f734d4242433c1257fbf0027b232?OpenDocument
http://www.nsoud.cz/judikaturans_new/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/4264f734d4242433c1257fbf0027b232?OpenDocument
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obviněným dospělým. Domnívám se, že uvedenou nejasnost by bylo vhodné de lege ferenda 

vyřešit výslovným zpřesněním právní úpravy na tomto místě. 

 

Pokud jde dále o formu podmíněného zastavení trestního stíhání uvedenou v § 307 odst. 2 

písm. a) tr. řádu spočívající v závazku obviněného zdržet se po zkušební dobu určité činnosti, 

v souvislosti s níž se tento dopustil přečinu, pak mám za to, že velmi motivující pro obviněného 

by mohlo být zakotvení ustanovení, jež by umožnilo upustit od takového závazku obviněného, 

když nejméně již pokud je v případě odsuzujícího rozsudku pachateli trestného činu uložen trest 

zákazu činnosti ve formě zákazu řízení motorových vozidel, tento má běžně možnost v souladu s 

§ 90 tr. zákoníku po výkonu poloviny trestu požádat soud o podmíněné upuštění od výkonu 

zbytku trestu zákazu činnosti. Obviněný by tak již poněkud kontraproduktivně nemusel 

kalkulovat, zda je pro něj příznivější varianta, kdy trestní řízení dospěje k odsuzujícímu rozsudku 

a uložení trestu, o jehož prominutí má právo po výkonu jeho poloviny právo žádat, anebo 

varianta, v případě které dojde k aplikaci odklonu, tedy nebude pravomocně odsouzen a bude mít 

nadále „čistý“ výpis z evidence Rejstříku trestů, avšak zákon mu dříve uvedené právo zkrátit 

svůj závazek nepřiznává, což je ve své podstatě nežádoucí. Nadto, pokud představují odklony 

v trestním řízení a zejména pak jejich asperační varianty sankční opatření, procesní protějšky 

trestů. Možnost upuštění od závazku obviněného po uplynutí poloviny zkušební doby by přitom 

bylo vhodné užívat zejména u těch obviněných, kteří by řádně plnili veškeré uložené podmínky a 

povinnosti a vedli by příkladný řádný život. 

 

V této souvislosti, další určitá nedomyšlenost spočívá v tom, že obviněnému se 

nezapočítává doba, po kterou mu bylo před právní mocí usnesení podle § 307 odst. 2 písm. a) 

tr. řádu oprávnění k činnosti, která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato 

podle jiného právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto 

činnost vykonávat (např. zadržení řidičského průkazu podle § 118b zákona o provozu na 

pozemních komunikacích). Obviněný totiž předně v době, kdy svůj závazek vyslovuje, ať jde o 

přípravné řízení, anebo dobu po jeho skončení, takto činí na základě okolností, které jsou mu 

v dané době známy, tj. např. pro obviněného je akceptovatelné v okamžiku, kdy svůj závazek 

specifikuje, že činnost nebude vykonávat kupříkladu po dobu šesti měsíců; obviněný však 

nemůže nijak předvídat chování orgánů činných v trestním řízení. Nijak tak např. neovlivní, kdy 

bude přípravné řízení skončeno, anebo kdy se státní zástupce či soud začnou případem zabývat; 

to může ovšem nastat např. právě až po uplynutí šestiměsíční doby od okamžiku, kdy obviněný 

svůj závazek v přípravném řízení vyslovil. Obdobně pak, pokud vysloví svůj závazek obviněný 
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v průběhu hlavního líčení; zde bude soudem sice rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, a to včetně výroku o závazku obviněného ve shodě s jeho návrhem, avšak právní moc 

tohoto usnesení může nastat z řady důvodů až o mnoho měsíců později. Domnívám se přitom, že 

neexistuje žádný racionální důvod, aby byl v tomto směru opětovně zvýhodněn ten, komu byl 

uložen trest zákazu činnosti ve standardním trestním řízení.779 

K této problematice se již v minulosti vyjádřil Nejvyšší soud ČR, který uvedl, že „není 

namístě analogie s postupem při zápočtu do doby výkonu trestu zákazu činnosti mj.780 proto, že 

jednostranný závazek obviněného ve smyslu § 307 odst. 2 písm. a) tr. řádu nemá povahu trestu, 

nýbrž dobrovolného prohlášení (slibu).“781 Na tomto místě však lze ve shodě se dříve uvedeným 

přisvědčit názoru Zůbka, který k tomuto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uvedl, že „s tímto 

názorem nelze souhlasit, neboť i tyto „dobrovolné“ závazky zpravidla musí obviněný pociťovat 

jako újmu, jejich dodržování koresponduje s negativními dopady, které by mu jinak působil 

uložený trest.“782; 783 

 

Pokud jde o asperační variantu podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 

2 písm. b) tr. řádu, trestní řád se na tomto místě nezmiňuje o nutnosti přihlédnout v souvislosti 

s uvažováním výše peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

k majetkovým poměrům obviněného (k této problematice srov. již dříve v textu práce uvedený 

výklad). Tuto vadu by bylo de lege ferenda záhodno odstranit a uvedené do trestního řádu 

výslovně zakotvit. 

 

Nově by mělo být do trestního řádu zakotveno podmíněné zastavení trestního řízení784 

s dohledem probačního úředníka. Na tomto místě, v obecné rovině je třeba uvítat úvahy 

týkající se dalšího rozšiřování současného spektra odklonů, když jedním z hlavních cílů 

rekodifikace by mělo být mimo jiné vytvoření komplexního systému odklonů v trestním řízení, 

                                                 
779 Shodně též ZŮBEK, J. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin 
advokacie. 2016, č. 5, s. 17. 
780 Dále např. pro důvod, kdy by musela být výlučná pravomoc soudu (např. započíst zadržení řidičského průkazu 
do doby trestu) přenesena na státního zástupce. 
781 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015. 
782 ZŮBEK, J. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 
2016, č. 5, s. 17. 
783 Dále k tomuto přiměřeně srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 6 As 114/2014, 
ve kterém tento uzavřel, že „(ne)trestní povahu bodového systému nelze hodnotit izolovaně jen podle toho, jak je 
pojmenována zákonodárcem, např. opatření, ale podle faktických dopadů do sféry obviněného. Pravidla pro 

ukládání trestů musejí být uplatňována i tam, kde se trest neukládá, a kde sankce, resp. opatření sankční povahy, 
vyplývá přímo ze zákona a je přímým důsledkem spáchání přestupku.“ 
784 Protože na tomto místě Východiska a principy nového trestního řádu nepřináší žádné bližší vysvětlení, pouze 
těžko dovozovat, zda jde o záměrný terminologický posun, anebo pouhou jazykovou nepřesnost. 
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jenž by poskytoval co možná nejdiferencovanější přístup k řešení trestní věci, přinesl možnost 

dalšího urychlení trestního řízení a ulehčení činnosti orgánům činným v trestním řízení; na 

druhou stranu mi však v této souvislosti nedá neupozornit na to, že jediným řešením na tomto 

místě není pouze naděje v zavádění nových institutů, nýbrž též a především odstranění vad 

stávající právní úpravy odklonů v trestním řízení. 

Tak nebo tak, ačkoli tedy nepovažuji zavedení podmíněného zastavení trestního řízení s 

dohledem probačního úředníka za prioritní, tuto vizi zákonodárce vítám, neboť nutno uznat, že 

v praxi v případě dospělých obviněných chybí ta varianta podmíněného zastavení trestního 

stíhání, kdy nepostačuje pouze prosté stanovení zkušební doby, ale zapotřebí je též kontrola 

obviněného, resp. jeho chování, plnění uložených povinností a popř. jeho motivace k vedení 

řádného života. 

 

Dále by bylo vhodné rozšířit využití podmíněného zastavení trestního stíhání i po vzoru 

rakouské právní úpravy, tedy konkrétně zavedením možnosti navázat podmíněné zastavení 

trestního stíhání na vykonání obecně prospěšných prací,785 a to doplněním stávajícího 

ustanovení § 307 odst. 2 tr. řádu o další závazek obviněného spočívajícího v tom, že tento během 

zkušební doby vykoná osobně, bezplatně a ve svém volném čase ve stanoveném rozsahu, jenž by 

obdobně jako v alternativních případech nesměl být zřejmě nepřiměřený závažnosti přečinu, 

obecně prospěšné práce. Mohlo by se přitom jednat o činnosti jako např. po stanovenou dobu 

hlídat přechody pro chodce u základních škol či školek, osoby s určitou kvalifikací by mohly 

vykonávat práci v rámci své kvalifikace, tj. např. kuchaři by mohli vypomáhat s přípravou jídel 

pro osoby bez domova apod. 

Podle mého názoru nelze v této souvislosti nijak uvažovat námitky, že pokud jde o 

obecně prospěšné práce, jedná se fakticky o hmotněprávní sankci a jejich ukládání je tak nutně 

navázáno na vyslovení viny, k němuž ovšem v případě vyřízení věci podmíněným zastavením 

trestního stíhání nikdy nedochází. Obecně prospěšné práce je potřeba v tomto případě uvažovat 

spíše než jako sankci, jako zcela dobrovolně převzatý závazek. 

Ačkoli by výše uvedený návrh mohl znamenat další zatížení pro Probační a mediační 

službu, resp. též pro orgány činné v trestním řízení stran spolupráce s touto, hlavní smysl 

takového nového závazku obviněného spatřuji v tom, že tento by mohl vést k dalšímu rozšíření 

možností uplatnění podmíněného zastavení trestního stíhaní v těch případech, kdy nedisponuje 

obviněný zejména dostatkem finančních prostředků pro to, aby mohl složit ve smyslu § 307 odst. 

                                                 
785 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 447. 
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2 písm. b) tr. řádu peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. 

Dále se pak domnívám, že navrhovaný závazek může mít v některých případech též o mnoho 

větší výchovný účinek na obviněného, nežli „pouhé“ složení oné peněžité částky. Pro 

zajímavost, inspiraci a hlubší zamyšlení nad touto problematikou uvedu v této souvislosti příklad 

ze zahraničí. Mladý muž v Kanadě řídil pod vlivem alkoholu a svým jednáním způsobil těžké 

ublížení na zdraví svým dvěma přátelům. Jak strana obviněná, tak strana poškozená nesouhlasily 

s uložením běžného trestu v obdobných případech, tedy aby byl pachatel odsouzen k trestu 

odnětí svobody. Naopak se tyto shodly na tom, aby byl obviněný zapojen do výchovného 

programu na středních školách, kde bude jeho úkolem seznámit studenty s tím, jak je alkohol 

nebezpečný a co měl za následek konkrétně v jeho případě. Soud se nakonec ztotožnil s jejich 

názorem a dal přednost seznámení studentů o problému alkoholu za volantem před uvězněním 

pachatele. Výsledkem pak bylo, že tento počin měl v dané lokalitě během následujících měsíců 

za následek strmý pokles řízení mladistvých pod vlivem alkoholu.786 

 

Dalším institutem, kterým by se podle některých mohla inspirovat česká právní úprava, je 

tentokráte ve slovenském trestním řádu upravené podmíněné zastavení trestního stíhání 

spolupracujícího obviněného. 

Smyslem odklonů v trestním řízení není zájem státu na odhalování, resp. objasňování 

organizované kriminality, který v případě podmíněného zastavení trestního stíhání 

spolupracujícího obviněného převáží zájem na dalším trestním stíhání tohoto. Na místě 

podmíněného zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného stát v případě stíhání 

závažných trestných činů zcela rezignuje na vyslovení viny pachatele, a to pouze proto, že tento 

přispěl k objasnění organizované trestné činnosti či jiné závažné formy kriminality. 

Důvodům podmíněného zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného 

rozumím, když s tímto spojený typ trestné činnosti představuje velmi závažný společenský 

problém a někdy je zapotřebí upřednostnit akcent na odhalování takové trestné činnosti před 

zájmem státu na potrestání pachatele, který je v organizované skupině pouze „malou rybou“. 

Osobně však prvně považuji současnou českou právní úpravu spolupracujícího obviněného se 

dotýkající za zcela dostačující v oblasti trestního práva hmotného s tím, že pouze na okraj 

uvádím, že ne ve všech ohledech s touto souhlasím (např. pokud jde o možnost prostého upuštění 

od potrestání spolupracujícího obviněného). 

                                                 
786 McELREA, F. Restorative Justice as a Procedural Revolution: Some lessons from the Adversary System. In: 
CORNWELL, D. Civilising Criminal Justice: An International Restorative Agenda for Penal Reform. Sherfield-on-
Loddon: Waterside Press, 2013, s. 105. 
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Pokud by se však již český zákonodárce rozhodl tento institut zavést, podle mého názoru 

by nebylo zřejmě vhodné přebírat slovenskou právní úpravu v její současné podobě, když tato 

klade důraz spíše než na závažnost trestného činu, osobu pachatele a výchovné působení na 

tohoto, tak na spolupráci obviněného s orgány činnými v trestním řízení, a to nehledě na nepříliš 

přísné předpoklady pro aplikaci tohoto institutu a přílišnou šíři případů, v případě kterých lze 

tento uplatnit.787 

 

11.2.3 Narovnání 

 

První dosti zásadní problém spočívá v případě narovnání v přílišné šíři případů, u nichž 

je možné narovnání aplikovat. Taková situace sice může být na jedné straně přívětivá z 

hlediska obhajoby obviněného, na straně druhé však současná právní úprava narovnání klade na 

státní zástupce a soudy velmi vysoké nároky, pokud jde o uvažování vhodnosti užití narovnání 

v tom kterém případě, resp. zda vhodněji neužít než narovnání, tak podmíněného zastavení 

trestního stíhání. 

Důsledkem výše uvedeného stavu byly v odborných kruzích neustále vedeny diskuze o 

tom, zda by nebylo vhodnější stanovit v případě narovnání okruh trestných činů, v případě 

kterých lze toto aplikovat, a to jejich taxativním výčtem buď pozitivním, anebo negativním.788 

Takové řešení pak navrhlo též trestní kolegium Nejvyššího soudu ČR, které označilo současnou 

právní úpravu ze zcela nevyhovující.789 K uvedenému přitom bude, jak ze dříve uvedeného 

vidno, přistoupeno též v novém trestním řádu, když ve Východiscích a principech nového 

trestního řádu se uvádí, že „tato nevhodná situace bude řešena tím, že se bude narovnání 

vztahovat pouze na konkrétně určené trestné činy, a to sice takové, které mají povahu konfliktu 

mezi obviněným a poškozeným.“ 

S výše navrhovaným řešením, které konstruuje narovnání přípustným pouze v případech 

těch trestných činů, které zakládají primárně konflikt mezi pachatelem a konkrétní osobou 

jakožto poškozeným, lze v teoretické rovině souhlasit, a to již proto, že takové řešení lépe 

odpovídá konceptu restorativní justice, z níž by měly odklony jako takové vycházet. Nutno však 

                                                 
787 K této problematice blíže srov. např. KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská 
Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2010, s. 189 – 190. STUPKOVÁ, L. Může 
být institut spolupracujícího obviněného tak, jak je zakotven ve slovenské právní úpravě, inspirací pro českého 
zákonodárce? In: MACKOVÁ, A.; JELÍNEK, J.; BOHUSLAV, L.; TRYZNA, J. a kol. Aktuální otázky civilního a 
trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů 
demokratického a právního státu. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2016, s. 175 a násl.  
788 Srov. např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 95. 
789 Srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. Ts 43/2012. 
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současně uvést, že navrhované řešení se jeví býti prakticky zřejmě dosti neekonomickým a 

technicky náročným; výběr konkrétních trestných činů by totiž musel být proveden velmi citlivě, 

neboť pokud jde o taxativní výčty, pak tyto jsou mnohdy problematické (srov. např. § 163 tr. 

řádu anebo § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Osobně bych tak na tomto 

místě upřednostnila takové řešení, kdy by trestní řád stanovil, že je narovnání přípustné, jestliže 

byly přečinem bezprostředně dotčeny či poškozeny zájmy určité osoby.790 

Východiska a principy nového trestního řádu pak uvádí, že cílem je zajistit, aby se 

narovnání využívalo u jiných trestných činů než podmíněné zastavení trestního stíhání.791 

V návaznosti na to však, výše uvedené řešení bych nekonstruovala tím směrem, že pokud půjde 

o některý z taxativního výčtu trestných činů, v případě kterého lze schválit narovnání, pak nelze 

přistoupit k aplikaci jiného odklonu v trestním řízení. Osobně bych jako na jistější a přiléhavější 

řešení za zmíněným účelem nahlížela kromě již dříve uvedeného na vymezení tohoto druhu 

odklonu v poměru k ostatním odklonům, zejména pak k podmíněnému zastavení trestního 

stíhání, a to v tom smyslu, že pokud přichází v úvahu narovnání, pak by mělo být toto 

aplikováno přednostně před podmíněným zastavením trestního stíhání s případným 

odůvodněním toho, proč k narovnání nebylo v konkrétním případě přistoupeno. Tento názor pak 

zastává i doktrína, která správně soudí, že by oba odklony, tj. podmíněné zastavení trestního 

stíhání a narovnání, měly být alternativami.792 Je nutné dát přednost samotnému skutečnému 

urovnání konfliktu mezi obviněným a poškozeným, avšak v případech, kdy by bylo řešení trestní 

věci odklonem skutečně vhodné a obviněný by nebyl s to naplnit podmínky narovnání (např. 

poškozený by zarputile odmítal vyslovit s narovnáním souhlas), mělo by být možné trestní 

stíhání obviněného alespoň podmíněně zastavit a tomuto zbytečně nebránit v jeho jiných snahách 

(např. skutečná lítost nad trestným činem, plné nahrazení škody trestným činem způsobené 

apod.). 

 

Dále pak část odborné literatury a zákonodárce plédují pro rozšíření možnosti aplikace 

narovnání též na méně závažné zločiny.793 Na tomto místě je přitom argumentováno tím, že i v 

případě zločinů mohou konkrétní okolnosti případu odůvodňovat užití odklonu a možnosti 

využití odklonů v trestním řízení by měly být vystavěny co nejšířeji; taková právní úprava by 
                                                 
790 Shodně též např. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 
s. 95. 
791 Východiska a principy nového trestního řádu. 2014, s. 34 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
792 Srov. např. SOTOLÁŘ, A. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut vzdělávání 
Ministerstva spravedlnosti ČR, 2001, s. 39. 
793 Srov. např. JÍLOVEC, M. Alternativní opatření v trestním řízení a jejich budoucnost. In: JELÍNEK, J. 
Alternativní řešení trestních věcí. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 155. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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pak mohla vést i k dalšímu, byť jen teoretickému, zefektivnění a zrychlení práce orgánů činných 

v trestním řízení. 

Ačkoli nejsem osobně zastáncem zúžení okruhu deliktů, v případě nichž je v obecné 

rovině užití odklonu možné (k tomuto blíže srov. v textu práce již dříve uvedené), na tomto místě 

se domnívám, že stávající kategorie přečinu představuje skutečně možné maximum, a to i 

v návaznosti na jeden z obecně přijímaných znaků odklonů v trestním řízení, kdy tyto 

představují řešení pouze méně závažné trestné činnosti, resp. trestných činů skutkově a právně 

jednoduchých. V této souvislosti je tak potřeba umění nezaměňovat odklony v trestním řízení 

s ne úplně vhodnou již širokou privatizací tohoto. 

Pouze na okraj k této problematice, v tomto ohledu se jeví velice zajímavými výzkumy 

provedené Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, u nichž nutno podotknout, že jejich 

závěry platí též po uplynutí více než dvaceti let od jejich publikace, a které ukazují, že na tomto 

místě se na vhodném řešení problému toho, v případě jakých trestných činů umožnit aplikaci 

narovnání, neshoduje ani praxe, když např. ze strany soudců byly v minulosti vznášeny návrhy 

jak na limitaci narovnání pouze na nedbalostní trestné činy, tak na rozšíření možnosti narovnání 

u závažnějších trestných činů.794 

 

Jako další problém institutu narovnání se může jevit, a z judikatury to následně i vyplývá, 

že, jak bylo již dříve naznačeno, soudci a státní zástupci nejsou pokaždé schopni z textu zákona s 

naprostou jistotou určit, na jaký druh přečinů lze narovnání v konkrétních případech aplikovat a 

na jaké již nikoli. Častý problém pak nastává v této souvislosti typicky v případě, kdy dojde ke 

schválení narovnání i přes faktickou absenci strany poškozené, a to ačkoli z logiky věci 

plyne, že narovnání a jeho schválení přichází v úvahu pouze tehdy, je-li zde poškozený ve 

smyslu § 43 odst. 1 tr. řádu, který má s tímto vyslovit souhlas, nehledě na to, že, jak bylo již 

dříve uvedeno, samotný institut narovnání má být svou povahou a svým účelem urovnáním 

konfliktu mezi obviněným a poškozeným. V tomto směru by tak bylo jistě vhodné učinit 

zákonnou úpravou přehlednější a detailněji se zabývat též otázkou osoby poškozené. 

Pro účely uzavření dohody o narovnání omezuje zákon okruh poškozených na ty, kteří 

jsou stíhaným činem poškozeni. Nepatří mezi ně proto ty osoby, na které pouze přešel nárok na 

náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 310a tr. řádu). Problémem je ovšem 

to, zda narovnání přichází v úvahu i v případě, že poškozeným je typicky obec, kraj anebo stát, 

neboť v těchto případech neexistuje ve smyslu dříve uvedeného žádná konkrétní osoba, která by 

                                                 
794 ROZUM, J.; KOTUAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1999, s. 36. 
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byla trestným činem poškozena. Ustanovení § 310 odst. 3 tr. řádu, které bylo zakotveno novelou 

provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., však implicitně počítá s tím, že tomu tak býti může; na 

stejném závěru se pak shoduje též odborná literatura.795 V takovém případě je však narovnání 

omezeno fakticky na pouhou náhradu škody a chybí zde „očista“ obviněného a satisfakce 

poškozeného,796 a to nehledě na to, že v uváděných případech je, zejména pokud jde o souvislost 

s jednou z podmínek aplikace narovnání, zpravidla výlučně dotčen veřejný zájem. Vzhledem k 

uvedenému by tak k narovnání v podobných případech nemělo podle mého názoru docházet, 

když v těchto postrádáme jakoukoli konkrétní osobu, se kterou by bylo možné o uzavření 

dohody o narovnání přímo jednat, a v rámci tohoto cílit o urovnání konfliktu, vztahů mezi 

obviněným a poškozeným narušených, snažit se o majetkové i morální uspokojení poškozeného. 

Jako řešení se může na tomto místě jevit buď již dříve zmíněné řešení, kdy by trestní řád 

stanovil, že je narovnání přípustné, jestliže byly přečinem bezprostředně dotčeny či poškozeny 

zájmy určité osoby, anebo pak lépe přímé negativní vymezení osob poškozených, tedy uvedení 

konkrétního okruhu osob, u nichž nepřipadá narovnání z výše uvedených důvodů v úvahu. 

Takto, a podle mého názoru správným směrem, bylo postupováno i při přípravě Věcného záměru 

nového trestního řádu z roku 2008, resp. Východisek a principů nového trestního řádu, když 

narovnání nebude podle těchto možné schválit tehdy, pokud bude poškozeným stát či územně 

samosprávný celek. 

 

Dále pak na tomto místě považuji za vhodné zmínit se závěrem též v krátkosti o striktní 

podmínce náhrady škody, se kterou, podle praktických zkušeností soudů a státních zástupců, 

vznikají v praxi potíže za situace, kdy poškozený čistě finanční náhradu škody odmítá. Pro 

ilustraci takové možné situace uvedu případ, ve kterém došlo k tomu, že majitel obchodu, do 

něhož se vloupal obviněný, odmítl od tohoto přijmout finanční náhradu, nýbrž namísto toho se s 

obviněným dohodl na manuální výpomoci obviněného ve svém obchodě. Obviněný se zde 

osvědčil a následně byl trvale zaměstnán.797 Podle komentářové literatury bude „jiné odčinění 

újmy vzniklé trestným činem“ spočívající typicky v uveřejnění prohlášení ve sdělovacích 

prostředcích, omluvě či osobní pomoci obviněného poškozenému přicházet do úvahy tehdy, 

pokud „došlo ke spáchání trestného činu, jehož následkem je vůbec nebo jen obtížně vyjádřitelná 

                                                 
795 Srov. např. ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3534 a násl. 
ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1999, s. 63. MATULA, V. Několik poznámek k aplikaci institutu narovnání v trestním řízení. Trestní 
právo. 1999, č. 3, s. 18. 
796 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 93 – 94. 
797 MASOPUST ŠACHOVÁ, P. Restorativní potenciál trestního práva hmotného. Trestněprávní revue. 2014, č. 10, 
s. 233. 



 

 

 

286 

škoda v penězích“798, tedy nejčastěji u trestných činů, jimiž byla dotčena čest, důstojnost, 

svoboda, soukromí, listovní tajemství, apod.799 Jenže v případech, v nichž se setkáváme s újmou 

ryze majetkovou (např. pomalování omítky domu barvou), by užití narovnání mohlo v českém 

trestním právu bránit právě výše uvedené, a to třeba i přes jinak bezvadně a upřímně projevenou 

vůli obviněného. Z praktických důvodů tak považuji za více než vhodné, aby zákon v této 

souvislosti, obdobně jako činí trestní řád rakouský (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony 

v trestním řízení ve vybraných zahraničních právních úpravách, Podkapitole Rakouská právní 

úprava odklonů v trestním řízení, uvedené), výslovně stanovil, že v těchto situacích je třeba dříve 

uvedené a obdobné úkony obviněného považovat za případ učinění potřebných úkonů k úhradě 

škody poškozenému, resp. jiné odčinění újmy vzniklé trestným činem ve smyslu § 309 odst. 1 

písm. b) tr. řádu.800 

 

Dále se lze setkat v případě narovnání s názory, podle kterých je přinejmenším sporná 

podmínka narovnání spočívající ve složení peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti. Například Drápal dokonce nekompromisně uvádí, že „(...) si dnes chudší 

pachatelé v některých případech nemohou koupit neodsouzení na rozdíl od těch bohatších (...). 

Tato částka přitom nesmí být zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu – o osobních či 

majetkových poměrech tu není zmínka. Bohužel tedy je u nás možné, že pokud se sejde chudý a 

bohatý u státního zástupce, když oba spáchali totožný trestný čin, tak jednomu bude umožněno 

nejít k soudu, zatímco druhý k němu poputuje.“801 Toto tvrzení však není právně korektní, nadto 

je pak dosti zavádějící (k tomuto blíže srov. dále v textu uvedené). 

Kritici této podmínky narovnání uvádí, že se nejedná o nic jiného, nežli o „vykoupení se“ 

ze spáchaného trestného činu bez dalšího, tj. žádný dohled, žádné omezení či uložení povinnosti, 

žádná zkušební doba (což je ovšem samozřejmě dáno samotnou povahou narovnání, kdy toto 

nepředstavuje v současné době rozhodnutí podmíněné, nýbrž konečné), a tak ono vykoupení se z 

trestného činu snižuje podle některých institut narovnání na pouhý prostředek urovnání 

konfliktního stavu v rukou obviněných z vyšších sociálních vrstev, protože bohatý obviněný si 

samozřejmě raději připlatí, než aby riskoval, že se při podmíněním zastavení trestního stíhání ve 

zkušební době neosvědčí. Na druhé straně pak chudší obviněný, neoplývající dostatkem 

                                                 
798 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3518. 
799 Tamtéž. Shodně též např. VANTUCH, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní rozhledy. 
1998, č. 8, s. 393. 
800 TIBITANZLOVÁ, A. Vybrané aspekty institutu narovnání v trestním řízení de lege ferenda. Studentská vědecká 
odborná činnost. 2016, s. 24. 
801 DRÁPAL, J. Nechceš být odsouzen? Zaplať! Jiné právo, 2014 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z WWW: 
<http://jinepravo.blogspot.cz/2014/04/jakub-drapal-nechces-byt-odsouzen-zaplat.html>. 

http://jinepravo.blogspot.cz/2014/04/jakub-drapal-nechces-byt-odsouzen-zaplat.html
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finančních prostředků, si narovnání v takovémto případě nebude moci dovolit, neboť na tento 

odklon vzhledem ke své ekonomické situaci jednoduše nedosáhne. Kritici tak shrnují, že se může 

tato podmínka, a to ze dříve uvedených důvodů, snadno dostat do rozporu s principem rovnosti 

vyjádřeným již v samotné Listině základních práv a svobod.802 

Dříve uvedený názor kritiků této podmínky nesdílím, a to z prostého důvodu. Výši 

předmětné peněžité částky určuje vždy sám obviněný, neboť má toto mít jakýsi výchovný účinek 

na tohoto, má jít o vyjádřený projev lítosti nad spáchaným činem, k němuž by měl obviněný 

přikročit v zásadě dobrovolně. Soud, resp. státní zástupce pak pouze posuzují, zda je tato částka 

přiměřená a dostatečná, přičemž tito jsou při svém rozhodování o odklonu povinni, obdobně jako 

při ukládání peněžitého trestu, zohlednit mimo jiné i osobní a majetkové poměry obviněného, 

kdy v této souvislosti je blíže zkoumán finanční příjem obviněného anebo skutečnosti jako např. 

to, zda má obviněný vlastní nemovitost, automobil či vyživovací povinnost vůči dětem nebo 

jiným osobám, a schválení narovnání tak není nijak vyloučeno ani při složení relativně nízké či 

symbolické částky. 

Problémem s touto podmínkou souvisejícím však může být to, jakým způsobem má 

obviněný vystihnout dostatečnou výši peněžité částky tak, aby dosáhl sledovaného účelu, tj. 

schválení narovnání. Druhým bodem, jemuž se tak lze ve vztahu ke složení peněžité částky na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti věnovat, je názor či nazírání na tuto ve smyslu toho, že 

proto, že podle současné zákonné úpravy není nikde určena její minimální výše, neexistují žádné 

orientační tabulky průměrných částek či jakékoli jiné konkrétnější vodítko pro „správné“ určení 

výše částky vzhledem k závažnosti přečinu, pak pokud bychom chtěli tuto podmínku zachovat, 

je pro splnění či respektování principu rovnosti před zákonem nutné stanovit minimálně 

podmínky, směrnice a hranice příslušných částek, když samo Doporučení Výboru ministrů 

členských států Rady Evropy č. R (87) 18 uvádí v této souvislosti, že „orgán by měl přijmout 

směrnice postupu a hranici částek, které je třeba platit při narovnání, aby byl co možná 

nejstriktněji respektován princip rovnosti před zákonem (...), za tímto účelem by bylo užitečné 

zveřejnit tyto směrnice a hranice částek.“803 Základním vodítkem by tedy mělo být podle 

některých názorů zavedení minimální částky určené zákonem, vytvoření orientační tabulky, jež 

shrnuje průměrné částky skládané za tímto účelem, a to prostřednictvím průzkumu judikatury. 

Vytvořením takových postupů by se pak mohl soud či státní zástupce lépe orientovat a spolu s 

tím by bylo na druhé straně vytvořeno i vodítko pro obhajobu obviněných. 
                                                 
802 K tomuto srov. např. ŠABATA, K. Pohled na uplatnění odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2005, č. 
4, s. 6. 
803 REPÍK, B. Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 
9. 1987 s odůvodněním, český překlad. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 8 a násl. 
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Osobně se domnívám, že výše uvedený názor je představou nereálnou, a to už vzhledem 

k množství trestných činů, u kterých přichází narovnání v úvahu či samotné technické stránce 

věci, nadto pak, takovým způsobem jistě nelze generalizovat veškeré případy, když tyto je vždy 

třeba posuzovat podle jejich nejmenších zvláštností. Problémem s tímto souvisejícím zůstává i 

otázka, nakolik by se v praxi ona tabulka užívala. Konečně pak takovou právní úpravu 

nepovažuji za nutnou i s ohledem na to, že není nijak a priori vyloučena ať už formální, či 

neformální, komunikace státního zástupce či soudu s obviněným ve věci výše skládané částky a 

tato otázka může být řešena jako již tradičně též cestou soudní judikatury.804 Jiní pak dále 

navrhují např. určení spodní hranice sumy peněžité částky na 50 Euro,805 anebo takovou právní 

úpravu, která by stanovila postup pro výpočet částky, a to např. procentuálně ze způsobené 

škody, resp. měsíčního příjmu obviněného. Taková řešení však považuji za přílišně mechanická. 

V této souvislosti tak nutno dále blíže zkoumat otázku možnosti obviněného, resp. jeho 

obhájce, předem zjistit stanovisko státního zástupce anebo soudce k přiměřenosti peněžité 

částky, kterou obviněný hodlá složit na účet státního zastupitelství nebo soudu. Ačkoli by měl 

podle některých názorů soud či státní zástupce v této otázce zachovávat přísnou nestrannost, pak 

i přesto není nijak a priori vyloučena ať už formální, či neformální, komunikace státního 

zástupce anebo soudu s obviněným ve věci výše skládané částky, když už podle komentářové 

literatury „konkrétní výši částky, kterou je nutno složit, by předem soud či státní zástupce v 

přípravném řízení neměli z vlastní iniciativy určovat; obrátí-li se však na některý z těchto orgánů 

obviněný nebo jeho obhájce s formální žádostí nebo neformálním dotazem, bude zřejmě 

praktické, aby samosoudce (státní zástupce) své stanovisko ohledně této otázky naznačil.“806 

Pokud jde však o praxi, pak záleží. Existují totiž jak státní zástupci či soudci, kteří bez 

jakýchkoli problémů či okolků obviněnému anebo jeho obhájci sdělí, zda se jim ta či ona výše 

předmětné peněžité částky jeví býti přiměřenou, či nikoli. Na druhé straně však existují i tací 

dříve uvedení, kteří mají z tohoto, řekněme, strach. Tito argumentují tím, že k takovému sdělení 

nemají žádné zákonné zmocnění, zákon výslovně neuvádí, že by takto mohli činit, a to jakkoliv 

prospěšné věci, resp. právě rychlosti řízení to může být, jakkoliv ku prospěchu obviněného toto 

je.807 

                                                 
804 TIBITANZLOVÁ, A. Vybrané aspekty institutu narovnání v trestním řízení de lege ferenda. Studentská vědecká 
odborná činnost. 2016, s. 12. 
805 KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Právnická fakulta, 2010, s. 222 – 223. 
806 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3522. 
807 TIBITANZLOVÁ, A. Institut narovnání de lege ferenda a základní zásady trestního řízení. In: JELÍNEK, J. 
Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2016, s. 
174. 
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Na tomto místě mi pak nedalo nenahlédnout do právních úprav sousedních zemí. Co mne 

zaujalo, a co považuji za vhodné k zavedení do našeho trestního řádu de lege ferenda, jest 

ustanovení § 160b německého trestního řádu. V tomto se stanoví, že „státní zástupce může 

diskutovat v přípravném řízení s účastníky tohoto řízení, jestliže toto účelně přispěje k urychlení 

věci; podstatný obsah této diskuze musí být přitom zdokumentován.“ Takové ustanovení 

považuji za více než přínosné, neb by jako takové mohlo zcela jistě vyřešit dříve analyzovaný 

problém, přičemž v důsledku toho by pak i samotné narovnání plnilo více jeden ze svých 

hlavních účelů, pro který bylo jako takové do českého právního řádu zavedeno, tj. mimo jiné 

zrychlení a zjednodušení trestního řízení.808 

Osobně tak, jediné skutečně problémové, čím bych se v této souvislosti snad blíže 

zabývala, je to, že majetkové poměry obviněného jsou vyjádřeny v § 309 odst. 1 tr. řádu jakožto 

jedno z kritérií pro posuzování dostatečnosti vyřízení věci spočívajícího ve schválení narovnání; 

za účelem větší přehlednosti právní úpravy bych však doporučovala uvést povinnost zohlednění 

majetkových poměrů obviněného též výslovně přímo v ustanovení § 309 odst. 1 písm. d) tr. 

řádu ve vztahu k výši částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, neboť, jak 

bylo již dříve uvedeno, především ve vztahu k ní má smyslu tuto skutečnost uvažovat.809 Státním 

zástupcům a soudům by tak zákon dával zřetelněji najevo, že narovnání je odklonem, jež není 

jako takový uzavřen ani méně majetným obviněným. Nadto má pak smysl zamýšlet se v této 

souvislosti nad vhodností této úpravy i proto, že nepřiměřená výše částky určené státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti může být pochopitelně též důvodem pro podání 

stížnosti proti usnesení o schválení narovnání a bez dříve uvedeného, výslovně akcentovaného, 

hrozí průtahy či zdržování trestního řízení, jež jsou jako takové jednoznačně v rozporu s jedním 

ze samotných účelů narovnání, tj. rychlým vyřízením trestní věci. 

Tak nebo tak, pokud bychom po vzoru kritiků této podmínky narovnání uvažovali de lege 

ferenda o jejím zrušení, pak bych toto směrování pojala spíše tím způsobem, resp. 

argumentovala tím, že vzhledem k tomu, u jakých trestných činů by mělo přicházet narovnání v 

úvahu, a k problémům, které tato působí v případě mladistvých obviněných, byla by právní 

úprava bez nutnosti složení této peněžité částky zcela dostačující, a tuto podmínku bych 

ponechala, obdobně po vzoru, pro mne osobně velmi dobře propracované, právní úpravy 

rakouské (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení ve vybraných zahraničních 

právních úpravách, Podkapitole Rakouská právní úprava odklonů v trestním řízení, uvedené), 

pouze u podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na 

                                                 
808 Tamtéž. 
809 Tamtéž. 



 

 

 

290 

potrestání, a to konkrétně jakožto podstatu jedné ze zvláštních variant těchto odklonů. V případě 

trestných činů, u kterých přichází narovnání v úvahu, je dotčen veřejný zájem pouze malou 

měrou, a tedy je třeba dojít k závěru, že tento snad není zapotřebí ani prostřednictvím této 

podmínky narovnání jakkoli reparovat; za účelem zajištění reflexe veřejného zájmu v případě 

narovnání plně postačí, že toto schvaluje státní zástupce anebo soud. Nadto pak, ponechání této 

podmínky pouze v případě asperačních variant podmíněného zastavení trestního stíhání a 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je vhodné i proto, že tyto jsou pro 

obviněného ve vztahu ke splnění nutných podmínek jednoznačně příznivější, neb jako takové 

nevyžadují souhlas poškozeného.810 Taková právní úprava by tak zřetelně akcentovala vlastní 

účel narovnání, tj. komplexní a, pokud možno, současně definitivní vypořádání vzájemných 

vztahů mezi obviněným a poškozeným, a tím odstranění konfliktní situace vzniklé v důsledku 

spáchání trestného činu. 

Závěrem, výše uvedený názor zastává též Nejvyšší soud ČR, který v minulosti uvedl, že 

by mohlo být složení peněžité částky ze strany obviněného ponecháno pouze u podmíněného 

zastavení trestního stíhání; institut narovnání by pak měl být využíván pouze v případě trestných 

činů majících povahu konfliktu mezi obviněným a poškozeným, a to bez ohledu na jejich 

závažnost.811 

 

Jednu z výrazných příčin nízkého podílu aplikace narovnání (k tomuto srov. v Kapitole 

Odklony v trestním řízení v aplikační praxi uvedené) představuje v předchozí části textu 

analyzovaná podmínka spočívající v povinnosti obviněného složit peněžitou částku určenou státu 

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. V souvislosti se dříve uvedeným, další často 

vzpomínanou variantou, jak odstranit uváděnou nerovnost před zákonem a zasadit se o zvýšení 

počtu aplikovaných narovnání, by mohla představovat varianta možné modifikace povinnosti 

složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na dobrovolný 

závazek obviněného odpracovat určitý počet hodin ve prospěch obcí či státních nebo jiných 

obecně prospěšných institucí,812 čímž by se mimo jiné v souladu s cílem či účelem narovnání 

zvýšila i samotná úloha výchovného efektu tohoto odklonu a došlo by k odstranění velice 

frekventované překážky představované již zmiňovanou nepříznivou ekonomickou situací 

                                                 
810 Shodně též např. LICHNOVSKÝ, F. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. 
Trestní právo. 2015, č. 3, s. 21. 
811 Rozbor Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. 0 Ts 43/2012. 
812 Srov. např. ŠČERBA, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, č. 2, s. 35. 
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obviněného, když touto modifikací by bylo možné vyhnout se těm případům, kdy by si mohl 

někdo tzv. koupit beztrestnost.813 

Jak bylo již dříve uvedeno, podle mého názoru nelze v této souvislosti nijak uvažovat 

námitky, že pokud jde o obecně prospěšné práce, jedná se fakticky o hmotněprávní sankci a 

jejich ukládání je tak nutně navázáno na vyslovení viny, k němuž ovšem v případě vyřízení věci 

narovnáním nikdy nedochází. Obecně prospěšné práce je potřeba v tomto případě uvažovat spíše 

než jako sankci, jako zcela dobrovolně převzatý závazek. Nač bych však v případě této 

alternativy ke složení peněžité částky za účelem reparace veřejného zájmu nahlížela jako na 

problematické, je skutečnost, že v případě zavedení zmiňované alternativy by bylo z povahy věci 

zapotřebí tuto konstruovat buď jako samotný předpoklad, který musí být splněn předtím, než 

státní zástupce anebo soud přistoupí k finálnímu rozhodnutí o narovnání, což by však 

samozřejmě a zcela v rozporu s jedním z účelů odklonů v trestním řízení toto neúměrně protáhlo, 

anebo pak modifikovat stávající právní úpravu narovnání, tak, že by byl nově oddělen výrok o 

schválení narovnání a výrok o zastavení trestního stíhání, neboť v opačném případě by např. 

případné nevykonávání obecně prospěšných prací, byť třeba dobrovolně přislíbené, nebylo nijak 

právně postižitelné. 

 

Další změnou, kterou by tak měl nový trestní řád v této souvislosti přinést, je oddělení 

výroků o schválení narovnání a o zastavení trestního stíhání tak, a zejména z toho důvodu, 

aby mohla být rozšířena škála opatření, ke kterým se bude moci obviněný zavázat a následně 

tyto splnit za účelem odčinění újmy poškozeného a k zajištění obecně prospěšných účelů. 

Schválení narovnání tak bude nově spojeno pouze s přerušením trestního stíhání a k 

definitivnímu zastavení trestního stíhání dojde až po splnění podmínek, ke kterým se obviněný 

dobrovolně zavázal (např. až po zaplacení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti, uplynutí doby, po níž se obviněný zavázal zdržet se řízení motorových 

vozidel, odpracování příslušného počtu hodin obecně prospěšných prací apod.). Tato zamýšlená 

změna by měla nejen rozšířit škálu příslušných opatření, nýbrž se vytvoří i prostor pro realizaci 

nových přiměřených omezení a povinností spojených s aplikací odklonu (ke stávajícím 

omezením či povinnostem přibudou kupříkladu závazky jako neměnit bez předchozího oznámení 

své bydliště, nenavštěvovat určité akce nebo zařízení, opustit obydlí, kde došlo ke spáchání 

trestného činu či absolvovat probační program). Stejně tak v situaci, kdy se schválením 
                                                 
813 K tomuto srov. např. ŠČERBA, F. Současná a budoucí koncepce právní úpravy odklonů v trestním řízení. In: 
ZÁHORA, J. Rekodifikácia trestného práva – doterajšie poznatky a skúsenosti. Bratislava: Bratislavská vysoká 
škola, 2008, s. 230. ŠABATA, K. Pohled na uplatnění odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2005, č. 4, s. 
6. 
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narovnání nebude spojeno definitivní ukončení věci, nebude nic bránit tomu, aby mohl obviněný 

uzavřít s poškozeným dohodu o náhradě škody nebo o vydání bezdůvodného obohacení, což by 

mohlo tento institut opět zpřístupnit i méně majetným obviněným.814 

Za jasné negativum této chystané změny však považuji úplnou ztrátu vlastního tradičního 

charakteru narovnání a dále pak přiblížení se institutu narovnání institutu podmíněného zastavení 

trestního stíhání spočívající v tom, že se schválením narovnání již nebude spojeno definitivní 

ukončení věci, které bylo pro řadu obviněných jistě výrazným motivem pro tento postup. Podle 

mého názoru by měly být tendence zákonodárce na tomto místě zcela opačné a tyto dva instituty 

co nejvíce rozdílné, aby umožnily rozhodujícím orgánům ve věci co možná nejdiferencovanější 

přístup. Obdobný pohled na věc přináší i Doporučení Výboru ministrů členských států Rady 

Evropy č. R (87) 18, ve kterém se v této souvislosti uvádí, že „přijetí narovnání vylučuje s 

konečnou platností trestní stíhání, pokud obviněný splnil podmínky, které mu byly navrženy.“815 

Nadto pak, zákonodárcem uváděná možnost uzavření dohody, byť s určitou limitaci, resp. 

zpřísněním povahy a obsahu této, není vyloučena v případě narovnání ani v současné době. 

Účelem narovnání by mělo být především vlastní definitivní urovnání a vypořádání 

konfliktního stavu mezi obviněným a poškozeným, morální satisfakce poškozeného a zároveň 

s tím preventivní působení na osobu obviněného.816 Domnívám se přitom, že vše dříve uvedené 

tomuto pojímání narovnání zjevně odporuje. 

 

Jeden z dalších možných způsobů, jak se zasadit o zvýšení počtu schválených narovnání 

(k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v aplikační praxi), by mohlo 

představovat zrušení požadavku výslechu obviněného a poškozeného před rozhodnutím o 

schválení narovnání.817 

Osobně jsem totiž toho názoru, že takový výslech je v převážné většině případů jaksi 

nadbytečný, resp. jedná se o povinnost, která kontraproduktivně protahuje řízení a zbytečně 

zatěžuje orgány činné v trestním řízení, neboť veškeré významné skutečnosti pro případné 

narovnání jsou již součástí spisu, obviněný a poškozený jsou o podstatě institutu narovnání 

                                                 
814 K tomuto srov. PALOVSKÝ, T. Aktuální trendy v odklonech v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2012, č. 3, s. 
10. SOTOLÁŘ, A. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva 
spravedlnosti ČR, 2001, s. 168. 
815 REPÍK, B. Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 
9. 1987 s odůvodněním, český překlad. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 8 a násl. 
816 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3511. 
817 K tomuto srov. např. ZŮBEK, J. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, č. 1, 
s. 5. LICHNOVSKÝ, V. Možnosti zlepšení právní úpravy odklonů v trestním řízení v souvislosti s připravovanou 
rekodifikací trestního řádu. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení trestních věcí. Sborník příspěvků. Praha: Leges, 
2015, s. 144. 
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průběžně poučováni a případný souhlas udělují již v rámci samotného výslechu či podání 

vysvětlení u policejního orgánu, znovu jsou poučeni i před samotným uzavíráním dohody o 

narovnání a jejich souhlas s tímto postupem plyne zcela logicky také z této dohody jako takové. 

Nadto pak, pokud by snad některá ze stran takovou dohodu uzavřela skutečně nedobrovolně, pak 

této náleží, a to, nutno zdůraznit, že kupříkladu na rozdíl od slovenské právní úpravy, kterou lze 

považovat na tomto místě za poněkud kritickou (srov. § 215 odst. 6 slovenského trestního řádu), 

právo podat proti usnesení o schválení narovnání stížnost, která má odkladný účinek, přičemž 

toto právo přísluší též státnímu zástupci v případech, kdy o narovnání rozhoduje soud. Proti 

pravomocnému rozhodnutí o schválení narovnání jsou pak nadto přípustné též mimořádné 

opravné prostředky, a to dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení (srov. § 265a a 

násl., § 266 a násl., § 277 a násl. tr. řádu) a „ačkoli zákon výslovně neřeší otázku, zda mohou 

obvinění a poškození vzít zpět svůj dříve udělený souhlas se schválením narovnání (§ 309 odst. 1 

tr. řádu), s ohledem na právo obviněného, resp. poškozeného na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod) je třeba zachovat možnost dosažení standardního průběhu 

trestního řízení, a proto nic nebrání tomu, aby obviněný či poškozený vzal zpět svůj souhlas s 

tímto alternativním vyřízením věci; mohou tak učinit výslovným prohlášením podle analogie 

zpětvzetí souhlasu poškozeného podle § 163 odst. 2 tr. řádu.“ 818 

Pokud bychom chtěli trvat na ujištění o dobrovolnosti ve vztahu k uzavření této dohody, 

pak by bylo vhodné ponechat státnímu zástupci či soudci i nadále možnost provést tento výslech 

jako možnost fakultativní, a to pro případy, kdy by tito měli kupříkladu důvodné pochybnosti o 

tom, zda byla dohoda o narovnání uzavřena skutečně dobrovolně anebo by zde bylo podezření na 

nepravdivost či účelovost tvrzení některé ze stran.819 Zůbek pak v této souvislosti uvádí, že 

„zvýšená opatrnost a zachování povinnosti výslechu obou účastníků řízení má smysl u případů, 

kdy poškozený, ač škodu utrpěl, její úhradu nepožaduje, nebo pokud v průběhu trestního řízení 

nevyjádří žádný postoj k restituci.“820 Případně by pak mohlo být takové prohlášení o tom, že 

dohoda byla uzavřena dobrovolně, její obligatorní obsahovou náležitostí. Jsem toho názoru, že 

dříve uvedené kroky by aplikaci institutu narovnání jistě zjednodušily a vedly tak přirozeně i k 

větší ochotě státních zástupců anebo soudců tento institut aplikovat. 

                                                 
818 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 4 To 184/2002. Shodně též 
DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 744. 
819 Jak bylo již dříve v textu této práce uvedeno, podle § 221 odst. 1 slovenského trestního řádu je před schválením 
smíru (tj. obdoba narovnání) nutné vyslechnout obviněného a poškozeného pouze tehdy, vyžadují-li to okolnosti 
případu. 
820 ZŮBEK, J. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, č. 1, s. 5. 
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Konečně pak a pro zajímavost, názor, že osobní výslech obviněného a poškozeného 

v případě narovnání není potřeba, zastává též Nejvyšší státní zastupitelství.821 

 

Konečně, na místě narovnání považuji za nutné akcentovat též význam Probační a 

mediační služby, konkrétně přitom mediace v trestních věcech. V současné době klesá počet 

trestních mediací, při kterých dojde k jednání mezi pachatelem a obětí, což je zapříčiněno 

stávající situací Probační a mediační služby, která „před aktivitami v přípravném řízení 

upřednostňuje výkon alternativních trestů, o kterých rozhodne soud (...). Personální kapacity 

jsou nedostatečné a Probační a mediační služba musí zajistit výkon rozhodnutí. Aktivity, které 

směřují do přípravného řízení, tak musí Probační a mediační služba utlumit.“822 

Existence a dobré fungování Probační a mediační služby je významným faktorem, který 

přispívá k rozšíření využívání narovnání v praxi. Nedostatečná opora v Probační a mediační 

službě tak může významným způsobem snižovat efektivitu odklonů v trestním řízení, stejně jako 

důvěru orgánů činných v trestním řízení v ně. Rekodifikace trestního řádu s největší 

pravděpodobností potrvá delší dobu. Tento čas by tak mohl být více než vhodně využit právě ke 

zmiňovanému posilnění Probační a mediační služby. Pro srovnání, např. v Norsku je 5 000 000 

obyvatel, cca 4 000 odsouzených k trestu odnětí svobody a cca 325 probačních pracovníků,823 

v České republice je pak 10 000 000 obyvatel, cca 22 000 odsouzených k trestu odnětí 

svobody824 a cca 500 zaměstnanců Probační a mediační služby.825 

Konkrétně a pro názornou ukázku nutnosti dobrého, efektivního a plnohodnotného 

fungování Probační a mediační služby, je nutné souhlasit s názorem Čečota, který uvádí, že 

„potřebnou míru a kvalitu komunikace mezi poškozeným a obviněným bez pomoci třetí osoby, 

zvláště pokud jde o úmyslný trestný čin, je možné jen velmi těžce dosáhnout.“826 Vhodnou 

ilustrací budiž následující zajímavý příběh. 

                                                 
821 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva obsahující vyhodnocení efektivnosti využívání institutů 
podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání a součinnosti s Probační a mediační službou v roce 2003 a 
prvním pololetí roku 2004. 
822 KROPÁČKOVÁ, R. Zkušený mediátor pozná, když pachateli jde jen o mírnější trest, říká ředitelka Probační a 
mediační služby. Český rozhlas, 2017 [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z WWW: <https://plus.rozhlas.cz/zkuseny-
mediator-pozna-kdyz-pachateli-jde-jen-o-mirnejsi-trest-rika-reditelka-6507249>. 
823 HERICH, L. Srovnání norského a českého modelu ukládání některých alternativních trestů. Trestní právo. 2016, 
č. 2, s. 8. 
824 Srov. např. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR. Rychlá fakta. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR , 
2018 [cit. 6. 5. 2018]. Dostupné z: <https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/>. 
825 Srov. např. Česká justice. Probační a mediační služba chce žádat o dalších 270 pracovníků. Česká justice, 2016 
[cit. 6. 5. 2018]. Dostupné z WWW: <http://www.ceska-justice.cz/2016/12/probacni-mediacni-sluzba-chce-zadat-o-
dalsich-270-pracovniku/>. 
826 ČEČOT, V. Zmier ako jeden z trestnoprocesných prostriedkov vymožiteľnosti práva. In: URBANSKÁ, G. 
Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky. Sborník příspěvků. Bratislava: Nadácia profesora 
Karola Planka, 2003, s. 84. 

https://plus.rozhlas.cz/zkuseny-mediator-pozna-kdyz-pachateli-jde-jen-o-mirnejsi-trest-rika-reditelka-6507249
https://plus.rozhlas.cz/zkuseny-mediator-pozna-kdyz-pachateli-jde-jen-o-mirnejsi-trest-rika-reditelka-6507249
https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/
http://www.ceska-justice.cz/2016/12/probacni-mediacni-sluzba-chce-zadat-o-dalsich-270-pracovniku/
http://www.ceska-justice.cz/2016/12/probacni-mediacni-sluzba-chce-zadat-o-dalsich-270-pracovniku/
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„Mladá dívka (Jana, 16 let) se vracela v noci domů z diskotéky. Při cestě vedle ní 

zastavilo auto, které řídil mladý muž (Robert, 21 let) a nabídl jí, že ji odveze domů. Protože ho 

dívka znala od vidění, přisedla k němu do auta a souhlasila s odvozem. Robert ale po krátké 

jízdě k jejímu domovu odbočil z hlavní cesty a zastavil v přilehlém lesíku. Říkal něco o tom, že je 

málo hodin a že by si mohli ještě povídat. Potud se výpovědi obou aktérů události shodují. Co se 

pak v autě odehrálo, už každý z nich popisuje rozdílně. Podstatné je, že dívka z auta utekla a 

velmi rozrušenou ji potkalo policejní hlídkové vozidlo. Přítomným policistům řekla, že se ji 

někdo pokusil znásilnit. Tím se rozjelo okamžité vyšetřování a Robert byl posléze obviněn 

z trestného činu omezování osobní svobody. Byla podána obžaloba pro trestný čin, případ byl 

přidělen soudci, ten požádal probačního pracovníka, aby se pokusil zprostředkovat jednání mezi 

obviněným a poškozenou a zjistil, zdali jsou nějaké možnosti řešení této trestní věci, kterou 

vnímal jako konflikt, prostřednictvím mediačního jednání. Probační pracovník uskutečnil 

nejdříve oddělená jednání s poškozenou Janou, vzhledem k jejím věku byli přizváni také oba 

rodiče. Již z prvních informací od rodičů Jany bylo patrné, že Jana je pod stálým psychickým 

tlakem, dokonce vyhledala pomoc psychiatra a celou událost velmi těžce prožívá. Rodiče také 

potvrdili, že Robert se Janě přišel omluvit, ale její psychický stav jí neumožňoval se s ním setkat, 

natož s ním o tom, co se stalo, mluvit. Jana pracovala v rámci učebního poměru v místní 

prodejně, kde Roberta příležitostně potkávala, ale po události v autě před ním vždy utekla. 

Probační pracovník ponechal dostatek času, aby klientka v první fázi mohla mluvit o tom, co to 

vlastně prožila a prožívá a zaměřil se na psychologickou podporu Jany ve vztahu k jejím 

prožitkům. Díky tomu, že probační pracovník dokázal navodit atmosféru bezpečí, zklidnit 

klientku v jejím prožívání, mohl rozhovor postupně přejít k racionálnější úvaze, co by Janě 

pomohlo nebo co by očekávala od takového způsobu jednání, který jí probační pracovník nabídl. 

Její odpověď byla, že by se potřebovala s Robertem setkat a za prostřednictví probačního 

pracovníka s ním mluvit o tom, co se stalo. Podobné oddělené setkání proběhlo i s Robertem, 

který velmi litoval toho, co se stalo. Hovořil o tom, že jeho úmysl nebyl Janě ublížit a situaci 

v autě tehdy rozuměl, že s ní Jana souhlasí, protože si to tak vyložil z jejího chování. Sám však 

uznal, že z cesty odbočil bez jejího souhlasu. Při tomto rozhovoru dostal Robert od probačního 

úředníka také informaci, jak Jana celou situaci vnímala, co prožívala a co prožívá. Informace o 

tom, že Jana měla strach o svůj život na Roberta silně zapůsobila, a velmi stál o to, aby se s ní 

mohl sejít a všechno jí vysvětlit. Probační pracovník v rámci pečlivé přípravy uskutečnil ještě 

jedno oddělené setkání s Janou a teprve poté zprostředkoval společné setkání Jany a Roberta. 

Vše se dělo se souhlasem všech zúčastněných a každý krok s nimi byl konzultován. Probační 

pracovník také koordinoval svůj postup se soudem. Při společném setkání, které bylo vedeno dle 
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pravidel mediace, tzn. obě strany dostaly prostor, aby mohly sdělit svůj příběh, svoje vnímání 

události, prožívání, a to i s časovým odstupem. To umožnilo, že si Jana s Robertem navzájem 

vysvětlili, co se v autě dělo. Robert se především Janě omluvil za vše, co si musela prožít, a Jana 

od něj slyšela, že jí nikdy nechtěl ublížit, ale že si její chování vysvětlil po svém, a proto jednal, 

jak jednal. Současně byl konfrontován s tím, jak těžce se Jana s celou situací vyrovnávala a jak 

těžký otřes to byl v jejím životě. Pro Roberta bylo důležité, že ne vždycky je jeho jednání dobré a 

přijatelné pro ty druhé, i když se mu zdá, že „je to jasný“, a že jeho chování může způsobit lidem 

bolest a velké trápení. Při společném jednání, na které se obě strany s probačním pracovníkem 

připravovaly, mohla pak Jana přijmout Robertovo vysvětlení, omluvu a nabídku finančního 

odškodnění, kterou jí Robert chtěl věnovat proto, aby si koupila něco, co jí udělá radost. V tomto 

smyslu byla uzavřena i dohoda o narovnání včetně částky na obecně prospěšné účely, byla 

vypracována zpráva o mediačním jednání a všechny podklady předány soudu. Soud pak na 

základě těchto podkladů ve veřejném zasedání rozhodl o schválení narovnání podle § 309 tr. 

řádu.“827 

Tento příběh jsem v této části uvedla proto, že poměrně jasně ukazuje několik důležitých 

znaků mediačního postupu. Jde především o to, že probační pracovník může díky své profesi 

zohlednit v mediaci zájmy účastníků především na úrovni psychosociální (jak ukazuje tento 

případ, psychosociální podpora byla základem pro jakékoli další jednání). Po právní stránce se 

jednalo o případ složitější z hlediska dokazování, formalizovaný soudní proces by byl pro 

poškozenou dalším traumatizujícím zážitkem a pravděpodobně konečný verdikt soudu o vině či 

nevině by její potřeby a zájmy neuspokojil. Naopak koordinovaný postup probačního pracovníka 

a soudce umožnil zohlednit zájmy všech, Janě se dostalo vysvětlení, omluvy a podpory, takže 

celý příběh pro ni nebyl tak stresujícím zážitkem, což bylo nepochybně důležité i pro její rodiče 

a vůbec pro její další život. Robertovi se dostalo velkého poučení, že jednostranné jednání může 

mít velmi nepříjemné následky. Pro další život Jany a Roberta bylo významné, že se mohou ve 

městě, kde oba žijí, dále potkávat, a to bez toho, aby Jana před Robertem musela utíkat.828 

Ačkoli je samozřejmé, že ne každá mediace může končit takovým úspěchem a někdy je 

prováděna snad až na úkor rychlosti řízení, jak vidno, v obecné rovině možno považovat za 

výhody mediace v trestních věcech pozitiva jako je zejména pružnější řešení trestních věcí, 

zapojení poškozeného do procesu náhrady škody, nalezení mnohdy uspokojivějšího a 

spravedlivějšího řešení, morální satisfakce, snížení pracovního zatížení justičních orgánů, 

                                                 
827 ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 1999, s. 45 – 46. 
828 Tamtéž, s. 46 – 47. 
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ekonomicky výhodné aspekty řešení, vyvarování se nadměrné stigmatizace obviněného a účinná 

prevence.829 

 

11.2.4 Odklony ve zkráceném přípravném řízení 
 

Právní úpravě odklonů užívaných ve zkráceném přípravném řízení bych prvně vytkla 

pouze velmi formalisticky to, že zákon v souvislosti s odložením věci při schválení narovnání 

podle § 179c odst. 2 písm. f) tr. řádu poněkud úsporně odkazuje na obdobné použití § 309 a násl. 

tr. řádu, kdy je na místě tuto úpravu aplikovat obdobně. Nejvhodnější by podle mého názoru 

bylo podmínky pro odložení věci po schválení narovnání ve zkráceném přípravném řízení 

upravit přehledně, a tedy zcela samostatně podobně tomu, jak bylo učiněno v případě 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, které je obdobou podmíněného zastavení 

trestního stíhání. 

 

Pro případ, kdy se podezřelý ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání neosvědčí, trestní řád stanoví, že státní zástupce postupuje dále podle ustanovení § 

179c až 179f tr. řádu (§ 179h odst. 1 tr. řádu); co je tímto však míněno, je jak v teorii, tak 

v praxi, předmětem sporů. Podle některých tak rozhodnutí o neosvědčení se podezřelého ve 

zkušební době, které má formu usnesení, obsahuje kromě výroku o neosvědčení též přímý příkaz 

policejnímu orgánu, který zkrácené přípravné řízení vedl, aby tento zahájil trestní stíhání (srov. § 

179f odst. 2 písm. b) tr. řádu);830 pokud pak koná zkrácené přípravné řízení sám státní zástupce, 

zahájí trestní stíhání usnesením sám. Uvedené pak stanoví shodně též čl. 70 Pokynu obecné 

povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8 z roku 2009.831 Na tomto místě se lze však setkat i 

s názory, že po nabytí právní moci usnesení o tom, že se podezřelý ve zkušební době 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání neosvědčil, je k soudu ve většině případů 

podáván návrh na potrestání.832 Šámal na tomto místě uvádí, že „slovy a dále postupuje podle § 

179c až 179f se má na mysli, že státní zástupce rozhodne o konkrétním postupu v dané věci s 

přihlédnutím ke stavu řízení v době, kdy o neosvědčení podezřelého bylo rozhodnuto. Za 

podmínky, že by bez dalšího přicházelo v úvahu podat návrh na potrestání (§ 179c odst. 2 písm. 

                                                 
829 Tamtéž, s. 11 – 12. 
830 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 108. 
831 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. 9. 2009, č. 8/2009, o trestním řízení (čl. 70). 2009 
[cit. 10. 5. 2018]. Dostupný z WWW: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf>. 
832 ZEMAN, P. a kol. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2013, s. 116 – 117. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: 
Leges, 2014, s. 108 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
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a), 179d), podá návrh na potrestání. Lze usuzovat (ze smyslu a logiky této úpravy), že ho může 

podat i za situace, kdy již uplynula lhůta pro skončení zkráceného přípravného řízení, popř. 

může rozhodnout o jejím prodloužení. Ostatní alternativy uvedené v § 179c odst. 2 v úvahu 

mohou přicházet jen za splnění podmínek v těchto ustanoveních uvedených.“833 Draštík pak 

obdobně dochází k závěru, že „ve většině případů je ve věci podán návrh na potrestání, čemuž 

odpovídá i název institutu podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, nelze však vyloučit 

ani učinění dalšího rozhodnutí podle § 179c odst. 2 nebo 3 či spíše podle § 179f odst. 2 písm. b) 

nebo c).“834 

Samotná ustanovení § 179c až 179f tr. řádu sice ze své povahy nijak nevylučují to, že 

může být návrh na potrestání podán, avšak druhé straně již dávno uplynula lhůta pro skončení 

zkráceného přípravného řízení; s tím jsou pak spojeny i pochybnosti stran toho, zda v případě 

právní moci usnesení o neosvědčení běží nová lhůta ke skončení zkráceného přípravného řízení, 

anebo zda se vydáním usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání fakticky 

staví lhůta ke skončení zkráceného přípravného řízení a tato pokračuje v běhu ode dne právní 

moci usnesení o neosvědčení.835 De lege ferenda by tak bylo uvedené, a to zejména s ohledem na 

sjednocení praxe orgánů činných v trestním řízení, záhodno řešit. 

 

Konečně snad, v případě zkráceného přípravného řízení je využití institutu narovnání 

limitováno poměrně krátkou lhůtou dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil 

podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý, a jeho právní kvalifikaci, v níž musí být 

toto řízení nejpozději skončeno. Tato lhůta může být prodloužena, avšak nejvýše o deset dnů (v 

případě sjednávání dohody o vině a trestu pak činí možnost prodloužení nejvýše třicet dnů). 

Z tohoto důvodu někteří rovnou přistupují k vcelku razantnímu návrhu, a to samotnou možnost 

narovnání ve zkráceném přípravném řízení bez dalšího zrušit, neboť samotné vyjednávání 

podmínek narovnávání bude zpravidla podstatně náročnější než projednání věci formou 

zkráceného přípravného řízení. Je zjevné, že v případě mnohdy zdlouhavého vyjednávání stran 

narovnání je taková krátká lhůta nedostatečná, avšak pokud již, osobně bych de lege ferenda 

navrhovala tuto prodloužit po vzoru dohody o vině a trestu v případě sjednávání narovnání taktéž 

(nejvýše) o třicet dní. Tím by se, byť s přihlédnutím k uvedenému v Kapitole Odklony v trestním 

                                                 
833 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2389 a 2391. 
834 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 1366. 
835 Tyto dvě možné varianty uvádí DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2017, s. 1366. 
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řízení v aplikační praxi, byť skutečně pouze teoreticky, mohly zvýšit aplikační možnosti 

narovnání ve zkráceném přípravném řízení.836 

 

Vzhledem k prakticky totožné právní úpravě podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání a totožné právní úpravě narovnání v případě 

schválení tohoto jak ve zkráceném přípravném řízení, tak v přípravném řízení standardním (s 

výjimkami jako je užší okruh trestných činů, u nichž tyto instituty přichází v úvahu, jiné procesní 

postavení osoby, proti níž se trestní řízení vede a dalších specifik vyplývajících ze zkráceného 

přípravného řízení) pak v dalším přiměřeně odkazuji na to, co bylo uvedeno již v souvislosti se 

změnami vztahujícími se ke všem formám odklonů v trestním řízení, podmíněnému zastavení 

trestního stíhání, narovnání a dále k odstoupení od trestního stíhání v předchozích a dalších 

částech textu této práce. 

 

11.2.5 Odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých se zaměřením na 
odstoupení od trestního stíhání 

 

Co se týče odklonů v trestním řízení, jež lze aplikovat v řízení v trestních věcech 

mladistvých, na prvém místě lze v jejich právní úpravě nalézt přinejmenším jeden formální 

nedostatek. Ustanovení § 69 odst. 1 ZSVM ve svém nadpisu hovoří o „Zvláštních způsobech 

řízení“, avšak následně zmiňuje pouze tři formy odklonu v trestním řízení, tj. podmíněné 

zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání; pokud jde o další 

aplikovatelné druhy odklonů v trestním řízení vedeném proti mladistvému, v odst. 2 

předmětného ustanovení se pak zákon o soudnictví ve věcech mládeže zmiňuje již pouze o 

modifikaci délky zkušební doby v případě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání. 

Osobně bych tak na tomto místě změnila nadpis ustanovení § 69 ZSVM, a to v souladu 

s chystanou změnou v novém trestním řádu na „Odklony“ a do zmíněného výčtu pro jeho 

kompletnost a skutečnou přehlednost doplnila též výslovně možnost aplikace odklonů ve 

zkráceném přípravném řízení, tj. podmíněné odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g 

tr. řádu a odložení věci při schválení narovnání ve smyslu § 179c odst. 2 písm. f) tr. řádu. 

 

                                                 
836 Shodně též např. MICHORA, Z. Rozšiřování prvků zkráceného přípravného řízení a navazujícího hlavního líčení 
ve zjednodušeném řízení do „standardního“ trestního řízení. In: JELÍNEK, J. Alternativní řešení trestních věcí. 
Sborník příspěvků. Praha: Leges, 2015, s. 121. 
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Asi nejdiskutovanější otázku stran aplikace odklonů podle trestního řádu v trestních 

věcech mladistvých představuje dříve v práci podrobně analyzovaná otázka souhlasu 

mladistvého s podmíněným zastavením trestního stíhání, narovnáním, podmíněným odložením 

podání návrhu na potrestání a odložením věci při schválení narovnání, konkrétně tedy to, zda 

takový souhlas uděluje mladistvý, anebo jej musí udělit ve smyslu § 43 ZSVM jeho zákonný 

zástupce. Ačkoli se nedomnívám, že by bylo s uvedenými postupy zapotřebí souhlasu zákonného 

zástupce mladistvého, především z důvodu nejednotné praxe justičních orgánů837 ve věci 

uvedeného mám za to, že pokud by bylo skutečně potřeba získat s aplikací odklonu souhlas 

zákonného zástupce mladistvého obviněného, pak takto významnou skutečnost není možné 

dovozovat z uvedeného ustanovení § 43 ZSVM, které pouze demonstrativně vyjmenovává 

jednotlivá oprávnění zákonného zástupce mladistvého obviněného; takový velmi důležitý 

předpoklad, se kterým souvisí dlouhá řada dalších otázek (např. souhlas mladistvého též 

s ukládaným výchovným opatřením, povinná účast zákonného zástupce mladistvého obviněného 

u výslechu ve smyslu § 310 tr. řádu aj.), by bylo případně nutné zakotvit výslovně do zákona. 

 

Na místě odstoupení od trestního stíhání jsem se pak prvně setkala s názorem, že omezení 

možnosti aplikovat odstoupení od trestního stíhání pouze na provinění, na které trestní zákoník 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, neodpovídá moderním 

požadavkům na trestání mladistvých, a tedy by bylo vhodné uvedený okruh provinění rozšířit. 

V této souvislosti je však nutné uvědomit si, že jde o nejmírnější alternativní způsob řešení 

trestní věci mladistvého, který jako takový fakticky postrádá jakékoli výraznější sankční prvky; 

nadto pak, takto nastavenou nejvyšší možnou horní hranicí trestu odnětí svobody zákonodárce 

též jistě zamýšlel, aby bylo, pokud je to v daném případě možné, aplikováno odstoupení od 

trestního stíhání přednostně před jinými odklony v trestním řízení podle trestního řádu. 

 

Odstoupení od trestního stíhání mladistvého je charakteristické nejslabší pozicí 

poškozeného. V porovnání s odklony upravenými trestním řádem není odstoupení od trestního 

stíhání podmíněno souhlasem poškozeného s aplikací této formy odklonu a pokud jde o 

přípravné řízení, pak zákon o soudnictví ve věcech mládeže nepřiznává poškozenému právo 

podat proti usnesení o odstoupení od trestního stíhání stížnost, neboť tento se o odstoupení od 

trestního stíhání pouze vyrozumívá. Konečně, rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého pak ani není, a to na rozdíl od odklonů upravených trestním řádem, nutně 

                                                 
837 Srov. např. ROZUM, J.; KOTULAN, P.; VŮJTĚCH, J. Výzkum institutu narovnání. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 1999, s. 72. 
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podmíněno nahrazením škody poškozenému, uzavřením dohody o náhradě škody, učiněním 

jiných potřebných opatření k její náhradě, anebo jiným odčiněním újmy způsobené proviněním. 

Za největší nedostatek právní úpravy odstoupení od trestního stíhání přitom v této 

souvislosti někteří považují na druhém místě zmíněnou nemožnost poškozeného podat proti 

usnesení o odstoupení od trestního stíhání vydanému v přípravném řízení stížnost,838 když 

proti tomuto usnesení vydanému v řízení před soudem, tedy zcela nelogicky až v pozdější fázi 

trestního řízení, i proti usnesení vydaném v přípravném řízení o jiných druzích odklonu tuto 

možnost poškozený má; nadto pak, pokud zákon o soudnictví ve věcech mládeže uvádí jakožto 

jednu ze základních zásad, k níž má trestní řízení vedené proti mladistvému směřovat, zásadu 

uspokojení zájmů poškozeného proklamovanou v § 3 odst. 7 ZSVM. De lege ferenda by tak měl 

být tento nedostatek zkracující práva poškozeného podle některých odstraněn. S tímto návrhem 

však ne zcela souhlasím, neboť jestliže státní zástupce shledá existenci obligatorních podmínek 

pro aplikaci odstoupení od trestního stíhání, mezi něž, mimochodem, nepatří souhlas 

poškozeného s aplikací této formy odklonu a nutná náhrada škody poškozenému, uzavření 

dohody o náhradě škody, učinění jiných potřebných opatření k její náhradě apod., ale zohledňují 

se zejména skutečnosti jiné, je především u mladistvých obviněných nadbytečné přiznávat 

poškozenému právo stížnosti; nadto pak, státní zástupce v přípravném řízení sehrává roli pána 

přípravného řízení a chce-li uplatnit tento druh odklonu, pak musí brát zcela přirozeně zřetel též 

na zájmy poškozeného, zejména pokud jde o jeho souhlas činěný ve smyslu ustanovení § 70 

odst. 3 ZSVM stran náhrady škody anebo vydání bezdůvodného obohacení. Důraz je zde pak 

třeba klást též na urychlené vyřízení věci, tím spíše, pokud jde o možnost skončit věc již 

v přípravném řízení a trestní řízení vedené proti mladistvému. 

 

S čím taktéž nesouhlasím, jsou pak dále návrhy spočívající v konstrukci nutného 

souhlasu poškozeného s odstoupením od trestního stíhání mladistvého pro posilnění jeho pozice 

v rámci této formy odklonu, a to už pro logický důvod, kdy, jak bylo již dříve uvedeno, není 

odstoupení od trestního stíhání mladistvého nutně podmíněno náhradou škody, uzavřením 

dohody o náhradě škody anebo učiněním jiných potřebných opatření k její náhradě apod. Dále 

pak, smyslem odstoupení od trestního stíhání není ani formální „dohoda“ mezi mladistvým 

obviněným a poškozeným. 

 

                                                 
838 Srov. např. ŠČERBA, F.; COUFALOVÁ, B. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016, s. 63. 
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Pokud se pohybujeme v oblasti základních podmínek pro rozhodnutí o odstoupení od 

trestního stíhání, pak někteří dále navrhují, že v případě tohoto by bylo na místě zakotvit jako 

jeho obligatorní předpoklad to, aby mladistvý prohlásil, že spáchal skutek, pro který je stíhán, 

obdobně jako je tomu v případě narovnání, a to s tím, že by následně nebylo možné k takovému 

prohlášení v dalším řízení přihlížet jako k důkazu. Takové ustanovení však osobně nepovažuji 

ani v nejmenším za nutné a ani žádoucí, když primárním účelem takového prohlášení je podpora 

dostatečně zjištěného skutkového stavu pro případ aplikace odklonu, jehož nutnost je však 

vyjádřena zejména v obecném ustanovení § 68 ZSVM, který stanoví, že zvláštní způsoby řízení 

je možno v trestních věcech mladistvých použít, jen jestliže se podezření ze spáchání provinění 

jeví na základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela důvodným. Nadto pak, 

zvláštním předpokladem a doprovodným projevem mladistvého připravenosti nést odpovědnost 

za spáchaný čin jakožto další podmínky uvedené v ustanovení § 68 odst. 1 ZSVM je zpravidla 

též nahlédnutí samotné negativnosti spáchaného činu a s tím spojené přihlášení se 

k odpovědnosti za něj, tj. doznání k činu, resp. prohlášení mladistvého o spáchání skutku. 

Nedozná-li totiž mladistvým, že provedl určité jednání a tímto způsobil určitý následek, pak o 

připravenosti nést za takové jednání odpovědnost nelze zásadně hovořit, neboť poté není možné 

ani očekávat, že by pochopil rozsah následků svého činu a tak se v budoucnu jakéhokoli dalšího 

páchání provinění vyvaroval.839 Obdobně a konečně přitom, s přihlédnutím k silnému akcentu na 

zásadu speciální prevence, pokud jde o trestní právo mladistvých, určitá deklarace viny 

mladistvým je podřazována též pod podmínku toho, že potrestání mladistvého není nutné k jeho 

odvrácení od páchání dalších provinění (§ 70 odst. 1 písm. b) ZSVM), protože bez toho, aniž by 

mladistvý obviněný přijal sebekriticky svoji odpovědnost za jím spáchané provinění, si lze pouze 

stěží představit, že by mohla být tato podmínka splněna. 

 

Za zvážení by pak podle některých autorů stálo zrušení, resp. úprava ustanovení § 68 

ZSVM, které podmiňuje aplikaci všech forem odklonů v trestním řízení vedeném proti 

mladistvému splněním dalších podmínek, a to, na rozdíl od obviněných dospělých, nad rámec 

těch, které jsou uvedeny u jednotlivých forem odklonu v trestním řízení. Podmínka, podle které 

lze zvláštní způsoby řízení, a to včetně odklonů v trestním řízení, v trestních věcech mladistvých 

použít, jen jestliže se podezření ze spáchání provinění jeví na základě dostatečného objasnění 

skutkového stavu věci zcela důvodným a mladistvý je připraven nést odpovědnost za spáchaný 

                                                 
839 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 553 – 554. ŠČERBA, F. K právní úpravě odklonů 
uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní právo. 2005, č. 5, s. 17. 
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čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho provinění, 

přičemž v případě potřeby lze na mladistvém požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu 

možnosti spáchání dalších provinění, podle jejích kritiků klade na mladistvého obviněného o 

mnoho vyšší nároky, než jaké jsou kladeny na dospělé obviněné, a činí tak aplikaci odklonů 

v trestním řízení vedeném proti mladistvému oproti trestnímu řízení vedenému proti dospělému 

obviněnému složitějším; pokud je však právní úprava odklonů v trestním řízení dostatečná pro 

dospělé pachatele, pak je nutně dostatečná též pro pachatele mladistvé. Za účelem zefektivnění a 

zlepšení praxe využívání odklonů v trestních věcech mladistvých by se tak měly podle 

uvedených názorů stát tyto obecné podmínky podmínkami výhradními pro aplikaci odstoupení 

od trestního stíhání, tedy nikoli též pro ostatní formy odklonů v trestním řízení.840 

S výše uvedeným však nelze vyslovit souhlas, neboť ačkoli se může uvedené jevit na 

prvý pohled jako zbytečné zatížení mladistvého, pokud jde o podmínky, které je nutné pro 

aplikaci toho kterého druhu odklonu splnit, zmíněné ustanovení § 68 ZSVM pouze vymezuje 

obecná východiska pro uplatnění odklonů v trestních věcech mladistvých a tím svým způsobem 

dotváří zákonné předpoklady pro jejich uplatnění, avšak tyto nijak zásadně nemodifikuje s tím, 

že fakticky navíc je zde pouze podmínka možnosti žádat po mladistvém obviněném, aby se 

zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění, a to, že mladistvý musí být 

připraven přičinit se o odstranění „škodlivých následků“ jeho provinění. Dikce předmětného 

ustanovení tak uvádí pouze takové podmínky, které jsou v podstatě zahrnuty již do samotných 

zákonných předpokladů vymezených právní úpravou odklonů v trestním řízení v trestním řádu, a 

tedy jde spíše o prosté zdůraznění jejich významu. Pokud jde však o mladistvé obviněné, takové 

jejich výslovné vyjádření v ustanovení § 68 ZSVM jakožto určité trestně-politické strategie při 

řešení kriminality mladistvých lze vítat, a to jednak pro ochranu mladistvých jako takovou, 

jednak z důvodu naplnění principů restorativní justice a samotného výchovného působení 

odklonů v trestním řízení na mladistvé pachatele ve smyslu již dříve uvedeném.841 Konečně, ani 

praxe neukazuje, že by byla např. aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání tímto 

ustanovením jakkoli limitována (k tomuto srov. v Kapitole Odklony v trestním řízení v aplikační 

praxi uvedené). 

 

V návaznosti na výše uvedené, jako jediný problém ustanovení § 68 ZSVM se v praxi 

ukazuje podmínka, kdy jeví-li se to býti potřebným, může být na mladistvém obviněném 

                                                 
840 Srov. HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 44 – 45. ŠČERBA, F. 
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 111 – 112. 
841 ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 648. 
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v návaznosti na aplikaci odklonu v trestním řízení požadováno, aby se zavázal k chování 

omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění. Kruciálním problémem na tomto místě je, 

jaký závazek je možné ke splnění uvedeného účelu po mladistvém žádat, tedy zda je 

dostatečný např. pouhý slib mladistvého, že se vyvaruje trestné činnosti, což se ovšem nejeví 

jako příliš účelné, když uvedené musí být patrné již ze samotného splnění podmínky spočívající 

v převzetí odpovědnosti mladistvého za svůj čin,842 zda má mít takový závazek mladistvého 

formu výchovného opatření (§ 15 ZSVM), anebo je dříve uvedené možné třeba i kombinovat843. 

Osobně mám za to, že realizovat závazek mladistvého obviněného k chování omezujícímu 

možnosti spáchání dalších provinění je v praxi realizovatelný prostřednictvím výchovných 

opatření, zejména pak výchovných povinností a výchovných omezení. 

Dále pak, odborná literatura se neshoduje ani na tom, zda je k závazku mladistvého 

obviněného nutný jeho souhlas. Na tomto místě mám osobně za to, že případě mezitímních 

rozhodnutí, tj. podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu 

na potrestání, jsou ukládána výchovná opatření ve smyslu § 15 odst. 3 ZSVM v průběhu řízení, a 

tedy by se měl souhlas mladistvého s řešením trestní věci uvedenými formami odklonu vztahovat 

i na tyto, a to nehledě na to, že též na jejich následném dodržování záleží, zda se obviněný ve 

zkušební době osvědčí, či nikoli; ukládat výchovná opatření i proti vůli mladistvého by tak 

nebylo příliš praktické a efektivní. Co se pak týče narovnání a odstoupení od trestního stíhání, 

tyto formy odklonu sice představují definitivní vyřešení trestní věci ve smyslu § 15 odst. 1 

ZSVM, avšak pro to, aby neztratila uložená výchovná opatření svého vlastního smyslu ve směru 

nápravy mladistvého obviněného, resp. jeho vlastní snahy po této, měl by být s těmito souhlas 

mladistvého obviněného spojen, a tedy udělen, a to i přesto, že v případě těchto odklonů 

v trestním řízení neexistuje žádná reálná možnost, jak porušení uloženého výchovného opatření 

postihnout. 

Nastíněné problémy by tak bylo na místě v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže v 

souvislosti s přijetím nového trestního řádu ve smyslu dříve uvedeného precizovat. 

 

Odborná literatura se pak dále povětšinou shoduje na tom, že podmínky pro odstoupení 

od trestního stíhání do značné míry přibližují tento institut fakultativnímu zastavení trestního 

                                                 
842 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 113. 
843 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 561. SOTOLÁŘ, A. K uplatnění výchovných opatření vůči 
mladistvým v průběhu trestního řízení a v rámci odklonů od standardního trestního řízení. Trestněprávní revue. 
2004, č. 9, s. 279. 
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stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu.844 Podle ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu 

může státní zástupce, eventuálně soud v řízení před soudem, trestní stíhání zastavit, jestliže 

vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen, 

způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem 

k chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné 

škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. 

Někteří autoři v návaznosti na to navrhují institut odstoupení od trestního stíhání úplně 

zrušit, neboť může jeho účel efektivně plnit právě institut fakultativního zastavení trestního 

stíhání, a to s tím, že namísto speciálního odklonu pro mladistvé tito navrhují vytvořit zvláštní 

podmínky pro aplikaci odklonů upravených v trestním řádu, které by se jako takové vztahovaly 

pouze na mladistvé.845 Jiní autoři pak zachování institutu odstoupení od trestního stíhání 

podporují, a to i přes jeho podobnost s fakultativním zastavením trestního stíhání.846 K této druhé 

skupině autorů se řadím i já, kdy ačkoli jsem si vědoma toho, že veškeré problémy s institutem 

odstoupení od trestního stíhání spojené by mohly být snadno vyřešeny jeho prostým zrušením, a 

že je tento v praxi užíván skutečně pomálu, jsem pro jeho zachování bez dalšího. Pokud se totiž 

podíváme na argumenty zastánců zrušení odstoupení od trestního stíhání, tito povětšinou bez 

bližšího zkoumání uvádí, že nejméně závažné trestní věci by mohl státní zástupce řešit cestou 

zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu, které má pro obviněného stejné 

důsledky jako samotné odstoupení od trestního stíhání. To však není úplně přesné, neboť 

vzpomínané podmínky, ačkoli ne zcela zjevně, zde nejsou koncipovány naprosto identicky; 

nadto pak není možné opomíjet ani samotnou funkci a účel odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého (k tomuto blíže srov. v Kapitole Podstata a účel odklonů v trestním řízení, 

Podkapitole Specifika odklonů v trestním řízení trestních věcech mladistvých, a Kapitole 

Odklony v trestním řízení v trestních věcech mladistvých, uvedené), možnost s tímto efektivně 

spojit, resp. toto podmínit výkonem některého z výchovných opatření apod. Pokud jde pak o ony 

zvláštní podmínky ostatních forem odklonů, které by byly koncipovány pro trestní řízení ve 

věcech mladistvých, zde pak zastánci zrušení odstoupení od trestního stíhání uvádí, že těmito 

míní kupříkladu to, že by škodu za mladistvého mohl uhradit jiný subjekt, a to typicky rodiče, 

anebo by mohl mladistvý v případě podmíněného zastavení trestního stíhání absolvovat probační 

program jakožto alternativu ke složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti. Též na tomto místě však nutno uvést, že již nyní je možné, aby škodu za 

                                                 
844 Srov. např. ŠČERBA, F.; COUFALOVÁ, B. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016, s. 67. 
845 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 129 – 130. 
846 Srov. např. HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 47. 
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mladistvého, za splnění dalších podmínek (k tomuto blíže srov. v Kapitole Odklony v trestním 

řízení v trestních věcech mladistvých uvedené), uhradili jeho rodiče, anebo osoby jiné, a pokud 

jde o možnost absolvovat v případě podmíněného zastavení trestního stíhání probační program, 

pak s takovou možností počítá již § 68 ZSVM. 

Shrneme-li tak vše dříve uvedené, právě existence odstoupení od trestního stíhání otevírá 

skutečnou možnost individualizace přístupu k alternativnímu řešení trestních věcí mladistvých 

provinilců.847 

 

Dále pak, pokud jde o stadia trestního řízení, v rámci kterých lze o odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého rozhodnout, de lege ferenda navrhuji rozšířit tento způsob 
skončení věci též do zkráceného přípravného řízení, když podle mého názoru není žádného 

racionálního důvodu, aby v tomto tímto významným způsobem nemohlo býti rozhodnuto.848 

 

Soud na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání nemůže o 

odstoupení od trestního stíhání rozhodnout v řízení odvolacím.849 Někteří autoři však 

s uvedeným nesouhlasí a např. podle Šámala je možné, aby bylo o odstoupení od trestního 

stíhání rozhodnuto též v odvolacím řízení, ačkoli tak § 257 tr. řádu výslovně nestanoví;850 

uvedené je přitom dovozováno z toho, že by nebylo logické, aby o podmíněném zastavení 

trestního stíhání a narovnání mohl odvolací soud rozhodnout a o odstoupení od trestního stíhání 

nikoli. Obdobně Draštík uvádí, že „není analogické uplatnění postupu odvolacího soudu podle § 

257 odst. 1 písm. d) tr. řádu přes absenci výslovné zákonné úpravy vyloučeno v řízení proti 

mladistvému u rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání, které se vedle podmíněného 

zastavení trestního stíhání a narovnání řadí mezi zvláštní způsoby řízení. Nadto je tomuto druhu 

zvláštního řízení v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže jak v přípravném řízení, tak i v řízení 

před soudem oproti ostatním dávána přednost.“851 Uvedené úvahy mi však nepřipadají jakkoli 

přesvědčivé, nadto pak nutno hledět k tomu, že je-li dán v příslušném ustanovení taxativní výčet 

rozhodovacích možností odvolacího soudu, pak analogie, ač ve prospěch pachatele, není na 

                                                 
847 BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 179. 
848 Shodně též ŠČERBA, F. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. Bulletin advokacie. 2006, 
č. 5, s. 24. 
849 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 123. 
BRUCKNEROVÁ, E. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 
185. 
850 ŠÁMAL, P.; GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3055. 
851 DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 393 – 394. 
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místě;852 pokud bychom rozhodovací možnosti odvolacího soudu takto analogicky rozšiřovali, 

bylo by možné dojít k závěru, že tento může učinit snad každé rozhodnutí. Dále pak, snad jen 

stěží nebude v takto pokročilé fázi řízení na trestním stíhání mladistvého veřejný zájem. 

Uvedený stav je tak zapotřebí řešit nanejvýše případně legislativně, nikoli tedy uvedeným 

ohýbáním zákona a podobnými výklady ad absurdum (k tomuto blíže srov. dále k dovolání a 

obnově řízení uvedené). 

 

Podle části odborné literatury lze proti pravomocnému usnesení o odstoupení od trestního 

stíhání podat též dovolání a návrh na povolení obnovy řízení,853 neboť toto v sobě obsahuje 

výrok o zastavení trestního stíhání; tomuto názoru přitom přisvědčuje i judikatura, kdy Nejvyšší 

soud ČR k dovolání v minulosti uvedl, že „po nabytí účinnosti zákona č. 218/2003 Sb., o 

soudnictví ve věcech mládeže, je namístě vztáhnout ust. § 265b odst. 1 písm. f) tr. řádu 

analogicky i na případy rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání mladistvých podle § 70 

odst. 1 ZSVM, neboť s tímto rozhodnutím je obligatorně spojeno zastavení trestního stíhání (§ 70 

odst. 2 ZSVM) (...). V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. řádu lze (mimo 

jiné) namítat nesprávnost rozhodnutí souvisejícího se zastavením trestního stíhání, tj. obligatorní 

zastavení trestního stíhání, fakultativní zastavení trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního 

stíhání podle § 307 tr. řádu, schválení narovnání podle § 309 tr. řádu a násl. a odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého spojené se zastavením trestního stíhání.“854 

Na prvém místě však, ve vztahu k dovolání je výše uvedenými autory opomíjeno, že o 

odstoupení od trestního stíhání nemůže být v současné době rozhodnuto v odvolacím řízení 

(srov. § 265a odst. 1, 2 tr. řádu a contrario a k tomuto dříve v textu této Kapitoly uvedené). Dále 

pak, jak uvádí Jelínek, výčet rozhodnutí uvedených v ustanovení § 265a odst. 1, 2 a § 277 tr. 

řádu je taxativní a jejich okruh nelze rozšiřovat ani s použitím analogie ve prospěch 

obviněného.855 Podporou uváděného přitom může být též v Pokynu obecné povahy nejvyšší 

státní zástupkyně č. 8 z roku 2009 uvedené, a sice že ustanovení § 174a tr. řádu, tj. pravomoc 

nejvyššího státní zástupce do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních 

zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 tr. řádu, o zastavení trestního stíhání nebo 

                                                 
852 Srov. JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 68 – 69. 
853 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 598 – 599. FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. 
Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 740. 
854 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 11 Tdo 426/2004 ve spojení s usnesením Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. 5 Tdo 1621/2008. 
855 Srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 302/2012. JELÍNEK, J. 
Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 68 – 69 a 710. DRAŠTÍK, A. Trestní řád: komentář. II. díl. 
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 450. 
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o postoupení věci, nedopadá na případ podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání a 

odstoupení od trestního stíhání, ačkoli pokud jde o narovnání a odstoupení od trestního stíhání, 

pak tato rozhodnutí jako taková obsahují výrok o zastavení trestního stíhání.856 Nadto, tímto 

způsobem bychom mohli opět postupně rozvolnit předpoklady či rozšířit rozhodnutí, která lze 

napadnout dovoláním a návrhem na povolení obnovy řízení, skoro na rozhodnutí každé. 

Konečně snad, pokud by počítal trestní řád s možností napadnout odstoupení od trestního stíhání 

dovoláním či návrhem na povolení obnovy řízení, neuváděl by v předmětných výčtech výslovně 

ani narovnání, které se jako takové taktéž pojí s výrokem o zastavení trestního stíhání. 

V budoucnu by však měl nový trestní řád podle Věcného záměru nového trestního řádu 

z roku 2008 obsahovat následující ustanovení: „O návrhu na povolení obnovy řízení, které 

skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, a řízení, které skončilo pravomocným 

usnesením soudu o zastavení trestního stíhání, včetně schválení narovnání a odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého, o postoupení věci jinému orgánu nebo o podmíněném zastavení 

trestního stíhání bude rozhodovat soud, jenž je nadřízen soudu, který ve věci rozhodl v prvním 

stupni (...). O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným usnesením státního 

zástupce o zastavení trestního stíhání, včetně schválení narovnání a odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého, o postoupení věci jinému orgánu nebo o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, bude rozhodovat soud, jenž je nadřízen soudu, který by byl příslušný rozhodovat o 

obžalobě.“857 Současný nedostatek, resp. teoretické a praktické spory stran analyzovaného, by 

tak měly být, alespoň pokud jde o obnovu řízení, jednoznačně vyřešeny. 

 

Konečně pak v případě mladistvých obviněných ještě jedenkráte nutno zdůraznit význam 

a přínos mediace v trestních věcech a de lege ferenda doporučit zvážení zavedení inspirativního 

restorativního programu rodinných skupinových konferencí (family group conferences) po 

vzoru zejména novozélandské právní úpravy,858 samozřejmě za jejího přizpůsobení lokálním 

podmínkám. Rodinná skupinová konference uplatňovaná na Novém Zélandu od roku 1989 je 

určitou schůzkou společenství lidí, jež bylo nejvíce zasaženo trestným činem mladistvého, tj. 

oběť, pachatel, jejich rodiny, přátelé a další pro tyto důležité osoby, konanou za účelem dohody 

o dalším postupu po spáchání činu. Samotná schůzka je organizována tzv. koordinátorem pro 

trestní soudnictví mladistvých (youth justice coordinator), jenž působí jako zprostředkovatel 
                                                 
856 Shodně též ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 
124. 
857 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). 2008, s. 98 [cit. 28. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460>. 
858 Tento způsob řešení trestních věcí byl akceptován i v Austrálii a následně se přenesl též do dalších zemí jako 
např. USA. 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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(mediátor) mezi jednotlivými účastníky. Všechny dotčené strany na této schůzce uvedou, jak 

byly trestným činem zasaženy, a jak by bylo možné jím způsobené škody napravit. Účastí 

takového širšího okruhu lidí dotčených trestným činem se má docílit toho, že si mladistvý 

pachatel lépe uvědomí své jednání, jeho následky a společenský dosah. Pokud jde o konkrétní 

procesní postup, po představení účastníků schůzky se popíše trestný čin a mladistvý se k tomuto 

buď přihlásí, či nikoli. Pokud mladistvý svou účast na trestném činu nepopírá, poté se tomuto 

doporučí, aby nejprve popsal své jednání a to, co ho k tomuto motivovalo. Poté pohovoří oběť, 

jestliže si to přeje, a následně popíší další účastníci schůzky, jak je konkrétně projednávaný 

trestný čin ovlivnil a vyjádří své subjektivní pocity vůči pachateli (např. zklamání důvěry, hanba, 

lítost). Následně dojde k výměně názorů ohledně toho, jak by se měla celá záležitost dát do 

pořádku a nalezne se řešení, s níž budou spokojeni všichni účastníci.859 

Tyto rodinné skupinové konference se podle studií vyznačují vysokou mírou spokojenosti 

účastníků, vyšším pocitem satisfakce na straně poškozeného a nižší mírou recidivy mladistvého 

pachatele.860 Někteří by jistě mohli oponovat, že pro tuto určitou formu, můžeme říci, mediace, u 

nás nejsou společenské podmínky; to však nepokládám za pádný argument. Daleko větší 

problém by mohla podle mého názoru představovat politická vůle, resp. současné fungování 

orgánů činných v trestním řízení a Probační a mediační služby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
859 Srov. MIERS, D. The international development of restorative justice. In: JOHNSTONE, G.; VAN NESS, D. 
Handbook of Restorative Justice. Portland: Willan Publishing, 2007, s. 447 – 467. MAXWELL, G.; MORRIS, A. 
Restorative justice and reconviction. Contemporary Justice Review. 2002, č. 5, s. 133 – 146. MAXWELL, G.; 
MORRIS, A.; HENNESSEY H. Conferencing and restorative justice. In: SULLIVAN, D.; TIFFT, L. Handbook of 
Restorative Justice. Abingdon: Oxon, 2008, s. 91 – 107. 
860 United Nations. Handbook on restorative justice programmes. Vienna: United Nations, 2006, s. 20 a násl. [cit. 5. 
5. 2018]. Dostupné z WWW: 
<https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf>. VYSUDIL, F. 
Trestnopráva úprava trestania mladistvých v teoretických súvislostiach restoratívnej justície. Trestněprávní revue. 
2015, č. 11 – 12, s. 264. KARABEC, Z. Koncept restorativní justice. In: KARABEC, Z. Restorativní justice. 
Sborník příspěvků. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 12 a 88. 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
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Závěr 

 

Hlavním cílem této disertační práce bylo zejména akcentovat po provedení detailní 

analýzy problematiky odklonů v trestním řízení jak teoretická, tak praktická úskalí a slabá místa 

české právní úpravy odklonů v trestním řízení a současně s tím nabídnout řešení, která by 

směřovala ke zlepšení současného právního stavu odklonů v trestním řízení a odstranění jejich 

nedostatků tak, aby se tyto staly efektivnějšími a pro trestní řízení snad též o mnoho více 

prakticky realizovatelnějšími nástroji. 

V 90. letech 20. století se česká trestní justice potýkala s problémy je jako nedostatečná 

kapacita věznic, dlouhé, náročné a nákladné trestní řízení, negativní aspekty výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody a absolutní přehlížení v té době zejména v západních 

zemích Evropy, Kanadě, USA, Austrálii, Novém Zélandu, Jihoafrické republice a některých 

dalších státech reflektovaných myšlenek restorativní justice. 

Jako nejvhodnější a nejefektivnější z dlouhé řady způsobů řešení nastíněných problémů 

fungování trestní justice bylo odbornou literaturou a praxí shledáváno zavedení či rozšíření 

alternativních opatření, neboť takový způsob řešení umožňuje při současném využití 

kvalifikovaných pracovníků Probační a mediační služby dodržet vysoké nároky na věcnou 

správnost a spravedlnost rozhodnutí, aktivuje strany soudního řízení a posiluje v nich vědomí 

odpovědnosti za navrhovaná řešení, umocňuje pocit spravedlnosti justičního systému, vytváří 

podmínky pro důkladnou individualizaci posouzení každého jednoho případu, přispívá k řešení 

problému nedostatečné kapacity věznic a je perspektivní též z hlediska prevence kriminality a 

předcházení dalším konfliktům. V plném souladu s tímto, za respektování dlouhé řady 

mezinárodních dokumentů problematiky odklonů v trestním řízení se dotýkajících a akceptace 

dříve uvedeného myšlenkového proudu restorativní justice, k nápravě nastalé situace a k 

renovaci paradigmatu trestání v České republice měl v 90. letech 20. století napomoci vyvážený 

systém trestněprávních alternativ, včetně jejich procesněprávní větve, tj. odklonů v trestním 

řízení. 

Už pokud jde však o samotné chápání pojmu odklonu v trestním řízení, pak na tomto 

místě vždy existovala a do dnešního dne existuje značná pluralita a samotný pojem odklonu 

v trestním řízení je mnohovýznamový. To dále přirozeně zapříčiňuje též diskuse ohledně 

zařazení toho kterého právního institutu pod tento pojem. Jinými slovy, tak jako se lze v 

trestněprávní nauce setkat s mnoha různými definicemi a kategorizacemi odklonu v trestním 

řízení, tak se lze v důsledku takového stavu setkat s různým náhledem na to, která rozhodnutí či 
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procesní situace je pod pojem odklonu v trestním řízení ještě možné řadit a která již nikoli; 

pokud jde přitom o současnou českou trestněprávní teorii, pak podle této je na odklon v trestním 

řízení možné nazírat dokonce až čtverým možným způsobem. Na tomto místě přinesla tato 

disertační práce vymezení základních znaků společných všem odklonům v trestním řízení, spolu 

s tím nový náhled na pojem odklonu v trestním řízení a tím i na to, co pod tento zastřešující 

pojem správně řadit a co nikoli. Zejména pak pokud jde o trestní příkaz a dohodu o vině a trestu, 

pod jednu homogenní kategorii spolu s typickými odklony v trestním řízení není možné řadit též 

instituty, které ústí ve vyslovení viny a uložení trestu pouze pro podobné procesní aspekty v 

podobě odchylky od standardně probíhajícího trestního řízení; tak často mezi odklony v trestním 

řízení řazený trestní příkaz a dohoda o vině a trestu, resp. řízení o ní, spíše než odklon v trestním 

řízení představují zvláštní formy (způsoby) trestního řízení, alternativy ke standardnímu 

trestnímu řízení, resp. v případě trestního příkazu zvláštní druh rozhodnutí v trestním řízení. Jako 

takové však tyto instituty nepředstavují alternativní způsob řešení trestní věci (alternativní 

opatření), neb jako takové především vyústí v rozhodnutí, v němž bude stanovena vina 

obviněného trestným činem a tomuto uložen trest, v případě dohody o vině a trestu pak dokonce 

třeba i nepodmíněný trest odnětí svobody. Tento závěr je pak v práci podpořen dlouhou řadou 

dalších argumentů. 

Tak nebo tak, ke genezi odklonů v českém trestním řízení došlo za respektování 

ústavněprávních a mezinárodněprávních limitů v 90. letech 20. století. Řešení dříve uvedených 

problémů české trestní justice prostřednictvím těchto institutů lze přitom považovat za řešení 

vítané a žádoucí. 

Odklony v trestním řízení jsou tradičně spojovány s mnoha výhodami. Tyto jsou 

pojímány zejména jako nástroje, prostřednictvím kterých lze dosáhnout racionalizace systému 

trestní justice, účelné a efektivní výchovy a preventivního působení na obviněného za 

současného vyvarování se jeho nadměrné stigmatizace, reflexe s odklony v trestním řízení 

neodmyslitelně spjatých principů restorativní justice, v té souvislosti řádné ochrany práv a zájmů 

osoby trestným činem poškozené a tím nalezení a používání méně intenzivní, avšak stále 

dostatečně efektivní formy státního donucení. Specifický účel pak naplňují odklony v trestním 

řízení, pokud jde o trestní řízení ve věcech mladistvých. Jak bylo v práci blíže rozebráno, 

neopominutelnou roli hrají odklony v trestním řízení též v případě trestní odpovědnosti 

právnických osob. 

Odklony v trestním řízení tak představují nástroj konstruktivní, účelné diferenciace 

trestné činnosti a individualizace trestního postihu, to vše za plného dodržení subsidiární úlohy 

trestní represe a principu proporcionality. Odklony v trestním řízení přitom zasahují nikoli pouze 
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do trestního práva procesního, nýbrž do celkového systému trestního práva, když tyto představují 

procesní řešení otázky, jež je však tradičně hmotněprávní, tj. reakce na trestný čin, která 

efektivně reaguje na porušení právních norem s tím, že nedovolí obviněnému, aby zůstal 

beztrestný, za současné reflexe oprávněných zájmů státu, společnosti, obviněného a 

poškozeného. Jak přitom ze všeho dříve uvedeného vidno, lze konstatovat, že konečný účel 

odklonů v trestním řízení je pro jejich sankční charakter velmi podobný účelu trestu, tj. udržení 

společenského řádu, kdy pouze prostředky k dosažení tohoto cíle jsou odlišné. Odklony tak 

nemohou být v žádném případě vnímány jako projev jakéhosi cíleného zmírnění trestní 

spravedlnosti, jak se mnohdy nesprávně děje. 

Pokud jde však o uvedenou obecnou koncepci odklonů v trestním řízení, pak tyto se staly 

též terčem odborné kritiky, která zejména uvádí, že odklony v trestním řízení zakládají 

s ohledem na jejich nenárokovou povahu nerovnost před zákonem, jež lze spatřovat v tom, že s 

pachateli stejných trestných činů není za jinak stejných podmínek zacházeno stejně, přičemž 

důvodem, proč v jednom takovém případě bude aplikováno např. podmíněné zastavení trestního 

stíhání a ve druhém nikoli, může být pouze prostá nevole státního zástupce přistoupit k 

takovému řešení trestní věci; nenárokovou povahou odklonů v trestním řízení tak podle kritiků 

těchto často dochází k nedůvodnému zvýhodnění obviněného, resp. k obcházení systému 

trestního soudnictví. Někteří pak v této souvislosti hovoří dokonce i o vytvoření nového modelu 

kabinetní justice, kdy absentuje jakákoli transparentnost rozhodování o odklonu v tom kterém 

případě a s tím související kontrola ze strany veřejnosti. 

V práci byly detailně zkoumány podmínky stanovené trestním řádem, resp. zákonem o 

soudnictví ve věcech mládeže, pro aplikaci té které formy odklonu v trestním řízení a postup 

orgánů činných v trestním řízení při této; současně s tím pak bylo upozorňováno na četné 

výkladové a aplikační problémy, jež danou právní úpravu provázejí. Co z uváděného přitom 

vyplynulo, je to, že i přes četné novelizace není právní úprava těchto institutů v českém trestním 

řádu a v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže stále stoprocentně dokonalá a jako taková 

vykazuje celou řadu, ať už méně, anebo více podstatných nedostatků a teoretických problémů, 

které se do jisté míry odrážejí následně též v oblasti jejich praktické aplikace. 

V práci byla provedena podrobná analýza statistických údajů vztahujících se k aplikaci 

jednotlivých forem odklonu v trestním řízení v letech 2013 – 2017, a to separátně, pokud jde o 

dospělé pachatele, mladistvé pachatele a pachatele právnické osoby. V obecné rovině lze 

konstatovat, že vývoj aplikace jednotlivých forem odklonu v trestním řízení v posledních pěti 

letech lze považovat za převážně stabilizovaný, popř. pozvolně klesající. Co je přitom při 

nahlédnutí do statistických údajů hned na prvý pohled zřejmé, je aplikační roztříštěnost 
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jednotlivých forem odklonu v trestním řízení. Kromě vzpomínaných vad samotné právní úpravy 

je tento stav dán zejména již zmiňovanou nenárokovou povahou odklonů v trestním řízení. V 

návaznosti na tuto skutečnost, s významnými rozdíly co do aplikace jak odklonů v trestním 

řízení v obecné rovině, tak jednotlivých forem odklonu, se lze setkat v jednotlivých regionech 

(krajích) České republiky. 

Aktuální statistická data pak rozhodně nepředstavují maximum možného využití odklonů 

v trestním řízení. Pokud jde o praktickou aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání, tuto 

lze mít za relativně dostatečnou. Za poměrně uspokojivou lze mít též aplikaci podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání, která je relativně stabilizovaná i přes klesající počet 

vedených zkrácených přípravných řízení. Alarmující je však velmi nízká, ne-li skoro 

nedetekovatelná, frekvence užívání institutu narovnání. Velmi zarážející je přitom na tomto 

místě zejména nulový počet schválených narovnání v případě mladistvých pachatelů. S velmi 

nízkou mírou aplikace se lze setkat v případě mladistvých pachatelů též v případě institutu 

odstoupení od trestního stíhání. Příčin dříve uvedeného stavu je více; pouze zjednodušeně 

řečeno, tyto souvisí nejen s nedokonalou právní úpravou, nýbrž též se samotným přístupem 

orgánů činných v trestním řízení, ale i obviněných k uváděným formám odklonu v trestním 

řízení. 

Překvapivé na tomto místě může být pak dále například to, že odklony v trestním řízení 

jsou aplikovány ve skoro stejné míře, pokud jde o přípravné řízení a řízení před soudem; 

rozhodnutí o těchto v přípravném řízení jen nepatrně převažuje. Jak bylo přitom v práci hned na 

několika místech uváděno, aby byly odklony v trestním řízení dostatečně s to plnit svůj účel, k 

jejich aplikaci by mělo docházet především v přípravném řízní. Na druhou stranu však mohou 

být splněny podmínky pro jejich realizaci až v řízení před soudem, popř. jejich splnění může 

reflektovat až soud; lze tak pouze konstatovat, že je jistě chvályhodné, že odklony v trestním 

řízení nejsou v praxi opomíjeny ani ze strany trestních soudů. Povšimnout si lze pak též 

kupříkladu toho, že ustanovení § 179g odst. 2 tr. řádu a § 307 odst. 2 tr. řádu jsou užívány i přes 

volání praxe a nauky po nutnosti zakotvení takových ustanovení do trestního řádu spíše jen 

výjimečně. 

V případě odklonů aplikovaných v trestních řízeních vedených proti právnickým osobám 

je pak zřejmé, že orgány činné v trestním řízení se stále poněkud hledají. Především povšimnutí 

hodné je na tomto místě zejména to, že narovnání bylo v případech trestní odpovědnosti 

právnických osob schváleno pouze jedenkrát a pokud jde o odklony aplikovatelné ve zkráceném 

přípravném řízení, pak k jejich uplatnění došlo pouze velmi sporadicky v letech 2014 a 2015. 

Hrát svou roli může na tomto místě zejména poněkud specifický charakter trestné činnosti 
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právnických osob anebo jejich povaha, kdy trestné činy jsou velmi často páchány právnickými 

osobami, tzv. prázdnými schránkami. 

Pro účely komparace české právní úpravy odklonů v trestním řízení byla v práci zvolena 

právní úprava slovenská a rakouská. S těmito zeměmi máme totiž nikoli jen stejné historické 

právní kořeny, a tedy jsou tyto pro účely komparace vhodné, avšak právní úprava v těchto 

zemích pro nás může být jistě inspirativní, a to zejména pokud jde o korekci české právní úpravy 

stávajících forem odklonu v trestním řízení a instituty, které naše právní úprava nezná. 

Jak bylo již dříve uvedeno, ve stávající právní úpravě odklonů v trestním řízení lze nalézt 

mnoho, ať už větších, anebo menších nedostatků, které brání využívání jejich skutečného 

potenciálu. Ačkoli jsem si vědoma skutečnosti, že v oblasti trestního práva je v současné době 

potřeba přednostně řešit spíše otázky jiné, je bez debat, že bude zapotřebí veškeré tyto 

nedostatky a problémy pro futuro postupně odstranit. V návaznosti na uvedené, v práci byly 

desítky stran textu věnovány návrhům de lege ferenda, kdy alespoň některé z těchto by bylo 

vhodné reflektovat v právní úpravě nového trestního řádu. Podkapitola uvádějící návrhy de lege 

ferenda si však neklade za cíl představit názory jaksi kategorické povahy, ba naopak; cílem této 

je vyvolat seriózní diskusi k tématu. 

Komise pro nový trestní řád do dnešního dne mnoho informací ohledně budoucího místa 

odklonů v trestním řízení v novém trestním řádu a jejich právní úpravy nezveřejnila. Tato 

skutečnost je však s přihlédnutím k postupu rekodifikačních prací, jež se dosud zaměřují již 

několik let stále zejména na základní koncepční otázky nového trestního řádu a závažnější 

otázky nového trestního procesu, do jisté míry pochopitelná. Některé úvahy stran odklonů v 

trestním řízení v budoucí úpravě trestního řádu byly však veřejnosti představeny již ve 

Východiscích a principech nového trestního řádu z roku 2014, resp. ve Věcném záměru nového 

trestního řádu z roku 2008, z něhož zmíněná Východiska a principy nového trestního řádu 

podstatnou měrou vycházejí. Mé dříve uvedené přání reflexe alespoň některých návrhů de lege 

ferenda zůstává přitom spíše nenaplněno, když pokud jde o budoucí vizi nového trestního řádu, 

na místě odklonů v trestním řízení jsou sice plánovány určité změny, které lze z převážné části 

kvitovat, avšak některé, zejména ty skutečně podstatné, změny stran těchto jsou zákonodárcem 

zcela opomíjeny. 

Závěrem, navzdory všemu dříve uvedenému jsem i nadále přesvědčena, že odklony v 

trestním řízení mají v moderním trestním právu své nezpochybnitelné místo, když jako takové 

představují zejména účinný trestněprávní nástroj či reakci na méně závažné, skutkově i právně 

jednodušší trestní věci a kromě toho umožňují dosáhnout i dalších žádoucích efektů jako je 
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urovnání konfliktního vztahu mezi pachatelem trestného činu a poškozeným, rychlejší dosažení 

náhrady škody poškozeným anebo snazší resocializace pachatele.  
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Odklony v trestním řízení 

Abstrakt 
 

Tato disertační práce poskytuje ucelený výklad o odklonech v trestním řízení, důležité 

součásti moderního trestního procesu. Úvodem práce je v obecné rovině pojednáno o samotných 

důvodech zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do českého trestního práva a 

jejich současné systematice. Po tomto následuje obsáhlý výklad k vývoji pojmu odklonu 

v trestním řízení a jeho současnému chápání v české právní nauce, v němž panuje zřetelná 

pluralita; v návaznosti na vzpomínané uvádí autorka práce vlastní znaky odklonu v trestním 

řízení a v souvislosti s těmito pak polemizuje nad zařazením některých institutů trestního práva 

procesního pod odklon v trestním řízení jakožto zastřešující pojem. Po detailním osvětlení 

uváděného následuje teoretický výklad o mezinárodních iniciativách v oblasti odklonů v trestním 

řízení, po němž jsou již vzpomenuty nejvýznamnější milníky geneze jednotlivých forem odklonu 

v českém trestním řízení, a to za současně neodmyslitelného přihlédnutí k ústavněprávním a 

mezinárodněprávním limitům těchto institutů. V práci je dále podrobně pojednáno též o samotné 

podstatě a účelu odklonů v trestním řízení. Druhá část textu práce je věnována zevrubné 

teoretické analýze jednotlivých forem odklonu v trestním řízení, tj. podmíněného zastavení 

trestního stíhání, narovnání, odklonů ve zkráceném přípravném řízení a odklonů v trestním řízení 

v trestních věcech mladistvých, konkrétně pak zejména podmínek stanovených trestním řádem, 

resp. zákonem o soudnictví ve věcech mládeže pro jejich aplikaci a postupu orgánů činných 

v trestním řízení při této. Poslední část textu práce představuje část praktická, komparativní a 

úvahová, kdy v rámci této je autorkou práce provedena obsáhle komentovaná, detailní analýza 

statistických údajů týkajících se praktické aplikace každé jedné formy odklonu v českém 

trestním řízení v posledních pěti letech, a to separátně, pokud jde o dospělé pachatele, pachatele 

mladistvé a pachatele právnické osoby. V práci není opomenut ani rozbor vybrané zahraniční 

právní úpravy odklonů v trestním řízení, konkrétně pak slovenské a rakouské, a to za její 

současné komparace s právní úpravou českou. Práce je zakončena částí, která je prvně věnována 

recentním úvahám českého zákonodárce stran budoucí právní úpravy odklonů v trestním řízení 

v novém trestním řádu; v návaznosti na veškeré poznatky nabyté autorkou v průběhu tvorby 

práce pak tato závěrem vymezuje zřejmě nejvíce problematické aspekty jednotlivých forem 

odklonu v trestním řízení, a to za současného navržení série možných změn, které by směřovaly 

ke zkvalitnění současného právního stavu a odstranění nedostatků právní úpravy odklonů 

v trestním řízení obsažené v trestním řádu a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže tak, aby se 



 

 

 

346 

tyto staly efektivnějšími a pro trestní řízení snad též o mnoho více prakticky realizovatelnějšími 

nástroji. 

 

Klíčová slova: Trestní řízení; alternativní způsoby řešení trestních věcí; odklony v trestním 

řízení. 
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Diversions in the criminal proceedings 

Abstract 
 

This dissertation provides a comprehensive account of diversions in the criminal 

proceedings, which constitute an important part of the modern criminal process. The introduction 

of the dissertation deals with the reasons for introducing of alternative ways of dealing with 

criminal matters into Czech criminal law and its current taxonomy. This is followed by a broad 

description of the development of the term “diversion” in the criminal proceedings and the 

current understanding of this term in Czech law (where is a plurality of opinion in this respect). 

In connection therewith, the author presents her opinion on the elements of a diversion, and 

subsequently questions, whether several instruments used in the criminal proceedings should be 

categorized as a diversion. The aforementioned is followed by a theoretical treatise on the 

international initiatives in the area of diversions in the criminal proceedings, after which the most 

significant milestones in the genesis of the various forms of diversion in Czech criminal 

proceedings are already mentioned; at the same time the constitutional and international 

limitations connected with these institutes are discussed. The thesis also deals in detail with the 

very nature and purpose of diversions in the criminal proceedings. The second part of the thesis 

is devoted to a detailed theoretical analysis of the different forms of diversion in the criminal 

proceedings, i.e. conditional discontinuance of criminal prosecution, settlement in the criminal 

proceedings, diversions in shortened preparatory proceedings and diversions in juvenile cases, in 

particular conditions set forth  by the Criminal Procedure Code, or the Act on Juvenile Liability 

for Unlawful Acts and on Prosecution of the Juveniles for their application and for the  

Application and for the conduct of the law enforcement bodies of this. The last part of the text of 

the thesis represents a practical, comparative and reflective part of the dissertation, in which the 

author provides a detailed commentary and analysis of statistical data concerning the practical 

application of each form of diversion in Czech criminal proceedings over the last five years with 

respect to adult offenders, juvenile offenders and legal entities. The dissertation also includes an 

analysis of selected foreign legal regulation of diversions in the criminal proceedings, namely 

Slovak and Austrian, for its current comparison with the Czech legal regulation. The work is 

concluded by a part devoted to recent considerations of the Czech legislator regarding the future 

legal regulation of diversions in the criminal proceedings in the new Criminal Procedure Code; 

which are confronted with the findings covered in this dissertation. This part clearly determines 

not only the problematic aspects of the various forms of diversion in the criminal proceedings, 
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but also proposes a series of possible changes aimed at improving the current legal framework 

and removing the deficiencies of legal regulation of diversions in the criminal proceedings 

contained in the Code of Criminal Procedure and the Act on Juvenile Liability for Unlawful Acts 

and on Prosecution of the Juveniles, so that they become more effective and perhaps more 

practical tools in the criminal proceedings. 

 

Klíčová slova: Criminal proceedings; alternative ways of dealing with criminal matters; 

diversions in the criminal proceedings. 
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