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Úvod 

„Společnost bráníc se zločinu sama si při tom vývojem času vytýčila meze, vedena jsouc stále víc 

a více snahou, nepřekročovati míru nezbytné nutnosti. Zákrok proti zločinu je operace 

na vlastním těle a s tohoto hlediska je posuzovati její nutnost i její rozsah.“1 Právě těmito slovy 

uvozuje Albert Milota jedinou monografii, která se kdy v české odborné literatuře podrobněji 

zabývala působností trestních zákonů, resp. toliko působností časovou. Zbylými působnostmi se 

patrně měly zabývat navazující díly (kniha je označena jako „Díl I“), k jejich vydání však již 

nedošlo, ačkoli zmíněný autor žil, aktivně tvořil a společensky se angažoval ještě dalších 18 let.2 

Citovaná věta podle mého názoru vystihuje podstatu důležitosti působnosti trestních 

zákonů, neboť ta stanovuje základní meze (rozsah), v rámci nichž smí stát pachatele pro jeho 

jednání trestně stíhat. 

Pozornost, která bývá působnosti trestních zákonů běžně věnována například 

ve vysokoškolských učebnicích či v jiné odborné literatuře, by mohla na první pohled 

naznačovat, že jde o materii spíše stručnou (minimálně nepříliš rozsáhlou) a poměrně jasnou, 

jíž není třeba věnovat většího prostoru. Opak je pravdou. Působnost trestních zákonů představuje 

téma velmi rozsáhlé a rozmanité, její úpravu nalezneme v různých hmotněprávních i procesních 

předpisech, na úrovni běžných zákonů i ústavních předpisů a mezinárodních dohod. Bližší 

teoretický výzkum i řešení konkrétních praktických případů pak přináší nutnost zabývat se řadou 

dílčích otázek, a to nejen z oblasti trestního práva, ale i z řady dalších právních odvětví. 

Předmětem zájmu dokonce nemusí být pouze platná právní úprava. Ve prospěch 

pachatele totiž může svědčit právní úprava již neúčinná, kterou je v takovém případě nutno 

aplikovat. 

                                                 
1  Milota, A. Působnost zákonů trestních. Díl I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1922, s. 9. 

2  Prof. JUDr. Albert Milota, nar. 8. dubna 1877, zem. 22. prosince 1940. V letech 1925 a 1926 a následně v letech 

1929 a 1930 děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Bratislavě, v letech 1930 a 1931 rektor Univerzity 

Komenského a v letech 1929 až 1939 senátor Národního shromáždění Československé republiky. Všem 

působnostem se autor ještě stručně věnoval ve své publikaci Učebnice obojího práva trestního, platného 

v Československé republice. Právo hmotné. Kroměříž: Nakladatelství a knihkupectví J. Gusek, 1926, s. 8 a násl. 
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Působnost trestních zákonů není sama pouze jedním dílčím tématem. Ve skutečnosti jde 

o čtyři samostatná rozsáhlá témata, každé z nich s bohatou historií teoretického, zákonného 

i judikaturního vývoje. Zároveň jde však o témata úzce propojená, neboť jejich prostřednictvím 

řešíme základní otázky, kdy (časová), kde (místní) a kým (osobní) musí být spácháno určité 

konkrétní jednání, které porušuje či ohrožuje určitý společenský vztah či zájem, který je trestním 

právem chráněn (věcná), aby mohlo být toto jednání posuzováno a stíháno podle českých 

trestněprávních předpisů jako trestný čin. 

Lze dokonce říci, že jde o otázky, které by měly být tím, kdo příslušné trestněprávní 

předpisy interpretuje anebo aplikuje, při úvahách o vyvození trestní odpovědnosti konkrétní 

fyzické nebo právnické osoby zkoumány jako primární. Zjištění, že trestní zákony nelze 

na konkrétní jednání vůbec použít, neboť nespadá do jeho působnosti, znamená v podstatě konec 

úvah nad dalšími otázkami trestní odpovědnosti. Vynětí z působnosti může být i pouze dočasné, 

v takovém případě je zapotřebí náležitě modifikovat další procesní postup. Některým aspektům 

je navíc nutno věnovat průběžnou pozornost, neboť vliv může mít i pozdější změna zákona 

či statusu pachatele, resp. osoby, proti níž se trestní řízení vede (nová právní úprava je 

pro pachatele příznivější, začne požívat imunity apod.). 

Působnost trestních zákonů je tématem stále živým a aktuálním, a to jak z pohledu 

odborné, tak i laické veřejnosti, neboť předmětem úvah obou těchto skupin bývají například 

otázky, co by mělo, či nemělo být trestným činem, tedy v jakém ohledu je na místě zpřísnit 

či zmírnit trestní represi. Tato otázka spadá do problematiky věcné působnosti trestních zákonů. 

Neustále diskutovanou otázkou rovněž je, jak široký či úzký by měl být rozsah 

hmotněprávní či procesněprávní exempce (imunity), u jakých osob tuto exempci zrušit či naopak 

zavést. V konkrétním případě se již v podstatě celá desetiletí vedou zejména debaty o imunitě 

členů zákonodárných sborů, tedy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. 

Rozsah vynětí těchto osob z dosahu trestněprávních předpisů byl až do nedávné doby i ze strany 

odborné veřejnosti dlouhodobě kritizován jako nelogický a v demokratickém právním státě 

neudržitelný. Ačkoli se jednalo ze své povahy o imunitu procesní, která by měla být toliko 

dočasná, mohlo mít toto vynětí v konečném důsledku hmotněprávní, tedy trvalé důsledky 

(srov. výklad dále v příslušné kapitole). Po příslušné změně zákona byl tento nedostatek 

napraven, nicméně debaty o smyslu imunity a jejím rozsahu budou bezpochyby pokračovat 

i nadále. Všechny tyto otázky spadají pod úvahy o osobní působnosti trestních zákonů. 
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Relativně nedávné přijetí trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. přináší ještě dnes praktické 

otázky při posuzování toho, která právní úprava je pro pachatele příznivější. I v současné době se 

totiž vedou trestní řízení o činech spáchaných před účinností tohoto zákona, tj. do 31. prosince 

2009, resp. dochází k rušení již pravomocných rozhodnutí řešících skutky z tohoto období 

na základě mimořádných opravných prostředků či ústavních stížností (roli může sehrát rovněž 

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva), což znamená návrat konkrétních trestních řízení 

do té fáze rozhodování, kdy je třeba znovu zohledňovat otázku potenciální příznivější právní 

úpravy. Rovněž k dílčím novelizacím trestních zákonů dochází poměrně často. Každý případ je 

přitom silně individuální, je nutno zohlednit všechny jeho konkrétní aspekty, obecné závěry 

teorie i judikatury lze v tomto ohledu chápat spíše jako výchozí body pro další úvahy. Popsaná 

problematika je důsledkem časové působnosti trestních zákonů. 

Tím však výčet dokladů o aktuálnosti otázek týkajících se působnosti trestních zákonů 

nekončí. Zcela nový prvek v českém trestním právu stále představuje trestní odpovědnost 

právnických osob, kterou do právního řádu vnesl zákon č. 418/2011 Sb. Ten upravil některé 

otázky působnosti způsobem odlišným od obecné úpravy, zejména pokud se jedná o působnosti 

místní a osobní. Z hlediska časové působnosti se tohoto zákona týká jedna významná legislativní 

změna. Novela č. 183/2016 Sb. totiž podstatným způsobem rozšířila katalog trestných činů, 

jichž se může právnická osoba dopustit, naproti tomu však zároveň zmírnila podmínky 

přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické v závislosti na požadavku existence 

interního systému opatření, které má za cíl předcházet páchání protiprávní činnosti ze strany 

konkrétní právnické osoby (tzv. compliance program). 

Uvedená novela vhodně ilustruje, jak individuální problematiku časová působnost 

trestních zákonů představuje. V praxi již nastaly a lze předpokládat, že ještě nastanou případy, 

kdy se obviněné právnické osoby budou snažit s odkazem na příslušné pravidlo časové 

působnosti prokázat, že je třeba užít zákona v době rozhodování příznivějšího (tj. v podobě 

po výše uvedené novele), a dosáhnout tak nepřičtení (zproštění) své trestní odpovědnosti právě 

s odkazem na argumentaci o předchozí existenci účinného compliance programu (znění zákona 

po novele je tedy v tomto případě příznivější). Naopak nemohou být právnické osoby 

postihovány pro trestné činy, které katalog zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

před uvedenou novelou neobsahoval, pokud k jednání mělo dojít před její účinností (příznivější 

je předchozí znění zákona). 
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Z naznačeného stručného souhrnu vyplývá, že řešení otázek působnosti trestních zákonů 

nezůstává v rovině čistě teoretické, ale jde o téma i v současné době stále živé v každodenní 

činnosti soudů, státních zástupců, policejních orgánů, obhájců, zmocněnců, opatrovníků, 

ale i podnikových či jiných právníků, případně dalších osob. 

Tato práce si proto klade za cíl přehledným způsobem popsat aktuální právní úpravu 

působnosti trestních zákonů, zhodnotit její stav, poukázat na případné legislativní nedostatky 

a navrhnout i některé úpravy de lege ferenda, a má ambici stát se tak užitečným zdrojem 

informací nejen pro praxi, ale i pro další obdobné práce či pojednání zaměřená na jiná témata, 

která se však musejí, alespoň okrajově, zabývat rovněž některou z působností trestních zákonů. 
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1. Působnost zákonů 

V odborné literatuře se lze setkat s různými definicemi působnosti právních norem obecně 

i definic vztahujících se specificky k působnosti trestních zákonů. 

Například František Weyr označuje působnost jako kompetenci. Podle něj tázati se 

na kompetenci normy znamená tázati se na případy, na které se norma vztahuje, 

tj. na aplikovatelnost její, přičemž tato aplikovatelnost může býti určena (omezena) prvky 

obsahovými, časovými a místními.3 Obsahová (věcná podle dnešního převažujícího pojmosloví) 

působnost je podle Weyra určena vypsáním skutkové podstaty, zároveň však uvádí, 

že k obsahovému určení patří případně i vymezení okruhu osob, na které má být právní norma 

aplikovatelná (tato problematika spadá tedy částečně i pod otázku působnosti osobní, té však 

Weyr věnuje samostatnou kategorii, srov. dále); časovou aplikovatelnost vnímá negativním 

vymezením, tedy že použitelnost normy může být omezena zásadou, podle níž se vztahuje 

pouze na skutkové podstaty, které nastanou po jejím vydání (zákaz retroaktivity); místní 

aplikovatelnost je pak podle jeho názoru omezena určitým územím, na němž musí nastat 

skutkové okolnosti, aby norma mohla být aplikovatelná. Weyr se dále zabývá i kompetencí 

osobní, kterou lze podle něj chápat buď jako vymezení okruhu osob nebo jediné osoby, 

která v daném případě může vyvolat určitou skutkovou podstatu právně relevantní, nebo jako 

vymezení okruhu povinnostních subjektů vzhledem k určité normě nebo určitému souboru 

norem; jsou to osoby, na které se norma vztahuje.4 

Viktor Knapp spatřuje užití pojmu působnost právní normy ve dvojím smyslu, 

sociologickém (společenské působení normy, které Knapp odlišuje od formální účinnosti, v jeho 

pojetí jde stručně řečeno o to, kdy konkrétní právní norma skutečně začne vyvolávat zamýšlené 

účinky, nikoli od kdy je podle normotvůrce má začít vyvolávat) a technickém, tj. ve smyslu mezí 

působnosti právního předpisu. Ve druhém smyslu se rozeznává působnost věcná (pro jaké 

skutkové podstaty právní předpis platí), časová (řeší, kdy počíná a kdy končí účinnost právního 

předpisu), prostorová (odpovídá na otázku, na kterém území předpis platí a v jaké míře platí 

nad tímto územím a pod tímto územím) a osobní (řeší, pro které osoby právní předpis platí).5 

                                                 
3  Weyr, F. Teorie práva. Brno-Praha: Nakladatelství „ORBIS“, Reprint původního vydání z roku 1936. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 121 a 122. 

4  Tamtéž, s. 123.  

5  Knapp, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 164 a 165. 
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Podle Jiřího Čapka se působností právní normy rozumí stanovení rozsahu, v jakém se 

norma používá na konkrétní případy, a to buď se zřetelem k době (časová) nebo se zřetelem 

k místu (prostorová), anebo se zřetelem k subjektu, adresátu právní normy (osobní).6 

Aleš Gerloch stručně poznamenává, že působností právní normy se rozumí vymezení 

rozsahu realizace a aplikace právní normy, přičemž se rozlišují čtyři roviny působnosti právních 

norem: věcná, prostorová, osobní a časová.7 

Jaromír Harvánek chápe pod pojmem působnost právní normy v obecném smyslu 

vyjádření vlastního působení právní normy na chování lidí, jde o vymezení rozsahu působnosti 

právních norem, resp. právních předpisů. Smyslem je podle jeho názoru rozhraničení působnosti 

právních norem a zamezení potenciálním střetům mezi nimi. Ve vlastním slova smyslu vyjadřuje 

relaci právní normy a místa (teritoriální působnost), právní normy a jednotlivců – potenciálních 

adresátů právní normy (osobní působnost), právní normy a předmětů – skutkových podstat 

(věcná působnost) a právní normy a času (časová působnost, tzv. účinnost), kterou Harvánek 

označuje za nejvýznamnější. Vymezené typy působení právních norem dále rozlišuje co 

do hloubky či šířky jako obecný, zvláštní (právní předpis působí jen vůči některým osobám, 

např. soudcům, nebo je jeho působení omezeno na určité teritorium, např. kraje či obce) 

a výjimečný (rozsah působení právní normy je ve srovnání s obecnou působnosti nejužší, týká se 

zejména osob disponujících imunitou).8 

Petr Osina definici působnosti právních předpisů nenabízí, toliko uvádí, že je určena 

časem, místem, okruhem právních subjektů, jimž je adresována, a předmětem právní úpravy.9 

Vlastní definice působnosti nabízí rovněž trestněprávní literatura. 

Slovy Vladimíra Solnaře zahrnuje pojednání o působnosti trestního zákona zásady o tom, 

pro které osoby jest určitého trestního zákona užíti nebo které osoby jsou z jeho působnosti 

vyňaty, vedle toho sem náleží pojednání o tom, jaký časový a místní vztah podmiňuje užití 

určitého trestního zákona.10 

                                                 
6  Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 90. 

7  Gerloch, A. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 75. 

8  Harvánek, J. a kol. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 175 a násl. 

9  Osina, P. Teorie práva. Praha: Leges, 2013, s. 62. 

10  Solnař, V. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, s. 38. 
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Podle Oty Novotného se působností zákona označuje okruh společenských vztahů, 

v nichž se zákon uplatňuje, tento okruh je vymezen různými podmínkami, časovými, místními 

i jinými.11 

Vladimír Kratochvíl definuje působnost trestněprávních norem jako určení rozsahu 

vztahů, na něž tyto normy právně platně a účinné dopadají, tzn. upravují jednání subjektů 

trestněprávních vztahů podle kritéria věci, času, místa a osoby.12 

V podstatě shodnou definici pak uvádí Jiří Jelínek, podle něhož jde v případě působnosti 

o okruh společenských vztahů, na které se právní norma vztahuje a za nichž se tato norma 

uplatní, přičemž tento okruh je určen časovými, místními, osobními a případně i jinými 

podmínkami.13 

Obdobně hovoří i Antonín Draštík, jenž uvádí, že působnost trestních zákonů vyjadřuje 

vymezení společenských vztahů, na které se vztahuje trestněprávní úprava, a stanovení 

podmínek, za jejichž splnění se v těchto společenských podmínkách trestní zákony uplatňují, a to 

podle hlediska časového, místního, osobního a věcného jejich působení.14 

Na základě výše uvedených definicí lze shrnout, že působnost trestních zákonů dává 

odpověď na otázku kdy, kde a kým musí dojít ke spáchání určitého jednání, aby mohlo být 

považováno za trestný čin. 

Na jednotlivé působnosti lze nahlížet i hierarchickým způsobem, neboť nejdříve je 

potřeba vyřešit otázku, zda je toto jednání zákonodárcem považováno za trestné (věcná 

působnost) a zda bylo považováno za trestné nejen v době jeho spáchání, ale kdykoli v mezidobí 

až do vynesení konečného pravomocného rozhodnutí (časová působnost). Dále je třeba zkoumat, 

zdali toto konkrétní jednání bylo spácháno na takovém místě, které zakládá jurisdikci České 

republiky (místní působnost), tj. zejména na jejím území, ale za určitých okolností i na jiných 

místech (například na palubě lodi nebo letadla registrovaného v České republice). Nakonec je 

třeba se zabývat otázkou, zda osoba, která se daného činu v určitém čase a na určitém místě 

dopustila, není z důvodů daných mezinárodním či vnitrostátním právem vyňata z působnosti 

                                                 
11  Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 74. 

12  Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 127. 

13  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 66. 

14  Draštík, A., Fremr, R., Durdík, T., Růžička, M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 4.  
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trestního zákona (hmotněprávní exempce) či z pravomoci orgánů činných v trestním řízení 

(procesněprávní exempce). 

V rámci českého právního řádu je v trestním zákoníku upravena časová a místní 

působnost, v trestním řádu částečně otázky osobní působnosti, které jsou dále obsaženy 

především v Ústavě, dalších zákonech (zejména zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 349/1999 Sb., 

o Veřejném ochránci práv) či v mezinárodněprávních dokumentech. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ve své hmotněprávní části vlastní úpravu časové 

ani místní působnosti neobsahuje, částečně lze jeho úpravu považovat za specifickou úpravu 

osobní působnosti. Z procesního hlediska je významné ustanovení § 98 zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže, podle něhož se ve věcech, v nichž byla podána obžaloba přede dnem 

účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, užijí dosavadní předpisy, tj. zejména 

trestní řád. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob obsahuje určité odchylky v otázkách 

působnosti místní a osobní a vlastní úpravu působnosti časové neobsahuje. 

 

 

  



9 

2. Časová působnost 

2.1. Obecně k časové působnosti trestních zákonů 

Časová působnost trestních zákonů dává odpověď na otázku, který konkrétní zákon je třeba 

při posuzování trestnosti spáchaného činu užít, pokud od spáchání činu do pravomocného 

rozhodnutí o něm došlo k takovým legislativním změnám, které mohou konečné rozhodnutí 

o vině a trestu pro pachatele ovlivnit. 

Teorie zná několik modelů řešení takové situace.15 Lze užít: 

a) vždy výlučně zákona nového, tedy účinného v době rozhodování, 

b) vždy výlučně zákona starého (předchozího), tedy účinného v době spáchání činu 

(zákaz zpětné působnosti nového zákona), 

c) zákona starého (předchozího), s výjimkou situace, kdy je pozdější zákon 

pro pachatele příznivější, 

d) či zákona nového, s výjimkou situace, kdy je starý (předchozí) zákon pro pachatele 

příznivější. 

V České republice se v současné době uplatňuje model ad c), stejně jako například 

na Slovensku (viz ustanovení § 2 odst. 1 slovenského trestního zákona), v Německu 

(viz ustanovení § 2 odst. 3 německého trestního zákoníku) či v Rakousku (viz ustanovení § 61 

rakouského trestního zákoníku). Tato konstrukce platila na našem území i za účinnosti dřívějších 

dvou trestních zákonů (viz ustanovení § 16 odst. 1 předchozího trestního zákona a ustanovení 

§ 12 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon). 

Naproti tomu čl. IX vyhlašovacího patentu k trestnímu zákonu č. 117/1852 ř. z. 

uplatňoval zásadu zpětné účinnosti nového zákona, neboť se jej mělo užít na vyšetřování již 

počatých a všech činů trestných, jichž se někdo přede dnem shora uvedeným (tj. přede dnem 

1. září 1852) dopustil, toliko potud, pokud se podle tohoto zákona trestního o nich nemá jednati 

přísněji, nežli podle práva předchozího.16 

                                                 
15  K možným modelům řešení viz např. Milota, A. Působnost zákonů trestních. Díl I. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 1922, s. 91 a 92 (zde srov. i historický vývoj), či Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové 

působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65. 

16  Srov rovněž překlad in Poláček, F., Dušek, J., Lelek, L., Holubec, L., Přichystal, V. Československé trestní 

zákony platné v zemích České a Moravskoslezské. Praha: Nákladem právnického knihkupectví a nakladatelství 

V. Linhart, 1946, s. 21: „Tohoto zákona se má užíti také na vyšetřování již zavedená a na všechny trestné činy 
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Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi však platil trestný zákonník o zločinoch a prečinoch 

(V. zák. čl. z roku 1878), podle něhož se primárně aplikoval zákon účinný v době spáchání 

činu.17 Po vzniku Československa se tak na našem území uplatňovala obě pravidla současně. 

Podle pohledu Alberta Miloty však šlo vlastně o stejnou zásadu, tedy že nového zákona 

se nemá užíti na činy, které byly spáchány před tím, než nabyl účinnosti, je-li nový zákon 

přísnější, že však podle něho tyto činy mají býti souzeny, je-li mírnější.18 Vystřídalo-li se 

v mezidobí několik zákonů, užilo se podle ustanovení § 2 čl. V/1878 zákona nejmírnějšího. 

Aplikaci tohoto pravidla pro české země považoval například August Miřička 

za problematickou, podle jeho názoru bylo na místě užít buď zákona nejnovějšího, nebo zákona, 

za jehož účinnosti byl čin spáchán, pokud byl tento zákon mírnější, nikoli však jakýkoli jiný 

zákon, který platil v mezidobí.19 

Zásady ad c) a ad d) vycházejí z předpokladu, že po spáchání trestného činu se celkový 

náhled společnosti (vyjádřený v konečné fázi zákonodárcem v podobě jeho legislativní činnosti) 

na určité jednání může změnit v tom ohledu, že jej posuzuje shovívavěji či naopak přísněji než 

v době spáchání činu. V krajním případě již takové jednání vůbec nepovažuje za trestný čin, 

nebo je naopak za trestný čin považováno jednání dříve beztrestné. 

Není přitom spravedlivé, aby byl pachatel odsouzen za jednání, jehož společenská 

škodlivost se podstatně snížila tak, že by již vůbec nemělo být trestným činem či je alespoň 

posuzováno mírněji než dříve. Zároveň nelze považovat za spravedlivou ani tu variantu, aby byl 

pachatel trestán za jednání, které v době jeho spáchání nebylo za trestné vůbec považováno.  

                                                                                                                                                             
spáchané přede dnem nahoře uvedeným jen potud, pokud podle tohoto trestního zákona nepodléhají přísnějšímu 

trestu než podle práva dříve platného.“ Obecně k interpretaci citovaného ustanovení srov. např. Miřička, A. 

Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Praha: Nákladem spolku Československých právníků „Všehrd“. 

Knihtiskárna „Typus“ Praha-Smíchov, 1934, s. 27, či Solnař, V. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: 

Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, s. 41. 

17  Ustanovení § 2: „Ak v dobe, trvajúcej od spáchania činu do vynesenia rozsudku, jeden od druhého rozličné 

zákony, praks (zvyklosť) alebo pravidlá nadobuďly účinnosti: z těchto má byť upotrebené najľavnejšie 

ustanovenie.“ Překlad viz Slávik, M. Uhorsky trestný zákonník o zločinoch a prečinoch. Z maďarčiny přeložil: 

župan dr. Michal Slávik. Druhé opravené vydanie. Bratislava: Comenius, Literárny ústav úč. spol., 1921, s. 5.  

18  Milota, A. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice. Právo hmotné. Kroměříž: 

Nakladatelství a knihkupectví J. Gusek, 1926, s. 8. 

19  Miřička, A. Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Praha: Nákladem spolu Československých právníků 

„Všehrd“. Knihtiskárna „Typus“ Praha-Smíchov, 1934, s. 27. 
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Zejména z tohoto důvodu se na posouzení jednání pachatele v naznačených případech 

užije zákona pozdějšího, který tuto změnu společenského náhledu v sobě obsahuje a jehož 

aplikace je v konkrétním případě pro pachatele příznivější. 

Nutno přitom poznamenat, že obdobné úvahy odpovídají zejména právním předpisům 

demokratických právních států, v totalitních státech je naopak legislativní činnost často 

prostředkem k zastrašování či likvidaci zejména politických oponentů. Nezřídka se tak děje 

právě dodatečnou konstrukcí různých skutkových podstat postihujících jednání, které bylo do té 

doby zcela beztrestné či postihnutelné pouze jako přestupek či jiný správní delikt. Skutkové 

podstaty takových trestných činů bývají konstruovány velmi obecně a široce, aby mohly dopadat 

v podstatě na jakékoli jednání (viz například skutková podstata trestného činu podvracení 

republiky podle ustanovení § 79a zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon). Systematicky bývají tyto 

trestné činy zařazovány mezi trestné činy proti státu, aby byla zdůrazněna jejich tvrzená 

škodlivost či nebezpečnost. Právní předpisy v takových případech působí retroaktivně, a to 

v neprospěch údajných pachatelů. O popsaných zásadách časové působnosti zohledňující 

příznivost pro pachatele nelze v tomto smyslu vůbec hovořit. 

 

2.2. Zásada zákonnosti 

S časovou působností trestních zákonů úzce souvisí pravidlo nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege (žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona), tedy že pouze 

zákon vymezuje, které jednání je trestným činem a stanoví sankce, které lze za jeho spáchání 

uložit (srov. čl. 39 Listiny základních práv a svobod a ustanovení § 12 odst. 1 trestního 

zákoníku). 

Toto pravidlo se označuje jako zásada zákonnosti a lze jej dále rozčlenit do čtyř 

základních kategorií: nullum crimen sine lege scripta, stricta, praevia a certa. 

Znaky skutkových podstat trestných činů musejí být vždy vymezeny na zákonné úrovni, 

nikoli na úrovni podzákonných právních předpisů (nullum crimen sine lege scripta). 

V souvislosti s tím je rovněž nepřípustné, aby byla k dovození trestní odpovědnosti užita 

analogie v neprospěch pachatele (nullum crimen sine lege stricta), naopak analogie ve prospěch 

je v zásadě přípustná. 
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Dále platí, že čin je trestný pouze tehdy, byla-li jeho trestnost stanovena zákonem dříve, 

než byl spáchán (nullum crimen sine lege praevia ), srov. ustanovení § 1 trestního zákoníku 

či ustanovení § 3 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. K závěru, že určité jednání je 

možno považovat za trestný čin, je totiž nezbytné, aby tak stanovil zákon ještě před tím, 

než dojde ke konkrétnímu jednání, jímž je skutková podstata trestného činu naplněna. Pouze 

tehdy se může potenciální pachatel s normou předem seznámit (princip jistoty adresátů právních 

norem) a vědět, že se určitého jednání nesmí dopouštět, jinak ho může postihnout sankce 

v podobě trestu či ochranného opatření. Zákonodárce mu dává tímto postupem šanci se 

škodlivého jednání vyvarovat. Důležitá je v tomto ohledu doba, během níž je zákon obsahující 

příslušnou skutkovou podstatu trestného činu již platný, ale ještě není vůči svým adresátům 

účinný. Tato doba se nazývá legisvakanční (srov. výklad dále). 

Zároveň platí zákaz neurčitosti trestněprávních norem (nullum crimen sine lege certa). 

Trestněprávní předpisy musejí obsahovat nejen výčet všech trestných činů podle jejich názvů, 

ale i jejich dostatečně určité, jasné a přesné definice, zákonný katalog trestů pak všechny druhy 

trestů, které lze pachateli trestného činu uložit, ale i dostatečně určitá vodítka pro výběr druhu 

trestu a jeho výměry,20 totéž lze vztáhnout i na ochranná či jiná obdobná opatření. Adresát normy 

by proto měl být schopen z jednotlivých znaků skutkové podstaty všech trestných činů 

rozpoznat, jaká jednání jsou nepřípustná. Z této zásady vyplývá pro zákonodárce požadavek 

určitosti nejen co do obsahu (je povinen na zákonné úrovni zakotvit popis zakázaných jednání), 

ale i z hlediska formy, neboť text zákona musí být pro své adresáty pochopitelný (v případě 

extrémně složité skutkové podstaty lze u osoby, která svým jednáním naplnila její znaky, 

ačkoli nevěděla, že tak činí, využít institut právního omylu, srov. k tomu ustanovení § 19 

trestního zákoníku). 

Trestnost činu se proto posuzuje (a trest se ukládá) primárně podle zákona účinného 

v době, kdy byl čin spáchán. Tato základní premisa je v českém právním řádu upravena dokonce 

na několika místech a na různých úrovních. Zákonné vyjádření nacházíme v ustanovení § 2 

odst. 1 trestního zákoníku, na ústavní úrovni pak srov. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv 

a svobod. Rovněž mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána, tuto zásadu obsahují, 

viz čl. 7 Úmluvy o lidských právech a základních svobod či čl. 15 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech. Dále srov. i čl. 11 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských 

práv ze dne 10. prosince 1948. 

                                                 
20  Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 47. 
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Zatímco Listina základních práv a svobod stanovuje, že uvedeným způsobem se posuzuje 

trestnost a ukládá trest, trestní zákoník hovoří výslovně pouze o trestnosti. Nicméně konstantní 

judikatura i odborná literatura již dlouhodobě dovozují, že trestností se rozumí všechny 

podmínky, na nichž závisí výrok o vině a trestu (srov. výklad dále, včetně citované judikatury 

a odborné literatury). Nelze tedy hovořit o tom, že by citovaná ustanovení byla v rozporu, 

naopak se spíše doplňují, praktické problémy rozdílnost obou formulací nepřináší. 

Výjimkou z pravidla o aplikaci zákona účinného v době spáchání trestného činu je užití 

novějšího zákona (tedy zákona, který nabyl účinnosti až po spáchání činu), jestliže je to 

pro pachatele příznivější (viz ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku a čl. 40 odst. 6 věta druhá 

Listiny základních práv a svobod). Ač se hovoří o užití novějšího zákona, má se na mysli i pouhé 

novější ustanovení zákona, který jinak zůstal beze změny. Může tedy jít o doplnění či změnu 

paragrafu, jeho odstavce, věty nebo i pouze jediného slova či písmene, pokud po komplexním 

posouzení způsobuje příznivější výsledek při rozhodování o vině a trestu pachatele. 

Pokud se zákon změní po spáchání trestného činu opakovaně, užije se toho zákona, 

který je ze všech v úvahu připadajících možností ten nejmírnější (viz ustanovení § 2 odst. 3 

trestního zákoníku). Znamená to, že v době od spáchání trestného činu do pravomocného 

rozhodnutí o něm může uběhnout poměrně dlouhá doba, během níž opakovaně dochází 

ke změnám příslušných zákonů, které jsou pro rozhodování o vině a trestu stěžejní. 

Nejpříznivější zákon tak nemusí být ten, který je účinný v době spáchání činu, ani ten, který je 

účinný v době rozhodování o tomto činu, ale ten zákon (resp. jeho konkrétní podoba), který byl 

účinný v mezidobí. Právě ten pak musí být v konkrétním případě aplikován. V krajním případě je 

proto třeba volit i mezi poměrně velkým množstvím zákonů, resp. různých znění stejného 

zákona, což klade zvýšený důraz na pečlivé porovnání všech v úvahu připadajících právních 

úprav. 
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V návaznosti na uvedené lze tedy zhodnotit, že příznivější zákon může působit i nazpět, 

tedy retroaktivně, což je situace, která je v zásadě nejen možná, ale vzhledem k výše 

naznačeným skutečnostem v tomto případě i žádoucí.21 Teorie označuje tuto zpětnost jako 

nepravou retroaktivitu.22 Naproti tomu přísnější trestní zákon retroaktivně působit nesmí. 

Právní úprava musí být pro pachatele skutečně příznivější, nestačí, že je z hlediska 

výsledku stejná. Pokud by aplikace právních předpisů účinných v době rozhodování (či kdykoli 

od spáchání činu) byla pro pachatele stejná, užije se ta úprava, která byla účinná v době spáchání 

činu. 

Změna se nemusí týkat pouze trestního zákoníku. Ustanovení § 2 odst. 1 trestního 

zákoníku se vztahuje i na působnost zákonů, na které odkazuje trestní zákoník v blanketní 

normě, nebo které blíže vymezují některý znak skutkové podstaty daného trestného činu 

(například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve vztahu ke skutkové podstatě 

trestného činu nedovoleného ozbrojování).23 Vliv na otázku trestnosti tak z tohoto pohledu může 

mít v podstatě jakýkoli zákon (resp. jakýkoli právní předpis, ačkoli pokud by změna jakéhokoli 

podzákonného předpisu měla mít vliv na posouzení trestnosti činu, jednalo by se patrně 

o porušení výše zmíněné zásady nullum crimen sine lege scripta). 

 

 

                                                 
21  Srov. k tomu nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013, sp. zn. Pl. ÚS 22/13, publikovaný pod 

č. 185/2013 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, pod č. 22/2014 Sb. a v časopise Trestněprávní revue, 

r. 2014, č. 2, s. 48. 

22  Patrně vhodnější je však angloamerický výraz retrospektiva. Viz např. Mattila, H. E. S., Goddard, Ch. 

Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate Publishing, 2006, s. 154. 

23  Srov. k tomu zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. února 1994, sp. zn. Tzn 21/93, publikovaný pod 

č. 35/1994 Sb. rozh. tr., a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. dubna 1997, 

sp. zn. 4 To 255/97, publikovaný pod č. 36/1998 Sb. rozh. tr. Z odborné literatury dále např. i Solnař, V., Fenyk, 

J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, s. 118. 
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2.3. Platnost a účinnost zákona 

Od časové působnosti zákonů je nutno odlišit platnost a účinnost právní normy, ačkoli i tyto s ní 

úzce souvisejí. 

Platnost zákona nastává dnem, kdy se zákon stal součástí právního řádu, tj. kdy byl 

vyhlášen předepsaným způsobem ve Sbírce zákonů, viz ustanovení § 1 odst. 1 a ustanovení § 3 

odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv (dále jen 

„Sbírka zákon“), a dále ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv (dále jen „nový zákon o Sbírce zákonů“), jenž vstupuje v účinnost dnem 

1. ledna 2020. 

Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, 

uvedený v jejím záhlaví (ustanovení § 3 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů). Podle ustanovení § 10 

odst. 1 nového zákona o Sbírce zákonů pak bude vyhlášením aktu ve Sbírce zákonů zpřístupnění 

částky, v níž je akt obsažen, s využitím elektronického systému Sbírky zákonů. Zaslání částky 

v listinné podobě již nebude mít na vyhlášení aktu v tomto elektronickém systému vliv. 

Účinnost zákona začíná dnem, od kterého má být podle zákona postupováno v případech 

vymezených jeho působností, tj. právní norma je pro své adresáty závazná a vyvolává zamýšlené 

právní účinky.24 Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti 

patnáctým dnem po vyhlášení (ustanovení § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů, ustanovení § 9 

odst. 2 nového zákona o Sbírce zákonů). Termín nabytí účinnosti tak není třeba vůbec výslovně 

stanovit, neboť pak se aplikuje citované ustanovení.25 Pokud by zákonodárce stanovil nabytí 

účinnosti právního předpisu dnem, který předchází jeho publikaci, je takové ustanovení 

absolutně neaplikovatelné, a proto je třeba s takovým právním předpisem zacházet, jako by 

ustanovení o nabytí jeho účinnosti absentovalo, a užít obecné ustanovení § 3 odst. 3 zákona 

o Sbírce zákonů.26 

                                                 
24  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 67. 

25  Kysela, J. Na okraj platnosti, účinnosti a retroaktivity zákonů. In: Právní rozhledy, r. 2005, č. 22, s. 812. 

26  Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2008, sp. zn. 4 Ans 5/2007, publikovaný 

pod č. 1791/2009 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Srov. k tomu i ustanovení § 9 odst. 3 

nového zákona o Sbírce zákonů. 
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Pokud to vyžaduje naléhavý právní zájem, lze stanovit dřívější počátek účinnosti, 

nejdříve však dnem vyhlášení. Zákon však nestanoví ani příkladmo, co takovým naléhavým 

právním zájmem může být, a nečiní tak ani nový zákon o Sbírce zákonů. Nově bude rovněž 

stanoveno, že vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li 

se právní předpis v souvislosti s ním, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti již 

vyhlášením (ustanovení § 9 odst. 2 věta druhá, část za středníkem nového zákona o Sbírce 

zákonů). 

Doba mezi platností a účinností právní normy se označuje jako vacatio legis, tedy jako 

legisvakance nebo legisvakanční doba či lhůta. Během této doby mají adresáti možnost se 

s novou úpravu blíže seznámit, aby pak mohlo být její dodržování příslušnými orgány 

vyžadováno, resp. aby mohla být vůči svým adresátům aplikována.  

Právní teorie pracuje ještě s pojmem efektivnost právních předpisů.27 Efektivnost práva 

zde bývá charakterizována jako společensky cílené rezultativní působení práva. Jako efektivní je 

hodnoceno takové působení, které dává výsledek očekávaný a plánovaný z pohledu cílů a funkcí 

sledovaného objektu. Zjednodušeně řečeno efektivnost právních předpisů značí, zda přijatá 

právní úprava tzv. funguje, jak bylo zákonodárcem zamýšleno, či naopak předpokládané účinky 

nevyvolává, její smysl není naplňován, není respektována a dodržována svými adresáty. 

O neefektivní normě pak lze hovořit jako o normě obsoletní, která není společností respektována 

a jejíž účel není naplňován. Pokud však není taková norma předepsaným způsobem zrušena, je 

i nadále součástí platného právního řádu. 

 

2.4. Trestnost činu 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba se u časové působnosti blíže zabývat zejména otázkami 

trestnosti činu, doby spáchání činu a dále parametry, podle nichž je konkrétní právní úprava 

pro pachatele příznivější. Zároveň existují případy, kdy je užití nového zákona vždy obligatorní, 

i kdyby nebyl pro pachatele příznivější. Poměrně specifickou a teorií nejednoznačně řešenou 

problematiku pak představuje otázka aplikace pravidel časové působnosti ve vztahu k promlčení 

trestní odpovědnosti. Tyto otázky budou předmětem dalších kapitol. 

 

                                                 
27  Viz např. Harvánek, J. a kol. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 185 a násl. 
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Základním kritériem, které je třeba při posuzování příznivosti různých právních úprav 

zvažovat, je trestnost činu. 

Trestností činu se rozumí všechny relevantní podmínky, na nichž závisí výrok o vině 

(u mladistvých provinění) a o trestu či ochranném opatření (u mladistvých trestní opatření), 

tedy možnost, že pachatel bude pro tento trestný čin uznán vinným a uložen mu trest či ochranné 

opatření.28 

Z procesního hlediska musí trestnost činu z úřední povinnosti posuzovat kterýkoli orgán 

činný v trestním řízení, tj. soud, státní zástupce či policejní orgán, a to v kterékoli fázi trestního 

řízení. Po právní moci rozhodnutí však již nová úprava mít vliv nemůže, ledaže by došlo 

ke zrušení již pravomocného rozhodnutí, případně by takový účinek stanovil sám zákonodárce. 

Trestnost činu není synonymem trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost je jedním 

z typů právní odpovědnosti (vedle občanskoprávní odpovědnosti či odpovědnosti za správní 

delikty), kterou může nést konkrétní fyzická či právnická osoba, je tedy úzce spjata s osobou 

pachatele. V případě trestnosti činu však posuzujeme zejména všechny aspekty spáchaného 

skutku, tedy zdali byly tímto skutkem naplněny všechny potřebné znaky skutkové podstaty 

některého trestného činu. Pokud lze dospět k závěru, že tento skutek je trestným činem, je 

předpokládaným, avšak nikoli vždy automatickým následkem vyvození trestní odpovědnosti 

konkrétní fyzické či právnické osoby. 

Úvahy o všech podmínkách, na nichž závisí výrok o vině a trestu, přitom nelze 

zjednodušovat na hledání odpovědi, zdali je pachatel činu podle jedné právní úpravy trestně 

odpovědný a podle jiné je zcela beztrestný. Konkrétní jednání může být totiž trestným 

podle obou zákonů, avšak v jednom případě může být například trestní sazba u trestu odnětí 

svobody nižší, trestní odpovědnost již promlčena, pachateli může svědčit možnost uložení 

podmíněného odkladu trestu odnětí svobody apod. 

Při posuzování jakéhokoli skutku je tedy nutno zkoumat všechny jeho jednotlivé aspekty, 

a to nejen, zda byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu (tedy 

ustanovení zvláštní části trestního zákoníku), ale i všechny obecné znaky (věk, příčetnost), 

případně i existenci skutečností, které by mohly být okolnostmi vylučujícími protiprávnost, 

otázku promlčení trestní odpovědnosti atd. (tedy ustanovení obecné části trestního zákoníku). 

                                                 
28  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. září 1990, sp. zn. 1 To 9/90, publikovaný pod č. 11/1991 

Sb. rozh. tr., či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2010, sp. zn. 5 Tdo 1103/2010, publikované 

pod č. 48/2011-I Sb. rozh. tr. 
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Nelze se přitom omezit pouze na trestní zákoník či jiné trestní právní předpisy. Trestnost 

činu je třeba posoudit zásadně podle celého souhrnu zákonných norem trestních i mimotrestních, 

na něž trestní zákon odkazuje ve skutkových podstatách s blanketní dispozicí, které jsou účinné 

ke stejnému momentu rozhodnému z hlediska časové působnosti zákona.29 I změna v jiném 

zákoně, nežli je trestní zákoník, proto může mít také rozhodující význam pro posouzení trestnosti 

konkrétního činu. 

Posouzení je třeba nejen k rozhodnutí, zdali určité jednání je či není trestným činem, 

ale rovněž k tomu, o jaký konkrétní trestný čin se může jednat, včetně přesného určení 

kvalifikovaných skutkových podstat, a jaký konkrétní trest či ochranné opatření lze pachateli 

uložit a v jakém rozsahu, případně zdali nepřichází v úvahu postih podle jiných předpisů. 

K tomu, aby mohl být někdo shledán vinným ze spáchání trestného činu podle nového 

trestního zákona, ačkoli tento čin spáchal ještě za účinnosti zákona předchozího, již zrušeného 

trestního zákona, musí být splněna základní podmínka, že tento čin naplňuje jak všechny znaky 

skutkové podstaty trestného činu podle některého ustanovení zákona účinného v době spáchání, 

tak i znaky skutkové podstaty trestného činu podle některého ustanovení zákona pozdějšího.30  

Teprve poté bude na místě přistoupit k posuzování, která z konkrétních podob právních 

úprav, jež připadají v úvahu, by mohla být pro pachatele příznivější. 

                                                 
29  Srov. k tomu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. února 1994, sp. zn. Tzn 21/93, publikovaný pod č. 35/1994 

Sb. rozh. tr., rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. dubna 1997, sp. zn. 4 To 255/97, 

publikovaný pod č. 36/1998-I Sb. rozh. tr., či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2003, sp. zn. 5 Tdo 

200/2003, publikované pod č. 11/2004-I Sb. rozh. tr., pod č. T 581 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího 

soudu a v časopise Soudní rozhledy, r. 2004, č. 5, s. 190. 

30  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 1970, sp. zn. 3 Tz 12/70, publikované pod č. 44/1970-I 

Sb. rozh. tr. 
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Přitom není nutné, aby se shodovalo předchozí a nové označení (pojmenování) trestného 

činu, podstatný je materiální obsah skutku spáchaného obviněným.31 Zákonodárce může změnit 

pojmenování trestného činu nebo část skutkové podstaty podřadit pod zcela jiný stávající 

nebo nový trestný čin, podstata jednání však zůstává stále trestná (srov. např. trestný čin 

velezrady podle ustanovení § 78 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, s trestnými činy 

vlastizrada podle ustanovení § 91 a rozvracení republiky podle ustanovení § 92 předchozího 

trestního zákona). 

Právo státu na trestní stíhání pachatele proto nezaniká pouhým zrušením určitého 

zákonného ustanovení, pod které čin původně spadal, ale je nutno zkoumat, zdali toto jednání 

nespadá pod jinou skutkovou podstatu nového zákona.32 Například jednání naplňující znaky 

skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby lihu podle ustanovení § 194a předchozího 

trestního zákona je možné podle aktuální právní úpravy kvalifikovat jako trestný čin 

neoprávněného podnikání podle ustanovení § 251 trestního zákoníku, pokud k němu docházelo 

ve větším rozsahu. Řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu (ustanovení § 180d 

předchozího trestního zákona) lze v případě, že řidič v bodovém hodnocení dosáhl 12 bodů 

a v důsledku toho mu bylo doručeno oznámení ve smyslu ustanovení § 123c odst. 3 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), k odevzdání řidičského průkazu, kvalifikovat jako trestný čin maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) trestního 

zákoníku.33 

                                                 
31  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 32/1951 Sb. rozh. tr., rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 27. dubna 1962, sp. zn. 7 To 10/62, publikované pod č. 32/1962 Sb. rozh. tr., a rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 24. února 1999, sp. zn. 5 Tz 156/98, publikovaný v časopise Soudní rozhledy, r. 1999, č. 6, s. 203. 

32  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 71/1957 Sb. rozh. tr. 

33  Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, publikované pod č. 1/2011-II 

Sb. rozh. tr. a v časopise Trestněprávní revue, r. 2011, č. 1, s. 21. K opačnému názoru však srov. Kněžínek, J. 

K maření výkonu úředního rozhodnutí řízením bez řidičského oprávnění. In: Trestněprávní revue, r. 2009, č. 7, 

s. 197, Púry, F. Ještě k (ne)trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1. 1. 2010. In: Trestněprávní revue, r. 2010, 

č. 6, s. 174. S názorem Nejvyššího soudu vyslovili souhlas např. Černý, P. K trestnosti tzv. vybodovaných řidičů 

po 1. 1. 2010. In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 3, s. 89, či Jeřábková, I. Dosažení dvanáctibodové hranice 

a (ne)postih podle nové trestní úpravy. In: Trestní právo, r. 2010, č. 6. 
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Rovněž tak není překážkou pro konstatování trestní odpovědnosti pachatele, pokud jeho 

jednání dříve naplňovalo samostatnou skutkovou podstatu a nyní je podřaditelné pod skutkovou 

podstatu obecnější. Například trestnému činu nekalé soutěže podle ustanovení § 149 předchozího 

trestního zákona odpovídá v novém trestním zákoníku trestný čin porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže podle ustanovení § 248 odst. 1 trestního zákoníku. 

Trestností činu se ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku rozumí nejen 

možnost uznat pachatele vinným, ale také možnost uložit mu přiměřený trest.34 Proto je třeba 

zabývat se otázkou příznivějšího zákona i v případě, kdy samotný výrok o vině je již 

pravomocný a zbývá rozhodnout pouze o trestu. 

Způsob výkonu trestu odnětí svobody je součástí trestnosti činu na rozdíl od vlastního 

výkonu tohoto trestu.35 Nelze proto rozhodnout o vině a trestu podle předchozího trestního 

zákona a zároveň zařadit pachatele k výkonu uloženého trestu odnětí svobody do příslušné 

věznice podle nového trestního zákoníku. 

Možnost přeměny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody 

je rovněž třeba považovat za obsahovou složku trestnosti činu, neboť jde o zákonem určenou 

součást ukládaného trestu obecně prospěšných prací. Proto se i v tomto případě uplatní zásada 

časové působnosti trestních zákonů podle ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku.36 

Řešení otázky časové působnosti z hlediska aplikace příznivějšího zákona je na místě 

i při posuzování, zda je či není trestní stíhání promlčeno v tom smyslu, že se vychází z délky 

promlčecí doby určené trestní sazbou trestu odnětí svobody toho trestného činu, 

jehož kvalifikace podle zásady o příznivějším zákoně připadá v úvahu.37 

                                                 
34  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. září 1990, sp. zn. 1 To 9/90, publikovaný pod č. 11/1991 

Sb. rozh. tr., a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2010, sp. zn. 5 Tdo 1103/2010, publikované 

pod č. 48/2011-I Sb. rozh. tr. 

35  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 2010, sp. zn. 8 Tdo 1430/2010, publikované pod č. 24/2011 

Sb. rozh. tr. a pod č. T 1349 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

36  Srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 23. března 2010, sp. zn. 13 

To 147/2010, publikované pod č. 5/2011 Sb. rozh. tr. 

37  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 1997, sp. zn. 2 Tzn 61/97, publikovaný pod č. 40/1998 Sb. 

rozh. tr., usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2003, sp. zn. 4 Tz 81/2003, publikované pod č. T 627 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2010, 

sp. zn. 5 Tdo 1103/2010, publikované pod č. 48/2011-II Sb. rozh. tr. 
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Rovněž zařazení obviněného pro výkon uloženého trestu odnětí svobody do příslušného 

typu věznice je součástí trestnosti činu a může hrát roli při posuzování příznivosti různých 

právních úprav. V případě, že jde o jediné kritérium, znamená mírnější typ věznice příznivější 

právní úpravu.38 

Pokud podle zákona účinného v době spáchání trestného činu i podle pozdějšího zákona 

hrozí pachateli uložení trestu ve stejné trestní sazbě, je pro posouzení trestnosti činu 

pro pachatele příznivější ten zákon, podle něhož je nutné kvalifikovat jeho jednání podle jedné 

okolnosti odůvodňující použití vyšší trestní sazby nežli podle dvou takových okolností.39 

Přeměnu nevykonaného trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody je třeba 

považovat za obsahovou složku trestnosti činu, neboť jde o zákonem určenou součást 

ukládaného trestu obecně prospěšných prací. Podle ustanovení § 45a odst. 4 předchozího 

trestního zákona se každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaných obecně prospěšných prací 

počítaly za jeden den odnětí svobody. Podle ustanovení § 65 odst. 2 trestního zákoníku se však 

i pouze jedna započatá hodina nevykonaných obecně prospěšných prací počítá za jeden den 

odnětí svobody. Je zřejmé, že nová úprava je pro pachatele při řešení této otázky méně příznivá. 

Proto pokud soud dospěje k závěru, že přemění trest obecně prospěšných prací uložený 

za účinnosti předchozího trestního zákona, postupuje podle ustanovení § 45a odst. 4 tohoto 

zákona, tedy každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací 

počítá za jeden den odnětí svobody, neboť předchozí trestní zákon je v tomto ohledu nutno 

považovat za příznivější.40 

                                                 
38  Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října 2016, sp. zn. 2 To 76/2016, publikované v časopise 

Trestněprávní revue, r. 2017, č. 1, s. 23. 

39  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. června 1999, sp. zn. 8 Tz 59/99, publikovaný v časopise Soudní 

rozhledy, r. 1999, č. 8, s. 270 (č. 115). 

40  Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 23. března 2010, sp. zn. 13 To 

147/2010, publikované pod č. 5/2011 Sb. rozh. tr. K možnému jinému řešení srov. i Draštík, A. K časové 

působnosti nového trestního zákoníku. In: Trestní právo, r. 2010, č. 4, s. 23. Tento autor navrhoval za účinnosti 

nového trestního zákoníku postup podle ustanovení § 45a odst. 4 předchozího trestního zákona per analogiím. 

Lze však souhlasit s názorem, že analogie podle již zrušeného zákona by mohla býti problematická, 

srov. Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. 

In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65. 



22 

Poměrně specifická situace panuje v případě odpovědnosti za trestný čin legalizace 

výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216 trestního zákoníku (a platila rovněž i pro již 

zrušený trestný čin podílnictví). U tohoto trestného činu je jedním ze znaků skutkové podstaty 

předchozí trestná činnost jiného pachatele, a proto je pro vyvození trestní odpovědnosti nezbytné 

zabývat se i otázkou trestnosti činu tohoto hlavního pachatele. Pokud v době rozhodování již 

nelze ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku považovat jednání hlavního pachatele 

za trestný čin, nelze ani jednání obviněného, který se na takovém činu podílel ve smyslu 

skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, považovat za tento trestný 

čin, a to ani v případě, že hlavní pachatel byl již před příslušnou změnou zákona pravomocně 

odsouzen.41 

 

2.5. Doba spáchání činu 

Trestnost činu se posuzuje podle doby jeho spáchání. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 

trestního zákoníku je čin spáchán v době, kdy pachatel jednal, tedy konal (v případě komisivních 

deliktů) či nekonal, ač k tomu byl povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí 

nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho 

zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu 

podle okolností a svých poměrů povinen (v případě omisivních deliktů, viz ustanovení § 112 

trestního zákoníku). 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 trestního zákoníku není přitom rozhodující, kdy nastane, 

případně má nastat následek, tedy porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem 

(porušení individuálního objektu trestného činu). 

Okamžik dokonání činu je naopak významný z hlediska počátku běhu promlčecí doby 

trestní odpovědnosti, neboť ta počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek 

anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový 

účinek nastal (viz ustanovení § 34 odst. 2 věta první trestního zákoníku). 

                                                 
41  Srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 1995, sp. zn. 7 To 372/95, publikované 

pod č. 4/1997 Sb. rozh. tr. a v časopise Soudní rozhledy, r. 1996, č. 6, s. 165. 
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V tomto ohledu odpovídá aktuální konstrukce českého trestního zákoníku například 

i německé právní úpravě (srov. ustanovení § 8 německého trestního zákoníku) či rakouské právní 

úpravě (srov. ustanovení § 67 rakouského trestního zákoníku). Dobou spáchání trestného činu se 

výslovně nezabývá slovenský trestný zákon č. 300/2005 Z. z. (srov. ustanovení § 2), 

ani francouzský trestní zákoník (Code Pénal ze dne 22. července 1992). 

Z hlediska časové působnosti je v souladu s touto konstrukcí trestný čin spáchán již 

v okamžiku dokončení jednání pachatele, tedy ve chvíli, kdy pachatel naplnil všechny znaky 

skutkové podstaty (základní či kvalifikované) některého trestného činu. Tento okamžik musí být 

určen bez jakýchkoli pochybností, což v praxi běžně nečiní obtíže. Ačkoli se občas vyskytnou 

pochybnosti o konkrétní minutě či hodině spáchání činu (orgány činné v trestním řízení označují 

tyto momenty buď určitým časovým úsekem, např. od 8:00 do 10:00 hod., či souslovím 

„v přesně nezjištěné době“), nejedná se v naprosté většině případů o situace, kdy by bylo nutno 

řešit vliv změny zákona, neboť k žádné změně nedochází. Spíše excesivní jsou případy, 

kdy přesný okamžik spáchání trestného činu spadá do rozpětí několika měsíců či let (orgány 

činné v trestném řízení se například domnívají, že pachatel převzal úplatek, nevědí však přesně 

kdy). 

Pokud nastanou pochybnosti o konkrétním okamžiku spáchání činu, jedná se o otázku 

skutkovou, kterou je třeba v krajním případě řešit v souladu se zásadou in dubio pro reo a zvolit 

ten okamžik, jenž znamená aplikaci příznivějšího zákona. 

Důvodem konstrukce, při níž záleží na době jednání, nikoli na době následku, je 

skutečnost, že hrozba trestem má postihnout právě jednání pachatele. Následek určitého jednání 

může nastat až za velmi dlouhou dobu, dokonce až za mnoho jednotek či desítek let. Odborná 

teorie se vesměs shoduje, že pokud by měla rozhodovat doba následku, byla by v tom skryta 

zpětná působnost trestního práva.42 Nejdříve by totiž došlo k jednání pachatele a ještě 

před následkem tohoto jednání by bylo možno podle momentálních potřeb příslušným způsobem 

změnit zákon. Tento čin, jehož doba spáchání by se odvíjela od následku, by posléze bylo možné 

posuzovat i mnohem přísněji, než jak mohl pachatel v době svého jednání předpokládat, což by 

šlo proti smyslu požadavku právní jistoty adresátů právních norem. Takový postup by nebyl 

rovněž v souladu se zásadami individuální a generální prevence trestní sankce. 

                                                 
42  Viz např. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 77. Dále srov. 

Kindhäuser, U., Neumann, U., Paeffgen, H. U. a kol. Strafgesetzbuch. Band 1. 5. Auflage. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2017, s. 447 až 449. 
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Z uvedených důvodů se kloním k řešení, podle něhož je dobou spáchání činu doba 

jednání a nikoli až doba následků. Názor odborné literatury však není v tomto ohledu jednotný, 

s uvedeným pojetím dlouhodobě nesouhlasí zejména Vladimír Kratochvíl, podle něhož by měla 

být dobou spáchání činu právě doba následku.43  

Předchozí trestní zákon určení okamžiku, kdy je trestný čin spáchán, neobsahoval, 

což vedlo k výkladovým nejasnostem. Část dobové odborné literatury zastávala názor, že dobou 

činu je okamžik, kdy pachatel jednal, jak je tomu v zákonné úpravě výslovně nyní.44 Jiná část 

však spatřovala dobu spáchání jednorázových trestných činů až v okamžiku jejich dokonání, 

tj. při naplnění všech znaků příslušné skutkové podstaty (jednání, následek a příčinný vztah).45 

Ačkoli byl druhý z názorů jednorázově podpořen i publikovanou judikaturou,46 byl až do konce 

účinnosti předchozího trestního zákona považován spíše za menšinový. 

                                                 
43  Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 131 a násl., 

či Kratochvíl, V. Omyl pachatele a časová působnost trestních zákonů. In: Fryšták, M. (ed.) Nové jevy 

v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

pořádané katedrou trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 2. února 2011 v Brně. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011, s. 123.  

44  Viz např. Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání. Praha: ASPI, 

a.s., 2007, s. 94. 

45  Opět zejména Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání. 

Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, dotisk 2003 a 2006, s. 91 a 92. 

46  Viz zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2005, sp. zn. 5 Tdo 1254/2005, publikované 

pod č. 53/2006 Sb. rozh. tr. a v časopise Trestněprávní revue, r. 2006, č. 2, s. 52, podle něhož za dobu, kdy byl 

čin spáchán, se zásadně považuje okamžik dokonání trestného činu, kterým se u trestného činu porušování 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi rozumí okamžik, kdy došlo 

k následku. I přes rezolutnost tohoto závěru zůstal tento názor v judikatuře osamocen, odkázat lze snad pouze 

na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2007, sp. zn. 5 Tdo 449/2007, publikované v časopise 

Trestněprávní revue, r. 2007, č. 10, s. 291. Jednalo se však o stejný senát jako v předchozím případě, který tak 

ve svém rozhodnutí vlastně odkazuje na vlastní argumentaci. 
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Nutno poznamenat, že obdobný spor nepředstavuje v české odborné literatuře nic nového, 

neboť již za účinnosti zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, dovozoval 

Albert Milota, že rozhoduje vždy doba, kdy nastal výsledek a že jen tam, kde výsledku není, je 

rozhodná doba, kdy byla trestná činnost ukončena, zatímco podle Vladimíra Solnaře byla patrně 

rozhodná doba volního aktu, nikoli výsledku.47 

V návaznosti na účinnost nového trestního zákoníku a nově zavedené výslovné pravidlo 

o době spáchání činu upozornil Karel Beran na to, že přijetí názoru, že trestný čin je spáchán 

až v okamžiku vzniku následku, může znamenat vznik poměrně absurdní situace. Ta by 

spočívala v nejasnosti, který zákon na příslušné jednání vlastně použít, pokud k jednání došlo 

během účinnosti předchozího trestního zákona, ale k následku až za účinnosti nového trestního 

zákoníku (například oběť vraždy byla střelena 31. prosince 2009, ale zemřela až 1. ledna 2010).48 

Podle předchozího zákona by v takovém případě platilo, že dobou spáchání činu je doba 

následku, tedy čin byl spáchán až za účinnosti nového zákona. Podle nového zákona je však 

dobou činu doba jednání, tedy byl spáchán za účinnosti předchozího zákona. Nebylo by tedy 

jisté, za účinnosti které právní úpravy byl čin vůbec spáchán. Pravidla časové působnosti nám 

v takovém případě nepomohou, o příznivějším zákonu totiž nemá smysl uvažovat za situace, 

kdy byl čin spáchán až za účinnosti nového zákona, neboť předchozí zákon aplikovat nelze 

(ke spáchání činu za jeho účinnosti by v takovém případě vůbec nedošlo). 

Podle Berana je řešením takové situace užití pravidla lex posterior derogat priori, tedy 

vyložit předchozí trestní zákon v souladu s novým trestním zákoníkem a jako dobu spáchání činu 

označit dobu jednání. Popsaný skutek by tedy byl spáchán za účinnosti předchozího trestního 

zákona. Naznačený případ však v praxi patrně nenastal, proto je jeho řešení ryze teoretické. 

Nehledě na to, že větší část teorie se již za účinnosti předchozího trestního zákona klonila 

k tomu, že rozhodující je doba jednání pachatele, nikoli doba následku (viz výše). 

                                                 
47  Milota, A. Působnost zákonů trestních. Díl I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1922, s. 135, a Solnař, V. 

Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1947, s. 41. 

48  Beran, K. Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010. In: Bulletin 

advokacie, r. 2009, č. 10, s. 42, a in: Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 11. 
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Pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a trestné činy hromadné tvoří jeden 

skutek, dobou činu se zde proto rozumí doba ukončení trestného činu, tedy dokončení 

posledního dílčího útoku (pokračování v trestném činu a trestné činy hromadné), resp. moment 

ukončení protiprávního stavu (trestné činy trvající).49 

U těchto trestných činů se tedy užije zákona účinného právě v době ukončení trestného 

činu, resp. v době ukončení protiprávního stavu (ustanovení § 2 odst. 2 trestního zákoníku), a to 

i tehdy, pokud by část jednání spadala do doby účinnosti příznivějšího zákona. K této skutečnosti 

lze však přihlédnout při hodnocení potřebné míry společenské škodlivosti (viz ustanovení § 12 

odst. 2 trestního zákoníku), případně při hodnocení povahy a závažnosti spáchaného trestného 

činu (viz ustanovení § 39 odst. 1 trestního zákoníku), tj. při stanovení druhu a výměry trestu. 

Tu část jednání, které se pachatel dopustil před změnou zákona, lze však posoudit spolu 

s částí spáchanou po této změně jako pokračující, hromadný či trvající trestný čin pouze tehdy, 

jestliže byly útoky spáchané za účinnosti předchozího zákona vůbec trestné.50 Porušení této 

podmínky by bylo v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege praevia. Pokud se pachatel 

dopouští činnosti, která naopak podle předchozího zákona byla trestná a nyní již není, uplatní se 

na něj výše uvedené základní pravidlo časové působnosti a žádnou část jeho jednání nelze 

považovat za trestnou. 

Rovněž v případě přípravy (ustanovení § 20 trestního zákoníku) a pokusu (ustanovení 

§ 21 trestního zákoníku) trestného činu je dobou spáchání činu doba jednání pachatele, tedy 

kdy pachatel úmyslně vytvářel podmínky pro spáchání zvlášť závažného zločinu (příprava), 

resp. kdy svým jednáním bezprostředně směřoval k dokonání trestného činu (pokus). 

                                                 
49  Srov. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 77. 

50  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 103/1953 Sb. rozh. tr., rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

8. prosince 1993, sp. zn. Tzn 12/93, publikovaný pod č. 7/1994-I Sb. rozh. tr., a rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 27. srpna 2007, sp. zn. 11 Tdo 272/2007, publikovaný pod č. 27/2008 Sb. rozh. tr. a pod č. T 1035 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
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V případě účastenství (organizátorství, návod a pomoc) podle ustanovení § 24 trestního 

zákoníku je rozhodující, kdy konal či v případě opomenutí byl povinen konat sám účastník 

(arg. „…pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat…“). V tomto 

ohledu tedy není účastník závislý na jednání hlavního pachatele, což představuje výjimku 

ze zásady akcesority účastenství, na níž je jinak účastenství vybudováno, neboť jednání 

účastníka může být posuzováno i podle jiného zákona nežli jednání hlavního pachatele.51 

Naproti tomu běh promlčecí doby trestní odpovědnosti počíná účastníkovi běžet 

až od ukončení činu hlavního pachatele (viz ustanovení § 34 odst. 2 věta druhá trestního 

zákoníku), zde je tedy zásada akcesority účastenství zachována. 

Při spolupachatelství podle ustanovení § 23 trestního zákoníku záleží u všech 

spolupachatelů na tom, kdy je spáchán čin, k němuž svým úmyslným společným jednáním 

směřovali, tedy kdy je dokončeno společné jednání. U pokračování trestného činu je však třeba 

rozlišovat podíl spolupachatelů na jednotlivých dílčích útocích, neboť u každého spolupachatele 

je z hlediska časové působnosti rozhodující jeho poslední dílčí útok, nikoli poslední dílčí útok 

jiného spolupachatele. 

 

2.6. Kritéria příznivějšího zákona 

2.6.1. Obecně ke kritériím příznivějšího zákona 

Při posuzování otázky, která relevantní právní úprava je pro pachatele příznivější, je třeba vždy 

pečlivě zvažovat celý souhrn zákonných norem, a to jak trestních, tak i mimotrestních, 

tedy všechny právní předpisy a jejich ustanovení, které mohou mít vliv při posuzování viny 

a trestu. Takové posuzování rozhodně nelze zúžit na otázku, zda je jednání podle jednoho zákona 

trestné a podle druhého nikoli či pouze na srovnávání trestních sankcí předchozího a nového 

zákona.52 Naopak musí jít o velmi pečlivý a detailní rozbor všech v úvahu připadajících 

ustanovení obsažených ve všech relevantních zákonech. 

                                                 
51  Srov. k tomu Draštík, A. K časové působnosti nového trestního zákoníku. In: Trestní právo, r. 2010, č. 4, s. 23, 

či Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 133. 

52  Na tuto skutečnost opakovaně upozorňuje publikovaná judikatura, viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 

publikované pod č. 73/1951 Sb. rozh. tr., rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 76/1951 Sb. rozh. tr., 

rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 27. března 1962, sp. zn. 2 To 62, publikované pod č. 19/1962 

Sb. rozh. tr., rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. července 1962, sp. zn. 2 Tz 1/62, publikované 
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Ty musí být minimálně dva, ale samozřejmě nelze vyloučit ani vyšší počet, pokud dojde 

mezi spácháním činu a pravomocným rozhodnutím o něm k opakovaným legislativním změnám. 

Situace tak může být pro orgány činné v trestním řízení velmi komplikovaná a nepřehledná, 

zvažovaných variant mohou být desítky, nicméně nelze z tohoto důvodu dospět například 

k závěru, že není zřejmé, kterou právní úpravu použít a tudíž je na místě aplikovat zásadu 

in dubio pro reo. Přesný výběr zákona, který bude na čin aplikován, je totiž výlučně otázkou 

právní, u níž nelze tuto zásadu použít (pochybnosti by musely panovat například ohledně doby 

spáchání skutku, viz k tomu výše). 

Tento souhrn právních norem je pak nutno aplikovat jako celek, nelze tedy trestnost 

skutku posoudit částečně podle zákona účinného v době jeho spáchání a částečně podle zákona 

účinného v době rozhodování o vině a trestu (či jiného zákona účinného v mezidobí), například 

zvolit skutkovou podstatu podle předchozí právní úpravy a trestní sazbu podle nové právní 

úpravy (k výjimkám z tohoto pravidla srov. dále).53 

Takové posuzování je vždy velmi individuální, je třeba přihlížet ke všem aspektům 

posuzované věci. Nejde o pouhé srovnání trestních sankcí uvedených ve srovnávaných 

zákonech, rozhodný je výsledek srovnání trestů, které by byly při použití zákonů jako celků 

pachateli uloženy.54 Nicméně pokud přichází v úvahu pouze uložení trestu odnětí svobody, bude 

rozhodující především horní a dolní hranice jeho zákonné sazby. Při zásadně stejné povaze 

a závažnosti činu bude příznivějším právním posouzením takové, se kterým je spojena nižší 

horní i dolní hranice zákonné trestní sazby trestu odnětí svobody nebo alespoň nižší horní 

hranice této trestní sazby.55 

                                                                                                                                                             
pod č. 35/1962 Sb. rozh. tr., či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. září 1990, sp. zn. 1 To 9/90, publikovaný 

pod č. 11/1991 Sb. rozh. tr. 

53  Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 32/1951 Sb. rozh. tr., usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 19. března 2003, sp. zn. 5 Tdo 200/2003, publikované pod č. 11/2004-I Sb. rozh. tr., pod č. T 581 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Soudní rozhledy, r. 2004, č. 5, s. 190, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 2010, sp. zn. 8 Tdo 1430/2010, publikované pod č. 24/2011 Sb. rozh. tr. 

a pod č. T 1349 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

54  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 1970, sp. zn. 3 Tz 12/70, publikované pod č. 44/1970-III 

Sb. rozh. tr. 

55  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2010, sp. zn. 3 Tdo 562/2010, publikované pod č. T 1295 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2010, č. 9, s. 294. 
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Rozhodujícím a v podstatě jediným kritériem pro posouzení otázky, zda by použití 

pozdějšího zákona bylo pro pachatele příznivější, je celkový výsledek z hlediska trestnosti, 

jehož by bylo při aplikaci toho či onoho zákona dosaženo, s přihlédnutím ke všem právně 

rozhodným okolnostem konkrétního případu. Použití nového práva je totiž pro pachatele 

příznivější pouze tehdy, jestliže jeho ustanovení posuzována jako celek skýtají výsledek 

příznivější než právo dřívější.56 Pouhá dílčí příznivost nemůže být důvodem pro aplikaci jinak 

méně příznivého zákona. 

Zcela obecná kritéria určit nelze, jedno ustanovení může být v jednom případě 

pro pachatele příznivější, v jiném však nikoli. Nejde však o abstraktní teoretickou příznivost, 

orgány činné v trestním řízení neaplikují ten zákon, který by hypoteticky mohl být pro pachatele 

příznivější, ale při konkrétní aplikaci nakonec není. Proto je vždy důležité mít na paměti základní 

hledisko takového posuzování, tedy najít takovou právní úpravu, která znamená v konkrétní věci 

pro konkrétního pachatele konkrétní příznivější výsledek. 

Nejpříznivější bude pochopitelně taková právní úprava, která povede ke konstatování, 

že čin pachatele nenaplňuje znaky žádného trestného činu, případně pouze znaky přestupku 

či jiného správního deliktu. Nicméně pokud lze v jednání pachatele některý trestný čin spatřovat, 

může být příznivější i druh či výměra trestu, popřípadě způsob jeho výkonu. Trestností činu totiž 

chápeme nejen možnost pachatele uznat vinným, ale i možnost uložit mu za spáchaný trestný čin 

přiměřený trest. 

                                                 
56  Srov. zejm. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2010, sp. zn. 3 Tdo 562/2010, publikované pod 

č. T 1295 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2010, č. 9, 

s. 294, stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, publikované 

pod č. 1/2011-I Sb. rozh. tr. Dále viz i nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2001, sp. zn. IV. ÚS 158/2000, 

publikovaný pod č. 12/2001 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Soudní rozhledy, r. 2001, 

č. 4, s. 25. Dále např. Draštík, A., Fremr, R., Durdík, T., Růžička, M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. 

Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 8. 
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Pozdější zákon může být příznivější i z hlediska posuzování subjektivní stránky trestného 

činu. Jestliže měl být spáchán trestný čin, jehož subjektivní stránka vyžaduje zavinění 

z nedbalosti (viz ustanovení § 5 předchozího trestního zákona), přičemž podle nového trestního 

zákoníku musí jít o hrubou nedbalost (viz ustanovení § 16 odst. 2 nového trestního zákoníku), 

lze skutek posoudit jako trestný čin pouze tehdy, když soud dovodí u pachatele tuto hrubou 

nedbalost. Uvedené platí i tehdy, jestliže v takovém případě dospěje nakonec k závěru, 

že při posuzování trestnosti činu z hlediska časové působnosti není pro pachatele příznivější 

použití nového trestního zákoníku (například z důvodu přísnější trestní sazby u trestu odnětí 

svobody) a že čin je třeba kvalifikovat podle předchozího trestního zákona.57 

Z hlediska časové působnosti se při posuzování trestnosti činu pozdější, pro pachatele 

příznivější úprava uplatní pouze v případě, že dosud ještě nebylo pravomocně rozhodnuto o vině 

a trestu pachatele.58 Pokud tedy již takto rozhodnuto bylo, nejsou již úvahy o aplikaci pozdější 

příznivější úpravy na místě, změna právní úpravy není důvodem k využití mimořádných 

opravných prostředků či ústavní stížnosti. Výjimkou je situace, kdy je pravomocný odsuzující 

rozsudek zrušen a o věci je rozhodováno znovu (věc se tedy vrací do nepravomocné fáze), a to 

buď soudy nižších stupňů či samotným Nejvyšším soudem (srov. ustanovení § 265m trestního 

řádu). V takových případech je nutno užít příznivějšího zákona, i kdyby nabyl účinnosti 

až po právní moci zrušeného rozsudku.59 Rovněž tak vliv změny právní úpravy na již 

pravomocná rozhodnutí může stanovit zákonodárce. 

Nová právní úprava musí být skutečně příznivější, nikoli stejná jako právní úprava účinná 

v době spáchání činu. Pokud jsou obě úpravy z pohledu posuzování trestnosti činu rovnocenné, 

užije se právní úprava účinná v době spáchání činu. 

 

 

 

                                                 
57  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2011, sp. zn. 7 Tdo 1298/2011, publikované pod č. 54/2012 

Sb. rozh. tr., pod č. T 1435 a v časopise Trestněprávní revue, r. 2012, č. 1, s. 18. 

58  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2006, sp. zn. 4 Tz 17/2006, publikované pod č. 17/2007 

Sb. rozh. tr., pod č. T 888 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, 

r. 2006, č. 6, s. 179. 

59  Blíže viz i Milota, A. Působnost zákonů trestních. Díl I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1922, s. 139 

až 142. 
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2.6.2. Srovnání předchozího trestního zákona a nového trestního zákoníku 

Srovnáme-li předchozí trestní zákon s novým trestním zákoníkem, je příznivost nové úpravy 

v některých případech na první pohled zřejmá, k některým otázkám se rovněž vyjádřila 

i judikatura a odborná literatura.60 Nový trestní zákoník do svého katalogu vůbec nepřevzal 

trestné činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (ustanovení § 180d předchozího 

trestního zákona), útok na státní orgán (ustanovení § 154 odst. 2 předchozího trestního zákona) 

a nedovolené výroby lihu (ustanovení § 194a předchozího trestního zákona). 

Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky vyžaduje nyní podle ustanovení § 274 

odst. 1 trestního zákoníku úmyslnou formu zavinění, zatímco v předchozím trestním zákoně 

postačovalo zavinění z nedbalosti (viz ustanovení § 201 odst. 1 tohoto zákona). 

Trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 255a 

odst. 1 předchozího trestního zákona vyžadoval z hlediska subjektivní stránky vědomou 

nedbalost, zatímco ustanovení § 221 odst. 1 nového trestního zákoníku (dnes již pod názvem 

porušení povinnosti při správě cizího majetku) vyžaduje hrubou nedbalost (srov. k tomu 

ustanovení § 16 odst. 2 nového trestního zákoníku). 

Trestný čin pytláctví nyní vyžaduje, aby neoprávněně lovená, případně ukrývaná, 

převáděná nebo přechovávaná neoprávněně ulovená zvěř nebo ryby, dosahovaly hodnoty nikoli 

nepatrné (viz ustanovení § 304 odst. 1 nového trestního zákoníku), zatímco předchozí úprava 

takový požadavek neobsahovala (viz ustanovení § 178a odst. 1 předchozího trestního zákona). 

Pro trestnost činu vykazujícího znaky trestného činu podvodu podle ustanovení § 250 

odst. 1 a 4 předchozího trestního zákona lze za příznivější považovat nový trestní zákoník, 

neboť oproti dřívějšímu trestnímu zákonu došlo s účinností od 1. ledna 2010 u trestného činu 

podvodu podle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ke snížení horní 

hranice sazby u trestu odnětí svobody, a to o dva roky.61 

                                                 
60 Viz k tomu Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního 

zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65 

61  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2010, sp. zn. 3 Tdo 562/2010, publikované pod č. T 1295 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2010, č. 9, s. 294. Proto 

nemůže odvolací soud rozhodující o předmětném skutku až po 1. lednu 2010 zamítnout jako nedůvodné 

odvolání obviněného směřující proti rozsudku soudu prvního stupně, a to ani s argumentem, že obviněnému by 

byl podle nového trestního zákoníku i v rámci trestní sazby uvedené v ustanovení § 209 odst. 5 písm. a) trestního 
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Kvalifikace skutku jako trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným 

označením podle ustanovení § 268 odst. 1 trestního zákoníku není příznivější, než kdyby byl 

tento skutek kvalifikován jako trestný čin porušování práv k ochranné známce, obchodnímu 

jménu a chráněnému označení původu podle ustanovení § 150 odst. 1 předchozího trestního 

zákona.62 Nová právní úprava totiž nejen postihuje širší okruh pachatelů, ale Nejvyšší soud 

v uvedeném rozhodnutí rovněž zdůraznil, že je nutno zohlednit též otázku splnění materiálního 

znaku v podobě potřebného stupně nebezpečnosti činu pro společnost (viz ustanovení § 3 odst. 2 

a 4 předchozího trestního zákona). 

Ačkoli právní věta publikovaného rozhodnutí se ve vztahu k řešenému trestnému činu 

omezuje ve vztahu k časové působnosti na lakonické konstatování, že nová úprava není 

příznivější, jsou úvahy o nutnosti zohlednit otázku naplnění materiálního znaku (požadovaného 

stupně společenské nebezpečnosti) pochopitelně využitelné i u jiných trestných činů. V tomto 

ohledu by teda zvolená právní věta mohla být přesnější. 

Pokud čin pachatele naplňuje znaky skutkových podstat trestných činů omezování osobní 

svobody podle ustanovení § 171 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku v jednočinném 

souběhu s trestným činem těžké ublížení na zdraví podle ustanovení § 145 odst. 1 trestního 

zákoníku, je na místě porovnávat tuto právní kvalifikaci s kvalifikací činu jako trestného činu 

omezování osobní svobody podle ustanovení § 231 odst. 1, 4 předchozího trestního zákona.63 

                                                                                                                                                             
zákoníku uložen stejný trest odnětí svobody, jaký mu uložil již soud prvního stupně za trestný čin podvodu 

podle ustanovení § 250 odst. 4 předchozího trestního zákona. 

62  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2011, sp. zn. 5 Tdo 938/2011, publikované pod č. T 1428 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

63  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2010, sp. zn. 8 Tdo 749/2010, publikované pod č. 29/2011 

Sb. rozh. tr. 
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Jestliže existuje dřívější odsouzení obviněného, které i po 1. lednu 2010 zakládá 

u trestného činu krádeže znak recidivy ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku 

(„…byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán…“), ačkoli byl tento čin 

spáchán před 1. lednem 2010, pak nelze na základě pravidel časové působnosti dospět k závěru, 

že je pro obviněného příznivější nový trestní zákoník jen proto, že v popisu skutku soudu 

I. stupně je uvedeno toliko takové předchozí potrestání zakládající recidivu ve smyslu ustanovení 

§ 247 odst. 1 písm. e) předchozího trestního zákona pouze do dne 31. prosince 2009. Nelze tak 

učinit závěr, že jde od 1. ledna 2010 o čin beztrestný, popřípadě že z tohoto důvodu zanikla 

trestnost činu.64 

Avšak znovu je nutné upozornit na individuálnost každé posuzované věci, neboť byl-li 

za předchozí právní úpravy například spáchán skutek, který vykazoval v jednočinném souběhu 

znaky trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle ustanovení § 171 

odst. 1 písm. c) předchozího trestního zákona a řízení motorového vozidla bez řidičského 

oprávnění podle ustanovení § 180d předchozího trestního zákona, nebyla právní kvalifikace 

takového jednání jako trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

podle ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku pro pachatele příznivější. 

                                                 
64  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2011, sp. zn. 3 Tdo 202/2011, publikované pod č. 21/2012 

Sb. rozh. tr. a pod č. T 1397 ve Sbírce trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
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Po 1. lednu 2010, kdy již trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 

není obsažen v katalogu trestných činů, lze uvedený skutek kvalifikovat již pouze jako trestný 

čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) 

předchozího trestního zákona, neboť kvalifikace podle ustanovení § 180d předchozího trestního 

zákona nepřipadá v úvahu s ohledem na aplikaci ustanovení § 65 předchozího trestního zákona 

o zániku nebezpečnosti činu pro společnost (trestnost činu, který byl v době spáchání činu 

pro společnost nebezpečný, zaniká, jestliže vzhledem k změně situace anebo vzhledem k osobě 

pachatele pominula nebezpečnost trestného činu pro společnost).65 Nová právní úprava stanovila 

pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody v sazbě 

až na tři léta [viz znění ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku ve znění 

do 7. prosince 2012, tj. před novelou provedenou zákonem č. 390/2012 Sb.], zatímco předchozí 

právní úprava stanovila trest odnětí svobody v maximální sazbě pouze na dvě léta a přitom 

umožňovala též samostatné uložení peněžitého trestu. 

Významným se z hlediska příznivosti předchozího trestního zákona stalo po 1. lednu 

2010 i jeho ustanovení § 88 odst. 1, podle něhož k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší 

trestní sazby, se přihlédne jen tehdy, jestliže pro svou závažnost podstatně zvyšuje stupeň 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Toto ustanovení zohledňuje předchozí materiálně-

formální pojetí trestného činu. Nový trestní zákoník již takový korektiv nezná. 

                                                 
65  Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, publikované 

pod č. 1/2011-I Sb. rozh. tr. 
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Aplikaci tohoto ustanovení v konkrétním případě je proto nutno s ohledem na pravidla 

časové působnosti zvažovat vždy.66 Posouzení trestnosti činu spáchaného ještě za účinnosti 

předchozího trestního zákona podle nového trestního zákoníku pak nebude v návaznosti 

na předmětné ustanovení pro pachatele příznivější ani tehdy, kdy sice trestní zákoník stanoví 

na uvedený čin nižší sazbu trestu odnětí svobody než předchozí trestní zákon, avšak tato sazba se 

odvíjí od takové okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby (například škody velkého 

rozsahu), ke které, i když byla formálně naplněna, soud nebude právě s ohledem na aplikaci 

ustanovení § 88 odst. 1 předchozího trestního zákona v konkrétním případě přihlížet. Proto se 

v takovém případě použije mírnější právní kvalifikace podle předchozího trestního zákona s ještě 

nižší sazbou trestu odnětí svobody, než jakou stanoví trestní zákoník.67 

 

2.7. Případy obligatorního užití nového zákona 

Ačkoli předchozího či nového zákona je vždy nutno užít jako celku, existuje několik výjimek, 

kdy je nutno aplikovat zákon nový, ačkoli jinak se trestnost činu posuzuje podle zákona 

předchozího. V těchto případech již nejde o posuzování trestnosti činu, neboť tyto otázky nelze 

zahrnout do úvah, který z komplexů trestněprávních předpisů je pro pachatele příznivější. 

Některé z těchto výjimek jsou upraveny přímo v trestním zákoníku (ukládání trestů 

a ochranných opatření, srov. ustanovení § 3 trestního zákoníku), další obsahují jiné zákony 

(zvláštní historické výjimky, viz například § 5 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti 

komunistického režimu a odporu proti němu), jiné však vyplývají pouze z judikatury či odborné 

literatury (kvalifikace jednání pachatele podle různých zákonů při vícečinném souběhu), 

což způsobuje, že některé z nich odborná teorie neposuzuje jednoznačně (viz například otázka 

užití obecných zásad nového zákona či zahlazení odsouzení).  

 

 

 

 

                                                 
66  Srov. k tomu nepublikované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 2017, sp. zn. 3 Tdo 1507/2016. 

67  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2010, sp. zn. 5 Tz 50/2010, publikovaný pod č. T 1338 v Souboru 

trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2011, č. 4, s. 114. 
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2.7.1. Druh trestu 

Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, 

kdy se o trestném činu rozhoduje (ustanovení § 3 odst. 1 trestního zákoníku).68 Pokud se 

trestnost činu posuzuje podle předchozího zákona, ukládá se trest podle katalogu trestů, 

jenž obsahuje tento předchozí příznivější zákon. K těm trestům, které zákon účinný v době 

rozhodování již neobsahuje, však nelze přihlížet, tedy je uložit, z uvedeného katalogu jsou 

při úvahách o trestu vypuštěny. 

Tento postup lze však aplikovat pouze v případě, kdy je zřejmé, že pro pachatele je 

příznivější jiná úprava nežli ta, která je účinná v době rozhodování (v takovém případě se totiž 

vyjde pouze z katalogu trestů, který obsahuje aktuální úprava). Přednost mají rovněž 

pochopitelně také úvahy o tom, zda je čin podle příznivějšího zákona vůbec trestný, zda není 

promlčený, zda pachateli nesvědčí okolnost vylučující protiprávnost atd. Teprve pokud soud 

dospěje k závěru, že je na místě vyslovit vinu pachatele, lze přistoupit ke komparaci katalogů 

trestů. 

Aplikace tohoto pravidla časové působnosti přísluší pouze soudu, neboť pouze ten 

rozhoduje o uložení trestu či ochranného opatření (srov. k tomu čl. 90 věta druhá Ústavy a čl. 40 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Soudem je myšlen soud prvního či druhého stupně, 

popřípadě i Nejvyšší soud rozhodující o mimořádném opravném prostředku, pokud sám 

rozhoduje odsuzujícím rozsudkem (srov. ustanovení § 265m trestního řádu). 

Uvedené platí i pro trestní opatření ukládaná mladistvým pachatelům (srov. k tomu 

ustanovení § 97 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže) a pro opatření ukládaná trestně 

neodpovědným dětem a trestně neodpovědným mladistvým (viz ustanovení § 93 odst. 1 zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže). 

Popsaným pravidlem se zohledňuje požadavek společnosti, aby již nemohly být ukládány 

ty tresty, které jsou z určitého důvodu považovány za překonané, či by jejich uložení bylo 

spojeno s velkými obtížemi souvisejícími se zajištěním jejich výkonu, případně by výkon 

některého trestu nebyl vůbec možný.69 

                                                 
68  Nesmí dojit k uložení takových trestů, které již nový trestní zákon nepřipouští, srov. rozhodnutí Krajského soudu 

v Brně ze dne 25. ledna 1962, sp. zn. 3 To 2/62, publikované pod č. 11/1962 Sb. rozh. tr. 

69  Srov. Ščerba, F. Druh či výměra trestu? (K jednomu problému časové působnosti trestního zákoníku) 

In: Trestněprávní revue, r. 2012, č. 2, s. 35. 
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Vhodným ilustrativním příkladem z minulosti je zejména trest smrti zrušený zákonem 

č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, s účinností od 1. července 1990 (tímto 

zákonem byl z předchozího trestního zákona vypuštěn i trest nápravného opatření). Pokud byla 

trestnost činu posuzována podle předchozího trestního zákona ve znění účinném do 30. června 

1990, nebylo po tomto datu možné k trestu smrti přihlížet, tedy ani ho uložit, ačkoliv byl za této 

podoby zákona v katalogu trestů uveden.70 

Dalším historickým případem vypuštění některého druhu trestu je trest ztráty čestných 

práv občanských podle ustanovení § 43 a § 44 zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, 

který následující trestní zákon č. 140/1961 Sb. již nepřevzal. 

V poslední době byl však katalog trestů naopak spíše rozšiřován (viz nové tresty 

domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, které předchozí 

trestní zákon neznal). 

Spor nastal v odborné literatuře u otázky, zda se uvedené pravidlo uplatní i u výměry 

trestu. Vyskytl se případ, kdy byl již za účinnosti nového trestního zákoníku uložen trest obecně 

prospěšných prací podle předchozího trestního zákona ve výměře nad 300 hodin (viz ustanovení 

§ 45a odst. 1 předchozího trestního zákona, které stanovovalo výměru od 50 do 400 hodin), 

ačkoli trest v této výměře již nový trestní zákoník neumožňuje (viz ustanovení § 63 odst. 1 

trestního zákoníku, které stanovuje výměru od 50 do 300 hodin). 

Částí odborné literatury a judikatury Nejvyššího soudu je popsaná situace považována 

za nezákonné uložení takového druhu trestu, který již současná právní úprava nepřipouští.71 

Proti tomu stojí názor Filipa Ščerby, podle něhož nejde o druh trestu ale o jeho výměru.72 

Poukazuje přitom na rozlišování těchto pojmů samotným trestním zákoníkem, zejména 

v ustanovení § 3 odst. 1 trestního zákoníku, které užívá pojem „druh trestu“, v ustanovení § 52 

označené „Druhy trestů“ a v ustanovení § 39 odst. 1 označené „Stanovení druhu a výměry 

trestu“. Druh trestu a výměra trestu jsou tedy podle tohoto názoru bez jakýchkoli pochybností 

dvě různé kategorie týkající se trestání pachatelů a nejvyšší možný rozsah určitého omezení 

vyplývajícího z uložení některého druhu trestu je otázkou jeho maximální výměry. 

                                                 
70  Srov. k tomu i Hořák, J. Časová působnost trestních zákonů a zrušení trestu smrti. In: Pocta Otovi Novotnému 

k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 50. 

71  Viz např. Šámal, P. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 65, a dále 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sp. zn. 7 Tz 15/2011, popsaný v článku Ščerba, F. Druh 
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První názorová část odborné literatury však s takovým názorem nesouhlasí, 

neboť odkazované ustanovení § 39 odst. 1 trestního zákoníku nemá souslovím „při stanovení 

druhu trestu a jeho výměry“ na mysli obecnou trestní sazbu uvažovaného druhu trestu, ale určení 

konkrétní výměry trestu v rámci jeho sazby stanovené v trestním zákoníku. Pro obecné vyjádření 

rozpětí mezi dolní a horní hranicí příslušného trestu se totiž užívá termínu sazba. Výše uvedenou 

interpretaci pojmu druh trestu, kterou zvolil i Nejvyšší soud, lze považovat za rozšiřující výklad 

ustanovení § 3 odst. 1 trestního zákoníku, který je ve prospěch pachatele přípustný.73 

Ačkoli se oba výše zmíněné názory přou o zvolenou interpretační cestu, je podstatné, 

že správnost rozhodnutí, které konstatovalo nepřípustnost uloženého trestu obecně prospěšných 

prací nad uvedenou sazbu, zjevně nezpochybňuje ani jeden z nich. 

Aktuálně obsahuje katalog trestů pro fyzické osoby ustanovení § 52 odst. 1 trestního 

zákoníku. Jsou jimi odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí 

majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta 

vojenské hodnosti a vyhoštění. 

Tresty ukládané právnickým osobám jsou uvedeny v ustanovení § 15 odst. 1 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob: zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý 

trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku. 

Katalog trestních opatření pro mladistvé zahrnuje ustanovení § 24 zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže: obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným 

odkladem výkonu, propadnutí věci, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení a zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební 

dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 

s dohledem, odnětí svobody nepodmíněné. 

                                                                                                                                                             
či výměra trestu? (K jednomu problému časové působnosti trestního zákoníku) In: Trestněprávní revue, r. 2012, 

č. 2, s. 35. či nepublikované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2011, sp. zn. 7 Tdo 474/2011. 

72  Ščerba, F. Druh či výměra trestu? (K jednomu problému časové působnosti trestního zákoníku) In: Trestněprávní 

revue, r. 2012, č. 2, s. 35. 

73  Šámal, P. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 65 a 66. 
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Katalog opatření pro děti mladší 15 let nabízí ustanovení § 93 odst. 1 zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže: výchovná povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení 

do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku 

výchovné péče, dohled probačního úředníka, ochranná výchova a ochranné léčení. 

Od druhu ukládaného trestu je nutno odlišit jeho samotný výkon, neboť zde se pravidla 

časové působnosti již neuplatňují (viz dále). 

 

2.7.2. Ochranná opatření 

Ochranné opatření se ukládá vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření 

rozhoduje (ustanovení § 3 odst. 2 trestního zákoníku). Stejná úprava platí například i v Německu 

(ustanovení § 2 odst. 6 německého trestního zákona). 

Důvod této výjimky z obecného pravidla časové působnosti spatřuje odborná literatura 

v tom, že je na místě reagovat na spáchaný čin aktuálním, nejprogresivnějším ochranným 

opatřením, které úprava účinná v době spáchání činu neznala.74 Ustanovení je zdánlivě 

formulačně podobné jako v případě druhu trestu, ale je zřejmé, že v tomto případě je nutno 

použít kompletní úpravu ochranných opatření obsaženou v novém zákoně (u druhu trestu se tato 

trestní sankce ukládá podle předchozího zákona, výběr je ale omezen působením zákona 

nového). 

Podstatným rozdílem je dále to, že může být uloženo i přísnější ochranné opatření, 

než jaké znala předchozí právní úprava. Nová úprava tak může být v tomto ohledu pro pachatele 

méně příznivá. Toto hledisko by mělo být při ukládání ochranného opatření nepochybně 

zvažováno a zohledněno, neboť některá ochranná opatření se omezeními, která jsou s nimi 

spojena, vyrovnají trestům. Například ochranné léčení či zabezpečovací detence jsou spojeny 

s omezením svobody pohybu stejně jako trest odnětí svobody, zabrání věci pak odpovídá svými 

důsledky propadnutí věci atd. V případě zabezpečovací detence proto zákonodárce stanovil, 

že výkon nevykonaných ochranných léčení uložených před účinností zákona, kterým byla 

zabezpečovací detence do českého právního řádu zavedena, se dokončí podle dosavadních 

předpisů (viz ustanovení § 62 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence 

a o změně některých souvisejících zákonů). 

                                                 
74  Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s 129. 
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Konkrétní sankce by neměla být posuzována jako ochranné opatření pouze podle toho, 

že ji takto formálně označil zákonodárce, ale je třeba vždy pečlivě zkoumat její materiální obsah, 

tj. zejména její smysl, účel, předpoklady a podmínky jejího ukládání a v neposlední řadě 

i následky, které může fakticky způsobit. 

Zmínit lze proto v této souvislosti případ popsaný v rozsudku Evropského soudu 

pro lidská práva ze dne 17. prosince 2009 ve věci M. v. Germany (č. 19359/04). Německému 

státnímu občanovi byl za pokus trestného činu vraždy uložen trest odnětí svobody a následně byl 

umístěn i do detence. Podle právních předpisů účinných v době tohoto rozhodnutí byla 

maximální doba detence desetiletá. Novelou bylo toto omezení později zrušeno (v současné době 

tedy není žádná maximální horní hranice tohoto ochranného opatření). Po uplynutí deseti let 

požádal pan M. o propuštění z detence. Tato žádost byla zamítnuta. Evropský soud pro lidský 

práva se zabýval samotnou povahou detence a zhodnotil ji jako nejpřísnější opatření, které lze 

podle německých zákonů uložit. Detence je navíc stejně jako trest odnětí svobody ukládaná 

trestním soudem a je vykonávána ve stejných věznicích. Z těchto důvodů Evropský soud 

pro lidská práva shledal porušení čl. 7 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.75 

Rovněž tak příkaz na zabavení finančních prostředků, ač prezentován jako ochranné 

opatření, byl ve věci Welch v. The United Kingdom (č. 17440/90) Evropským soudem pro lidská 

práva označen za trest ve smyslu čl. 7 odst. 1 věta druhá Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod. Proto jeho uložení na základě zákona účinného až v době, kdy se 

o činu pachatele rozhodovalo, považoval soud za nezpochybnitelné zneužití retroaktivity.76 

Nejasná je možnost vztáhnout výše uvedené pravidlo na výchovná opatření ukládaná 

podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Mezi výchovná opatření patří dohled probačního 

úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou 

(ustanovení § 15 odst. 2 zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 

                                                 
75  Srov. i Škvain, P. Vývoj institutu zabezpečovací detence v Německu ve světle rozsudku Evropského soudu 

pro lidská práva ze dne 17. 12. 2009. In: Trestněprávní revue, r. 2013, č. 11 a 12, s. 251. K dalšímu vývoji 

v Německu v tomto ohledu viz např. Merkel, G. Incompatible Contracts? – Preventive Detention in Germany 

and the European Convention on Human Rights. In: German Law Journal, r. 2010, č. 9, s. 1050. 

76  K oběma citovaným případům viz i Záhora, J. Detencia a zákaz retroaktivity. In: Trestněprávní revue, r. 2010, 

č. 4, s. 117. Autor zároveň doporučuje upravit pravidla časové působnosti tak, aby se o detenci rozhodovalo 

podle zákona účinného v době spáchání činu. 
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Zákon o soudnictví ve věcech mládeže vlastní úpravu neobsahuje, výchovná opatření 

přitom nelze považovat za podmnožinu ochranných opatření (viz například rozdělení 

v ustanovení § 10 odst. 1 tohoto zákona). Při přijetí teze, že jejich smyslem je zejména vytváření 

podmínek pro další zdravý rozvoj mladistvých provinilců,77 se jim však svým účelem zjevně 

blíží, zvláště pokud jsou považována za nejmírnější druh sankcí ukládaných mladistvým.78 

Výchovná opatření mají totiž zejména usměrňovat způsob života mladistvého, a tím podporovat 

a zajišťovat jeho výchovu (viz ustanovení § 15 odst. 4 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 

Trestní opatření, tedy klasickou trestní sankci mající i značný difamující charakter, lze ostatně 

uložit pouze subsidiárně, pokud ostatní opatření nevedla k dosažení účelu zákona 

(srov. ustanovení § 3 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 

Z tohoto pohledu by mělo být na výchovné opatření uplatňováno stejné pravidlo jako 

v případě ochranných opatření.79 I v tomto případě je ovšem nutno vždy pečlivě zkoumat 

materiální obsah konkrétního výchovného opatření, tj. zejména jeho smysl, účel, předpoklady 

a podmínky jeho ukládání a v neposlední řadě i následky, které může fakticky způsobit (viz výše 

k ochrannému opatření). V této souvislosti lze odkázat i na závěry výše citovaných rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva. 

Katalog ochranných opatření obsahuje ustanovení § 98 odst. 1 trestního zákoníku. Jsou 

jimi ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná 

výchova. Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

(viz ustanovení § 98 odst. 2 trestního zákoníku a ustanovení § 22 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže). 

Ochranná opatření ukládaná právnickým osobám uvádí ustanovení § 15 odst. 2 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob, jsou jimi zabrání věci a zabrání části majetku. 

 

                                                 
77  Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 151. 

78  Viz Jelínek, J., Melicharová, D. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou. Praha: 

Linde, 2004, s. 34. 

79  Srov. v zásadě opačný názor in: Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 130, který považuje výchovná opatření za sankce, které nelze v návaznosti na ustanovení 

§ 3 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže ukládat zpětně. Nicméně se domnívám, že takto kategoricky 

uvedené ustanovení nevyznívá. 
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2.7.3. Obecné zásady nového zákona 

Obecné zásady obsažené v novém zákoně je nutno vždy zohlednit i v případě, že se 

na rozhodování o vině a trestu aplikuje předchozí zákon. Jedná se o poměrně specifickou situaci, 

kdy je potřeba najít společný a zejména souladný výklad dvou předpisů a aplikovat je v podstatě 

oba současně, resp. prizmatem jednoho zákona nahlížet skrze jeho obecné zásady na zákon jiný. 

Ten, kdo k takové interpretaci přistupuje, musí nejdříve posoudit, který zákon je na místě 

aplikovat podle základních pravidel časové působnosti, tedy který je podle výše uvedených 

parametrů pro pachatele příznivější. Pokud je to zákon předchozí, je následně nutné zaměřit se 

na obecné zásady zákona nového a zkoumat jejich případný vliv na interpretaci příslušných 

ustanovení předchozího zákona. Může tak vzniknout poměrně tenká hranice mezi tím, kdy je 

novější zákon na základě svých obecných zásad pro pachatele příznivější, a je tedy nutné jej 

aplikovat jako celek, a mezi tím, kdy je sice příznivější předchozí zákon, avšak jeho ustanovení 

je nutné vyložit podle obecných zásad zákona nového. 

Nejasná je rovněž situace, kdy by některý ze zákonů účinných v mezidobí 

mezi spácháním činu a rozhodováním o něm obsahoval takové obecné zásady, jejichž použití by 

v konkrétním případě bylo ve prospěch pachatele, ale tyto zásady již neobsahuje zákon aktuální 

(případně obsahuje pouze jejich určitou modifikaci). Pokud bychom totiž striktně trvali na tom, 

že je nutno použít předchozí zákon v kombinaci s aplikací obecných zásad obsažených pouze 

v zákoně aktuálním, může teoreticky vzniknout pro pachatele méně příznivá situace. Podle mého 

názoru je tedy pod „novým“ zákonem nutno chápat právě i zákon účinný v době mezi spácháním 

čin a rozhodováním o něm. 

Pravidlo obligatorního užití obecných zásad nového zákona i v případě aplikace 

předchozí právní úpravy je v odborné literatuře uváděno pravidelně, není však odbornou 

veřejností přijímáno zcela jednoznačně.80 Jeden z názorů dokonce upozornil na to, že vzhledem 

k novému formálnímu pojetí trestného činu, které zavedl trestní zákoník č. 40/2009 Sb., by bylo 

možno tento zákon a priori považovat za méně příznivý nežli předchozí trestní zákon, jenž byl 

založen na materiálně-formálním pojetí trestného činu.81 Sám autor však označuje takový 

důsledek jako absurdní s tím, že by byl nepochybně v rozporu s pravidlem, které přikazuje použít 

pozdější právní úpravu pouze v tom případě, kdy je to pro pachatele příznivější. 

                                                 
80  Viz např. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 74, 

podle něhož je jediným relevantním kritériem pro určení časové působnosti trestní normy příznivost 
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Nicméně ani v judikatuře není do současné doby znám žádný konkrétní příklad, kdy by 

bylo některé obecné zásady nového zákona při aplikaci předchozího zákona skutečně užito. 

V tomto ohledu zůstává využití této výjimky ze základních pravidel časové působnosti prozatím 

pouze v rovině teorie. 

Praktické užití si lze představit například při změně totalitního režimu na demokratický, 

kdy je nutno aplikovat předchozí, totalitní ideologií ovlivněné trestněprávní předpisy, avšak již 

za použití nových zásad demokratického státu. V tomto ohledu lze odkázat například 

na ustanovení § 1 předchozího trestního zákona, ve znění do 30. června 1990, které uvádělo účel 

zákona. Tím byla mimo jiné ochrana společenského a státního zřízení Československé 

socialistické republiky, socialistické vlastnictví a vychovávat k zachovávání pravidel 

socialistického soužití. Je zřejmé, že po změně režimu v listopadu 1989 již nebylo na místě 

socialismus v uvedených podobách chránit. Proto i pokud se čin posuzoval podle tohoto zákona 

ve znění účinném před 1. červencem 1990, bylo nutno na něj nazírat právě tímto prizmatem. 

Důsledkem by v takovém případě mohl být například nižší stupeň společenské nebezpečnosti 

(viz ustanovení § 3 předchozího trestního zákona). 

Za obecné zásady nového trestního zákoníku, které je nutno zohlednit i při použití zákona 

předchozího, jsou považovány zejména zákaz retroaktivity (ustanovení § 1 trestního zákoníku), 

zásada zákonnosti (ustanovení § 12 odst. 1 trestního zákoníku), zásada subsidiarity trestní 

represe (ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku), základní zásady pro ukládání trestních 

sankcí (ustanovení § 37 trestního zákoníku), zásada přiměřenosti trestních sankcí (ustanovení 

§ 38 trestního zákoníku), zásada přihlédnutí k povaze a závažnosti spáchaného činu (ustanovení 

§ 39 trestního zákoníku), zásada přiměřenosti ochranných opatření (ustanovení § 96 trestního 

zákoníku) a další zásady ukládání ochranných opatření (ustanovení § 97 trestního zákoníku), 

základní zásady pro postih mladistvých (ustanovení § 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže), 

účel opatření ukládaných mladistvým (ustanovení § 9 zákona o soudnictví ve věcech mládeže) 

či účel trestních opatření ukládaných mladistvým a zásada humanity trestání mladistvých 

(ustanovení § 24 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 

                                                                                                                                                             
pro pachatele a v případě, že aplikace zásad staré úpravy způsobí, že hodnocení trestnosti činu je pro pachatele 

příznivější, bude nutné užít zásad uvedených ve starém zákoně a nepostupovat podle zásad nové právní úpravy. 

81  Beran, K. Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010. In: Bulletin 

advokacie, r. 2009, č. 10, s. 42, a in: Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 11. 
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2.7.4. Vícečinný souběh 

U vícečinného souběhu, tedy v případě, že pachatel spáchá dva a více trestných činů dříve, než je 

pro některý z nich vyhlášen soudem I. stupně odsuzující rozsudek, který nabyl právní moci 

a neplatí o něm fikce neodsouzení,82 se každý ze sbíhajících se trestných činu posuzuje 

z hlediska pravidel časové působnosti samostatně. 

Trestnost jednoho ze skutků tak může být posuzována podle předchozího zákona, 

zatímco trestnost druhého podle zákona nového (pokud jde pro tento skutek o příznivější 

úpravu), ačkoli byly oba spáchány za účinnosti předchozí právní úpravy. Trest se vyměří 

podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na čin nejpřísněji trestný bez ohledu na to, 

zda jde o nový či dřívější trestní zákon.83  

Posuzování každého ze sbíhajících se skutků při vícečinném souběhu podle pravidel 

časové působnosti však ve skutečnosti nelze považovat za výjimku z pravidla užití příznivějšího 

zákona, ačkoli tak někdy odborná literatura činí.84 Každý čin (skutek) pachatele musí být 

posuzován individuálně, a pokud je pro některý z nich příznivější předchozí právní úprava 

a pro druhý právní úprava pozdější či aktuální, jde o jeden z logických následků důsledného 

uplatňování pravidel časové působnosti. 

                                                 
82  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. ledna 1973, sp. zn. 1 Tz 62/72, publikované pod č. 8/1974 

Sb. rozh. tr. 

83  Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. ledna 1962, sp. zn. 3 To  2/62, publikované pod č. 11/1962 

Sb. rozh. tr. 

84  Např. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 78 a 79, Jelínek, J. 

a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 73, či Beran, K. Zpětná 

působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010. In: Bulletin advokacie, r. 2009, 

č. 10, s. 42, či Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference 

Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 11. Naproti tomu viz např. Draštík, A., Fremr, R., Durdík, T., 

Růžička, M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 

s. 7, kde toto pravidlo není mezi výjimky v uvedeném smyslu zařazeno, pouze je na tuto souvislost autory 

upozorněno. 
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Uvedené však ze stejných důvodů nemůže platit pro jednočinný souběh, při němž 

pachatel jedním skutkem naplní skutkovou podstatu více trestných činů, neboť zde jde pouze 

o jediný čin ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku. Aplikovat lze proto pouze 

jednu právní úpravu. Jednočinný souběh skutkových podstat podle dřívějšího i nového trestního 

práva je proto vyloučen.85 

 

2.7.5. Pokračující trestné činy, trestné činy hromadné a trestné činy trvající 

U těchto trestných činů se užije zákona účinného v době ukončení trestného činu (pokračování 

v trestném činu, trestné činy hromadné), resp. v době ukončení protiprávního stavu (trestné činy 

trvající), ačkoli (i třeba podstatná) část trestného činu byla spáchána za účinnosti předchozího 

zákona. 

Ačkoli tato jednání sestávají z dílčích útoků, resp. z udržování určitého protiprávního 

stavu, je na ně pohlíženo jako na jeden trestný čin. Jde proto o logickou konsekvenci výše 

popsané zásady, že trestnost činu (nikoli trestnost dílčích útoků či trestnost pouze části trestného 

činu) se posuzuje podle doby jeho spáchání, neboť trestný čin je spáchán v okamžiku dokončení 

jednání, tedy ve chvíli, kdy pachatel již naplnil všechny znaky skutkové podstaty (základní 

či kvalifikované) některého trestného činu.86 Jestliže se zákon změní během páchání činu, užije 

se zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán (ustanovení § 2 odst. 2 

trestního zákoníku). Činnost trestnou podle předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti 

nového trestního zákona, v níž pachatel pokračuje i po tomto dni a která je považována za jeden 

trestný čin, je tedy nutno posuzovat podle nového trestního práva.87 

Skutečnost, že část jednání v případě pokračujících trestných činu, trestných činů 

hromadných a trestných činů trvajících byla spáchána za účinnosti mírnější právní úpravy, by 

však podle mého názoru měla být zohledněna při úvahách o povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu (viz ustanovení § 39 odst. 1 trestního zákoníku). 

                                                 
85  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 34/1952 Sb. rozh. tr. Srov. i rozhodnutí Krajského soudu 

v Brně ze dne 29. ledna 1962, sp. zn. 3 To 30/62, publikované pod č. 10/1962 Sb. rozh. tr. Dále 

např. i Novotný, F. a kol. Trestní zákoník 2010. Komentář. Praha: EUROUNION, 2010, s. 24, či Draštík, A. 

K časové působnosti nového trestního zákoníku. In: Trestní právo, r. 2010, č. 4, s. 23. 

86  Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 69. 

87  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 33/1951 Sb. rozh. tr. 
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Tu část jednání, které se pachatel dopustil před změnou zákona, lze však spolu s částí 

spáchanou po této změně posoudit jako pokračující, hromadný či trvající trestný čin pouze tehdy, 

jestliže byly útoky spáchané za účinnosti předchozího zákona vůbec trestné.88 Porušení této 

podmínky by bylo v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege praevia. 

 

2.7.6. Výkon trestů 

Při řešení otázek souvisejících s výkonem již pravomocně uložených trestů nejde o posuzování 

trestnosti činu, a proto se na ně pravidla časové působnosti nevztahují.89 Tresty se proto 

vykonávají vždy podle aktuálních právních předpisů (srov. k tomu například ustanovení § 80 

zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých zákonů, podle 

něhož se tento zákon aplikuje i na výkon těch trestů, které byly pravomocně uloženy před jeho 

účinností). 

                                                 
88  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 103/1953 Sb. rozh. tr., rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

8. prosince 1993, sp. zn. Tzn 12/93, publikovaný pod č. 7/1994-I Sb. rozh. tr., a rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 27. srpna 2007, sp. zn. 11 Tdo 272/2007, publikovaný pod č. 27/2008 Sb. rozh. tr. a pod č. T 1035 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

89  Srov. k tomu nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 2003, sp. zn. III. ÚS 444/01, publikovaný 

pod č. 132/2003 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. června 

2003, sp. zn. 4 Tz 79/2003, publikované pod č. T 622 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
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Odchylku od této zásady však může stanovit zákon. Učinil tak například čl. II bod 1 

zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle něhož se tresty uložené 

před účinností tohoto zákona vykonají podle dosavadních předpisů, s výjimkami uvedenými 

v dalších bodech tohoto článku. Takovou výjimkou byla zejména nemožnost vykonat uložený 

trest smrti, neboť tímto zákonem došlo mimo jiné i k jeho zrušení. Trest smrti byl ze zákona 

změněn na trest odnětí svobody na doživotí (čl. II bod 2 zákona č. 175/1990 Sb.). Další výjimku 

představoval trest odnětí svobody uložený před účinností tohoto zákona za čin, který není 

trestným činem. Tento trest, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykonal (čl. II bod 3 

zákona č. 175/1990 Sb.). V návaznosti na toto ustanovení pak Nejvyšší soud konstatoval, 

že pokud byl uložen podmíněný trest odnětí svobody před účinností tohoto zákona za čin, 

který již není trestným činem, nebylo možné rozhodnout, že se tento trest vykoná, a to 

bez ohledu na skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly závěr, že se obviněný ve zkušební době 

neosvědčil.90 

Obdobně stanovil čl. III, bod 3 zákona č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní 

zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle něhož se trest odnětí 

svobody uložený před účinností tohoto zákona za čin, který není trestným činem, popřípadě jeho 

nevykonaný zbytek, nevykoná. I v tomto případě konstatovala judikatura s odkazem na citované 

ustanovení, že u pravomocně uloženého podmíněného trestu odnětí svobody za čin, 

který od účinnosti tohoto zákona již není trestným činem, nepřichází v úvahu rozhodnutí o tom, 

že se uložený trest vykoná.91 

Tyto případy jsou výjimkami z pravidla, že při posuzování trestnosti činu se pozdější 

pro pachatele příznivější právo uplatní, jen pokud ještě nebylo pravomocně rozhodnuto o vině 

a trestu pachatele. Bylo-li již pravomocně rozhodnuto o vině i trestu, nelze ustanovení o časové 

působnosti trestního zákoníku použít.92 

                                                 
90  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1992, sp. zn. 6 Tz 106/92, publikovaný pod č. 7/1993 

Sb. rozh. tr. 

91  Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. června 1994, sp. zn. 4 To 481/94, 

publikovaný pod č. 18/1995 Sb. rozh. tr. 

92  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2006, sp. zn. 4 Tz 17/2006, publikované pod č. 17/2007 

Sb. rozh. tr., pod č. T 888 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, 

r. 2006, č. 6, s. 179. 
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Specifickým je pak ustanovení § 419 trestního zákoníku, podle něhož se trest uložený 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za čin, který již není trestným činem, popřípadě jeho 

nevykonaný zbytek, nevykoná. Pokud byl za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný 

nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí.93 

Judikatura dále konstatovala, že prodloužená lhůta pro podmíněné propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody není právně relevantním důvodem pro posouzení trestnosti činu pachatele, 

neboť souvisí s výkonem již uloženého trestu (ustanovení o podmíněném propuštění nemůže mít 

vliv na výrok o vině a trestu pachatele). 

Proto vykonává-li odsouzený trest odnětí svobody za trestný čin, u něhož může být 

podmíněně propuštěn až po výkonu dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody (viz ustanovení 

§ 88 odst. 4 trestního zákoníku), není skutečnost, že čin, za nějž mu byl tento trest uložen, již 

vzhledem ke změně právní úpravy nenaplňuje znaky žádného z trestných činů uvedených 

ve výčtu ustanovení § 88 odst. 4 trestního zákoníku, a tedy může být podmíněně propuštěn již 

po výkonu jeho poloviny, důvodem pro aplikaci pravidel časové působnosti ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku.94 

Avšak to neznamená, že by se na odsouzené, kteří o podmíněné propuštění za popsané 

či obdobné legislativní změny důvodně žádají, uvedená mírnější ustanovení vůbec nevztahovala. 

Na tuto situaci je totiž třeba aplikovat jiné pravidlo, a sice že je třeba užít vždy zákona účinného 

v době výkonu trestu, resp. v době, kdy odsouzený o své podmíněné propuštění žádá 

(srov. výklad k časové působnosti procesních předpisů, řízení o podmíněném propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody je upraveno v trestním řádu).95 Odsouzený proto může být 

za těchto okolností propuštěn již po polovině výkonu trestu odnětí svobody. 

                                                 
93  Dále k tomu srov. např. Kratochvíl, V. Zpětná krádež podle trestního zákona a trestního zákoníku. 

In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 1, s. 15. 

94  Viz usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. dubna 2002, sp. zn. 8 To 220/2002, publikované pod č. 17/2003 

Sb. rozh. tr., usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2003, sp. zn. 4 Tz 79/2003, publikované pod č. T 622 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, a nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 2003, 

sp. zn. III. ÚS 444/01, publikovaný pod č. 132/2003 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Dále srov. 

i Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. 

In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65. 

95  Srov. k tomu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2010, sp. zn. 4 Tz 67/2010, publikovaný 

pod č. T 1355 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, 

s. 89. 
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Naproti tomu způsob výkonu trestu odnětí svobody na rozdíl od vlastního výkonu tohoto 

trestu součástí trestnosti činu je a musí být při úvahách o tom, který zákon je příznivější, 

zohledňován. Proto ukládá-li soud nepodmíněný trest odnětí svobody podle předchozího 

trestního zákona, musí pro účely výkonu trestu odnětí svobody zařadit pachatele 

do odpovídajícího typu věznice podle ustanovení § 39a tohoto předchozího zákona, nikoli 

podle ustanovení § 56 odst. 2 trestního zákoníku. Stejný závěr se týká i ostatních druhů trestů.96 

 

2.7.7. Zahlazení odsouzení 

Obecně má odborná teorie za to, že změna v podmínkách zahlazení odsouzení, byť může dojít 

z pohledu pachatele k jejich zpřísnění, nespadá pod otázku posuzování trestnosti činu. Nejde 

tedy o zakázanou retroaktivitu a o zahlazení odsouzení je nutno rozhodnout vždy 

podle pozdějšího zákona, i když jde o tresty uložené podle trestních zákonů dříve platných.97 

Názory odborné literatury nejsou při posuzování této problematiky shodné. Větší část se 

sice kloní k výše citovanému názoru publikované judikatury,98 avšak například Karel Beran 

s tímto názorem nesouhlasí.99 Odkazuje přitom na situaci, kdy ustanovení § 105 odst. 1 písm. a) 

trestního zákoníku umožňuje zahlazení, prominutí či promlčení odsouzení pachatelům, kterým 

byl uložen výjimečný trest, po uplynutí 15 let po výkonu trestu, zatímco ustanovení § 69 odst. 1 

písm. a) předchozího trestního zákona stanovovalo lhůtu pouze 10 let. Podle Berana znamená 

tato situace zhoršení právního postavení pachatele, a lze ji proto označit za retroaktivitu 

v neprospěch pachatele. Proto by se podle jeho názoru mělo postupovat podle předchozího 

trestního zákona. 

                                                 
96  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 2010, sp. zn. 8 Tdo 1430/2010, publikované pod č. 24/2011 

Sb. rozh. tr. a pod č. T 1349 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

97  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 29/1956 Sb. rozh. tr. Z tohoto rozhodnutí vychází Nejvyšší 

soud i dnes, viz například odůvodnění nepublikovaného usnesení ze dne 29. dubna 2015, sp. zn. 8 Tdo 213/2015. 

98  Viz například Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 79, 

či Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. 

In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65. 

99  Beran, K. Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010. In: Bulletin 

advokacie, r. 2009, č. 10, s. 42, či Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 11. Z dobové literatury srov. dále i Jelínek, J. a kol. 

Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 60. 
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Nicméně Beran se již nevyrovnává s argumentem, že v případě stanovení podmínek 

pro zahlazení odsouzení nejde o otázku posuzování trestnosti činu, nezabývá se ani výše 

citovaným publikovaným rozhodnutím, z něhož vychází i současná rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu. 

Obecně není zhoršení či zlepšení právního postavení pachatele otázkou posuzování 

trestnosti činu, neboť toto posuzování má za úkol zohlednit toliko všechny relevantní podmínky, 

na nichž závisí výrok o vině a trestu. Otázka, za jakých podmínek lze již uložený trest zahladit, 

nespadá podle mého názoru ani pod jednu z těchto kategorií a nenaplňuje smysl, pro nějž je 

trestnost činu z hlediska pravidel časové působnosti přezkoumávána. Proto je na místě posuzovat 

splnění podmínek pro zahlazení odsouzení vždy podle aktuální právní úpravy. 

 

2.7.8. Zvláštní historické výjimky 

K modifikaci základních pravidel časové působnosti může dojít i rozhodnutím zákonodárce. 

Takové případy můžeme označit jako zvláštní historické výjimky, neboť k nim dochází spíše 

sporadicky. Jedná se o situace odůvodněné zcela výjimečnými politickými či společenskými 

požadavky. Lze souhlasit s názorem, že takový postup zákonodárce by měl být vždy spojen 

s extrémně intenzivním veřejným zájmem.100 

                                                 
100  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 59, pozn. pod čarou č. 4. 
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Z hlediska mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, předpokládá popsanou 

situaci například čl. 7 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech, podle něhož zásada nullum 

crimen sine lege, vyjádřená v článku 1 tohoto ustanovení, nebrání souzení a potrestání osoby 

za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných 

právních zásad uznávaných civilizovanými národy. Uvedená formulace je převzata z čl. 38 

odst. 1 písm. c) Statutu Mezinárodního soudního dvora (vyhláška ministra zahraničních věcí 

publikována pod č. 30/1947 Sb.).101 Dále srov. i čl. 15 odst. 2 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech. 

Mezi zmíněné výjimky patří v české, potažmo československé historii zejména retribuční 

zákonodárství reagující na činy páchané v době nacistické okupace, zpětné vyloučení promlčení, 

resp. modifikace podmínek či délky promlčecí doby u těch trestných činu, jejichž stíhání bránil 

totalitní režim. 

Jedná se o tyto konkrétní případy: 

- retribuční zákonodárství k potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů 

po 2. světové válce [viz zejm. dekrety presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 

(tzv. velký retribuční dekret), a č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění 

proti národní cti (tzv. malý retribuční dekret)], 

                                                 
101  Blíže k čl. 7 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech srov. Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. 

Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 843. Ze zahraniční 

literatury pak např. Schabas, W. A. The European Convetion on Human Rights: A Commentary. Oxford: Oxford 

University Press, 2015, s. 351 a násl. Nicméně aplikovatelnost tohoto ustanovení na většinu z uváděných případů 

se jeví jako nejednoznačná, srov. k tomu Šimáčková, K., Molková Foukalová, K., Procházka, V. Zákon 

o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 85 

a 86 a tam citovaná judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Naproti tomu ve vztahu k ustanovení § 5 

zákona č. 198/1993 Sb. srov. Kratochvíl, V. Listina základních práv a svobod ve vztahu k Evropské úmluvě 

z pohledu retroaktivity trestního zákona in malam partem. In: Kriminalistika, r. 1994, č. 1, s. 34 
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- zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších 

trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, 

spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů. Tento zákon vyloučil promlčení 

trestního stíhání a výkonu trestu u trestných činů proti míru, válečných trestných činů 

proti lidskosti a dalších trestných činů, spáchaných v době od 21. května 1938 

do 31. prosince 1946, tj. v době zvýšeného ohrožení republiky,102 válečnými zločinci 

nebo jejich pomahači ve prospěch nebo ve službách okupantů, které byly trestnými činy 

podle předchozího trestního zákona a byly trestnými činy i podle zákonů platných v době 

jejich spáchání i zákonů pozdějších, pokud u nich mělo nastat promlčení trestního stíhání 

ke dni 9. května 1965 nebo později, 

- ustanovení § 29 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, podle něhož vyjde-li 

v průběhu řízení podle tohoto zákona najevo, že jednání osob, které přivodily nezákonnosti 

napravované tímto zákonem103 nebo k nim přispěly, zakládá podezření z trestného činu, 

jehož trestnost v den nabytí účinnosti tohoto zákona nezanikla promlčením, neskončí 

promlčecí doba takového činu před 1. lednem 1995, 

                                                 
102  Počátek této doby byl určen ustanovením § 17 dekretu prezidenta republiky č. 6/1945 Úř. věst. čsl., o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (viz i shodné ustanovení 

§ 18 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb.). Konečné datum stanovilo vládní nařízení č. 217/1946 Sb. 

103  Viz účel zákona vyjádřený v ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb.: „Účelem zákona je zrušit odsuzující 

soudní rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská politická 

práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních 

normách zákon označoval za trestné, umožnit rychlé přezkoumání případů osob takto protiprávně odsouzených 

v důsledku porušování zákonnosti na úseku trestního řízení, odstranit nepřiměřené tvrdosti v používání represe, 

zabezpečit neprávem odsouzeným osobám společenskou rehabilitaci a přiměřené hmotné odškodnění a umožnit 

ze zjištěných nezákonností vyvodit důsledky proti osobám, které platné zákony vědomě nebo hrubě porušovaly.“ 
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- ustanovení § 5 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu 

proti němu, které určilo, že se do promlčecí doby trestných činů nezapočítává doba 

od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, pokud z politických důvodů neslučitelných se 

základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému 

odsouzení nebo zproštění obžaloby.104 Samotné ustanovení ovšem bylo kritizováno 

zejména pro své retroaktivní působení, ničím neomezený okruh trestných činů, na něž 

může dopadat, nejasnost, zdali jej lze vztáhnout i na trestné činy již promlčené či zdali jde 

o ustanovení konstitutivní či deklaratorní.105 

                                                 
104  Blíže srov. Šimáčková, K., Molková Foukalová, K., Procházka, V. Zákon o protiprávnosti komunistického 

režimu a odporu proti němu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 82 a násl. Viz i nález Ústavního 

soudu ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, publikovaný pod č. 1/1993 ve Sbírce nálezů a usnesení 

Ústavního soudu, pod č. 14/1994 ve Sbírce zákonů a v časopise Právní rozhledy, r. 1994, č. 3, s. 87. Ústavní 

soud v tomto případě zamítl návrh na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., neboť neshledal jeho protiústavnost. 

105  Srov. Kratochvíl, V. Listina základních práv a svobod ve vztahu k Evropské úmluvě z pohledu retroaktivity 

trestního zákona in malam partem. In: Kriminalistika, r. 1994, č. 1, s. 34, Šamalík, F. Pojetí demokratického 

právního státu v rozhodnutí ÚS. In: Časopis pro právní vědu a praxi, r. 1994, č. 2, s. 82 (autor zde reaguje 

na výše uvedený nález Ústavního soudu), Procházka, A. Quo vadis…? In: Právní rozhledy, r. 1996, č. 5, s. 212, 

Púry, F., Šámal, P. Ještě k problematice promlčení trestnosti činů ve vztahu k zákazu retroaktivity 

nepříznivějšího zákona v neprospěch pachatele. In: Právní rozhledy, r. 1996, č. 11, s. 504, Crha, L. A ještě 

jednou k promlčení starých trestných činů. In: Právní rozhledy, r. 1997, č. 11, s. 504, Šamalík, F. Pokus o puč 

uvnitř „třetí moci“? Kauza zločinů komunismu. In: Právník, r. 1998, č. 3, s. 216, či Púry, F. Poznámky 

k promlčení trestných činů. In: Musil, J., Vanduchová, M. (eds.) Pocta prof. JUDr. Otovi Novotnému 

k 70. narozeninám. Praha: Codexis Bohemia, 1998, s. 167. 
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- ustanovení § 67a písm. d) předchozího trestního zákona [dnes ustanovení § 35 písm. c) 

trestního zákoníku], které stanovilo, že trestní odpovědnost za trestné činy spáchané v době 

od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody 

činí nejméně deset let a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány 

v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických, 

rasových či náboženských, uplynutím promlčecí doby nezaniká, pokud z důvodů 

neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo 

k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby. Tato úprava navazovala na výše 

citované ustanovení § 5 zákona č. 198/1993 Sb., neboť dalším prodloužením promlčecí 

doby řešilo praktické problémy, které se v souvislosti s vyšetřováním tzv. komunistických 

zločinů vyskytly.106 

 

2.8. Promlčení 

Poměrně značnou polemiku ve vztahu k pravidlům časové působnosti vyvolala po vstupu 

nového trestního zákoníku v účinnost otázka promlčení trestní odpovědnosti (viz ustanovení § 34 

a § 35 trestního zákoníku, ustanovení § 12 a § 13 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob a ustanovení § 8 zákona o soudnictví ve věcech mládeže), neboť u tohoto institutu došlo 

k určitým podstatným změnám. 

Promlčení trestní odpovědnosti107 je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti. 

Podstata spočívá v tom, že uplynutím zákonem stanovené doby (v současné právní úpravě je 

touto dobou dvacet let, patnáct let, deset let, pět let či tři léta), která se odvíjí od konkrétní právní 

kvalifikace činu, zaniká trestní odpovědnost pachatele. Podle odborné literatury spočívá smysl 

existence tohoto institutu zejména v tom, že plynutím času postupně slábne, až docela zaniká 

potřeba trestněprávní reakce na trestný čin, a to jak z hlediska prevence generální, 

tak i individuální (důvody hmotněprávní). Dále i v tom, že plynutím času slábne síla důkazních 

prostředků nebo je nelze vůbec opatřit, čímž se značně ztěžuje, případně zcela zaniká reálná 

možnost prokázání viny pachatele (důvod procesněprávní).108 

                                                 
106  Viz Šimáčková, K., Molková Foukalová, K., Procházka, V. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu 

a odporu proti němu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 87 a 88. 

107  Předchozí trestní zákon užíval termínu „promlčení trestnosti“ (viz návětí ustanovení § 67 odst. 1 předchozího 

trestního zákona) nebo „promlčení trestního stíhání“ [viz název § 67 předchozího trestního zákona či návětí jeho 

odstavce 3, s tímto pojmem pracuje v současné době i nadále trestní řád, srov. jeho ustanovení § 11 odst. 1 písm. 
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Promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek, anebo u nichž je 

účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal, 

u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání (viz ustanovení § 34 

odst. 2 trestního zákoníku). 

Zákon předpokládá i situace, kdy z určitého důvodu promlčecí doba neproběhne souvisle 

v celé své délce. Jedná se o stavení109 (§ 34 odst. 3 TrZ) a přerušení (§ 34 odst. 4 TrZ) promlčecí 

doby. Při stavení promlčecí doba po určitý čas neběží, ale po odpadnutí překážky pokračuje dále 

a navazuje na již proběhlou část promlčecí doby. V případě přerušení počíná promlčecí doba 

běžet znovu od začátku. V obou případech jde o faktické prodloužení promlčecí doby. 

Pokud dojde k promlčení trestní odpovědnosti, je trestní stíhání nepřípustné 

[viz ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu]. Z procesního hlediska má tato situace 

za následek povinnost příslušného orgánu činného v trestním řízení trestní věc odložit 

podle ustanovení § 159a odst. 2 trestního řádu, trestní stíhání zastavit v souladu s ustanovením 

§ 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu či zprostit obžalovaného obžaloby ve smyslu ustanovení 

§ 226 písm. e) trestního řádu. 

V zásadě není a nebylo sporu o tom, že otázka délky promlčecí doby spadá pod otázku 

trestnosti, tedy kratší délka je pro pachatele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku 

bezpochyby příznivější.110 

Spor však nastal o to, jakým způsobem může nový trestní zákoník ovlivnit úkony, 

které již za účinnosti předchozího trestního zákona běh promlčecí doby přerušily. 

                                                                                                                                                             
b)], které však nelze považovat za přesné, neboť trestnost není totéž co trestní odpovědnost (srov. výklad 

u příslušné podkapitoly) a trestní stíhání je pojmem procesního práva. Avšak v tomto případě nedochází pouze k 

zániku možnosti orgánů činných v trestním řízení zahájit a vést trestní stíhání pachatele, ale k zániku trestní 

odpovědnosti jako nezbytného hmotněprávního předpokladu pro uvedený procesní postup. 

108  Srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 454. 

109  Trestní zákoník pojem stavení výslovně neužívá, uvádí však časové úseky, které se do promlčecí doby 

nezapočítávají. 

110  Srov. k tomu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 1997, sp. zn. 2 Tzn 61/97, publikovaný 

pod č. 40/1998 Sb. rozh. tr. či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2008, sp. zn. 8 Tdo 1114/2008, 

publikované pod č. 59/2009 Sb. rozh. tr. 
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Podle ustanovení § 67 odst. 3 písm. a) předchozího trestního zákona totiž docházelo 

k přerušení promlčení trestní odpovědnosti sdělením obvinění pro trestný čin, o jehož promlčení 

jde, jakož i po něm následujícími úkony policejního orgánu, státního zástupce nebo soudu 

směřujícími k trestnímu stíhání pachatele. Předchozí trestní zákon přitom neobsahoval 

ani demonstrativní výčet toho, o jaké konkrétní úkony by se mělo jednat, byly proto postupně 

dovozovány judikaturou a odbornou literaturou. 

Mezi tyto úkony proto patřilo rozhodnutí o zastavení trestního stíhání,111 usnesení 

o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, usnesení o odnětí a přikázání věci,112 

usnesení o spojení věci, předvolání nebo předvedení obviněného k výslechu, vydání příkazu 

k zatčení či opatření k vypátrání pobytu obviněného.113 Za úkon směřujícímu k trestnímu stíhání 

pachatele naopak nebylo považováno opatření předsedy okresního soudu o přidělení trestní věci 

konkrétnímu soudci.114 

Objevil se však i názor, podle něhož je takovým úkonem každý úkon směřující k vyřešení 

otázky viny, trestu, případně ochranného opatření a náhrady škody ve smyslu ustanovení § 89 

odst. 1 trestního řádu, tedy výslech svědka, vyžádání znaleckého posudku, ale i vyžádání opisu 

rejstříku trestů nebo opatření spisů o předchozích odsouzeních pachatele.115 

Ustanovení § 34 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku uvádí již taxativní výčet úkonů, 

jimiž dochází k přerušení promlčení trestní odpovědnosti. Jde o zahájení trestního stíhání 

pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním 

příkazu k zatčení, zatýkacího rozkazu nebo evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, 

návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro tento trestný čin nebo doručením 

trestního příkazu pro takový trestný čin obviněnému. 

                                                 
111  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. září 1971, sp. zn. 3 Tz 63/71, publikované pod č. 24/1972 Sb. rozh. tr. 

112  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. června 1983, sp. zn. 3 Tz 13/83, publikované pod č. 39/1984 

Sb. rozh. tr. 

113  Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 598. 

114  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 1997, sp. zn. 2 Tzn 61/97, publikovaný pod č. 40/1998 

Sb. rozh. tr. 

115  Sváček, J. Přerušení promlčení trestního stíhání z hlediska ustanovení § 67 odst. 3 písm. a) TrZ. In: Právní 

rozhledy, r. 1998, č. 7, s. 366. 



57 

Otázky vyvolaly zejména dvě možné situace. První je případ, kdy bylo trestní stíhání 

zahájeno ještě za účinnosti předchozí právní úpravy, byl učiněn takový úkon, který sice v dané 

době vedl k přerušení promlčecí doby trestní odpovědnosti, avšak v současné době již není 

obsažen v taxativním výčtu ustanovení § 34 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, za jehož 

účinnosti trestní stíhání pokračuje.  

Určitým vodítkem se stala předchozí publikovaná judikatura Nejvyššího soudu. Pokud 

v důsledku změny trestního zákona dojde v průběhu trestního stíhání ke zmírnění právní 

kvalifikace již stíhaného činu, pak tato okolnost, i když se promítne do kratší promlčecí doby, je 

z hlediska pravidel časové působnosti významná jen pro konec této kratší promlčecí doby, 

jejíž počátek vyplývá z ustanovení § 67 odst. 4 předchozího trestního zákona. Změnou trestního 

zákona se zpětně neruší účinky úkonů, které byly učiněny podle dřívější právní úpravy a jež 

způsobily přerušení běhu promlčecí doby.116 Ač šlo o rozhodnutí publikované ještě 

před 1. lednem 2010, jeho závěry je možné zjevně vztáhnout i na výše naznačenou situaci. 

Změna důvodů pro přerušení běhu promlčecí doby tedy nemůže mít vliv na dřívější přerušení 

(neruší zpětně účinky úkonů, jimiž k přerušení promlčecí doby již došlo). 

Nicméně praxe přinesla i odlišný přístup, na nějž upozornila Olga Polmová, 

kdy docházelo k zastavení trestního stíhání podle ustanovení § 172 odst. 1 písm. d) 

nebo podle ustanovení § 223 odst. 1 trestního řádu pro jeho nepřípustnost z důvodu promlčení 

trestního stíhání, neboť podle názoru rozhodujícího orgánu nebylo možné s ohledem 

na ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku přihlížet k takovým úkonům, které sice byly 

zákonným způsobem provedeny před účinností nového trestního zákoníku, ale již nejsou 

obsaženy v taxativním výčtu ustanovení § 34 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku.117 

Podle citované autorky přitom výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze na daný případ 

aplikovat zcela jednoznačně, neboť řešilo situaci, kdy „došlo v důsledku změny právní úpravy 

ke změně okolností majících vliv na délku promlčecí doby, naopak změna právní úpravy, 

která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010, má vliv na samotné důvody přerušení promlčecí 

doby“. 

                                                 
116  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2008, sp. zn. 8 Tdo 1114/2008, publikované pod č. 59/2009 

Sb. rozh. tr. a pod č. T 1138 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

117  Viz Polmová, O. Otázka promlčení trestní odpovědnosti a přerušení promlčecí doby v návaznosti na změnu 

právní úpravy v důsledku nabytí účinnosti nového trestního zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 8, 

s. 251. 
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Tento názor však zůstal v odborné literatuře osamocen. Větší část teorie se ztotožnila 

s názorem vysloveným Nejvyšším soudem.118 Ten na své výše citované rozhodnutí navázal, 

když výslovně dovodil, že účinky procesních úkonů provedených před 1. lednem 2010, 

jimiž v souladu s ustanovením § 67 odst. 3 písm. a) a b) předchozího trestního zákona došlo 

k přerušení promlčecí doby, se novým trestním zákoníkem zpětně neruší, byť jde o úkony, 

s nimiž již od 1. ledna 2010 není spojeno přerušení promlčecí doby ve smyslu ustanovení § 34 

odst. 4 písm. a) a b) trestního zákoníku.119 

Další debata se vede ohledně povahy promlčení. Podle převažujícího názoru má 

promlčení v českém právním řádu hmotněprávní povahu.120 Nicméně v některých státech 

(Německo či Francie) je tento institut upraven v procesních předpisech. Rovněž Evropský soud 

pro lidská práva ve svém rozsudku Coëme and Others v. Belgium (č. 32492/96, 32547/96, 

32548/96, 33209/96 a 33210/96) konstatoval, že zákon prodlužující promlčecí lhůtu je 

předpisem procesním. Bohumil Repík uvádí, že záleží na každém státu, jakou povahu institutu 

promlčení přisoudí.121  

I pokud bychom přijali premisu, že institut promlčení má hmotněprávní povahu, 

neznamená to bez dalšího, že i další výše zmíněné instituty související s během promlčecí doby, 

tedy její přerušení či stavení, lze jednoznačně považovat za hmotněprávní, ačkoli jsou upraveny 

v hmotněprávním předpise. Nelze totiž zcela vyloučit ten pohled, že přerušení či stavení 

promlčecí doby jsou spíše instituty procesními a měly by být upraveny v trestním řádu (ačkoli 

ekonomičtější a přehlednější je komplexní úprava všech otázek promlčení na jednom místě jako 

je tomu nyní). Zejména důvody přerušení promlčení podle ustanovení § 34 odst. 4 písm. a) 

                                                 
118  Srov. Cibulka, K. Ještě jednou k otázce promlčení z hlediska časové působnosti trestních zákonů. 

In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 1, s. 18, Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti 

a přechodného ustanovení trestního zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65, či Žďárský, Z. 

K účinkům zahájení trestního stíhání z hlediska promlčení a otázkám souvisejícím. In: Trestněprávní revue, 

r. 2016, č. 9, s. 195. Oproti tomu však srov. i Knaifl, K. Znovu k otázce promlčení z hlediska časové působnosti 

trestních zákonů. In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 6, s. 173. 

119  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2010, sp. zn. 8 Tdo 797/2010, publikované pod č. 53/2011 

Sb. rozh. tr. a pod č. T 1329 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, viz i Šámal, P. Výběr ze soudních 

rozhodnutí z oblasti trestněprávní. In: Trestněprávní revue, r. 2012, č. 5, s. 124. 

120  Viz např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 454, 

či Pelc, V. Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti. In: Trestněprávní revue, r. 2019, č. 1, s. 1. 

121  Repík, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2003, s. 42. 
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trestního zákoníku představují toliko procesní úkony a materiální obsah jednotlivých důvodů 

bude vždy záležet na aktuální podobě trestního řádu. Povaha institutu přerušení promlčení se tak 

jeví v tomto ohledu spíše procesní. Vyloučit však nelze ani rozdělení samotných důvodů 

pro přerušení promlčení na hmotněprávní a procesní, neboť důvod uvedený v ustanovení § 34 

odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, tedy spáchání nového trestného činu, na který trestní zákon 

stanoví trest stejný nebo přísnější, je hmotněprávní povahy. 

Uvedené úvahy nabývají na důležitosti ve chvíli, kdy se zaměříme na případ, který byl 

spáchán za účinnosti předchozího trestního zákona, podle něj je také posuzován, avšak trestní 

stíhání probíhá již za účinnosti nového trestního zákoníku. Pachateli svědčí délka promlčecí 

doby podle předchozího trestního zákona, otázkou však může být, co tuto dobu může přerušovat, 

zdali úkony podle ustanovení § 67 odst. 3 písm. a) předchozího trestního zákona nebo úkony 

podle ustanovení § 34 odst. 4 písm. a) nového trestního zákoníku. Nejde o otázku bagatelní, 

trestní odpovědnost by v jednom případě již mohla být promlčena, ve druhém nikoli. Pokud by 

úprava přerušení byla obsažena v procesním předpise, nebylo by o řešení pochyb, promlčecí 

dobu by přerušovaly úkony podle aktuálního zákona. Vzhledem k výše citovaným názorům 

odborné literatury a judikatury jde podle mého názoru stále o otázku nevyřešenou. 
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2.9. Problém tzv. zanikajících trestných činů 

V praxi se ukázala býti jako poměrně problematická situace, kdy zákonodárce rozhodne o tom, 

že určité jednání již nemá být do budoucna trestné, tj. již ho nepovažuje za tak společensky 

škodlivé, aby bylo považováno za trestný čin (stále však naplňuje znaky přestupku či jiného 

správního deliktu), případně jej za společensky škodlivé nepovažuje vůbec a z katalogu trestných 

činů ho vypustí. 

V rámci legisvakanční lhůty pak vzniká poměrně absurdní situace, kdy zákonodárce dává 

jasně najevo, že si trestní postih určitého jednání již nepřeje, avšak až do účinnosti této změny je 

toto jednání stále považováno za trestný čin. Takové trestné činy je možné označit jako 

„zanikající“.122 V souladu se zásadami legality a oficiality jsou orgány činné v trestním řízení 

v zásadě povinny tyto činy i nadále stíhat, popřípadě za ně ukládat tresty či ochranná opatření. 

Jedná se sice o zákonný postup, nicméně z hlediska potřebného stupně společenské škodlivosti je 

minimálně pochybné, zda je v demokratickém právním státě skutečně žádoucí, aby byla taková 

jednání i nadále trestně postihována. Otázka jejich skutečné materiální protiprávnosti je totiž 

v takovém případě podle mého názoru více než pochybná. 

Určitým řešením byla ještě za účinnosti předchozího trestního zákona aplikace institutu 

zániku nebezpečnosti trestného činu pro společnost (viz ustanovení § 65 předchozího trestního 

zákona), který představoval jeden z důvodů zániku trestní odpovědnosti (podle tehdejšího 

pojmosloví „zániku trestnosti“). K zániku nebezpečnosti trestného činu pro společnost došlo, 

pokud tato nebezpečnost pominula s ohledem na změnu situace anebo vzhledem k osobě 

pachatele (výše popsaná situace zanikajících trestných činů by mohla spadat pod alternativu 

změny situace). Toto ustanovení však podle všeho nebylo po dobu své existence v praxi příliš 

využíváno, tedy ani na výše popsaný případ.123 Obdobné ustanovení nový trestní zákoník 

ve vztahu k potřebnému stupni společenské škodlivosti již neobsahuje. 

                                                 
122  K této problematice srov. blíže Sýkora, M. Časová působnost a problém tzv. "zanikajících" trestných činů. 

In: Trestní právo, r. 2011, č. 4. s. 4, a č. 5, s. 4. Dále i Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti 

a přechodného ustanovení trestního zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65. 

123  Viz však přístup některých soudů popsaný v článku Sýkora, M. Časová působnost a problém tzv. "zanikajících" 

trestných činů. In: Trestní právo, r. 2011, č. 4. s. 4, a č. 5, s. 4. O užití tohoto institutu, avšak již za účinnosti 

nového trestního zákoníku hovořil ve vztahu k trestnému činu řízení motorového vozidla bez řidičského 

oprávnění Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 27. října 2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, publikovaném 

pod č. 1/2011 Sb. rozh. tr. 
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Další možností řešení je zkrácení legisvakanční lhůty na minimum, neboť v popsaném 

případě by bylo možno shledávat naléhavý obecný zájem (viz k tomu ustanovení § 3 odst. 3 věta 

druhá zákona o Sbírce zákonů a ustanovení § 9 odst. 2 věta druhá nového zákona o Sbírce 

zákonů). Ačkoli zde narážíme na požadavek právní jistoty pro adresáty právních norem, na němž 

je třeba v případě změny trestněprávních předpisů obzvlášť lpět, jednalo by se o případ 

dekriminalizace (tedy legislativní změna ve prospěch pachatele), u něhož by krátká 

legisvakanční lhůta svým adresátům patrně nezpůsobila vážnější následky. 

 

2.10. Časová působnost procesních předpisů 

Trestněprávní procesní předpisy, tj. zejména trestní řád a příslušné části zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vlastní úpravu časové 

působnosti neobsahují. 

Ustanovení trestního zákoníku přitom nelze pro trestní řád užít ani subsidiárně, což je 

zřejmé již z odlišného účelu těchto předpisů. Trestní zákoník zejména stanovuje, která jednání 

jsou trestným činem a jaký trest či ochranné opatření lze za ně uložit, zatímco trestní řád 

upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny 

a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni (srov. ustanovení § 1 odst. 1 trestního řádu). 

Pro trestní právo procesní se uplatňuje opačná zásada nežli v případě hmotněprávních 

předpisů. Zákonnost procesních úkonů se totiž posuzuje z hlediska trestního řádu účinného 

v době jejich provádění, nikoli v době spáchání činu.124 Pozdější změna příslušného ustanovení 

nemá na již provedený procesní úkon vliv, a to ani tehdy, pokud by byla pro pachatele 

příznivější. Ratio této úpravy spatřuje odborná literatura v nutnosti efektivního a praktického 

vedení trestního řízení. Postup podle již neúčinné právní úpravy trestního procesu by mohl být 

v řadě případů obtížný až nemožný.125 

Výjimky z pravidla o použití aktuální podoby procesních předpisů obsahuje trestní řád 

v ustanoveních § 461 až 465. Ve většině případů se však jedná o ustanovení v současné době 

v podstatě již obsolentní. 

                                                 
124 Srov. k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 1995, sp. zn. 2 Tzn 63/95, publikované 

pod č. 2/1998-II Sb. rozh. tr. 

125 Viz např. Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2017, s. 1095. 
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V praxi byla ve vztahu k časové působnosti řešena otázka důkazní použitelnosti 

odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu. Původní znění ustanovení § 88 odst. 1 

trestního řádu určovalo, že je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin 

nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, 

může předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce nařídit odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu. V konkrétní věci bylo trestní řízení vedeno pro skutek, 

jehož kvalifikace odpovídala zvlášť závažnému trestnému činu ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 

předchozího trestního zákona, což umožňovalo výše uvedený postup podle ustanovení § 88 

odst. 1 trestního řádu. 

Po vstupu nového trestního zákoníku v účinnost dnem 1. ledna 2010 však již předmětný 

skutek neodpovídal kvalifikaci zvlášť závažného zločinu ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 věta 

za středníkem trestního zákoníku, proto byla v konkrétní věci ze strany obhajoby zpochybněna 

použitelnost pořízených odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu. 

Podle velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu nemohou následné legislativní 

změny vést k závěru, že jde o nezákonně opatřený a provedený důkaz, jestliže byl odposlech 

a záznam telekomunikačního provozu proveden v souladu se zákonem. Pro přípustnost užití 

záznamu o odposlechu telekomunikačního provozu jako důkazu je tak rozhodující, zda k tomuto 

odposlechu a pořízení záznamu o něm byly v době jeho provádění splněny zákonné podmínky. 

I v takovém případě se uplatní zásada, podle níž se zákonnost úkonů trestního řízení posuzuje 

podle procesního předpisu účinného v době, kdy byl takový úkon proveden.126 

Po zavedení mimořádného opravného prostředku dovolání novelou trestního řádu 

č. 265/2001 Sb. bylo rovněž sporné, zdali lze tímto mimořádným opravným prostředkem 

napadnout i rozhodnutí vydaná před vstupem této novely v účinnost. Nejvyšší soud konstatoval, 

že možnost napadnout dovoláním pravomocné rozhodnutí soudu uvedené v ustanovení § 265a 

odst. 1 a 2 trestního řádu bylo možné pouze v tom případě, že toto rozhodnutí bylo učiněno 

až za účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb., tj. po dni 1. ledna 2002.127 

                                                 
126  Viz usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 15 Tdo 

510/2013, publikované pod č. 13/2014-I Sb. rozh. tr., a nález Ústavního soudu ze dne 7. května 2014, 

sp. zn. Pl. ÚS 47/13, publikovaný pod č. 76/2014 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise 

Trestněprávní revue, r. 2014, č. 9, s. 214. 

127  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 3 Tdo 2/2002, publikované pod č. 31/2002 

Sb. rozh. tr., pod č. T 341 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, 

r. 2002, č. 4, s. 117. 
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I v tomto případě odkázal Nejvyšší soud ve své argumentaci na zásadu, podle níž se 

procesní úkony v průběhu trestního řízení provádějí podle trestního řádu účinného v době, kdy je 

úkon prováděn. Předmětná novela ani jiný zákon přitom neobsahovaly výjimku, podle níž by 

bylo možno dovolání jako nově zavedený mimořádný opravný prostředek aplikovat 

i v případech, kdy rozhodnutí podle ustanovení § 265a odst. 1 a 2 trestního řádu nabylo právní 

moci za účinnosti dřívější podoby trestního řádu, a to ani za podmínky, že by od doručení 

takového rozhodnutí byla jinak zachována dvouměsíční dovolací lhůta. 

Pravidlo o užití aktuální procesní úpravy však nelze interpretovat tak, že jakékoli 

ustanovení obsažené v procesních předpisech je nutno užít v aktuální podobě. I procesní 

předpisy v sobě mohou skrývat ryze hmotněprávní ustanovení, které mohou mít vliv 

na posuzování otázky trestnosti činu. Srov. k tomu rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

ze dne 17. září 2009 ve věci Scoppola v. Italy (č. 10249/03, zejm. § 110 až 112), v němž soud 

dovodil, že italský trestní řád obsahoval ustanovení upravující výši trestu. 

Rovněž tak je nutno rozlišovat procesní úpravu od hmotněprávní ve „smíšených“ 

předpisech, tedy v těch, které obsahují jak úpravu procesněprávní, tak i hmotněprávní. Těmi jsou 

zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže (srov. jeho hlavu III) a zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob (srov. jeho část čtvrtou). 

 

2.11. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

Hmotněprávní ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže vlastní úpravu pravidel časové 

působnosti neobsahuje. Subsidiárně se proto plně uplatní příslušná ustanovení trestního 

zákoníku. 

Podle ustanovení § 98 zákona o soudnictví ve věcech mládeže se na řízení ve věcech, 

v nichž byla podána obžaloba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, užijí dosavadní 

předpisy. Citované ustanovení se však netýká hmotněprávní úpravy obsažené v tomto zákoně, 

ale pouze řízení samotného, tedy trestního procesu. Dosavadními právními předpisy byly 

zejména ustanovení § 291 až 301 trestního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2003. 
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2.12. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vlastní ustanovení o časové působnosti 

neobsahuje. 

Pro řešení souvisejících otázek se proto subsidiárně užijí příslušná ustanovení trestního 

zákoníku (viz ustanovení § 1 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), 

neboť takový postup zjevně není z povahy věci vyloučen. Tento výklad je v odborné literatuře 

převažující, ačkoli se vyskytl i názor, že absenci ustanovení o časové působnosti v zákoně 

o trestní odpovědnosti právnických osob je třeba považovat za legislativní nedostatek, který je 

řešitelný pouze doplněním pravidla o časové působnosti do tohoto zákona.128 Pro uplatnění 

základního pravidla časové působnosti je proto třeba subsidiárně použít čl. 40 odst. 6 Listiny 

základních práv a svobod. 

I s ohledem na tyto různé názory by bylo možno z důvodu jistoty adresátů právních 

norem de lege ferenda doporučit, aby v tak významném zákoně, jakým je zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob, byla upravena pravidla časové působnosti buď výslovně, 

nebo přímým odkazem na příslušná ustanovení trestného zákoníku.  

Klíčovou je v případě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob zásada zákazu 

retroaktivity vyjádřená v ustanovení § 1 trestního zákoníku, podle níž čin je trestný, jen pokud 

jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2012. Jelikož trestnost jednání právnických 

osob nebyla dříve stanovena, nemohou za jednání, k němuž došlo před tímto datem, nést trestní 

odpovědnost. 

V souladu s tímto principem je možné stíhat právnické osoby pouze pro skutky, k nimž 

došlo až za účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Toto pravidlo se uplatní 

i v případě, že jednání právnické osoby bylo možné před účinností zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob kvalifikovat jako správní delikt. Ustanovení § 1 trestního zákoníku totiž 

nehovoří o předchozí protiprávnosti, ale o trestnosti činu (k trestnosti činu viz výše).  

                                                 
128  Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vydání. 

Praha: Leges, 2013, s. 40 a 41. Proti tomu srov. např. Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 

odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 75. Viz i Sýkora, M. Působnost 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: Jelínek, J. (ed.) Trestní odpovědnosti 

právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 125. 
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Ve stejném duchu je třeba vykládat i pravidlo, že při změně zákona během páchání činu 

se užije zákona, který je účinný při dokončení jednání, jímž je čin spáchán (ustanovení § 2 

odst. 2 trestního zákoníku), což je pravidlo vztahující se zejména k pokračování v trestném činu, 

trestnému činu trvajícímu nebo trestnému činu hromadnému. Proto pokud se například právnická 

osoba dopustila několika útoků, které by za účinnosti nové úpravy byly součástí pokračování 

v trestném činu, ještě před 1. lednem 2012 a další takové útoky pokračují již za účinnosti zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob, nelze za trestné považovat ty útoky, které byly 

spáchány ještě před účinností nového zákona. 

Vhodné je rovněž zmínit, že ani za situace, kdy bylo možno jednání fyzické osoby 

trestněprávně postihnout ještě před vstupem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

v účinnost, není možné pro toto jednání postihnout zároveň i právnickou osobu. 

V případě časové působnosti procesní části zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob (srov. jeho část čtvrtou) se uplatňuje základní pravidlo o časové působnosti pro procesní 

předpisy, tedy že každý procesní úkon v řízení se provádí podle zákona účinného v době, kdy je 

úkon prováděn. Z logiky věci zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neobsahuje 

ustanovení obdobné § 98 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, podle něhož se na řízení 

ve věcech, v nichž byla podána obžaloba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, užijí 

dosavadní předpisy, neboť žádná obžaloba nemohla být před účinností zákona proti právnické 

osobě podána. 

 

2.13. Shrnutí a návrhy de lege ferenda 

Lze konstatovat, že současná zákonná úprava časové působnosti z významné části vychází 

a navazuje na předchozí právní úpravy, což znamená širokou použitelnost historické judikatury 

a odborné literatury i při řešení aktuálních případů. 

Před účinností trestního zákoníku bylo sice poněkud problematické určení doby, 

kdy ke spáchání trestného činu došlo, neboť předchozí právní úprava určení okamžiku, kdy je 

trestný čin spáchán, neobsahovala, což vedlo k nejasnostem. Část dobové odborné literatury 

zastávala názor, že dobou spáchání činu je doba jednání, zatímco jiné doktrinální názory 

spatřovaly až v okamžiku jejich dokonání, tedy okamžikem následku. 

Nicméně tento rozpor vyřešilo ustanovení § 2 odst. 4 věta druhá trestního zákoníku, 

tudíž z tohoto pohledu není v současné době zapotřebí již žádné legislativní změny. 
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Lze spíše předpokládat, že střety mohou nastat při řešení konkrétních případů. 

Jak vyplývá z předchozího výkladu, může se v případě zjišťování příznivosti konkrétní právní 

úpravy jednat o složité porovnávání značného množství příslušných ustanovení či celých zákonů. 

Poznatky z jednotlivých kauz lze zobecňovat pouze do určité míry, neboť v každém případě je 

nezbytné postupovat silně individuálně. V publikované judikatuře je proto v tomto ohledu 

logická kazuistická tendence. Přitom je možno očekávat, že se rozhodnutí již nebudou příliš 

zabývat rozdíly v příznivosti mezi předchozím trestním zákonem a novým trestním zákoníkem, 

neboť od jeho vstupu v účinnost již přece jen uběhla delší doba, ačkoli ani takové případy nelze 

v několika nejbližších letech zcela vyloučit. Předmětem zájmu bude v tomto ohledu spíše vliv 

dílčích novelizací trestněprávních předpisů. 

De lege ferenda by bylo vhodné zaměřit se na vhodné legislativní řešení problému 

tzv. zanikajících trestných činů, tedy situací, kdy dochází legislativním zásahem 

k dekriminalizaci. Řešením by mohlo být buď zavedení institutu, který by byl obdobný institutu 

zániku nebezpečnosti trestného činu pro společnost podle ustanovení § 65 předchozího trestního 

zákona, či zvolením odpovídající krátké legisvakanční lhůty tak, aby jednání, které již 

zákonodárcem materiálně není považováno za trestný čin, nebylo nadbytečně orgány činnými 

v trestním řízení stíháno. 

Jak jsem uvedl již výše, krátká legisvakanční lhůta patrně nezpůsobí problémy z hlediska 

jistoty adresátů právních norem, neboť jde o urychlení dekriminalizace konkrétních jednání 

a zájem na beztrestnosti osob dopouštějících se jednání, které již pozbylo potřebný stupeň 

společenské škodlivosti, převyšuje podle mého názoru zájem na delší legisvakanční lhůtě.  
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3. Místní působnost 

3.1. Obecně k místní působnosti trestních zákonů 

Místní působnost právních předpisů (označovaná také jako působnost prostorová či teritoriální) 

znamená prostorové vymezení působení právní normy. Tato působnost tak dává odpověď 

na otázku, na kterém území, avšak také nad a pod ním, právní normy působí, tj. jsou platné 

a účinné (vyvolávají zamýšlené účinky).129 

Obecně platí, že místní působnost je omezena územím, na něž se vztahuje normotvorná 

pravomoc příslušného orgánu (může jít o území celého státu či některé jeho části, v České 

republice zejména obce nebo kraje). 

Ve vztahu k trestnímu právu hmotnému místní působnost vymezuje, kde, tj. na kterém 

místě musí dojít k určité skutečnosti, aby mohlo být jednání pachatele považováno za trestný čin 

podle českých právních předpisů a podle nich i postihováno. Tato místa mohou být velmi 

rozmanitá, neboť i pouze část jednání nebo následku, případně jiná okolnost, mohou založit 

působnost českých trestních předpisů. 

Klasickým případem uváděným v odborné literatuře je střelba na hranicích dvou států, 

kdy pachatel střílí z území jednoho státu a zasáhne osobu na území státu druhého; může však jít 

rovněž o spáchání trestného činu na velmi velkou vzdálenost, kdy například vrah pošle své oběti 

nacházející se na jiném kontinentu poštovní přepravou jed, ta jej požije a zemře. 

Za přesné nelze naopak považovat vyjádření, že rozhodující je místo, kde se v době svého 

jednání nachází pachatel, neboť jeho jednání se může projevit na více místech. 

Z uvedeného vyplývá, že místní působnost trestních zákonů je velmi úzce spjata 

s mezinárodním právem veřejným.130 Pokud je tato otázka řešena v souvislosti s místem 

spáchání trestného činu na úrovni jednoho státu, jde zejména o otázku místní příslušnosti, 

tj. který konkrétní policejní orgán, státní zastupitelství či soud bude v dané trestní věci činný 

(srov. i výklad dále). 

                                                 
129  Srov. Knapp, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 165 a 166, či Harvánek, J. a kol. Právní 

teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 177. 

130  V tomto ohledu je inspirativní i odborná literatura z tohoto právního odvětví, z nichž tato kapitola vychází. 

Z českých srov. zejm. Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010, Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2018, Ondřej, J. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 
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Místní působnost úzce souvisí se suverénní mocí státu nad svým územím, neboť ten nese 

plnou odpovědnost za veškeré dění na tomto území, včetně legislativní činnosti, exekutivy, 

armády, policie a soudů. Proto má stát právo organizovat ekonomický, sociální i kulturní život 

země v rámci pravidel právního státu.131 Projevem státní suverenity je jeho jurisdikce, což je 

pojem, který se v nejširším významu slova používá pro označení pravomoci státu, 

kterou vykonává: 

- na svém území, vymezeném státními hranicemi, resp. vnějšími hranicemi 

pobřežního moře u přímořského státu, sahajícími kuželovitě do pomyslného středu 

zeměkoule a zahrnující vzdušný prostor až po hranice kosmu, 

- nad svými občany, a 

- nad svým majetkem.132 

Tato pravomoc zpravidla zcela vylučuje moc jiných subjektů na tomto území, 

na ostatních mocích je nezávislá, avšak v určitém ohledu může být omezena na základě 

mezinárodních smluv zájmy jiných států (viz diplomatická a konzulární ochrana), společenství 

států (např. Evropská unie) či mezinárodních organizací (Organizace spojených národů apod.). 

                                                                                                                                                             
Šturma, P., Čepelka, Č., Balaš, V. Právo mezinárodních smluv. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, Šturma, P., Nováková, 

J., Bílková, V. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2003, či Scheu, H. Ch. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Praha: Auditorium, 2010. 

Ze zahraničí pak srov. např. Boyle, A., Chinkin, Ch. The Making Of International Law (Foundations of Public 

International Law). Oxford: Oxford University Press, 2007, Brownlie, I. Principles of Public International Law. 

Eight Edition. Oxford: Oxford University Press, 2008, Currie, J. H. Public International Law. Second Edition. 

Toronto: Irwin Law, 2008, či Kaczorowska-Ireland, A. Public International Law. Fifth Edition. London: 

Routledge, 2010. 

131  Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 89. 

132  Srov. Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 92, a Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 35 

a násl. a s. 137 a násl. 
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Uznává se pravidlo, že každý stát vykonává trestní soudnictví výlučně na svém území 

a vůči svým občanům, proto se i české trestněprávní předpisy uplatní především v případě, 

kdy ke spáchání trestného činu dojde přímo na území České republiky či se ho v zahraničí 

dopustí její občan, případně osoba s trvalým pobytem na jejím území. Nicméně z tohoto pravidla 

existuje řada výjimek, například pokud je poškozeným občan České republiky a určitý trestný 

čin spáchal vůči němu cizinec v cizině, jsou zasaženy i zájmy České republiky: případně jde 

o takový trestný čin, který je svou závažnost, resp. celosvětový dopad na místě postihovat 

trestněprávními prostředky tuzemského právního řádu, ačkoli jej spáchal cizinec v cizině 

proti cizímu státnímu občanovi či proti cizímu státu. 

Základní pravidla místní působnosti ve vztahu k trestným činům fyzických osob jsou 

souhrnně uvedena zejména v trestním zákoníku (viz ustanovení § 4 až 9 trestního zákoníku). 

Uplatňují se zásady teritoriality, registrace (vlajky), personality (včetně pasivní zásady 

personality), ochrany státu a univerzality (včetně subsidiární zásady univerzality). Zde 

formulovaná pravidla jsou využitelná i v řízení proti mladistvému, neboť zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže vlastní úpravu místní působnosti neobsahuje. 

Zvláštní úpravu obsahuje v některých ohledech zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob, a to vzhledem ke zvláštní povaze právnických osob133 obsahuje tento zákon vlastní 

ustanovení o místní příslušnosti (viz ustanovení § 2 až 5 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob), jimiž jsou do jisté míry modifikována pravidla uvedená v trestním zákoníku. 

Úprava však není zcela komplexní, proto se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob užije v některých případech subsidiárně trestní zákoník. 

K vyjmenovaným pravidlům místní působnosti trestních zákonů se uplatňují ještě dvě 

doplňková: 

a) trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky rovněž v případě, že tak stanoví 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (viz ustanovení § 9 odst. 1 trestního 

zákoníku, resp. ustanovení § 5 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), 

a naopak 

                                                 
133  Takto výslovně hovoří přímo důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob, viz sněmovní tisk č. 285 z VI. volebního období Poslanecké sněmovny.  
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b) jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští, příslušná ustanovení trestního zákoníku 

a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se nepoužijí (viz ustanovení § 9 odst. 2 

trestního zákoníku, resp. ustanovení § 5 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). 

 

3.2. Zásada teritoriality 

Základním pravidlem místní působnosti trestních zákonů je zásada teritoriality. Ostatní zásady 

jsou v odborné literatuře považovány v podstatě za její doplňky.134 

Vlastní úpravu zásady teritoriality obsahuje trestní zákoník a zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob (u něhož se ale v některých otázkách užije trestního zákoníku 

subsidiárně). 

 

3.2.1. Trestní zákoník 

Zásada teritoriality v nejširší míře vyjadřuje suverenitu státu spočívající ve výsostném právu 

vykonávat na svém území trestní soudnictví. V souladu s ní se totiž podle právních předpisů 

České republiky posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území (viz ustanovení § 4 

odst. 1 trestního zákoníku). 

Územím České republiky je celé území státu uvnitř státních hranic, vzdušný prostor 

nad ním i prostor pod povrchem země. Hranicí státu se rozumí pomyslná čára oddělující státní 

území jednoho státu od území jiného státu, případně od území, které nepodléhá suverénní moci 

žádného státu.135 

                                                 
134  Viz např. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. I. Trestní právo 

a trestní zákony. Praha: Novatrix, 2009, s. 121. 

135  Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 91. 
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Cizinou se rozumí veškerá ostatní území, která nepodléhají suverénní moci České 

republiky. V souladu s principy mezinárodního práva však na základě zásady teritoriality 

podléhají působnosti českých trestních předpisů i paluby státních (tj. neobchodních) plavidel 

či vzdušných dopravních prostředků (u nestátních se uplatňuje zásada registrace, viz dále), ať se 

nacházejí na jakémkoli místě. V tomto ohledu se tedy dosah zásady teritoriality neomezuje 

pouze na území České republiky. 

Nezáleží, zda se trestného činu dopustí občan České republiky, občan jiného státu 

či osoba bez státní příslušnosti. Rovněž je lhostejné, zdali má pachatel na území České republiky 

povolen trvalý pobyt, či zde přetrvává pouze přechodně (k tomu viz zákon č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).136 

V publikované judikatuře byla proto působnost českých trestních předpisů dovozena 

i v případě trestného činu zanedbání povinné výživy podle ustanovení § 196 trestního zákoníku, 

ačkoli pachatel, jeho nezletilé dítě i matka tohoto dítěte, k jejímž rukám měl pachatel plnit 

vyživovací povinnost, byli občany jiného státu, avšak pobývali v České republice.137 

Zásada teritoriality se neomezuje pouze na ty trestné činy, u nichž celé jednání i následek 

nastaly na území České republiky. Podle českého trestního zákona lze stíhat i tzv. distanční 

delikty (viz ustanovení § 4 odst. 2 trestního zákoníku). Trestný čin se tedy považuje za spáchaný 

na území České republiky i v těchto případech: 

- pachatel se na tomto území dopustí zcela nebo zčásti jednání, i když porušení 

nebo ohrožení zájmu chráněného českým trestním zákonem nastane (dokonaný 

trestný čin) nebo má nastat (pokus či příprava trestného činu) zcela nebo zčásti 

v cizině (například pachatel sebe obohatí tím, že na území České republiky uvede 

na dálku v omyl občana jiného státu, který se nachází mimo území České 

republiky, a způsobí mu tím škodu), 

                                                 
136  Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 68. 

137  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2009, sp. zn. 8 Tdo 1111/2009, publikované pod č. T 1233 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
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- pachatel se svého jednání dopustí zcela v cizině a porušení nebo ohrožení zájmu 

chráněného českým trestním zákonem nastane (dokonaný trestný čin) nebo má 

nastat (pokus či příprava trestného činu) zcela nebo zčásti na území České 

republiky (například pachatel v zahraničí zláká jinou osobu k provozování 

prostituce na území České republiky). 

Skutečnost, že pachatelé jednali v cizině jako členové organizované skupiny, nevylučuje 

okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, pokud zákon za takovou okolnost považuje to, 

že pachatelé jednali jako členové organizované skupiny a výsledek činnosti uvedený v zákoně 

nastal alespoň z části v České republice.138 

V souladu se zásadou teritoriality je za trestný považován i čin, který byl zahájen 

a dokonán na území cizího státu, kde se nepovažuje za delikt, pokud úmysl pachatele směřoval 

k dokonání trestného činu na území České republiky.139 

V případě jednání ve formě opomenutí je praxe nejednotná. Za místo činu je tak někdy 

považováno jak místo, kde se pachatel v době činu zdržoval, tak i místo, kde mělo být vykonáno 

to, k čemu byl pachatel povinen,140 jindy pouze to místo, kde mělo být vykonáno to, k čemu byl 

pachatel povinen.141 Podle obou možných přístupů se každopádně občan cizího státu, 

který nehradí zákonné výživné vůči svým dětem žijícím na území České republiky, dopouští 

trestného činu podle českých právních předpisů.142 

                                                 
138  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 77/1958 Sb. rozh. tr. 

139  Viz stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu SSR, ze dne 30. listopadu 1970, sp. zn. Tpj 28/70-VIII, 

publikované pod č. 24/1971 Sb. rozh. tr. 

140  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2009, sp. zn. 11 Td 34/2009, publikované pod č. T 1199 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2010, č. 1, s. 22, 

či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. července 1980, sp. zn. Ndv 6/80, publikované pod č. 2/1981 

Sb. rozh. tr. 

141  Rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSSR ze dne 17. května 1972, sp. zn. Ndtf 43/72, publikované pod č. 2/1973 

Sb. rozh. tr. Srov. k této problematice i Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 69 a 70, či Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 

6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 7. 

142  Srov. k tomu nepublikované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2017, sp. zn. 6 Tdo 471/2017. 



73 

U tranzitních deliktů se za místo spáchání trestného činu rozumí všechna místa, 

kde existoval příčinný vztah mezi jednáním a účinkem, i když na nich k vlastnímu jednání 

ani účinku nedošlo. K trestnému činu proto dojde na území České republiky například i tehdy, 

pokud jsou přes její území převáženy omamné prostředky.143  

Účastenství (organizátorství, návod, pomoc) na trestném činu hlavního pachatele je 

spácháno na území České republiky, je-li tu spáchán čin hlavního pachatele [viz ustanovení § 4 

odst. 3 písm. a) trestního zákoníku], či pokud jednal na našem území alespoň z části účastník 

činu spáchaného hlavním pachatelem v cizině [viz ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) trestního 

zákoníku]. 

Zároveň platí zásada, že jednal-li účastník na trestném činu hlavního pachatele na území 

České republiky, užije se na účastenství právních předpisů České republiky bez ohledu na to, 

zda je čin hlavního pachatele v cizině trestný (viz ustanovení § 4 odst. 4 trestního zákoníku). 

Popsaná úprava je zároveň prolomením zásady akcesority účastenství, neboť ta k trestnosti 

účastníka vyžaduje, aby zde bylo dokonané jednání hlavního pachatele, popřípadě alespoň pokus 

trestného činu (viz návětí ustanovení § 24 odst. 1 trestního zákoníku). 

Nicméně v takovém případě lze uvažovat o tom, zdali je vůbec splněna potřebná míra 

společenské škodlivosti (viz ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku), případně zohlednit 

skutečnost, že jednání samotné není v cizině považováno za trestné při posuzování povahy 

a závažnosti spáchaného trestného činu (viz ustanovení § 39 odst. 1 trestního zákoníku). 

 

 

 

 

 

                                                 
143  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 77. 

Srov. k tomu i usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2018, 

sp. zn. 15 Td 10/2018, publikované pod č. 44/2018 Sb. rozh. tr., podle něhož místem spáchání trestného činu, 

jehož zákonným znakem je, že pachatel určitou látku „doveze“, je nejen místo, kde se zásilka obsahující 

dováženou látku ocitla na území České republiky a kde byl trestný čin dokonán, ale každé místo, v němž došlo 

k nějakému, byť jen dílčímu jednání pachatele, které bylo příčinou toho, že zakázaná látka byla z ciziny 

dopravena na území České republiky. Ačkoli se citované rozhodnutí řeší otázku místní příslušnosti, lze tyto 

závěry ilustrativně použít i pro místní působnost. 
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3.2.2. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob konstruuje ve svém ustanovení § 2 odst. 1 a 2 

ve vztahu k hlavnímu pachateli vlastní zásadu teritoriality, která je vůči ustanovení § 4 odst. 1 

a 2 trestního zákoníku speciální. Trestní zákoník se proto ve vztahu k trestné činnosti právnické 

osoby u této zásady neužije, a to ani subsidiárně. 

Naproti tomu v otázkách účastenství odkazuje ustanovení § 2 odst. 3 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob výslovně na úpravu obsaženou v trestním zákoníku 

(viz ustanovení § 4 odst. 3 a 4 tohoto zákona). Činí tak patrně ve snaze o usnadnění aplikace 

zákona, neboť i bez výslovného odkazu by bylo užití trestního zákoníku v této otázce zřejmě 

možné dovodit na základě ustanovení § 1 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob. Ten obecně upravuje vztah speciality a subsidiarity mezi zákonem o trestní odpovědnosti 

právnických osob a trestním zákoníkem. Nicméně lze souhlasit s názorem, že bez citovaného 

odkazovacího ustanovení by bylo sporné, zdali je ustanovení § 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob úpravou komplexní, či zda lze využít alespoň některá ustanovení § 4 trestního 

zákoníku.144 

Podle trestních předpisů České republiky se v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob posuzuje trestnost činu spáchaného na území České 

republiky právnickou osobou, je-li splněna některá z následujících podmínek: 

a) Právnická osoba má v České republice sídlo, tj. kdekoli na našem území existuje 

konkrétní místo, s níž je právnická osoba určitým způsobem úzce spjatá, zejména 

tím, že zde má prostory, v níž se samotná činnost právnické osoby odehrává či je 

odtud tato činnost alespoň organizovaná, pracují zde její zaměstnanci, působí tu 

členové statutárních orgánů apod. Nejčastěji je tato adresa zapsána do některého 

z veřejných rejstříků, v němž je právnická osoba vedena. V případě právnických 

osob, které se do žádného veřejného rejstříku nezapisují, je sídlo určeno 

v právním předpise, kterým se takové právnické osoby zřizují, v zakladatelském 

právním ujednání nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým se zřizují.145 

                                                 
144  Srov. Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 49. 

145  Fenyk, J., Smejkal, L, Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 14. 
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Teorie rozděluje sídlo na formální (zapsané ve veřejném rejstříku) a skutečné 

(kde se nachází těžiště činnosti právnické osoby).146 Pro účely zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob bude patrně rozhodující formální sídlo. Pokud by 

šlo o takovou právnickou osobu, která má formální sídlo v zahraničí, ale faktické 

na území České republiky, bylo by patrně možné posoudit tuto situaci jako 

naplnění znaku výkonu činnosti právnické osoby (viz dále), jurisdikce tuzemských 

orgánů činných v trestním řízení by tudíž vůči ní zůstala zachována. 

b) Právnická osoba má na území České republiky umístěn podnik. S tímto, dnes 

již zastaralým pojmem pracoval zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), který jím rozuměl soubor hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání (viz ustanovení § 5 odst. 1 

obchodního zákoníku). S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“), byl od 1. ledna 2014 pojem podnik nahrazen termínem 

obchodní závod, kterým se rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, kdy se má za to, 

že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (viz ustanovení § 502 

občanského zákoníku).147 De lege ferenda je z hlediska právní jistoty vhodné, 

aby došlo k příslušné novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

a pojem „podnik“ byl nahrazen pojmem „obchodní závod“, ačkoli výkladem lze 

tento nedostatek samozřejmě překlenout. 

c) Právnická osoba má na území České republiky umístěnu organizační složku. 

Rovněž v tomto případě jde o pojem, který vycházel z předchozí právní úpravy 

soukromého práva. Podle ustanovení § 7 obchodního zákoníku byl organizační 

složkou zejména odštěpný závod, ale i jiná organizační část, u níž zákon stanovil, 

že se zapisuje do obchodního rejstříku. Podle ustanovení § 503 občanského 

zákoníku je organizační složkou zejména odštěpný závod. I v tomto případě by 

bylo vhodné de lege ferenda z hlediska právní jistoty doporučit, aby došlo 

novelou ke zpřesnění formulace citovaného ustanovení. 

                                                 
146  Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část. § 1 až 654. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 721 a násl. 

147  Oba pojmy se ne zcela obsahově shodují, srov. k tomu např. Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký 

komentář. Svazek III. § 419 až 654. Praha: Leges, 2014, s. 286 a násl. 
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d) Právnická osoba vykonává na území České republiky svoji činnost. Nejde pouze 

o činnost, kterou má právnická osoba formálně zapsanou ve veřejném rejstříku, 

pokud je v něm vedena, ale o faktický stav, kdy tato osoba vyvíjí na našem území 

určitou aktivitu. Zároveň by tato aktivita neměla být pouze jednorázová, 

neboť podle zákona jde o činnost, kterou právnická osoba „vykonává“. Podle části 

odborné literatury je nutno interpretovat toto ustanovení tak, že je myšlena pouze 

činnost, ke které je právnická osoba oprávněna (arg. „…svoji činnost…“), 

nikoli například její posuzovaná trestná činnost.148 

Zákon však takto výslovně nehovoří a naznačený restriktivní výklad není 

podle mého názoru na místě, neboť si lze například představit situaci, 

kdy právnická osoba na našem území vykonává trestněprávní činnost dlouhodobě, 

aniž by zde měla své sídlo, podnik, organizační složku či majetek. Pokud bychom 

naznačený názor přijali, nebylo by možno takovou osobu prostředky trestního 

práva postihnout (na rozdíl například od jednorázové trestné činnosti právnické 

osoby, která má na území České republiky zapsáno své sídlo), což by však 

podle všeho popíralo smysl této úpravy. 

Právnická osoba vykonává na území České republiky činnost, pokud zde má 

například pronajatou kancelář, byt či jiný prostor, z něhož vykonává svou činnost 

(aniž by šlo o její sídlo, k tomuto viz výše), případně zaměstnává osoby 

v pracovněprávním vztahu nebo spolupracuje s jinými osobami na základě 

obchodní smlouvy či jiné dohody a tyto osoby vykonávají svou činnost na území 

České republiky.149 

e) Právnická osoba má na území České republiky svůj majetek. Může jít o majetek 

movitý i nemovitý, nemusí jít o celý majetek právnické osoby, postačí i pouze 

jeho část. Musí však jít o majetek, který patří právnické osobě, nikoli například 

členovi jejího statutárního orgánu. 

                                                 
148  Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 48 a 49. Naproti tomu srov. Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., 

Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 89. 

149  Srov. Fenyk, J., Smejkal, L, Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 16. 
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Úkolem budoucí judikatury (ta zatím naplnění tohoto znaku neřešila) bude pečlivé 

posouzení toho, jak velkou část majetku musí právnická osoba na našem území 

mít, aby mohla být postihována pro trestnou činnost. Teoreticky totiž může jít 

i o zcela marginální část majetku (například jedna psací potřeba či fyzická podoba 

katalogu jejích služeb), což však patrně nebylo záměrem zákonodárce. 

Avšak zároveň je vhodné dodat, že je poměrně obtížné představit si v praxi takové 

jednání, které nespadá ani pod jednu z předchozích kategorií (sídlo, podnik, 

organizační složka či výkon činnosti právnické osoby), a bude proto potřeba 

dovodit místní působnost českých trestních předpisů právě na základě podmínky 

majetku právnické osoby. Zřejmě by se tak muselo jednat například o zcela 

jednorázovou aktivitu právnické osoby na našem území, která by nesplňovala 

podmínku výkonu její činnosti (srov. výklad výše). 

Výše uvedené znaky jsou alternativní, ke spáchání trestného činu na území České 

republiky postačí naplnění i pouze jednoho z nich. 

Z uvedené konstrukce vyplývá, že trestného činu se může dopustit jak česká právnická 

osoba (tj. ta, která má na našem území své sídlo), tak i právnická osoba zahraniční (tj. taková, 

která zde má podnik, organizační složku, majetek či zde vykonává svoji činnost), za níž je 

v souladu s ustanovením § 3024 odst. 1 občanského zákoníku považována právnická osoba se 

sídlem mimo území České republiky. Každopádně právnická osoba musí skutečně existovat, 

podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nelze stíhat subjekty, které fungují pouze 

na neformální bázi (de iure tedy žádná právnická osoba neexistuje), a to i kdyby na našem území 

vykonávaly svou činnost nebo zde měly svůj majetek.150 

Oproti zásadě teritoriality fyzických osob, která vychází primárně z území státu, 

zohledňuje zákonodárce v tomto ustanovení zejména samotnou osobu pachatele-právnické osoby 

(čímž se zdánlivě přibližuje působnosti osobní). Tuto situaci je ovšem možné považovat 

za logickou s ohledem na to, že je nutno zajistit, aby bylo možno právnickou osobu v České 

republice fakticky trestně stíhat a případně uložené trestní sankce na ní vykonat.151 

                                                 
150  Srov. Výborný, Š., Mareš, M. Možnost aplikace trestní odpovědnosti právnických osob při zadržování 

extremismu. In: Trestněprávní revue, r. 2012, č. 10, s. 230. 

151  Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 47. 
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V případě distančních deliktů (viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob) platí stejně jako u fyzických osob, že ke spáchání trestného činu nemusí 

ve všech jeho znacích dojít na území České republiky. Příslušné ustanovení je až na drobné 

stylistické odlišnosti identické s ustanovením § 4 odst. 2 trestního zákoníku, je proto otázkou, 

proč zákonodárce nezvolil při úpravě distančních deliktů formu odkazu na trestní zákoník, 

když tak učinil v případě úpravy účastenství (viz výše). 

 

3.2.3. Exteritoriální území 

Exteritoriální území (zejména sídla velvyslanectví, diplomatických misí či mezinárodních 

organizací) spadají rovněž do působnosti českého trestního zákoníku (nejde v tomto ohledu 

o část území cizího státu na území České republiky, jak bývá někdy mylně chápáno). 

Ve své činnosti na tomto území jsou však české orgány činné v trestním řízení omezeny, 

neboť zde nemohou vykonávat žádné úkony bez souhlasu příslušného cizího státu (srov. k tomu 

čl. 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích sjednané dne 18. dubna 1961 ve Vídni, viz 

vyhláška ministra zahraničních věcí publikována pod č. 157/1964 Sb.). V případě 

exteritoriálních území se nejedná o otázku osobní působnosti (nejde o otázku imunity 

velvyslanců, diplomatů atd.), neboť je vymezena konkrétní část území státu, pro níž platí 

omezení v procesním postupu orgánů činných v trestním řízení. 

Odborná literatura doplňuje, že exteritoriálním místem jsou i vojenské základny 

a jednotky cizího státu působící na našem území, neboť není z povahy věci možné, 

resp. vůbec představitelné, aby tu české orgány činné v trestním řízení uplatňovaly svou 

pravomoc.152 Naproti tomu přemisťující se vojsko je mezinárodněprávní teorií považováno spíše 

za orgán cizího státu, tedy měla by se na něj vztahovat příslušná pravidla osobní působnosti 

(srov. i dále). 

 

 

 

 

 

                                                 
152  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 77. 
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3.3. Zásada registrace 

Zásada registrace (upravená v ustanovení § 5 trestního zákoníku), označovaná také jako zásada 

vlajky153, určuje, že podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl 

spáchán mimo území republiky na palubě lodi či jiného plavidla, anebo letadla či jiného 

vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. 

Jiným plavidlem odlišným od lodi je například člun či jachta. Jiným vzdušným 

dopravním prostředkem je například vzducholoď, horkovzdušný nebo plynový balón, kluzák 

(motorový či bezmotorový), letoun či vrtulník. V případě plavidla i vzdušného dopravního 

prostředku lze uvažovat o jakémkoli dopravním prostředku obdobného typu, který lze 

podle příslušných právních předpisů v České republice registrovat. 

K této úpravě zavazují Českou republiku některé uzavřené mezinárodní smlouvy, 

například Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 

(srov. zejména čl. 3 odst. 2) sjednána dne 14. září 1963 v Tokiu (vyhláška ministra zahraničních 

věcí publikována pod č. 102/1984 Sb.), Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 

[viz zejm. čl. 4 odst. 1 písm. a)] sjednána dne 16. prosince 1970 v Haagu (vyhláška ministra 

zahraničních věcí publikována pod č. 96/1974 Sb.), Úmluva o potlačování protiprávních činů 

ohrožujících bezpečnost civilního letectví [viz zejm. čl. 5 odst. 1 písm. b)] sjednána dne 23. září 

1971 v Montrealu (vyhláška ministra zahraničních věcí publikována pod č. 16/1974 Sb.), 

či Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby [viz zejm. čl. 6 

odst. 1 písm. a)] sjednána dne 10. března 1988 v Římě (publikována pod č. 100/2005 

Sb. m. s.).154 

                                                 
153  Část odborné literatury upozorňuje, že takové ztotožnění není zcela přesné. Loď či vzdušný dopravní prostředek, 

který se navenek prezentuje vlajkou České republiky, nemusí být vůbec v našem státě registrován. V takovém 

případě by pak jurisdikce České republice nebyla na základě zásady registrace založena. Rozhodující je proto 

faktický stav registrace. Viz k tomu Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Leges, 2017, s. 76. 

154  Blíže k těmto úmluvám srov. např. Šturma, P. Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního 

terorismu. In: Právník, r. 2003, č. 2, s. 150. 
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Paluby státních (vojenských, policejních či celních) plavidel a vzdušných dopravních 

prostředků jsou podle mezinárodního práva vždy považovány za území České republiky 

bez ohledu na to, kde se v době činu nacházejí.155 Obdobně sem bude patrně spadat i paluba 

kosmické lodi státu. Zásada registrace se proto uplatní pouze u civilních a obchodních lodí. 

Trestní zákoník sám nestanoví, co má být chápáno pod pojmem registrace. Bližšímu 

rozboru této zásady se nevěnuje ani dostupná odborná literatura. Je však zjevné, že půjde 

o záznam konkrétního plavidla či vzdušného dopravního prostředku do příslušného registru, 

rejstříku, evidence či informačního systému zřízeného podle či na základě zákona, aby mohl být 

prokázán požadovaný vztah tohoto dopravního prostředku k České republice. 

Pro námořní plavidla je takovým rejstříkem námořní rejstřík České republiky 

podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (dále jen „zákon 

o námořní plavbě“). Námořním plavidlem se rozumí námořní obchodní loď a námořní jachta 

(ustanovení § 2 odst. 2 zákona o námořní plavbě). Zápisem plavidla do námořního rejstříku 

získává toto plavidlo státní příslušnost České republiky (ustanovení § 4 odst. 2 zákona o námořní 

plavbě) a vzniká mu právo a povinnost plout pod státní vlajkou České republiky (ustanovení § 4 

odst. 1 zákona o námořní plavbě). Pro bližší podrobnosti srov. dále zejména ustanovení § 7 

a násl. zákona o námořní plavbě. 

                                                 
155  Viz Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 136, 

a Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., Polák, P. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy 

a judikaturou. 1. díl. Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010, s. 21. Naproti tomu však srov. Ondřej, J., Mrázek, J., 

Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 109, kde jsou vojenské 

lodě a letadla považovány vedle vojenské jednotky za „zahraniční orgán svého státu“, tedy podle tohoto názoru 

spadají spíše pod otázku osobní působnosti. Nutno je rovněž rozlišovat, kdy stát vystupuje jako nezávislý 

suverén a kdy provozuje komerční činnost, blíže srov. Ondřej, J. Imunity týkající se lodí (válečné lodi a lodi 

vlastněné nebo provozované státem. In: Šturma, P., Trávníčková, Z. Imunity v mezinárodním právu. Praha: 

nakladatelství Eva Rozkotová, s. 91, či Breau, S. C. Ships Owned or Operated by a State. In: Hafner, G., Kohen, 

M. G., Breau, S. (eds.) State Practice Regarding State Immunities. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 

2006, s. 126. 
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Pro jiná než námořní plavidla jsou zřízeny například plavební rejstřík České republiky 

či rejstřík malých plavidel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bod 1 a ustanovení § 15a 

zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“). 

Do plavebního rejstříku nelze zapsat plavidlo, které je již zapsáno v plavebním rejstříku cizího 

státu (ustanovení § 14 odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě). Plavidla zapsaná v plavebním 

rejstříku nesou při plavbě na vodní cestě vlajku České republiky (ustanovení § 16 odst. 1 

a ustanovení § 21 zákona o vnitrozemské plavbě). 

Pro letadla či jiné vzdušné dopravní prostředky je takovou evidencí například letecký 

rejstřík České republiky (dále jen „letecký rejstřík“) zřízený podle zákona č. 49/1997 Sb., 

o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), 

vedený Úřadem pro civilní letectví. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o civilním 

letectví je letecký rejstřík evidencí letadel, s výjimkou sportovních létajících zařízení (například 

ultralehký kluzák či sportovní padák), jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým 

pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Do leteckého rejstříku může být 

zapsáno pouze letadlo, které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu (ustanovení § 4 

odst. 3 zákona o civilním letectví) a zápisem do leteckého rejstříku získává letadlo státní 

příslušnost České republiky (ustanovení § 4 odst. 5 zákona o civilním letectví).  

S rozvojem moderních technologií může vzniknout otázka trestné činnosti spojené 

s užíváním tzv. bezpilotních letadel, mezi něž patří například dron, copter, hexakoptéra 

či kvadrokoptéra, ale rovněž i pozemní letoun, pozemní vrtulník či balón bez pilota na palubě. 

Tyto za určitých podmínek (provoz za účelem podnikání, minimální hmotnost) podléhají vydání 

povolení Úřadu pro civilní letectví a jsou tímto úřadem evidovány. S ohledem na povahu těchto 

přístrojů se však v současné době jedná stále spíše o nástroj k páchání trestné činnosti, 

nikoli o dopravní prostředek v pravém slova smyslu (tj. k přepravě osob či věcí). Navíc 

v takových případech zřejmě nebude splněna podmínka spáchání trestného činu na palubě tohoto 

prostředku. Nebude proto patrně možné při jednání cizince v cizině, páchajícího trestnou činnost 

například pomocí dronu evidovaného v České republice, uplatňovat jurisdikci českých soudů 

na základě zásady registrace.  

Pro doplnění lze uvést, že vojenská plavidla a vojenská letadla jsou evidována 

ve vojenském plavebním rejstříku, resp. ve vojenském leteckém rejstříku, které vede 

Ministerstvo obrany podle ustanovení § 34 odst. 2 a ustanovení § 35b odst. 1 zákona č. 219/1999 

Sb., o ozbrojených silách České republiky (dále jen „zákon o ozbrojených silách“). 
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Do tohoto rejstříku může být zapsáno pouze plavidlo či letadlo, které není zapsáno 

v jiném rejstříku (viz ustanovení § 34 odst. 4 a ustanovení § 35b odst. 4 zákona o ozbrojených 

silách). Zápisem do vojenského leteckého rejstříku se letadlo stává vojenským letadlem a získává 

příslušnost České republiky (zákon neobsahuje obdobné ustanovení pro vojenská plavidla). 

Nicméně, jak již bylo uvedeno výše, vojenská plavidla a vzdušné dopravní prostředky jsou 

považovány za území České republiky podle mezinárodního práva, spadají tedy pod zásadu 

teritoriality. 

Pro uplatnění zásady registrace nezáleží, zdali se příslušné plavidlo či vzdušný dopravní 

prostředek nacházejí ve vodách či ve vzduchu, které náležejí cizímu státu, nebo na místech, 

které nepodléhají svrchovanosti žádného státu. Místní působnost podle zásada registrace je dána 

v obou případech. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ani zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže vlastní speciální ustanovení modifikující zásadu registrace obecně vyjádřenou 

v ustanovení § 5 trestního zákoníku neobsahují, a proto se plně uplatní úprava obsažená 

v trestním zákoníku.156 

 

3.4. Zásada personality 

V souladu se zásadou personality (ustanovení § 6 trestního zákoníku), označovanou rovněž jako 

aktivní zásada personality (k pasivní zásadě personality srov. ustanovení § 7 odst. 2 trestního 

zákoníku), princip nacionální či jako negativní zásada národnosti157, se podle zákona České 

republiky posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba 

bez státní příslušnosti (apolita, apatrida), která má na našem území povolen trvalý pobyt. 

Zásadu personality je třeba odlišovat od osobní působnosti trestních zákonů, pro níž je 

rozhodující osobní status pachatele, nikoli místo, kde došlo ke spáchání trestného činu.158 

                                                 
156  V původním návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob zásada registrace obsažena byla, jednalo se 

však o zcela totožnou formulaci jako v ustanovení § 5 trestního zákoníku, proto došlo s ohledem na ustanovení 

§ 1 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob k jejímu vypuštění, viz Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, 

T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 77. 

157  Viz Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., Polák, P. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy 

a judikaturou. 1. díl. Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010, s. 22. 

158  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 75. 
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Zásada personality, stejně jako zásada teritoriality, úzce souvisí s principem státní 

suverenity, tedy že je to zejména stát, kdo by měl prostředky trestního práva stíhat a trestat své 

vlastní občany (resp. osoby, které na jeho území dlouhodobě pobývají), a to i tehdy, pokud se 

trestného činu dopustí v zahraničí. V případě trestných činů jde o závažná a škodlivá 

protispolečenská jednání, proto má stát zájem na tom, aby se ho osoby, které jej reprezentují, 

nedopouštěly ani mimo jeho území. 

Nevyžaduje se přitom, aby alespoň k části jednání či následku došlo na území České 

republiky, postačuje, že se jednání dopustí občan České republiky nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a skutečnost, že právní řád 

České republiky považuje takové jednání za trestný čin. Například v případě trestného činu 

porušení chráněných průmyslových práv podle ustanovení § 269 trestního zákoníku postačuje 

obecná trestnost neoprávněného zásahu do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, 

užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku v České republice. Nevyžaduje se, 

aby jednání pachatele spáchané v cizině, kde naplnilo všechny znaky skutkové podstaty 

trestného činu podle českého trestního zákona, zároveň naplnilo tyto znaky i na území České 

republiky.159 

Při uplatňování zásady personality dochází logicky ke střetu jurisdikcí, neboť jednání, 

které je trestným činem na území jednoho státu, bude zpravidla trestným činem i v jiném státě, 

ačkoli toto pravidlo pochopitelně neplatí bezvýjimečně (například v některých státech lze 

souložit s osobou mladší patnácti let, zatímco v České republice jde o trestný čin pohlavního 

zneužití podle ustanovení § 187 trestního zákoníku). Odsouzení na území jednoho státu vede 

zpravidla ke vzniku překážky rei iudicatae na území státu druhého, což je odrazem zásady ne bis 

in idem. 

                                                 
159  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2010, sp. zn. 5 Tdo 834/2010, publikované pod č. 47/2011-III 

Sb. rozh. tr. Viz i Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. In: Trestněprávní revue, 

r. 2012, č. 5, s. 124. 



84 

Zároveň však není rozhodné, zdali jednání, které české právo považuje za trestný čin, je 

trestné rovněž na území státu, kde k tomuto jednání došlo, trestnost se zde posuzuje 

podle právních předpisů České republiky. Vždy je ale třeba zohlednit veškeré skutkové a právní 

okolnosti konkrétního případu v rámci úvah o potřebné míře společenské škodlivosti (ustanovení 

§ 12 odst. 2 trestního zákoníku) či hodnocení povahy a závažnosti spáchaného trestného činu 

(ustanovení § 39 odst. 1 trestního zákoníku).160 Například pokud zavinění obviněného spočívá 

v porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, nelze na věc aplikovat pravidla 

provozu na pozemních komunikacích platná na území České republiky, ale je třeba aplikovat 

pravidla provozu na pozemních komunikacích platná na území toho státu, kde byl trestný čin 

spáchán.161 Občan České republiky se nemůže zbavit své trestní odpovědnosti tím, že tato 

pravidla neznal, neboť je povinen se s nimi před cestou seznámit.162 

K trestné činnosti související s řízením motorových vozidel se váže i jedno rozhodnutí 

Krajského soudu v Brně publikované v odborné literatuře (nikoli však v oficiálních sbírkách 

judikatury).163 Soud v tomto případě dospěl k závěru, že trest zákazu činnosti uložený rozsudkem 

České republiky, jakož i taková sankce uložená rozhodnutím Policie České republiky v řízení 

o přestupku, jsou účinné pouze na území České republiky (není-li mezinárodní smlouvou 

stanoveno jinak). Trestní kolegium Nejvyššího soudu však toto rozhodnutí nepřijalo k uveřejnění 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek právě s odkazem na zásadu personality, 

neboť závaznost zákazu řízení motorových vozidel platí i v zahraničí bez ohledu na to, zda může 

Česká republika svými orgány reálně zajišťovat výkon trestu zákazu činnosti. 

                                                 
160  Srov. Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 137, 

a Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 75. 

161  Viz rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR ze dne 24. července 1980, sp. zn. 7 Tz 67/80, publikované pod č. 29/1981 

Sb. rozh. tr. 

162  Rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR ze dne 7. listopadu 1986, sp. zn. 8 Tz 87/86, publikované pod č. 47/1987-I 

Sb. rozh. tr. 

163  Viz usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. února 1995, sp. zn. 6 To 286/94, publikované v časopise Soudní 

rozhledy, r. 1995, č. 6, s. 128. 
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Nejasná je situace, kdy pachatel nabyde státní občanství (oprávnění k trvalému pobytu) 

až po spáchání činu. Odborná teorie se kloní k tomu, že zásada personality se uplatní i v tomto 

případě.164 De lege ferenda by však bylo vhodné, aby tak zákon stanovil výslovně. Stejné závěry 

lze vztáhnout i na situaci, kdy pachatel po činu státní občanství (oprávnění k trvalému pobytu) 

pozbyde. 

Pachatel s dvojím státním občanstvím v době spáchání činu se z hlediska zásady 

personality posuzuje jen jako občan České republiky, druhé občanství nemá na otázku místní 

působnosti z hlediska českých trestněprávních předpisů vliv.165 

Úprava vztahující se k otázkám státního občanství je upravena zejména v zákoně 

č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o státním občanství České republiky). Pobyt cizinců na našem území řeší především zákon 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, viz 

dále i zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. 

Cizinou se rozumí jakékoli území nacházející se mimo území České republiky, tj. cizí 

státy, volné moře a vzdušný prostor nad ním nebo Antarktida. Vyloučit nelze ani spáchání 

trestného činu v kosmickém prostoru či na některém z nebeských těles (například na Měsíci). 

Volným mořem se označují souvislé mořské plochy za hranicemi teritoriálních 

a souostrovních vod, dále se režim volného moře uplatňuje také v přilehlých zónách, výlučných 

hospodářských pásmech a vodách pevninské mělčiny.166 

                                                 
164 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. I. Trestní právo a trestní 

zákony. Praha: Novatrix, 2009, s. 126 a 127. 

165  Srov. Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 137. 

166  Blíže viz Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 167 a násl. 
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Antarktida, kontinent v oblasti Jižního pólu, má status nadnárodního území, nad nímž 

nevykonává suverenitu žádný stát. Činnost v Antarktidě je regulována souborem norem, 

které vytvářejí tzv. antarktický smluvní systém, který tvoří Smlouva o Antarktidě ze dne 

1. prosince 1959 ve Washingtonu (vyhláška ministra zahraničních věcí publikována 

pod č. 76/1962 Sb.), opatření učiněná podle Smlouvy o Antarktidě a související mezinárodní 

dokumenty, např. Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě sjednán dne 

4. října 1991 v Madridu (sdělení Ministerstva zahraničních věcí publikované pod č. 42/2005 

Sb. m. s.).167 

Naproti tomu Arktida, nacházející se okolo Severního pólu, kontinentem není, je 

považována spíše za volné moře, byť zamrzlé. Specifický právní režim se zde neuplatňuje, 

obecný právní rámec tvoří zejména Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu 

ze dne 10. prosince 1982 v Montego Bay (sdělení Ministerstva zahraničních věcí publikované 

pod č. 240/1996 Sb.).168 

Doposud není znám případ českého občana či osoby s trvalým pobytem na území České 

republiky, který by se dopustil trestné činnosti v Antarktidě či v Arktidě. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob obsahuje vlastní komplexní ustanovení 

aktivní zásady personality (viz ustanovení § 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

subsidiární užití ustanovení § 6 trestního zákoníku je pro právnické osoby vyloučeno), 

která stanoví, že podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině 

spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice. Nepostačí tedy, že má právnická osoba 

na našem území obchodní závod či organizační složku, případně zde vykonává svoji činnost 

nebo zde měla svůj majetek (srov. podmínky zásady teritoriality podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). 

                                                 
167  Viz Ondřej, J. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 

s. 150 a násl. Srov. k tomu i český zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě. 

168 K tomu viz dále např. Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 175 a násl., či Ondřej, J. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 175 a násl. 
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Za spornou je obecně považována situace právnické osoby, která své sídlo přemístila 

na území České republiky až po spáchání trestného činu (oproti tomu u pachatele-fyzické osoby 

se zásada personality uplatní i při nabytí občanství po spáchání činu).169  

Speciální kategorií je pasivní zásady personality (ustanovení § 7 odst. 2 trestního 

zákoníku), označované rovněž jako zásada ochrany občana a obyvatele, jejímž prostřednictvím 

ochraňuje stát vlastní občany, případně další osoby s ním spojené, pobývající v zahraničí. 

Podle zákona České republiky se totiž posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině 

proti občanu České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České 

republiky trvalý pobyt, ovšem pouze tehdy, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný 

nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci. 

Za zavádějící lze považovat formulaci „…trestnost činu, který byl spáchán…“, tedy užití 

trpného rodu. Není zjevné, zdali jde pouze o formulační nejednotnost (srov. k tomu návětí 

ustanovení § 8 odst. 1 trestního zákoníku: „…který spáchal cizí státní příslušník nebo osoba 

bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt“), či má toto 

ustanovení dopadat například i na pachatele-právnické osoby, které se proti našemu občanu 

dopustí trestného činu. Vzhledem k tomu, že formulace ustanovení vznikla dávno před tím, 

než náš právní řád trestní odpovědnost právnických osob vůbec znal, je na místě přiklonit se 

spíše k první variantě. 

Ne zcela jasná je formulace „trestný čin, který byl spáchán v cizině proti občanu České 

republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen 

trvalý pobyt…“. Patrně je zde míněno, že tato osoba je poškozeným či obětí takového trestného 

činu, nicméně vzhledem k tomu, že ve formulaci ustanovení není ani jeden z těchto pojmů 

použit, zůstává otázkou, zdali zákonodárce nezamýšlel z určitého důvodu vymezit toto postavení 

ještě šířeji. Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku se k této formulaci nevyjadřuje a zůstává 

zatím stranou zájmu i všech odborných publikací. 

Podmínkou aplikace pasivní zásady personality je to, že čin je v místě spáchání činu 

trestný, případně místo spáchání činu nepodléhá suverénní moci žádného státu (Antarktida, volné 

moře, kosmický prostor), neboť v takovém případě je požadavek oboustranné trestnosti z logiky 

věci vyloučen. Pokud skutek není na místě činu považován za trestný čin, nepřichází postih 

podle českých trestních zákonů v úvahu. 

                                                 
169  Viz Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 101. 
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Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vlastní ustanovení o pasivní zásadě 

personality neobsahuje. Příslušné ustanovení trestního zákoníku však nelze z povahy věci 

(srov. zejm. výklad k zásadě teritoriality) ve vztahu k právnickým osobám užít ani subsidiárně 

či analogicky. 

 

3.5. Zásada ochrany státu a zásada univerzality 

Účelem zásady ochrany státu, označované rovněž jako princip reálný, je postihnout jednání 

namířená proti České republice, jejím orgánům a jejich činnosti,170 i když se ho dopouští cizinec, 

tj. cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky 

povolen trvalý pobyt, tj. osoba nespojená s Českou republikou.  

V souladu se zásadou univerzality stíhá stát ty vybrané trestné činy, které jsou spáchané 

v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti. Tyto trestné činy přitom 

nesměřují primárně proti České republice, jejím orgánům, občanům či obyvatelům, v podstatě 

tedy nemají s Českou republikou žádnou přímou souvislost. Nicméně jde o trestné činy, u nichž 

lze zájem na jejich stíhání považovat za „celosvětový“, případně je jejich postih vyžadován 

mezinárodními smlouvami, které náš stát uzavírá, nebo k nimž přistupuje průběžně po celou 

dobu své existence. 

Těmito smlouvami jsou například Úmluva o potírání penězokazectví sjednána dne 

20. dubna 1929 v Ženevě (publikována pod č. 15/1932 Sb.), Úmluva o zabránění a trestání 

zločinu genocidia sjednána dne 8. prosince 1948 na Valném shromáždění OSN (vyhláška 

ministra zahraničních věcí publikována pod č. 32/1955 Sb.), Mezinárodní úmluva proti braní 

rukojmí sjednána dne 17. prosince 1979 v New Yorku (vyhláška ministra zahraničních věcí 

publikována pod č. 36/1988 Sb.), Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému 

či ponižujícímu zacházení nebo trestání sjednána dne 18. srpna 1988 v New Yorku (vyhláška 

ministra zahraničních věcí publikována pod č. 143/1988 Sb.), Mezinárodní úmluva o potlačování 

teroristických bombových útoků sjednána dne 15. prosince 1997 v New Yorku (publikována 

pod č. 80/2001 Sb. m. s.) či Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu sjednána 

dne 9. prosince 1999 v New Yorku (publikována pod č. 18/2006 Sb. m. s.). 

                                                 
170  Nechrání tedy primárně individuální zájmy osob, viz Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 79. 
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Objevují se však názory, že zásada univerzality odporuje mezinárodnímu právu a může 

vést k nespravedlivým důsledkům pro jednotlivce.171 Nicméně tento názor nenabízí žádné bližší 

relevantní argumenty. Postih této trestné činnosti je vzhledem k jejich závažnosti a globálnímu 

rozměru, který se v konkrétním případě nemusí přímo České republiky týkat, je naopak 

bez pochyby na místě a tato specifická forma mezinárodní spolupráce prohlubuje společný 

celosvětový zájem na potírání trestné činnosti. 

Obě uvedené zásady jsou zkombinovány do jednoho ustanovení § 7 odst. 1 trestního 

zákoníku a vztahují se pouze na zde taxativně vyjmenované trestné činy. Pod zásadu ochrany 

spadají například trestné činy rozvracení republiky (ustanovení § 310 trestního zákoníku), 

sabotáže (ustanovení § 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (ustanovení § 316 trestního 

zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (ustanovení § 323 trestního zákoníku), násilí 

proti úřední osobě (ustanovení § 325 trestního zákoníku) či padělání a pozměnění veřejné listiny 

(ustanovení § 348 trestního zákoníku). Zásada univerzality se vztahuje na trestné činy genocidia 

(ustanovení § 400 trestního zákoníku), přípravy útočné války (ustanovení § 406 trestního 

zákoníku), válečné krutosti (ustanovení § 412 trestního zákoníku) a další.172 

Pravděpodobně však nelze vést zcela ostrou hranici mezi oběma skupinami trestných 

činů, neboť některé z nich mohou za určitých okolností spadat pod obě zásady. Ačkoli není 

známo, že by tato konstrukce zvolená zákonodárcem působila praktické problémy, lze souhlasit, 

že směšování dvou zásad v jediném ustanovení je systematicky nevhodné a teoreticky může vést 

k nejasnostem či nesprávným výkladům.173 

                                                 
171  Srov. Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 93. 

172  Příkladmý výčet viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 79 a 80, či Draštík, A., Fremr, R., Durdík, T., Růžička, M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 29. 

173  Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., Polák, P. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy 

a judikaturou. 1. díl. Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010, s. 24. 
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Jako poměrně logické se naopak jeví doplnění pasivní zásady personality do odstavce 2, 

neboť i v tomto případě jde o ochranu zájmů České republiky (konkrétně ochrana vlastních 

občanů a obyvatel před trestnou činností) mimo její územní hranice. Vhodné by se jevilo rovněž 

začlenit tuto úpravu jako druhý odstavec do ustanovení § 6 trestního zákoníku k aktivní zásadě 

personality. Z hlediska systematiky však nečiní zvolená úprava žádné interpretační ani aplikační 

potíže. 

Zásadu univerzality doplňuje subsidiární zásada univerzality (ustanovení § 8 trestního 

zákoníku), označovaná rovněž jako zásada práva světového174, přičemž přívlastek subsidiární 

zde vyjadřuje subsidiaritu vůči vydání (extradici) či předání pachatele do zahraničí.175 Jde o činy 

spáchané v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá 

na území České republiky povolen trvalý pobyt, pokud jsou splněny i následující podmínky: 

1. Čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán (zásada 

oboustranné trestnosti). Pokud by tomu tak nebylo, nepřichází použití této zásady 

v úvahu, protože by to bylo v rozporu s principem nullum crimen sine lege.176 

Bez nezbytného ujištění se o trestnosti činu na území státu, kde měl být spáchán, 

nelze v řízení pokračovat.177 

                                                 
174  Viz např. Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., Polák, P. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními 

předpisy a judikaturou. 1. díl. Trestní zákoník. Praha: Linde, 2010, s. 25. 

175  Viz Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 80. 

176  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. dubna 2010, sp. zn. 11 Tdo 297/2009, publikované pod č. T 1298 

v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Viz i Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti 

trestněprávní. In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 11, s. 369. V této trestní věci se obviněný podílel 

na nelegálním převádění osob mimo jiné přes hranice mezi Slovenskem a Rakouskem, čímž měl spáchat trestný 

čin nedovoleného překročení státní hranice. Nicméně podle skutkové podstaty tohoto trestného činu se hranicí 

rozumí pouze státní hranice České republiky se sousedními státy, nikoli jakákoli státní hranice (k tomu 

srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2007, sp. zn. 11 Tdo 938/2007, publikované pod č. 48/2008 

Sb. rozh. tr.). Nedošlo tedy k zasažení objektu trestného činu, kterým je zájem České republiky na kontrole osob, 

které překračují její státní hranice. Podmínka oboustranné trestnosti nebyla tedy splněna z toho důvodu, že čin 

nebyl na území České republiky trestný. 

177  Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2005, sp. zn. 1 To 60/2004 (Výběr VKS 15/2005). 

K otázce oboustranné trestnosti pašování lidí na území Maďarska srov. dále i rozhodnutí Městského soudu 

v Praze publikované v Bulletinu Nejvyššího soudu č. 2/1980 pod č. 5. 
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2. Pachatel byl dopaden na území České republiky (je tedy fakticky v moci českých 

orgánů činných v trestním řízení, v opačném případě by tyto orgány byly povinny 

postupovat z úřední povinnosti a případně vést trestní řízení proti uprchlému, 

což by však vedlo k nadměrnému zatěžování českých orgánů). 

3. Pachatel nebyl vydán nebo předán cizímu státu nebo jinému oprávněnému subjektu 

k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu, ačkoli o to tento stát požádal, 

tedy proběhlo vydávací nebo předávací řízení. Předáním se rozumí předávání osob 

mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu 

(viz ustanovení § 190 a násl. zákona o mezinárodní justiční spolupráci), který musí 

vydat příslušný orgán jednoho členského státu vůči jinému členskému státu. 

Vydáním se rozumí vydání jakémukoli jinému státu. 

4. Cizí stát nebo jiný oprávněný subjekt (např. mezinárodní soudní tribunál) požádal 

o provedení trestního stíhání pachatele v České republice. Pokud tak tento subjekt 

neučiní, nelze pachatele na našem území trestně stíhat, neboť nebude splněn 

nezbytný předpoklad k tomuto postupu. Česká republika by v takovém případě 

mohla eventuálně požádání sama iniciovat, ale nemůže si ho vynutit. 

Druhou variantou aplikace subsidiární zásady univerzality je situace, kdy se podle zákona 

České republiky posuzuje trestnost činu, pokud byl tento čin spáchán ve prospěch právnické 

osoby, která má na území České republiky sídlo nebo organizační složku (ustanovení § 8 odst. 2 

trestního zákoníku). 

K přijetí tohoto ustanovení do českého právního řádu zavázalo Českou republiku 

rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/475/JVV ze dne 13. června 2002 o boji 

proti terorismu, přičemž důvodová zpráva178 předpokládala, že půjde zejména o trestné činy 

mající povahu teroristických útoků (patrně právě proto, že šlo o závazek vyplývající 

z rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu, jiné ratio tohoto předpokladu důvodová zpráva 

neuváděla), avšak zároveň predikovala, že se v budoucnu může jednat i o další trestné činy, 

které nemusí mít výlučně povahu terorismu. 

                                                 
178  Sněmovní tisk č. 514 z IV. volebního období Poslanecké sněmovny. 
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Ač se zdá, že toto ustanovení pouze upřesňuje podmínky požadované prvním odstavcem, 

ve skutečnosti na ně nenavazuje, ale stojí podle všeho zcela samostatně. Čin pachatele nemusí 

být oboustranně trestný, ani splňovat další výše uvedené podmínky. Takové ustanovení tedy 

zahrnuje široké spektrum trestných činů, které však obvykle na základě zásady univerzality 

postihovány nejsou.179 Za nejasný může být považován znak spáchání činu ve prospěch 

právnické osoby, který by měl být patrně vykládán odlišně nežli spáchání činu v zájmu právnické 

osoby, jak předpokládá ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

zejména pokud sám zákon o trestní odpovědnosti právnických osob se znakem spáchání činu 

ve prospěch právnické osoby pracuje ve vlastním vyjádření subsidiární zásady univerzality 

(viz ustanovení § 4 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, srov. dále). 

Judikatura však k tomuto znaku uvádí: Protiprávní čin je spáchán v zájmu právnické 

osoby ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, má-li 

z něho právnická osoba buď majetkový prospěch, nebo jakýkoli imateriální prospěch, či získá-li 

jakoukoli jinou výhodu. Uvedený znak je třeba vykládat tak, že prospěch nebo výhoda právnické 

osoby plynoucí pro ni ze spáchaného trestného činu prostřednictvím benefitů dosažených tímto 

trestným činem jejími zaměstnanci či společníky musí mít takovou povahu, že benefitem 

zaměstnance či společníka právnické osoby jsou podmíněny prospěch nebo výhoda samotné 

právnické osoby.180 

Prospěch je v souladu s tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu chápán jako podmnožina 

pojmu zájem, zbytkovou množinou je podle této definice jakákoli jiná výhoda. Ve prospěch 

právnické osoby ve smyslu subsidiární zásady univerzality je tedy trestný čin spáchán, 

pokud přinese této právnické osobě majetkový nebo imateriální prospěch, nikoli však jakoukoli 

jinou výhodu. Toto však přináší interpretační obtíže, neboť v zásadě jakoukoli jinou 

nežli materiální výhodu lze považovat za výhodu imateriální. Vzhledem k uvedeným 

nejasnostem by bylo vhodné zákonnou úpravu formulačně sjednotit. 

                                                 
179  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 81. 

180  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2015, sp. zn. 8 Tdo 627/2015, publikované pod č. 23/2016 

Sb. rozh. tr. Srov. i Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 194 a 195.  
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Ve všech případech subsidiární zásady univerzality však nelze uložit přísnější trest, 

než jaký stanoví zákon státu, na jehož území byl trestný čin spáchán (ustanovení § 8 odst. 3 

trestního zákoníku). Uložený trest tedy nesmí převyšovat horní hranici sazby stanovenou českým 

trestním zákonem, nelze uložit ani jiný druh trestu. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob obsahuje vlastní úpravu zásad ochrany 

a univerzality (ustanovení § 4 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), 

včetně subsidiární zásady univerzality (ustanovení § 4 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). Ustanovení § 6 až 8 trestního zákoníku se proto na činy spáchané právnickou 

osobou nepoužijí ani subsidiárně či analogicky. 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se 

podle zákona České republiky posuzuje i trestnost některých taxativně vyjmenovaných trestných 

činů i tehdy, spáchá-li takový trestný čin v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České 

republice. 

Subsidiární zásada univerzality (ustanovení § 4 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob) stanovuje, že podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu 

spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice, též tehdy, byl-li čin 

spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území České republiky sídlo. Omezení 

na trestné činy taxativně vyjmenované v odstavci 1 pro tuto situaci neplatí, může tedy jít 

o jakýkoli trestný čin. 

 

3.6. Místní působnost procesních předpisů 

Ve vztahu k místní působnosti českých trestních procesních předpisů platí, že trestní řád je 

zásadně lex fori, tedy zákon místa soudu. Tuzemský trestní proces se proto vždy řídí tuzemskými 

procesními předpisy. Slovy Františka Storcha je platnost trestního řád pro celé území výhradní, 

v oboru trestního řízení dochází k bezvýjimečné platnosti zásady teritoriality.181 

Podle českého trestního řádu jsou povinny postupovat všechny orgány činné v trestním 

řízení, případně i zastupitelské orgány v cizině.182  

                                                 
181  Storch, F. Řízení trestní rakouské. I. díl. Praha: tiskem a nákladem J. Otty. Reprint původního vydání z roku 

1887. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 117. 

182  Např. Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2015, s. 46, či Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 75. 
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Není přitom rozhodující, kde ke spáchání činu došlo, zdali na území České republiky 

nebo v zahraničí. Nezáleží ani na tom, zda pachatel či poškozený je občanem České republiky 

nebo cizincem. Český trestní řád se tak může aplikovat i v případě, kdy české orgány 

projednávají trestný čin, kterého se v cizině dopustil cizinec (srov. k tomu výklad k zásadám 

univerzality a ochrany). 

Při právním styku s cizinou se užije zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních, přičemž subsidiárně se aplikuje i trestní řád (viz ustanovení § 3 odst. 1 zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci). Uvedené neplatí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak 

(ustanovení § 3 odst. 2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci). 

Specifickým případem jsou tzv. exteritoriální místa, zejm. sídla velvyslanectví cizích 

států či sídla mezinárodních organizací. Ta sice nejsou vyňata z působnosti hmotněprávních 

trestních předpisů, avšak bez souhlasu příslušných orgánů dotčených států nelze na jejich území 

procesní úkony provádět (čl. 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích sjednané dne 

18. dubna 1961 ve Vídni, viz vyhláška ministra zahraničních věcí publikována pod č. 157/1964 

Sb.). 

Uvedené se uplatní i v trestním řízení vedeném proti mladistvému či právnické osobě. 

Místní působnost procesních předpisů nelze zaměňovat s místní příslušnosti soudů, 

ačkoli i ta je velmi podstatná, zejména v případech, kdy došlo ke spáchání trestného činu 

v cizině, ale posuzovat se má podle českých trestních předpisů. Určuje totiž, který konkrétní 

soud věcně příslušného stupně bude ve věci rozhodovat.183 Řízení koná zásadně soud, v jehož 

obvodu byl trestný čin spáchán (ustanovení § 18 odst. 1 trestního řádu). V případě, že nelze toto 

místo zjistit nebo pokud byl čin spáchán v cizině, koná řízení ten soud, v jehož obvodu obviněný 

bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Jestliže se však tato místa nedají zjistit nebo se dokonce nacházejí 

mimo území České republiky, koná řízení ten soud, v jehož obvodu vyšel čin najevo (ustanovení 

§ 18 odst. 2 trestního řádu). 

 

 

 

 

                                                 
183  Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 197. 
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3.7. Působnost stanovená mezinárodní smlouvou 

Bez ohledu na všechny výše popsané zásady se trestnost činu posuzuje podle zákona České 

republiky rovněž v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí našeho 

právního řádu (ustanovení § 9 odst. 1 trestního zákoníku). Takovou smlouvou je například 

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 

včetně diplomatických zástupců sjednána dne 14. prosince 1973 v New Yorku (vyhláška 

ministra zahraničních věcí publikována pod č. 131/1978 Sb.). 

A naopak, zásady o místní působnosti se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva 

nepřipouští (ustanovení § 9 odst. 2 trestního zákoníku). Takovou smlouvou je například 

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou 

sjednána dne 22. ledna 1969 v Praze (vyhláška ministra zahraničních věcí publikována 

pod č. 79/1971 Sb.) nebo Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou 

a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska sjednána dne 3. dubna 1975 v Praze 

(vyhláška ministra zahraničních věcí publikována pod č. 135/1976 Sb.). 

Mezinárodní úmluvy tak mohou koncipovat širší či užší uplatnění jurisdikce České 

republiky, případně tuto jurisdikci zcela vyloučit.184 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob disponuje v tomto ohledu vlastním 

ustanovením (§ 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), které odpovídá ustanovení 

§ 9 trestního zákoníku. 

 

3.8. Vydávání pachatelů (extradice) 

Specifickou problematiku představuje situace, kdy je pachatel trestného činu dopaden v jiném 

státě než v tom, ve kterém spáchal trestný čin, případně je v tomto státě sice dopaden, ale nárok 

na jeho potrestání si činí jeho domovský stát. Jedná se o problematiku extradice. 

                                                 
184  Srov. Draštík, A., Fremr, R., Durdík, T., Růžička, M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 33. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o spolupráci států na potírání trestné činnosti, vyplývá 

z povahy věci, že jde v první řadě o problematiku práva mezinárodního. Státy uzavírají 

dvoustranné či vícestranné smlouvy, odkázat lze zejména na Evropskou úmluvu o vydávání 

sjednanou dne 13. prosince 1957 v Paříži (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 

publikované pod č. 549/1992 Sb.). Pro státy Evropské unie platí zvláštní režim předávání osob 

v podobě evropského zatýkacího rozkazu (rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie 

č. 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání 

mezi členskými státy). 

Vnitrostátní úprava byla dříve obsažena v trestním řádu, nyní je zásadní část úpravy 

obsažena zejména v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Klasické 

extradiční řízení je obsaženo v ustanoveních § 78 až § 104 zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci, předávání mezi členskými státy Evropské unie je upraveno v ustanoveních § 189 

až § 225 tohoto zákona. 

Extradice je aktem spočívajícím v odevzdání osoby, jež je momentálně v jurisdikci státu, 

na jehož území se nachází, resp. na toto území uprchla (stát dožádaný), státu příslušnému ji 

trestně stíhat nebo na ní vykonat trest (stát dožadující), což může, ale nemusí být její domovský 

stát.185 I domovský stát totiž může žádat o vydání svého občana k výkonu trestu za trestný čin, 

pro nějž byl tento občan odsouzen jiným státem. 

V jednu chvíli tedy mohou existovat až tři státy, které mají na vydání pachatele trestného 

činu zájem: jeho domovský stát; stát, v němž došlo ke spáchání trestného činu; a stát, v němž byl 

pachatel zadržen. Tyto státy se musejí mezi sebou dohodnout, který z nich by měl pachatele 

soudit a případně odsoudit a který by měl zajistit výkon trestu. V některých případech záleží 

i na názoru samotného pachatele, pokud by měl být vydán z místa, kde byl zadržen, do jurisdikce 

jiného státu. 

Jde zde tedy o střet různých jurisdikcí, které mají zájem na potrestání pachatele 

(resp. mají zájem vést proti osobě důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu trestní řízení).186 

                                                 
185  Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 

s. 854. 

186  Hovoří se o zásadě aut dedere aut iudicare (vydat nebo stíhat). Blíže k této zásadě srov. např. Lukášek, L. 

Potrestání pachatele teroristického činu v mezinárodním právu – aplikace zásady „aut dedere aut judicare“. 

In: Právní rozhledy, r. 1999, č. 3, s. 128. 
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Lze souhlasit s názorem, že byť je problematika vydávání osob svou povahou spíše 

procesněprávní, má zásadní dopady do trestního práva hmotného (jde o výjimku z působnosti 

trestního zákoníku), neboť stát se v podstatě „dobrovolně“ vzdává aplikace svých 

trestněprávních předpisů ve prospěch jurisdikce jiného státu.187 

Je možné konstatovat, že v extradiční problematice platí zásadní premisa, že stát 

nevydává své občany cizímu státu k trestnímu stíhání ani k výkonu trestu [srov. k tomu i čl. 14 

odst. 4 Listiny základních práv a svobod a ustanovení § 91 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci]. Za prolomení této zásady je považován evropský zatýkací rozkaz 

(srov. výklad dále). 

Klasická extradice se řídí následujícími základními pravidly:188 

- nevydává se vlastní občan: srov. čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 

stát zásadně nevydává vlastní občany k trestnímu stíhání či výkonu trestu do jiné 

země, nezáleží přitom, zda tento občan spáchal trestný čin na našem území 

či v zahraničí; rozhodující je právní status pachatele v době, kdy se uvažuje o jeho 

vydání, nikoli skutečnost, jaké občanství měl v době spáchání činu, ačkoli i tato 

okolnost může být podpůrným argumentem při zvažování dalšího postupu; 

- reciprocita (vzájemnost): není-li mezinárodní justiční spolupráce mezi Českou 

republikou a cizím státem upravena mezinárodní smlouvou, vyhoví justiční orgán 

žádosti cizozemského orgánu o tuto spolupráci pouze tehdy, poskytne-li cizí stát 

ujištění o vzájemnosti (toto ujištění přijímá ministr spravedlnosti) nebo pokud cizí stát 

již dříve přijal ujištění o vzájemnosti ze strany České republiky v obdobném případě 

(viz ustanovení § 4 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci); 

- oboustranná trestnost: osobu lze vydat pouze v případě, že jednání, kterého se 

dopustila, je trestným činem v obou státech; zároveň musí jít o skutek, který by byl 

podle práva České republiky trestným činem s horní hranicí trestu odnětí svobody 

nejméně 1 rok (viz ustanovení § 90 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci); 

                                                 
187  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 85. 

188  Pro bližší výklad viz zejména Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. 

Praha: Leges, 2017, s. 87 a násl. 
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- nevydává se pro trestné činy určitého charakteru: má-li trestný čin výlučně 

politický nebo vojenský charakter [viz ustanovení § 91 odst. 1 písm. f) zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci], případně spočívá-li výlučně v porušení daňových, 

celních, devizových nebo obdobných předpisů cizího státu, není-li zaručená 

vzájemnost [viz ustanovení § 91 odst. 1 písm. g) zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci]; 

- zásada speciality: pachatel může být stíhán nebo potrestán pouze pro ten trestný 

čin, pro který byl vydán; uvedené pravidlo se však neuplatní, pokud se pachatel 

dobrovolně vrátí nebo setrvá na území státu příslušného pro vedení trestního řízení; 

stejně se postupuje, pokud bude dán dodatečný souhlas vydávajícího státu 

nebo vydávané osoby (ustanovení § 85 zákona o mezinárodní justiční spolupráci); 

zároveň platí, že pokud se pachatel dopustí na území státu, jemuž byl vydán, nového 

trestného činu, souhlasu s trestním stíháním či potrestáním pachatele za takový 

trestný čin již není třeba; 

- obava z možného porušení základních práv a svobod pachatele ze strany 

dožadujícího státu: vydání není možné, pokud lze za trestný čin, pro který se o vydání 

žádá, uložit trest smrti a požadující stát neposkytne ujištění, že trest smrti nebude 

uložen nebo vykonán [ustanovení § 91 odst. 1 písm. h) zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci]; požadující stát žádá o vydání za účelem výkonu trestu smrti [ustanovení 

§ 91 odst. 1 písm. i) zákona o mezinárodní justiční spolupráci]; bylo-li by vydání 

v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv 

o lidských právech a základních svobodách [ustanovení § 91 odst. 1 písm. o) zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci]; je dána důvodná obava, že by osoba, o jejíž 

vydání jde, byla v cizím státu vystavena pronásledování z důvodu svého původu, 

rasy, náboženství, pohlaví, příslušnosti k určité národnosti nebo jiné skupině, státního 

občanství nebo pro své politické názory či jiných obdobných důvodů, nebo že by se 

zhoršilo její postavení v trestním řízení nebo při výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody anebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody 

[ustanovení § 91 odst. 1 písm. p) zákona o mezinárodní justiční spolupráci]; 

- trestní neodpovědnost z důvodu věku: nevydává se osoba, která je trestně 

neodpovědná z důvodu nedostatku potřebného minimálního věku [viz ustanovení 

§ 89 odst. 1 písm. b) zákona o mezinárodní justiční spolupráci a ustanovení § 91 

odst. 1 písm. c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci]; 



99 

- osoba požívající výsad nebo imunit: nevydává se osoba, které ve vztahu k jednání, 

v němž je spatřováno naplnění znaků skutkové podstaty některého trestného činu, 

svědčí hmotněprávní či procesněprávní exempce na základě mezinárodních úmluv 

či vnitrostátních právních předpisů [viz ustanovení § 89 odst. 1 písm. c) zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci]; 

- nepřípustnost vydání pro čin, jehož trestnost podle českého práva zanikla: nelze 

vydat pachatele, pokud jeho trestní odpovědnost pro trestný čin již zanikla, zejména 

pokud zemřel, došlo k promlčení jeho trestní odpovědnosti, či mu svědčí milost 

nebo amnestie prezidenta republiky; 

- ne bis in idem: nelze vydat pachatele, pokud již bylo v jeho případě o předmětném 

skutku meritorně pravomocně rozhodnuto, tj. zejména pokud již byl za takový skutek 

odsouzen nebo zproštěn obžaloby [viz ustanovení § 91 odst. 1 písm. l) zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci]; 

- přednost jednoho ze států: takovým státem je zejména stát, na jehož území 

ke spáchání trestného činu došlo [srov. ustanovení § 91 odst. 1 písm. k) zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci], nicméně konkrétní mezinárodní smlouvou může 

být sjednán i jiný režim. 

Výjimku z klasického výše popsaného extradičního procesu představuje institut 

evropského zatýkacího rozkazu, který má zajistit především rychlejší a méně formalizovaný 

způsob spolupráce jednotlivých členských států Evropské unie při předávání zadržených osob. 

Zároveň se jedná o průlom do výše popsané zásady, že stát zásadně nevydává své vlastní občany 

k trestnímu stíhání či výkonu trestu do jiného státu. 

Úprava evropského zatýkacího rozkazu byla do českého právního řádu implementována 

zákonem č. 537/2004 Sb., který souvisel se vstupem České republiky do Evropské unie dne 

1. května 2004. 

Hlavní rozdíly evropského zatýkacího rozkazu oproti klasickému extradičnímu řízení 

jsou následující: 
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- stát, na jehož území se nachází osoba podezřelá ze spáchání trestného činu na území 

jiného státu či osoba vyhýbající se výkonu trestu na území tohoto jiného státu, uznává 

příkaz k omezení osobní svobody této osoby, přičemž pro uznání účinku tohoto 

příkazu není předepsán žádný speciální formalizovaný postup (o samotném předání 

zadržené osoby však rozhodne po příslušném předběžném šetření krajský soud 

na základě návrhu státního zástupce); 

- předávání osob je v zásadě obligatorní, u českého občana však platí, že může být 

předán k trestnímu stíhání pouze tehdy, pokud dožadující stát poskytne ujištění 

o možnosti vykonat sankci spojenou s výkonem odnětí svobody v domovském státě, 

kdy navíc platí, že předání k výkonu tohoto trestu je podmíněno souhlasem našeho 

občana; souhlas vyžádané osoby s předáním do jiného členského státu Evropské unie 

je ovšem účinný pouze za předpokladu, že v době jeho udělení byly vyžádané osobě 

známy údaje o trestné činnosti, pro níž byl vydán evropský zatýkací rozkaz, a to 

v rozsahu nutném pro rozhodnutí soudu o předání;189 

- dochází k částečnému prolomení zásady oboustranné trestnosti (viz výše u klasického 

extradičního řízení), blíže srov. ustanovení § 207 zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci; 

- pachatele lze předat i pro činy, které jsou výlučně politické či vojenské povahy; 

- zásada speciality, podle níž nemůže být předávaná osoba zbavena osobní svobody ani 

proti ní nemůže být vedeno trestní stíhání ani na ní vykonán trest nebo ochranné 

opatření pro jiný skutek spáchaný před předáním, může být prolomena ve více 

případech, než je tomu u klasické extradice (srov. k tomu zejména ustanovení § 198 

zákona o mezinárodní justiční spolupráci); 

- evropský zatýkací rozkaz je založen na zásadě přímého kontaktu mezi justičními 

orgány, na rozdíl od klasického extradičního řízení, což souvisí s výše zmíněnou 

snahou o menší formálnost a větší rychlost i efektivitu v oblasti předávání 

vyžádaných osob. 

                                                 
189 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. června 2008, sp. zn. 11 Nt 1/2008, publikované 

pod č. 14/2010 Sb. rozh. tr. 
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V případě právnických osob z logiky věci úvahy o extradičním řízení nepřipadají 

v úvahu, neboť právnická osoba je právem uměle vytvořený konstrukt, který v hmotné podobě 

neexistuje, a proto ji ani není možné do zahraničí k trestnímu stíhání či k výkonu trestu vydat. 

 

3.9. Účinky rozsudku cizího státu 

U trestního rozsudku cizího státu platí základní pravidlo, že tento nemůže být vykonán na území 

České republiky a ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva něco 

jiného (ustanovení § 11 odst. 1 trestního zákoníku).190 

Výjimka může být sjednána v mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána, 

případně jsou pravidla vymezena i v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních. Cizí stát může o takový výkon Českou republiku požádat cestou žádosti předložené 

Ministerstvu spravedlnosti, o které následně rozhoduje soud. Ten může ve svém rozhodnutí 

konstatovat uznání a výkon cizozemského rozsudku a trest uložený našemu občanovi se vykoná 

v České republice. 

Výjimku tvoří rovněž pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu Evropské 

unie. Na toto se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, pokud šlo o čin, který je 

trestný i podle práva České republiky (ustanovení § 11 odst. 2 trestního zákoníku). 

Toto  odsouzení se rovněž zapisuje do českého rejstříku trestů (viz ustanovení § 4a zákona 

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů). Výkon trestu se provede v domovském státě odsouzené 

osoby, pokud tato výslovně souhlasí s předáním tohoto výkonu. 

 

3.10. Shrnutí a návrhy de lege ferenda 

Ačkoli lze českou úpravu pravidel místní působnosti trestních zákonů považovat podle mého 

názoru v zásadě za vyhovující, je možné de lege ferenda doporučit několik návrhů na zlepšení 

či zpřesnění aktuální právní úpravy. 

Zejména by měl být odpovídajícím způsobem novelizován zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob, neboť ten ve své úpravě místní působnosti obsahuje zastaralé pojmosloví, 

například pojem „podnik“ v ustanovení § 2 odst 1. V novém občanského zákoníku byl totiž tento 

                                                 
190 Srov. k tomu stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 29. října 1996, sp. zn. Stn 1/95, publikované 

pod č. 37/1996 Sb. rozh. tr., a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 1997, sp. zn. Tcnu 25/96, publikované 

pod č. 33/1997 Sb. rozh. tr. 
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pojem nahrazen termínem „obchodní závod“ (viz ustanovení § 502 občanského zákoníku). Totéž 

se týká pojmu organizační složku. Rovněž v tomto případě jde o pojem, který vycházel 

z předchozí právní úpravy soukromého práva. Podle ustanovení § 7 obchodního zákoníku byl 

organizační složkou zejména odštěpný závod, ale i jiná organizační část, u níž zákon stanovil, 

že se zapisuje do obchodního rejstříku. Podle ustanovení § 503 občanského zákoníku je 

organizační složkou zejména odštěpný závod. 

Ačkoli uvedené nedostatky lze jistě překlenout potřebným výkladem, bylo by de lege 

ferenda vhodné, aby jeden ze stěžejních předpisů trestního práva obsahoval přesné pojmosloví, 

zejména z důvodu požadavku právní jistoty jeho adresátů. 

Dále je ke zvážení, zdali nezpřesnit podmínku vztahující se k pasivní zásadě personality 

vyjádřenou v ustanovení § 7 odst. 2 trestního zákoníku, podle něhož se podle zákona České 

republiky posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu České republiky 

nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý 

pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá 

žádné trestní pravomoci.  

Ne zcela jasná je totiž formulace „trestný čin, který byl spáchán v cizině proti občanu 

České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České republiky 

povolen trvalý pobyt…“. Slovem „proti“ je zde míněno, že tato osoba by měla být poškozeným 

či obětí takového trestného činu, nicméně vzhledem k tomu, že ve formulaci ustanovení není ani 

jeden z těchto pojmů použit, zůstává otázkou, zdali zákonodárce nezamýšlel z určitého důvodu 

vymezit toto postavení ještě šířeji. Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku se k této formulaci 

nevyjadřuje a zůstává zatím stranou zájmu i všech odborných publikací. 

Za zavádějící lze považovat rovněž formulaci „…trestnost činu, který byl spáchán…“, 

tedy užití trpného rodu. Není zjevné, zdali jde pouze o formulační nejednotnost (srov. k tomu 

návětí ustanovení § 8 odst. 1 trestního zákoníku: „…který spáchal cizí státní příslušník 

nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt“), 

či má toto ustanovení dopadat například i na pachatele-právnické osoby, které se proti našemu 

občanovi dopustí trestného činu. I v tomto případě by byl vhodný legislativní zásah. 
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V případě distančních deliktů u právnických osob (viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob) platí stejně jako u fyzických osob, že ke spáchání 

trestného činu nemusí ve všech jeho znacích dojít na území České republiky. Příslušné 

ustanovení je až na drobné stylistické odlišnosti identické s ustanovením § 4 odst. 2 trestního 

zákoníku, je proto otázkou, proč zákonodárce nezvolil při úpravě distančních deliktů formu 

odkazu na trestní zákoník, jako to učinil například v případě účastenství. Tento odkaz by právní 

úpravu zjednodušil a zpřehlednil. 

Za nejasný může být považován znak spáchání činu ve prospěch právnické osoby (viz 

ustanovení § 8 odst. 2 trestního zákoníku), který by měl být patrně vykládán odlišně nežli 

spáchání činu v zájmu právnické osoby, jak předpokládá ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, zejména pokud sám zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob se znakem spáchání činu ve prospěch právnické osoby pracuje ve vlastním vyjádření 

subsidiární zásady univerzality (viz ustanovení § 4 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). De lege ferenda by proto bylo vhodné obě právní úpravy stylisticky sjednotit. 
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4. Osobní působnost 

4.1. Obecně k osobní působnosti trestních zákonů 

Osobní působnost právních předpisů dává odpověď na otázku, vůči kterým osobám lze tyto 

zákony aplikovat (pozitivní vymezení osobní působnosti), a vůči kterým osobám je naopak 

aplikace těchto předpisů vyloučena (negativní vymezení osobní působnosti, tzv. vynětí neboli 

exempce). 

V případě předpisů trestních jde tedy o to, u kterých osob může podle trestního zákoníku 

vzniknout trestní odpovědnost za jejich jednání, resp. proti kterým osobám mohou české orgány 

vést trestní řízení, a kdo je naopak z jejich dosahu vyňat, buď proto, že za své jednání vůbec 

nemůže nést trestní odpovědnost (exempce hmotněprávní neboli indemnita), nebo ji sice nést 

může, ale orgány činné v trestním řízení vůči němu nemohou činit žádné procesní kroky 

(exempce procesní). 

Na rozdíl od působnosti časové a místní, které pozitivně vymezují, kdy a kde je nutné se 

dopustit jednání, jež naplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, je osobní 

působnost nejčastěji definována jako výjimky z působnosti trestního zákona odůvodněné 

osobním postavením osoby, která je důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu.191 Někteří 

autoři však uvádějí, že osobní působnost trestních zákonů lze definovat i pozitivně, jako množinu 

osob, jež spadají na základě určitých hledisek pod právní režim těchto zákonů.192 

Za ne zcela přesný lze v tomto ohledu označit názor, že osobní působnost vymezuje 

případy, kdy se použije český trestní zákon i přes to, že trestný čin nebyl spáchán na území 

České republiky.193 

                                                 
191  Viz např. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. I. Trestní právo 

a trestní zákony. Praha: Novatrix, 2009, s. 132, či Milota, A. Učebnice obojího práva trestního, platného 

v Československé republice. Právo hmotné. Kroměříž: Nakladatelství a knihkupectví J. Gusek, 1926, s. 11. 

192  Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 138 a 139. 

193  Chmelík, J. Rukověť trestního práva hmotného a procesního. Učební pomůcka ke studiu trestního práva. Praha: 

Linde, 2009, s. 34. 
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Trestní zákony obvykle neobsahují pozitivní výčty osob, vůči nimž působí. Výjimkou je 

například současný zákon o soudnictví ve věcech mládeže, který v ustanovení § 1 odst. 1 uvádí, 

že upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, 

opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech 

mládeže. V ustanovení § 2 odst. 1 dále specifikuje, kdo je mládeží (děti a mladiství), dítětem 

(osoba mladší patnácti let, tedy ten, kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok věku) 

a mladistvým (osoba, která v době spáchání činu dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý 

rok svého věku). 

Určité základy osobní působnosti lze pak spatřovat již ve vymezení působnosti časové 

a místní, z nichž vyplývá, že předpisy trestního práva hmotného se zásadně vztahují na všechny 

osoby, které se v daném místě a čase dopustily jednání, jež má znaky trestného činu. Navzdory 

uvedenému je třeba trvat na tom, že pro vymezení osobní působnosti je rozhodující osobní status 

pachatele, tudíž nelze zaměňovat osobní působnost trestního zákona se zásadou aktivní 

personality působnosti místní.194 

Rovněž tak podmínky příčetnosti a určitého minimálního věku lze podřadit pod otázku 

osobní působnosti trestních zákonů, neboť se přímo vztahují k otázce, u kterých osob může 

vzniknout trestní odpovědnost. Specifickou podmínku určitého požadovaného věku obsahuje 

zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

Osobní působnost trestních zákonů je velmi živým, aktuálním a diskutovaným tématem, 

a to ze strany odborné i laické veřejnosti, neboť patrně nejvýznamnější součástí této 

problematiky je téma imunit (někdy bývá pojem imunita dokonce užíván jako synonymum 

osobní působnosti trestních zákonů), tedy hmotněprávní či procesní exempce (bližší výklad viz 

dále), zejména pak otázka, jak široce pojaté by imunity měly být. 

Imunitou rozumíme pozitivně právní předpis, podle kterého se určitá osoba nebo mnohost 

osob vyjímá z platnosti určitých, jinak povšechně platných norem.195 Ve smyslu této definice 

tedy imunita nezahrnuje pouze klasickou beztrestnost či nestíhatelnost vrcholných ústavních 

činitelů či dalších osob, ale jde v podstatě o jakoukoli odchylku od obecného postupu 

předpokládaného trestními hmotněprávními či procesněprávními předpisy. 

                                                 
194  Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 137. 

195  Viz heslo „imunita“ in: Hácha, E., Hoetzel, J., Weyr, F., Laštovka, K. Slovník veřejného práva 

československého. Svazek II. I až O. Brno: Polygrafia, Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 1 a násl. Srov. dále i Veselý, 

F. X. Všeobecný slovník právní. 1. díl. Praha, 1896, reprint Wolters Kluwer, a. s., 2009, s. 517, Masarykův 
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Při takto široce pojaté definici lze odkázat například i na zvláštní postup při domovní 

prohlídce konané u advokáta či při prohlídce jiných prostor, v nichž advokát vykonává 

advokacii. Pokud se zde totiž mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se 

vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, je orgán provádějící tento úkon povinen vyžádat si 

součinnost České advokátní komory (viz ustanovení § 85b odst. 1 trestního řádu). 

Advokát je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb (viz ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 

Sb., o advokacii), a to pochopitelně i při výslechu v procesním postavení svědka (viz ustanovení 

§ 99 trestního řádu). 

Státem uznaná povinnost mlčenlivosti pak váže duchovní v souvislosti s výkonem 

zpovědního tajemství [viz ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých 

zákonů]. 

Odkázat lze i na ochranu zdroje a obsahu informací podle ustanovení § 16 zákona 

č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon). 

Ve všech případech jde o situace, kdy jsou některé osoby v souladu s výše uvedenou 

definicí určitým způsobem vyňaty z působnosti trestních zákonů. Nicméně i v odborné teorii 

převládá výklad, že imunitou se rozumí především vynětí významných ústavních činitelů 

a dalších osob z působnosti hmotněprávních či procesněprávních předpisů.  

Od počátku středověku šlo o výsadu zejména členů panovnického rodu, ale panovník ji 

uděloval i dalším osobám či statkům, aby úředníci nemohli zneužívat své moci v územích jim 

svěřených. Pravděpodobně poprvé byla imunita v psaném zákonu zachycena za vlády 

Viléma III. v Anglii v roce 1689 v tzv. declaration of rights.196 Postupným vývojem začala 

exempce svědčit zejména osobám vykonávajícím určitou ústavní či jinou, srovnatelně zásadní 

funkci. 

                                                                                                                                                             
slovník naučný. Díl III. Praha: Československý kompas, 1927, s. 555 a 556, či Weyr, F. Teorie práva. Brno-

Praha: Nakladatelství „ORBIS“. Reprint původního vydání z roku 1936. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, 

s. 292 a 293. 

196 Heslo „immunita“ in: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Ch – Sv. Jan. Praha: J. Otto, 1897, s. 535.  
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Hmotněprávní i procesněprávní vynětí fyzických osob je dnes doménou zejména práva 

mezinárodního a práva ústavního. Jedná se o osoby, které požívají imunity a výsady 

podle mezinárodního práva, a to na základě obyčejového mezinárodního práva a mezinárodních 

smluv (dvoustranných i vícestranných), kterých je Česká republika signatářem: členové stálých 

diplomatických misí, zástupci členů Organizace spojených národů, soudci Mezinárodního 

soudního dvora, poslanci Evropského parlamentu atd.197 

Z pohledu vnitrostátního práva se jedná o osoby, které požívají imunit a výsad zejména 

podle Ústavy České republiky (poslanci a senátoři podle čl. 27 Ústavy, prezident republiky 

podle čl. 65 Ústavy, soudci Ústavního soudu podle čl. 86 Ústavy) či na základě dalších zákonů 

(soudci obecných soudů podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, a Veřejný 

ochránce práv podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv). 

Právě imunita poslanců a senátorů bývá často diskutována odbornou i laickou veřejností 

při úvahách o zúžení jejího rozsahu. Za paradoxní lze přitom považovat, že poněkud stranou 

tohoto zájmu zůstávali vždy soudci Ústavního soudu, jejichž imunita ve vztahu k možnosti 

zahájit jejich trestní stíhání byla od počátku v podstatě stejného rozsahu jako u poslanců 

a senátorů (v původním vládním návrhu Ústavy nebyla tato imunita vůbec zakotvena, nakonec 

zákonodárce vyšel ze vzoru legislativně navržené úpravy imunity právě poslanců a senátorů). 

Velmi málo se pak i v odborných diskuzích řešila imunita soudců obecných soudů či imunita 

Veřejného ochránce práv, což mohlo být jednou z příčin současné situace, kdy imunita soudců 

obecných soudů zůstala jedinou procesní imunitou, která může mít za určitých okolností 

i hmotněprávní následky (srov. k tomu výklad k imunitě soudců Ústavního soudu a soudců 

obecných soudů). 

Rozlišují se dva základní druhy imunity: 

a) Exempce hmotněprávní neboli beztrestnost. Tato forma imunity se rovněž běžně 

označuje jako indemnita. Jednání osob, které požívají této exempce, je zcela 

nebo zčásti beztrestné, příslušná osoba nemůže být za své jednání trestně odpovědná, 

a to i kdyby jinak naplňovalo všechny znaky skutkové podstaty některého trestného 

činu. Toto vynětí má trvalou povahu.  

                                                 
197  Srov. i McGee, S. Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the Member States of the 

European Union. Brusel: European Parliament, ECPRD, 2001.  
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Někteří autoři rozlišují mezi úplnou a částečnou hmotněprávní imunitou. 

Jestliže osobu nelze pro její jednání vůbec postihnout, vedle odpovědnosti 

trestněprávní ani pro přestupek, jiný správní delikt či disciplinární provinění, lze 

hovořit o úplné hmotněprávní imunitě. Pokud je za své činy příslušná osoba 

odpovědná alespoň kárně (srov. čl. 27 odst. 2 Ústavy), lze hovořit o částečné 

hmotněprávní imunitě.198 

b) Exempce procesní neboli nestíhatelnost. Tato imunita je přechodné povahy a trvá 

pouze po dobu existence překážky, jakmile důvod exempce odpadne, lze vykonat 

úkony, jejichž provedení jeho existence bránila. Nejde pouze o tu skutečnost, 

že proti příslušné osobě nelze zahájit trestní stíhání nebo v něm pokračovat, 

ale orgány činné v trestním řízení jsou rovněž omezeny v možnosti provádět vůči 

vyňaté osobě jakékoli procesní úkony (například realizovat její výslech či podání 

vysvětlení coby obviněné či podezřelé osoby, vzít ji do vazby či zadržet). 

c) Specifickou variantou je procesní exempce s možnými hmotněprávními účinky. Jedná 

se o vynětí příslušné osoby z působnosti trestního řádu (tedy procesní exempci), 

které však za jistých okolností (zejména pokud orgán, jehož souhlasu je k trestnímu 

stíhání třeba, tento souhlas odepře) může získat trvalé, tedy hmotněprávní následky. 

Takovou exempcí byla do dne 31. května 2013 zejména imunita poslanců a senátorů 

pro tzv. neúřední činy a imunita soudců Ústavního soudu, pokud příslušná komora 

nevyslovila s jejich stíháním souhlas. V současné době podle převažujícího názoru 

odborné literatury požívají tuto exempci pouze soudci obecných soudů 

(viz ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, srov. k tomu však výklad 

v příslušné kapitole). 

 

4.2. Výsady a imunity podle mezinárodního práva 

Výsady a imunity zaručené mezinárodním právem jsou obsaženy v řadě dvoustranných 

i mnohostranných mezinárodních smluv, své místo zde má i mezinárodní právo obyčejové. 

Upraveno je jak vynětí z hmotněprávních předpisů, tedy beztrestnost, tak i procesněprávní 

exempce konkrétních osob. 

                                                 
198  Srov. k tomu např. Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní 

revue, 2006, č. 3, s. 65. 
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Jde proto o téma velice široké, v konkrétních případech je nutno zvažovat mnoho 

detailních okolností daného případu, které mohou vést k nalezení odpovědi na otázku, 

zdali určité osobě exempce svědčí či nikoli. Jde totiž sice primárně stále o řešení právních 

otázek, avšak nelze zapomínat ani na to, že jde o citlivou mezinárodně politickou záležitost, 

kterou je nutno často řešit složitým vyjednáváním na úrovni vrcholných představitelů státu 

či mezinárodní organizace. 

Úpravu pro osoby reprezentující tzv. stálé diplomatické mise obsahuje zejména Vídeňská 

úmluva o diplomatických stycích, výsadách a imunitách sjednána dne 18. dubna 1961 (vyhláška 

ministra zahraničních věcí publikována pod č. 157/1964 Sb.). 

Diplomat by se měl v zásadě prokazovat českým orgánům činným v trestním řízení 

pomocí svého diplomatického pasu. Avšak pouze na základě skutečnosti, že obviněný je 

držitelem diplomatického pasu, který mu byl vydán příslušnými orgány cizího státu, nelze 

dovodit existenci podmínek stanovených Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích, 

výsadách a imunitách, tedy že se jedná o osobu, která mimo jiné na území České republiky 

požívá diplomatických výsad a imunit podle mezinárodního práva, tudíž je vyňata z pravomoci 

orgánů činných v trestním řízení a její trestní stíhání je.199 Závěry citované judikatury lze 

vztáhnout i na všechny ostatní osoby, jimž zdánlivě svědčí výsada či imunita 

podle mezinárodního práva. 

Pro členy tzv. zvláštních misí je jejich vynětí upraveno v Úmluvě o zvláštních misích 

sjednané dne 8. prosince 1969 v New Yorku (vyhláška ministra zahraničních věcí publikována 

pod č. 40/1987 Sb.). 

                                                 
199  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2003, sp. zn. 11 Tcu 95/2003, publikované pod č. 15/2004 

Sb. rozh. tr. a pod č. T 635 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
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Dále jde o vynětí zejména zástupců Organizace spojených národů, resp. k ní 

přidružených odborných organizací, viz Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených 

národů schválená dne 13. února 1946 Valným shromážděním OSN (vyhláška ministra 

zahraničních věcí publikována pod č. 52/1956 Sb.) a Úmluva o výsadách a imunitách 

mezinárodních odborných organizací sjednána dne 21. listopadu 1947 v New Yorku (vyhláška 

ministra zahraničních věci publikována pod č. 21/1968 Sb.), soudců Mezinárodního soudního 

dvora a konzulárních zástupců cizích států (srov. k tomu Vídeňskou úmluvu o konzulárních 

stycích sjednanou dne 24. dubna 1963 ve Vídni, viz vyhláška ministra zahraničních věcí 

publikována pod č. 32/1969 Sb.), kteří imunity požívají rovněž na základě konzulárních smluv 

uzavřených mezi jednotlivými státy. 

Imunitu požívají rovněž poslanci Evropského parlamentu. Tato ochrana jim svědčí během 

zasedání Evropského parlamentu, který zasedá nepřetržitě. Základem této imunity je čl. 343 

Smlouvy o fungování Evropské unie a dále Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie 

ze dne 8. dubna 1965 (dále jen „protokol“), viz zejména čl. 9 a 10 tohoto protokolu. 

Poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své 

názory či hlasování během výkonu své funkce, imunita se vztahuje nejen na výroky a hlasování 

při zasedání Evropského parlamentu, ale i na výroky učiněné při zasedání parlamentních orgánů, 

např. výborů či poslaneckých klubů.200 Tato konstrukce v zásadě odpovídá české úpravě 

indemnity poslanců a senátorů (viz čl. 27 odst. 1 a 2 Ústavy). Tuto imunitu nelze žádným 

způsobem prolomit, trestní stíhání je navždy vyloučeno. K procesní nestíhatelnosti srov. zejména 

čl. 10 protokolu, tato se vztahuje zejména k trestným činům spáchaným poslanci Evropského 

parlamentu na území jejich vlastního státu či na území jiného členského státu, pokud toto jednání 

nesouvisí s plněním jejich úředních úkolů. Ochrana se však nevztahuje na situaci, kdy byl 

poslanec přistižen při činu. 

Poslanec Evropského parlamentu může být zbaven imunity usnesením pléna Evropského 

parlamentu na žádost příslušného orgánu činného v trestním řízení.201 

                                                 
200  Záhora, J. Imunita poslancov Európskeho parlamentu. In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 3, s. 80. 

201 K imunitě poslanců Evropského parlamentu srov. dále i Offerman, K. Parliamentary Immunity in the European 

Parliament. Internal study. Brusel: European Parliament, 2007, s. 8 a násl., McGee, S. Rules on Parliamentary 

Immunity in the European Parliament and the Member States of the European Union. Brusel: European 

Parliament, ECPRD, 2001, s. 1 a násl., či Částková, E. Imunita poslanců Evropského parlamentu. 

In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 3, s. 76. 



111 

Vyňati jsou i vrcholní představitelé státu v zahraničí, zejména hlavy států, předsedové 

vlád, členové vlády apod. pokud v zemi pobývají oficiálně z titulu své funkce. 

Vynětí se často vztahuje i na členy rodiny vyňaté osoby, případně na personál zajišťující 

jejich pobyt v cizí zemi (řidiči apod.).202 

Vyňaty jsou rovněž vojenské sbory cizího státu či jiného mezinárodního subjektu, 

které na našem území pobývají se souhlasem České republiky.203 

 

4.3. Poslanec a senátor Parlamentu České republiky 

4.3.1. Obecně k postavení poslanců a senátorů 

Klasickou hmotněprávní i procesní exempci na našem území představuje imunita vrcholných 

ústavních činitelů, zejména poslanců a senátorů. 

Odborná literatura často zdůrazňuje, že se nejedná o osobní privilegium osoby, imunita 

primárně slouží k ochraně té komory Parlamentu, jíž je příslušná osoba členem. Totéž dovodil 

výslovně i Ústavní soud, podle něhož parlamentní imunita náleží Parlamentu jako celku, nikoli 

jeho členům.204 Jde o výsadu, která tradičně zajišťuje, že je parlament za všech okolností 

nezávislý a že má možnost se bez překážek sejít a svobodně jednat.205 

                                                 
202 K podrobnostem viz zejména Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 190 a násl., či Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2017. s. 89 a násl.   

203 Srov. Storch, F. Řízení trestní rakouské. I. díl. Praha: tiskem a nákladem J. Otty. Reprint původního vydání 

z roku 1887. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 121. 

204 Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015, sp. zn. I ÚS 3018/14, publikovaný pod č. 111/2015 ve Sbírce 

nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2015, č. 9, s. 219. 

205 Srov. Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. 3. přepracované 

a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013, s. 128. 
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V souvislosti s výkonem funkce poslance či senátora se užívá termínu mandát, 

který u poslance nebo senátora vzniká již zvolením [viz čl. 19 odst. 3 Ústavy, ustanovení § 2 

a násl. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (dále jen „jednací řád 

Poslanecké sněmovny“), a ustanovení § 2 a násl. zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu 

Senátu (dále jen „jednací řád Senátu“)]. Jedná se o tradiční pojem, kterým se v parlamentním 

kontextu rozumí pověření určité osoby zastupovat voliče (resp. lid České republiky) ve funkci 

poslance nebo senátora, čímž vzniká zastupitelský vztah mezi poslancem nebo senátorem 

a voliči.206 Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem 

(viz čl. 23 odst. 3 Ústavy) a nejsou přitom vázání žádnými příkazy (čl. 26 Ústavy). 

Mandát podle čl. 25 Ústavy zaniká odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, 

uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, ztrátou volitelnosti, u poslanců rozpuštěním 

Poslanecké sněmovny, vznikem neslučitelnosti funkce poslance nebo senátora s výkonem úřadu 

prezidenta republiky, funkce soudce a dalších funkcí, o nichž tak stanoví zákon (viz čl. 22 odst. 1 

Ústavy). 

Imunita poslanců a senátorů je upravena ve společném čl. 27 Ústavy a lze ji rozdělit 

do pěti základních částí: 

- hlasování v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu nebo jejich orgánech (čl. 27 odst. 1 

Ústavy), 

- projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech (čl. 27 

odst. 2 Ústavy), 

- přestupek poslance nebo senátora (čl. 27 odst. 3 Ústavy), 

- trestní stíhání poslance nebo senátora pro jednání, které nespadá ani pod jednu z výše 

uvedených kategorií (čl. 27 odst. 4 Ústavy), 

- a zadržení poslance nebo senátora (čl. 27 odst. 5 Ústavy). 

Obdobnou úpravu vynětí jako v České republice lze nalézt například v Dánsku (s tím, 

že návrh na vydání podává ministr spravedlnosti, srov. čl. 57 dánské ústavy z roku 1849), 

ve Finsku (čl. 30 finské ústavy z roku 2000), v Lotyšsku (čl. 29 a 30 lotyšské ústavy z roku 

1922) či ve Španělsku (čl. 71 španělské ústavy z roku z roku 1978). 

                                                 
206 Viz Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: 

Leges, 2011, s. 742, a Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 251. 
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Naproti tomu je imunita ve Velké Británii zaměřena především na projevy a hlasování 

v Parlamentu, ochrana před případným trestním stíháním pro jiná jednání zde neexistuje.207  

 

4.3.2. Hlasování v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech 

Poslance nebo senátora nelze v souladu s čl. 27 odst. 1 Ústavy žádným způsobem postihnout 

pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech (výbor, komise, 

vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, poslanecký či senátorský klub). 

Jedná se tedy o úplnou hmotněprávní exempci poslanců a senátorů, tedy indemnitu. 

Hlasování v příslušné komoře Parlamentu či v některém z jejích orgánů je jedním 

z nejdůležitějších aspektů výkonu poslaneckého či senátorského mandátu, neboť se v převážné 

většině případů vztahuje k přijímání právních předpisů, které pak mají celospolečenský dopad. 

Chráněno je zde svědomí poslanců a senátorů, že hlasují v souladu se svou ctí a v zájmu všeho 

lidu (srov. čl. 23 odst. 3 Ústavy). Hlasování je jejich výsostným právem, nesou za něj plnou 

politickou odpovědnost, ale zároveň se na základě svého hlasování nesmí stát vydíratelnými 

či jim nesmí hrozit jakákoli sankce či odveta. Plným právem poslance či senátora je rovněž 

nehlasovat, což je rovněž forma projevení názoru k předkládanému návrhu. Ač tak čl. 27 odst. 1 

Ústavy výslovně nestanoví, je i nehlasování z logiky věci chráněno imunitou. 

Hlasování může být veřejné či tajné, hlasovacími lístky, elektronickým zařízením, 

zvednutím ruky, slovním projevem apod. 

V případě tohoto jednání (hlasování) jsou poslanci a senátoři zcela beztrestní, jsou vyňati 

z působnosti trestního zákoníku, jejich trestní odpovědnost vůbec nevzniká. Nemohou za toto 

jednání podléhat ani odpovědnosti pro přestupek či jiný správní delikt nebo disciplinární 

pravomoci komory, jejímž jsou členem. 

                                                 
207  Srov. McGee, S. Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the Member States of the 

European Union. Brusel: European Parliament, ECPRD, 2001. Dále viz i Syllová, J. Zásady úpravy 

poslanecké imunity. Parlamentní institut, 1993 a 2002. 
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Sporné dosud je, zda může konkrétní osoba čelit za své hlasování občanskoprávní 

odpovědnosti. Někteří autoři se kloní k tomu, že ano, jiní však považují takový výklad za příliš 

široký.208 Avšak v případě hlasování si lze jen těžko představit civilněprávní žalobu, která by 

byla opřena o racionální argumentaci. 

Poslanci ani senátoři se této imunity nemohou ani vzdát, což souvisí s výše uvedenou 

premisou, že se nejedná o osobní privilegium konkrétních osob, které by s ním mohly nakládat 

podle svých momentálních potřeb, ale o nástroj, prostřednictvím něhož se primárně chrání 

nerušená činnost a fungování obou komor Parlamentu. 

 

4.3.3. Projevy učiněné v příslušné komoře nebo v jejich orgánech 

Podle čl. 27 odst. 2 Ústavy nelze za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu 

nebo v jejich orgánech (výbor, komise, vyšetřovací komise, poslanecký či senátorský klub) 

poslance nebo senátora trestně stíhat a poslanec nebo senátor podléhá pouze disciplinární 

pravomoci komory, jejímž je členem. Vyloučena je rovněž odpovědnost za přestupek či jiný 

správní delikt, ačkoli zvolená formulace tak výslovně nestanoví (srov. k tomu i podobu imunity 

prezidenta republiky podle čl. 65 odst. 1 Ústavy, kde se výslovně hovoří o nestíhatelnosti 

pro přestupek či jiný správní delikt). 

Ve vztahu k možnosti trestního stíhání se jedná o hmotněprávní exempci, tedy stejně jako 

v případě hlasování o indemnitu, nicméně někdy se taková imunita považuje pouze za částečnou, 

právě vzhledem k možnosti disciplinárního postihu ze strany příslušné komory Parlamentu. 

Ve vztahu k možnosti trestního stíhání se však jedná o kompletní hmotněprávní imunitu. 

                                                 
208  S vynětím i ve vztahu k občanskoprávní odpovědnosti souhlasí např. Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. Ústava 

České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 40, či Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava 

a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 151. Naproti tomu srov. např. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava 

České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 309, podle nichž je pojem „postih“ spojen 

pouze s veřejnoprávními delikty. 



115 

Projevem se zde rozumí projev při jednání pléna nebo orgánu komory, přičemž není 

rozhodné, zda se jednání koná v sídle příslušné komory Parlamentu či na jiném místě.209 Rovněž 

nehraje roli, zda je konkrétní poslanec či senátor členem příslušné komory či orgánu. Stejný 

závěr lze vztáhnout i na poslanecký či senátorský klub. 

Za projev je třeba považovat i výrok učiněný v poslaneckém či senátorském klubu, 

což výslovně dovodil Nejvyšší soud.210 V konkrétním případě se měl poslanec Vít Bárta dopustit 

korupčního jednání tím, že měl slíbit úplatek výrokem proneseným na jednání poslaneckého 

klubu. K naznačenému závěru dospěl Nejvyšší soud v řízení vedeném na základě ustanovení 

§ 10 odst. 2 trestního řádu (srov. dále výklad v příslušné podkapitole). 

Projevem se zde nemyslí pouze projev ve smyslu přednesu určitého ústního vyjádření 

k nějakému tématu, ale jde naopak o velmi širokou škálu různých úkonů. Co vše lze považovat 

za projev člena Parlamentu výstižně shrnula část odborné literatury.211 Jde například o výkřik, 

zpěv, bouchání, dupání, potlesk, hučení, bučení, pískání, nesení či vyvěšení vlajky 

nebo transparentu, vyjádření názoru oblečením, obutím (zutím) nebo účesem a dále i praktiky 

odporujícími jednacím nebo společenským konvencím vyjadřující určitý názor nebo postoj 

(blokáda dveří, sed na zem, stoj na hlavě, kotrmelec, tanec, držení hlasovacího zařízení 

nebo házení předměty). 

Za projev však podle mého názoru zcela jistě nelze považovat jednání, které přesahuje 

pouhé vyjádření postoje, tj. zejména jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty některého 

z trestných činů proti životu a zdraví. 

                                                 
209  Viz Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 311. 

210  Srov. k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2012, sp. zn. 11 Tcu 135/2012. Případ byl skutkově 

stručně popsán například v publikaci Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. Parlament 

České republiky. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013, s. 130. K nejednoznačnému přijetí 

tohoto názoru pak srov. Bartoň, M. Rozlišení projevu od jiného jednání v kontextu dogmatiky svobody projevu. 

In: Právní rozhledy, r. 2014, č. 9, s. 317, Kratochvíl, V. Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi 

zacházet v trestním procesu. In: Právní rozhledy, r. 2013, č. 19, s. 655, či Kudrna, J. K rozšíření rozsahu 

poslanecké imunity. In: Právní rozhledy, r. 2013, č. 4, s. 131. 

211  Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. 3. přepracované 

a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013, s. 129, poznámka pod čarou č. 260. 
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Patrně jsou projevem i písemná vyjádření, případně legislativní návrhy, podpisy 

na dokumentech, písemné interpelace, tedy jakýkoli úřední úkon, jimiž se poslanec nebo senátor 

projevuje při plnění svého mandátu.212 

Projevem se myslí i vzdání se mandátu ve smyslu čl. 24 Ústavy, což konstatoval Nejvyšší 

soud v případě tří poslanců (Ivan Fuksa, Marek Šnajdr, Petr Tluchoř), o jejichž vynětí 

rozhodoval.213 Vzhledem k tomu, že část skutku se týkala právě postupu podle čl. 24 Ústavy 

(poslancům měl být slíben úplatek za to, že se vzdají svého mandátu), dovodil Nejvyšší soud, 

že toto jednání je projevem ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy, a je tedy kryto indemnitou. Uvedená 

rozhodnutí Nejvyššího soudu vzbudila značný ohlas mezi odbornou i laickou veřejností a byla 

přijata jako kontroverzní.214 

K uvedené problematice se později vyjádřil i Ústavní soud215, který uvedl, že k aktivaci 

indemnity poslanců a senátorů ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy musí být kumulativně splněny 

tyto podmínky: 

                                                 
212  Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 2. doplněné 

a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde, 1998, s. 151. 

213  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2013, sp. zn. 3 Tcu 76/2013, a usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 16. července 2013, sp. zn. 3 Tcu 77/2013. Případ byl skutkově opět stručně popsán v publikaci Kolář, P., 

Kysela, J., Syllová, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. 3. přepracované a aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 131 a 132. Srov. i Bartoň, M. Rozlišení projevu od jiného jednání v kontextu 

dogmatiky svobody projevu. In: Právní rozhledy, r. 2014, č. 9, s. 317, Kratochvíl, V. Ústavní exempce, 

indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním procesu. In: Právní rozhledy, r. 2013, č. 19, s. 655, Kudrna, J. 

K rozšíření rozsahu poslanecké imunity. In: Právní rozhledy, r. 2013, č. 4, s. 131, Provazník, J. Trestněprocesní 

ingerence do podmínek trestní odpovědnosti. In: Právní rozhledy, r. 2015, č. 8, s. 283, či Kysela, J. O imunitě 

třikrát jinak. In: Právní rozhledy, r. 2015, č. 23 a 24, s. 836. 

214  Srov. Bartoň, M. Rozlišení projevu od jiného jednání v kontextu dogmatiky svobody projevu. In: Právní rozhledy, 

r. 2014, č. 9, s. 317, Kratochvíl, V. Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním procesu. 

In: Právní rozhledy, r. 2013, č. 19, s. 655, Kudrna, J. K rozšíření rozsahu poslanecké imunity. In: Právní 

rozhledy, r. 2013, č. 4, s. 131, Kysela, J. Glosa k výkladu čl. 27 Ústavy Nejvyšším soudem. In: Státní 

zastupitelství, r. 2013, č. 5, s. 27, Derka, V. Judikatura Nejvyššího soudu k poslanecké imunitě. In: Wintr, J., 

Antoš, M. (eds) Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi. Praha: UK Facultas Iuridica, 2014, s. 29, 

Kysela, J. Doteky, imunity, prozařování. K působení ústavního pořádku na trestní právo. In: Státní zastupitelství, 

2014, č. 3, s. 57, Provazník, J. Trestněprocesní ingerence do podmínek trestní odpovědnosti. In: Právní rozhledy, 

r. 2015, č. 8, s. 283, či Kysela, J. O imunitě třikrát jinak. In: Právní rozhledy, r. 2015, č. 23 a 24, s. 836. 

215  Viz nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015, sp. zn. I ÚS 3018/14, publikovaný pod č. 111/2015 ve Sbírce 

nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2015, č. 9, s. 219. 



117 

- musí jít o sdělení informace nebo vyjádření názoru slovem, písmem, obrazem 

či jiným způsobem, 

- projev musí být učiněn na schůzi Poslanecké sněmovny či Senátu, jejich výborů, 

podvýborů či komisí včetně vyšetřovacích komisí anebo na společné schůzi 

Poslanecké sněmovny a Senátu či těchto orgánů, 

- projev učiněný při jednání komory či jejích orgánů nesmí směřovat výhradně 

navenek, tj. musí směřovat vůči dalším účastníkům parlamentní debaty v širším slova 

smyslu, kterými jsou poslanci, senátoři a jiné osoby, které mají právo se jednání 

komory či jejích orgánů účastnit (např. prezident republiky či externí expert, jenž je 

členem komise komory Parlamentu). 

Poslanec nebo senátor může být pro jednání, které lze považovat za projev ve výše 

uvedeném smyslu postižen pouze v disciplinárním řízení ve smyslu ustanovení § 13 zákona 

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, resp. ustanovení § 14 zákona o jednacím řádu Senátu. 

Toto řízení vede příslušný, tj. poslanecký nebo senátorský mandátový a imunitní výbor. Trestem 

může být povinnost k omluvě či peněžitá pokuta. Poslanec nebo senátor má právo opravného 

prostředku ke komoře, jejímž je členem. Její rozhodnutí je konečné, v úvahu připadá pouze 

ústavní stížnost. 

 

4.3.4. Přestupky poslanců a senátorů 

Podle čl. 27 odst. 3 Ústavy podléhají poslanci a senátoři za jednání, které naplňuje znaky 

některého z přestupků disciplinární pravomoci komory, jejímž jsou členem, pokud zákon 

nestanoví jinak. Disciplinární řízení vede příslušný mandátový a imunitní výbor. 

Nicméně projednání přestupku se může odehrát i v rámci klasického přestupkového 

řízení. K tomu, aby jednání mající znaky přestupku projednala a posoudila příslušná komora 

Parlamentu, je zapotřebí, aby o toto výslovně požádal poslanec či senátor (viz ustanovení § 13 

odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a ustanovení § 14 odst. 3 zákona 

o jednacím řádu Senátu). 

Toto ustanovení se vztahuje na přestupky, jichž se příslušná osoba dopustila v rámci 

výkonu svého mandátu či v souvislosti s jeho výkonem, i na přestupky, kterých se dopustila 

mimo tento výkon. 
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Nejasný je možný postih pro jiné správní delikty. Ústava totiž v čl. 65 odst. 1 Ústavy 

týkající se imunity prezidenta republiky výslovně rozlišuje mezi přestupky a jinými správními 

delikty, zatímco v čl. 27 odst. 3 Ústavy tak nečiní. Teorie a praxe se prozatím přiklonily k tomu, 

že čl. 27 odst. 3 Ústavy se na správní delikty nevztahuje, a proto mohou být poslanci a senátoři 

pro tyto delikty stíháni ve stejném režimu jako ostatní subjekty.216 

Z hlediska jazykového výkladu nezbývá než souhlasit, nicméně není jasné, jaký je 

racionální význam takové dvoukolejnosti. De lege ferenda by proto bylo vhodné novelizovat 

příslušné ustanovení tak, aby dopadalo i na jiné správní delikty. 

 

4.3.5. Jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu 

V případě „klasického“ trestněprávního jednání, resp. podezření z tohoto jednání, jehož se měl 

dopustit poslanec nebo senátor, platí v souladu s čl. 27 odst. 4 Ústavy, že poslance nebo senátora 

nezel trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. 

Jedná se o procesní imunitu, která nemůže mít hmotněprávní následky. 

Nezáleží na to, zda se jedná o čin, k němuž mělo dojít v průběhu výkonu mandátu, 

či před tímto výkonem, režim se uplatní vždy stejný, tedy podle čl. 27 odst. 4 Ústavy.217 

Citované ustanovení zakládá povinnost příslušného orgánu činného v trestním řízení 

požádat Poslaneckou sněmovnu nebo Senát, aby vyslovili souhlas se zahájením trestního stíhání 

konkrétního poslanec či senátora. Žádost musí obsahovat dostatečný popis skutku, z něhož je 

seznatelné, o jaký čin má přesně jít, a jeho právní kvalifikaci. 

                                                 
216 Srov. Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., Suchánek, R., Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České 

republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 397 a 398, či Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., 

Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 315. Z judikatury viz 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2006, sp. zn. 5 As 4/2005, publikovaný pod č. 848/2006 

ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

217 Přehled jednání o vyslovení souhlasu příslušné komory s trestním stíháním jejích členů viz Kolář, P., Kysela, J., 

Syllová, J., Georgiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. 3. přepracované a aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2013, s. 140 a násl. S výjimkou dopravních nehod nešlo v žádném z případů o trestný čin 

proti životu a zdraví nebo protistátní trestný čin. 
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Příslušná komora se pak musí jasně vyjádřit, zdali souhlas uděluje či nikoli. Mlčení 

komory jistě neznamená souhlas, ale zároveň nejde o nesouhlas. Právní řád však (a vyplývá to 

z logiky věci, tedy z ústavního postavení Poslanecké sněmovny a Senátu), neobsahuje sankce 

či jiné způsoby, jak by mohly příslušné orgány činné v trestním řízení tlačit na příslušnou 

komoru, aby k věci zaujala své stanovisko. Pořádková pokuta ve smyslu ustanovení § 66 

trestního řádu zde nemá místo, neboť hlasování o vydání či nevydání poslance nebo senátora 

k trestnímu stíhání spadá pod indemnitu podle čl. 27 odst. 2 Ústavy. Odpovědnost jednotlivých 

členů Poslanecké sněmovny či Senátu tak podle všeho může být pouze politická. 

V případě, že příslušná komora vysloví nesouhlas, trvá překážka, která brání zahájit 

trestní stíhání nebo v něm pokračovat (procesní následky viz dále). Své imunity se nemůže 

poslanec ani senátor vzdát, což souvisí s tím, že nejde o jeho osobní privilegium, ale o ochranu 

fungování Parlamentu jako celku. 

Jestliže Poslanecká sněmovna nebo Senát souhlas vydá, lze přistoupit k zahájení trestního 

stíhání, v případě, že toto již bylo zahájeno, je na místě pokračovat v procesních úkonech, 

které do doby rozhodnutí Poslanecké sněmovny či Senátu nemohly být vykonávány. Vydaný 

poslanec či senátor může být následně souzen, odsouzen a může mu být uložen trest, včetně 

trestu odnětí svobody nepodmíněně (ad hoc je pak nutno řešit situaci, jakým způsobem může 

v takové situaci odsouzený poslanec či senátor vykonávat svůj mandát, neboť jde o situaci, 

na kterou právní řád zatím nepamatuje). 

Pokud se stíhaná osoba stane členem komory Parlamentu v dalším volebním období, je 

třeba, aby orgány činné v trestním řízení opět požádaly Poslaneckou sněmovnu či Senát o nové 

vydání.218 Uvedené lze vztáhnout i na případ, kdy by se poslanec či senátor stal následně 

soudcem Ústavního soudu (viz čl. 86 odst. 1 Ústavy) či Veřejným ochráncem práv 

(viz ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv). 

                                                 
218 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. července 1996, sp. zn. Tcnu 10/96, publikované pod č. 48/1996 

Sb. rozh. tr. 
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Pokud v případě jednání spadajícího pod čl. 27 odst. 4 Ústavy poslanec nebo senátor 

přestal být členem příslušné komory, aniž by tato byla požádána o souhlas s jeho trestním 

stíháním, není dána žádná překážka v podobě absence souhlasu této komory a orgány činné 

v trestním řízení mohou přistoupit k zahájení trestního stíhání bez jakéhokoli omezení 

(s výjimkou naznačenou viz výše, tedy že osobě nezačne svědčit nová imunita).219 

Před novelou provedenou ústavním zákonem č. 98/2013 Sb., tj. do 31. května 2013, byl 

rozsah imunity poslanců a senátorů (a soudců Ústavního soudu) širší. V případě, že příslušná 

komora Parlamentu odepřela souhlas s vydáním, bylo trestní stíhání konkrétní osoby navždy 

vyloučeno. Jednalo se tedy o procesní exempci s hmotněprávními účinky. Takto široce pojatá 

imunita byla předmětem dlouhodobé kritiky ze strany odborné i laické veřejnosti a po celých 

dvacet let probíhaly legislativní pokusy o její zúžení, což vyústilo k přijetí výše uvedené novely. 

Důvodová zpráva k tomuto zákonu220 uvedla jako hlavní důvody pro změnu rozsahu 

imunity uvedených ústavních činitelů následující dva argumenty: 

- rozšíření rozsahu imunity i na dobu po zániku mandátu člena komory Parlamentu 

byla chyba ústavodárce, takový rozsah imunity je neodůvodněný a ve srovnání 

s jinými demokratickými zeměmi neobvyklý, běžně je imunita omezena na dobu 

trvání mandátu, má-li být tímto institutem chráněn nerušený výkon funkce, není 

na místě chránit konkrétní osobu i v době, kdy již členem komory parlamentu není. 

- poslanci a senátoři, stejně jako soudci Ústavního soudu (viz ustanovení § 86 odst. 1 

Ústavy), disponovali po přijetí ústavního zákona č. 71/2012 Sb., který zavedl 

tzv. přímou volbu prezidenta a novelizoval mimo jiné i ustanovení čl. 65 odst. 1 

Ústavy, širší imunitou nežli prezident republiky (srov. výklad k imunitě prezidenta 

republiky). 

Současná úprava tak lépe reflektuje podstatu institutu imunity, která má chránit 

nerušenou činnost Parlamentu, nikoli být osobním privilegiem konkrétních osob. 

 

 

                                                 
219 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2002, sp. zn. 11 Tcu 45/2002, publikované pod č. 12/2003 

Sb. rozh. tr. 

220 Srov. sněmovní tisk č. 710 z VI. volebního období Poslanecké sněmovny. 
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4.3.6. Zadržení poslance nebo senátora 

Poslance nebo senátora lze zadržet pouze tehdy, pokud byl dopaden při spáchání trestného činu 

nebo bezprostředně poté (čl. 27 odst. 5 Ústavy). Jde vlastně o výjimku z výjimky, 

neboť v případě zadržení poslance nebo senátora při činu nebo bezprostředně po něm (pro tuto 

situaci se užívá termín in flagranti delicto) nepůsobí jeho imunita, která jej jinak 

podle předchozích odstavců před všemi úkony orgánů činných v trestním řízení chrání. 

Příslušný orgán činný v trestním řízení je povinen toto zadržení ihned oznámit předsedovi 

komory, jejímž je zadržený poslanec nebo senátor členem. Na předsedovi komory je rozhodnutí, 

zda dá souhlas s odevzdáním zadrženého soudu. Toto rozhodnutí musí učinit do 24 hodin 

od zadržení. Jde o lhůtu speciální k obecné lhůtě 48 hodin (viz čl. 8 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod), maximální délka této lhůty se uplatní pouze v případě, kdy předseda komory dá 

svůj souhlas se zadržením (pokud vyjádří, že souhlas neuděluje, musí být zadržený poslanec 

nebo senátor bez prodlení propuštěn). 

Uvedený souhlas se vztahuje i na zahájení trestního stíhání, což sice citované ustanovení 

výslovně neuvádí, ale takový výklad je logický, bez zahájení trestního stíhání nelze vzít 

příslušnou osobu do vazby a vzhledem ke krátkým lhůtám uvedeným v čl. 8 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod by nebylo reálné získat včas souhlas komory.221 Na své první 

následující schůzi rozhodne komora o přípustnosti stíhání s konečnou platností. 

 

 

                                                 
221  Srov. k tomu např. usnesení Ústavního soudu ze dne 17. září 2012, sp. zn. I. ÚS 2632/12, a Sládeček, V., 

Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 319 a 320. 
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4.3.7. Právo odepřít svědectví 

Poměrně tradiční součástí exempce členů Parlamentu je rovněž právo odepřít svědectví 

o skutečnostech, které se poslanec nebo senátor dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu 

(viz čl. 28 Ústavy). Toto ustanovení je konstruováno v podstatě shodně jako právo odepřít 

svědectví soudců Ústavního soudu (viz čl. 86 odst. 3 Ústavy).  

Věcně je toto právo omezeno na skutečnosti, které se poslanec či senátor dozvěděl 

v souvislosti s výkonem mandátu, nikoli tedy pouze přímo při jeho výkonu. Jedná se o poměrně 

široké vymezení, neboť aktivity poslance či senátora související s výkonem mandátu mohou být 

věcně velice rozmanité a místně přesahující půdu Poslanecké sněmovny či Senátu. 

Odborná literatura k tomu uvádí, že se jedná o skutečnosti, které se poslanec či senátor 

dozvěděl zejména při výkonu svého mandátu v komoře, do níž náleží, v jejích orgánech, 

výborech, komisích, na jednání poslaneckého či senátorského klubu, dále při kontaktu se svými 

voliči, při jednáních se zástupci zájmových skupin (tzv. lobbisty), od členů vlády, vedoucích 

správních úřadů, jakož i orgánů územní samosprávy (viz ustanovení § 11 zákona o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny a ustanovení § 12 zákona o jednacím řádu Senátu).222 Naproti tomu 

za jednání nesouvisející s výkonem mandátu lze podle části odborné teorie považovat záležitosti 

politické strany, jejímž je poslanec nebo senátor členem, ledaže by úzce souvisely právě 

s výkonem mandátu (poslanec nebo senátor například probírá, jaký je postoj jeho strany 

k předkládanému návrhu zákona).223 

O všech ostatních skutečnostech, o nichž se příslušná osoba dozvěděla v době, 

kdy vykonávala mandát poslance nebo senátora, ale které nesouvisejí s výkonem tohoto 

mandátu, je povinna poskytnout svědectví. 

Poukázat lze v tomto ohledu na slovenskou právní úpravu, která vztahuje právo 

mlčenlivosti pouze na skutečnosti, o nichž se poslanec dozvěděl při výkonu své funkce 

(srov. čl. 79 slovenské Ústavy). 

                                                 
222  Viz Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 289, Syllová, J. 

in: Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 346, či Kudrna, J. K rozsahu práva člena Parlamentu odepřít svědectví podle čl. 28 Ústavy. 

In: Právní rozhledy, r. 2018, č. 22, s. 789. 

223  Srov. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 346 
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Právo odepřít svědectví není vázáno na trvání mandátu, trvá i po jeho skončení 

(arg. „… i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem.“), tedy až do smrti. 

Jedná se o právo, nikoli o povinnost,224 je pouze na příslušné osobě, zdali se rozhodne 

vypovídat, případně v jakém rozsahu, nikdo ji k výpovědi nemůže nutit, neexistuje ani orgán, 

který by ji mohl tohoto práva zbavit. Pokud se však poslanec či senátor rozhodne vypovídat, 

musí vypovídat pravdu jako každý jiný svědek, jinak se vystavuje nebezpečí trestního stíhání 

pro trestný čin křivé výpovědi podle ustanovení § 346 odst. 2 trestního zákoníku. 

Právo odepřít svědectví není vázáno na podmínku, podle níž by poslanec nebo senátor 

mohl svou výpovědí způsobit sobě či někomu jinému nebezpečí trestního stíhání. Nemusí 

důvody svého odepření vysvětlovat či prokazovat, postačí odkaz na ustanovení čl. 28 Ústavy 

a bližší specifikace toho, že se opravdu jedná o skutečnost, kterou se dozvěděl v souvislosti 

s výkonem svého mandátu. Důkazní břemeno o povaze informací jako skutečností, o nichž se 

poslanec nebo senátor dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, je totiž na něm 

samotném.225 Nutnost takové bližší specifikace bude však vždy přísně individuální, lze 

předpokládat, že někdy bude již předem zcela zřejmá i pro orgán, který výslech povede, jindy 

bude zapotřebí aktivního vysvětlení ze strany vyslýchaného. 

V odborné literatuře se objevil názor, podle něhož panuje v tomto ohledu rozdíl 

mezi poslancem nebo senátorem a soudcem Ústavního soudu (srov. výklad u exempce soudců 

Ústavního soudu), aniž by však autor uváděl bližší argumenty pro toto tvrzení.226 

Vždy však musí platit, že při úvaze nad důvodností odepření výpovědi nelze od poslance 

nebo senátora odpírajícího výpověď vyžadovat údaje, které by ve své konkrétnosti mohly 

vytvořit takovou situaci, v níž by bylo jeho ústavní právo podle čl. 28 Ústavy fakticky zkráceno 

či ohroženo.227 

                                                 
224  Srov. však Langášek, T. in Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 847, 

podle něhož je základem tohoto ustanovení povinnost mlčenlivosti. Již však neuvádí, jaké by případně mohly být 

následky porušení této povinnosti. 

225  Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 289. 

226  Tamtéž, s. 663. 

227  Srov. obdobné závěry k možnosti odepřít svědeckou výpověď podle ustanovení § 100 trestního řádu 

a ustanovení § 126 občanského soudního řádu v nálezu Ústavního soudu ze dne 4. prosince 1997, 
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Právo odepřít svědectví se vztahuje na trestní řízení, občanské soudní řízení, řízení 

podle soudního řádu správního, správní řízení, včetně přestupkového, či na jakékoli další řízení, 

v němž může poslanec či senátor vystupovat jako svědek.228 Nezáleží přitom na formálním 

označení výpovědi jako „svědectví“ a osoby vypovídající jako „svědka“, v některých případech 

označuje zákon poskytování svědectví jako podání vysvětlení [viz ustanovení § 158 odst. 3 

písm. a) trestního řádu či ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky] 

a vypovídající osoba zde nemá formální procesní postavení svědka. Přesto se i zde právo 

podle čl. 28 Ústavy plně uplatní. 

Nejednoznačný názor však v odborné literatuře překvapivě panuje v otázce, zdali může 

poslanec či senátor odepřít výpověď při jednání před vyšetřovací komisí zřízenou na základě 

ustanovení čl. 30 Ústavy.229 Žádný z autorů zastávajících stanovisko, že toto právo při jednání 

vyšetřovací komise využít nelze, však podle mého názoru nepředkládá relevantní argumenty, 

proč by zrovna tento typ řízení měl být výjimkou z uvedeného pravidla. 

                                                                                                                                                             
sp. zn. III. ÚS 149/97, publikovaného pod č. 150/1997 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise 

Právní rozhledy, r. 1998, č. 6, s. 326. 

228  Viz Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, 

s. 42, či Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 346. 

229  Možnost využít toto právo při jednání před vyšetřovací komisí výslovně vylučuje publikace Hendrych, D., 

Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 43. 

Opačný názor zastávají Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., Suchánek, R., Šimíček, V., Vyhnánek, 

L. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 407, Rychetský, P., Langášek, T., Herc, 

T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 308, Koudelka, Z. Ústavní právo a zákonná povinnost mlčenlivosti 

poslanců. In: Trestní právo, r. 2017, č. 2, s. 3, a Kudrna, J. K rozsahu práva člena Parlamentu odepřít svědectví 

podle čl. 28 Ústavy. In: Právní rozhledy, r. 2018, č. 22, s. 789. 

Za nejednoznačnou považuje tuto otázku Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České 

republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 346, avšak kloní se spíše k variantě, že i v tomto 

případě právo podle čl. 28 Ústavy využít lze. Otázce se výslovně nevěnuje publikace Pavlíček, V., Hřebejk, J. 

Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 2. doplněné a podstatně rozšířené 

vydání. Praha: Linde, 1998, s. 155, pouze uvádí, že toto právo se vztahuje na všechny případy posuzované 

v řízení trestním, občanskoprávním nebo správním (není však zřejmé, zdali jde ze strany autorů o taxativní 

či demonstrativní výčet možných řízení). 
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Podmínky zřízení vyšetřovací komise blíže stanoví ustanovení § 48 zákona o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny. V odstavci 4 zákon uvádí, že vedle dalších otázek stanoví 

podrobnosti o povinnosti svědčit jednací řád vyšetřovací komise. Ten je přílohou č. 1 

předmětného zákona (viz ustanovení § 48 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny). Jednací řád vyšetřovací komise upravuje otázky vztahující se k povinnosti svědčit 

v článcích 12 až 19, právo odepřít svědectví konkrétně v článku 15, který obsahuje obdobnou 

konstrukci jako ustanovení § 100 trestního řádu. O právu podle čl. 28 Ústavy se jednací řád 

vyšetřovací komise sice výslovně nezmiňuje, avšak vzhledem k tomu, že toto právo je upraveno 

na ústavní úrovni, a požívá tedy vyšší právní síly, nemůže být touto absencí jakkoli narušeno, 

jak dovozují někteří citovaní autoři (ostatně výslovně jej nezmiňují ani ostatní procesní 

předpisy). 

Zastávám proto názor, že právo odepřít svědectví podle čl. 28 Ústavy svědčí poslanci 

nebo senátoru i při jednání před vyšetřovací komisí. 

V odborné literatuře se rovněž vyskytl názor, že pokud by se měla výpověď poslance 

nebo senátora týkat skutečností, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, 

neplatí povinnost dostavit se k příslušnému orgánu za účelem výpovědi, resp. je na uvážení 

poslance nebo senátora, zdali odepření svého svědectví sdělí osobně či písemně.230 Nicméně 

takto rezolutně ustanovení čl. 28 Ústavy koncipováno není. 

                                                 
230  Viz Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., Suchánek, R., Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České 

republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 405, Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. 

a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 307, Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 346, či Koudelka, Z. Ústavní právo a zákonná povinnost 

mlčenlivosti poslanců. In: Trestní právo, r. 2017, č. 2, s. 3. Oproti těmto názorům srov. Kudrna, J. K rozsahu 

práva člena Parlamentu odepřít svědectví podle čl. 28 Ústavy. In: Právní rozhledy, r. 2018, č. 22, s. 789, s jehož 

závěry se ztotožňuji. 
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Poslanec nebo senátor se patrně nemusí dostavit na výslech v okamžiku, kdy aktuálně 

vykonává svůj mandát (zejména pokud se účastní jednání komory Parlamentu, jejímž je členem), 

neboť v takovém případě by mohlo hrozit zneužití předvolání ve snaze ovlivnit výkon mandátu, 

nicméně mimo tento případ není dán žádný racionální důvod, proč by měly být uvedené osoby 

z této povinnosti (v podstatě doživotně) vyňaty. Předestřený názor ostatně výslovně podporuje 

i publikovaná prvorepubliková judikatura.231 

Lze rovněž souhlasit s Janem Kudrnou, že obecná povinnost svědčit se skládá ze dvou 

dílčích povinností: dostavit se na předvolání k orgánu činnému v trestním řízení a povinnost 

vypovídat jako svědek, přičemž ustanovení čl. 28 Ústavy hovoří o vynětí pouze z jedné z těchto 

částí, a to z povinnosti vypovídat jako svědek.232 

Pokud se dotčená osoba k výslechu bez omluvy nedostaví, lze přistoupit k uložení 

pořádkové pokuty podle ustanovení § 66 trestního řádu, předvedení (ustanovení § 98 trestního 

řádu) však nepřichází v úvahu (srov. čl. 27 odst. 5 Ústavy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 21. března 1929, sp. zn. Zm I 19/29 [Vážný 

3424 tr.], jehož právní věta zní: „Povinnost učiniti svědeckou výpověď se vztahuje i na člena Národního 

shromáždění a k jeho obeslání jako svědka se souhlasu Národního shromáždění nevyžaduje.“ V odůvodnění 

Nejvyšší soud poukázal na to, že není žádného zákonného ustanovení ani v trestním řádě, ani v jiném zákoně, 

jež by pro členy Národního shromáždění činilo z povinnosti dostavit se k výslechu výjimku. Výjimkou jsou 

pouze osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva. 

232  Kudrna, J. K rozsahu práva člena Parlamentu odepřít svědectví podle čl. 28 Ústavy. In: Právní rozhledy, r. 2018, 

č. 22, s. 789. 
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4.4. Prezident republiky 

4.4.1. Obecně k postavení prezidenta republiky 

Historicky bylo běžné, že panovníci nenesli politickou, trestní, ani občanskoprávní odpovědnost 

za své chování, ústavy jejich postavení obvykle charakterizují jako nedotknutelné, neodpovědné 

nebo dokonce posvátné.233 Obdobně zásadní postavení lze vysledovat i dnes u funkce prezidenta 

republiky, což ostatně dokládá i rozšířené užívání pojmu „hlava státu“ coby synonyma pro tuto 

funkci. Jak uvádí Weyr, označení jednoho z orgánů státu coby „hlavy“ naznačuje, že jde o orgán 

nejdůležitější, bez něhož by organismus nemohl býti.234 

Nicméně v demokratickém právním státě již není představitelné, aby byl prezident zcela 

neodpovědný bez jakéhokoli následku. Stejně tak není možné, aby neexistoval instrument moci 

výkonné, zákonodárné či soudní, kterým by bylo možno na případné excesy prezidenta reagovat. 

Takové postavení by se blížilo postavení diktátora v totalitní formě státního uspořádání. 

V úvahu v tomto ohledu připadá nejen odpovědnost podle vnitrostátních předpisů (byť 

omezená), ale i odpovědnosti podle mezinárodního práva.235 

Prezidenti či obdobní nejvyšší ústavní činitelé však i dnes často požívající nejširší míru 

imunity ve srovnání s ostatními osobami, kterým svědčí jakákoli forma hmotněprávní 

či procesněprávní exempce. Nejedná se přitom o osobní privilegium osoby, která úřad prezidenta 

republiky zastává, ale o ochranu nerušeného výkonu této vrcholné ústavní funkce. 

Rovněž český prezident republiky není obecně z výkonu své funkce, tedy za své úřední 

činy odpovědný (viz čl. 54 odst. 3 Ústavy). Tato neodpovědnost však pochopitelně není 

a nemůže být zcela bezbřehá (viz výše), neboť prezidenta lze stíhat za dva speciální 

ústavněprávní delikty, tj. velezradu a hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního 

pořádku (viz čl. 65 odst. 2 Ústavy). Neodpovědnost prezidenta republiky zároveň ani 

neznamená, že by za výkon jeho pravomoci neodpovídal vůbec nikdo, neboť za některá jeho 

rozhodnutí odpovídá vláda (viz čl. 63 Ústavy). 

                                                 
233  Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: Leges, 2014, s. 272. 

234  Weyr, F. Teorie práva. Brno-Praha: Nakladatelství „ORBIS“, Reprint původního vydání z roku 1936. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 320. 

235  Viz např. Malenovský, J. Znovu k navrhované ratifikaci Římského statutu Českou republikou. In: Právní 

rozhledy, r. 2007, č. 22, s. 803, či Kratochvíl, J. Římský statut Mezinárodního trestního soudu není v rozporu 

s ústavou. In: Právní rozhledy, r. 2007, č. 15, s. 537. 
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4.4.2. Podmínky trestního stíhání 

Prezidenta republiky nelze podle aktuálního znění čl. 65 odst. 1 Ústavy (s účinností od 8. března 

2013) po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný 

správní delikt. Z uvedené formulace (srov. „po dobu výkonu jeho funkce“) je patrné, že se jedná 

o časově omezené procesní vynětí, nikoli o hmotněprávní beztrestnost. Trestní stíhání prezidenta 

republiky za čin, jehož se dopustil před nástupem do své funkce, je po dobu výkonu jeho funkce 

rovněž kryto procesní exempcí, po skončení funkce lze prezidenta trestně stíhat (k procesním 

následkům viz dále). Prezident republiky není za výkon své funkce odpovědný patrně ani 

občanskoprávně.236 

V případě prezidenta republiky se tedy jedná o dočasnou procesní exempci, 

která (oproti předchozí úpravě) nemůže mít hmotněprávní účinky.237 

Stejně jako v případě exempce poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu prošel 

rozsah imunity prezidenta republiky vývojem.238 Do novely provedené ústavním zákonem 

č. 71/2012 Sb. šlo o exempci hmotněprávní, tedy prezidenta republiky nebylo možno vůbec 

trestně stíhat a trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta 

republiky bylo navždy vyloučeno (srov. původní znění čl. 65 odst. 3 Ústavy). Tato úprava, 

společně s původním rozsahem imunity poslanců a senátorů ve smyslu čl. 27 odst. 4 Ústavy, 

resp. soudců Ústavního soudu ve smyslu čl. 86 odst. 1 Ústavy, byla po dlouhá léta předmětem 

kritiky ze strany odborné i laické veřejnosti. 

                                                 
236  Sobota, E., Vorel, J., Křovák, R., Schenk, A. Československý prezident republiky: státoprávní instituce a její 

život. Praha: Orbis, 1934, s. 34 a 45, a Koudelka, Z. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2018, s. 308 a 309. 

237  Blíže viz např. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2016, s. 647 a násl., Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., Suchánek, R., 

Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 793 a násl., 

či Kudrna, J. Odpovědnost za akty prezidenta republiky. In: Správní právo, r. 2013, č. 7 a 8, s. 385. 

238  K historickému vývoji odpovědnosti prezidenta republiky viz např. Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., 

Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 647 a 648. 
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Na rozdíl od poslanců, senátorů, soudců Ústavního soudu, soudců obecných soudů 

či Veřejného ochránce práv neexistuje žádný orgán, který by k zadržení, trestnímu stíhání 

či stíhání pro přestupek nebo jiný správní delikt mohl udělit souhlas. Jedná se v tomto ohledu 

o bezvýjimečnou exempci, která nemůže být běžnými procesními postupy žádným způsobem 

prolomena. 

Prezidenta republiky lze podle čl. 65 odst. 2 Ústavy stíhat na základě ústavní žaloby 

pouze pro dva delikty: velezradu nebo hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního 

pořádku. Skutkovou podstatou velezrady se rozumí takové jednání prezidenta republiky, 

které směřuje proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému 

řádu (viz čl. 65 odst. 2 věta první, část za středníkem Ústavy). Dříve byla tato skutková podstata 

vymezena v ustanovení § 96 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „zákon 

o Ústavním soudu“). 

Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 71/2012 Sb. k tomu uvádí, že se navrhuje 

skutkovou podstatu ústavněprávního deliktu velezrady definovat přímo v Ústavě, namísto 

současné nevhodné koncepce, kdy je velezrada vymezena až v zákoně o Ústavním soudu a kdy 

je možné její obsah modifikovat běžným zákonem. Samotná definice velezrady se však oproti 

současnému právnímu stavu podle zákona o Ústavním soudu nemění. 

Nicméně v rozporu s tímto argumentem nejsou znaky skutkové podstaty hrubého 

porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku v Ústavě ani v jiném zákoně definovány. 

Otázka, jakým konkrétním způsobem se lze tohoto deliktu dopustit, tak bude vymezena zejména 

judikatuře Ústavního soudu a v teoretické rovině odborné literatuře.239 

Žaloba se podává k Ústavnímu soudu. Pokud shledá Ústavní soud prezidenta republiky 

vinným jedním z výše uvedených deliktů, může mu uložit sankci v podobě ztráty prezidentského 

úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. 

                                                 
239  Srov. k tomu např. i Vnenk, V. Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky ve světle připravované novely 

Ústavy. In: Právní rozhledy, r. 2015, č. 21, s. 744. 
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Část odborné teorie se zabývá otázkou, jaký je charakter odpovědnosti prezidenta 

republiky za velezradu či pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, 

tedy zdali jde o odpovědnost trestněprávní, politickou či jinou, a dochází k závěru, že jde 

o odpovědnost ústavněprávní, neboť předmětné skutkové podstaty jsou vymezeny 

Ústavou, zákonem o Ústavním soudu je upraven toliko způsob řízení o ústavní žalobě (viz jeho 

ustanovení § 97 a násl.).240 

Shoda panuje patrně na tom, že jednání prezidenta, jímž by naplnil znaky některé 

ze skutkových podstat výše uvedených ústavněprávních deliktů, musí být zaviněné, ať již 

úmyslně či pouze v nedbalostní formě.241 

Ústavní žalobu podává Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny. K přijetí návrhu 

na podání ústavní žaloby je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů a k přijetí 

potřebného souhlasu Poslanecké sněmovny třípětinové většiny všech poslanců (viz čl. 65 odst. 3 

Ústavy). O souhlas musí Poslaneckou sněmovnu požádat sám Senát, což vyplývá a contrario 

z ustanovení čl. 65 odst. 3 věta druhá, část za středníkem Ústavy, který stanoví, že nevysloví-li 

Poslanecká sněmovna svůj souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, 

že souhlas nebyl dán.  

Pokud by Senát Poslaneckou sněmovnu o souhlas nepožádal, ta ho však přesto vyslovila 

(šlo by tedy o jakýsi bianco souhlas) neměl by takový „souhlas“ Poslanecké sněmovny patrně 

jinou relevanci, než jako podnět či doporučení Senátu zvážit podání ústavní žaloby 

proti prezidentu republiky. I pokud by Senát na základě takového podnětu dospěl k závěru, že je 

na místě ústavní žalobu podat, musel by Poslaneckou sněmovnu o její souhlas předepsaným 

způsobem požádat, a ta by o něm musela rozhodnout. 

                                                 
240  Viz např. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 87. 

241  Wagnerová, E. Prezident republiky a Ústavní soud. In: Postavení prezidenta v Ústavním systému České 

republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 109, a Koudelka, Z. 

Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018, s. 287. 
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Do současné doby je znám pouze jediný případ, kdy došlo k podání ústavní žaloby, a to 

na prezidenta Václava Klause v souvislosti s amnestií vyhlášenou pod č. 1/2013 Sb. Toto řízení 

však bylo zastaveno bez meritorního projednání, neboť předchozí úprava, tj. před novelou 

provedenou ústavním zákonem č. 71/2012 Sb., stanovila, že žalobu lze podat a rozhodnout o ní 

pouze tehdy, pokud příslušná osoba stále vykonává funkci prezidenta republiky, přičemž v době 

rozhodování Ústavního soudu Václav Klaus již prezidentem nebyl (v době podání sice ano, 

ústavní žaloba byla podána dne 5. března 2013 a Václav Klaus vykonával funkci prezidenta 

do 7. března 2013, avšak tato okolnost neměla na citované rozhodnut vliv).242 

 

4.4.3. Právo odepřít svědectví 

Na rozdíl od poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, nemá prezident republiky exempci 

v podobě práva mlčenlivosti (srov. čl. 28 a čl. 86 odst. 3 Ústavy). Neváže jej ani odpovídající 

povinnost mlčenlivosti (srov. úpravu soudců obecných soudů či Veřejného ochránce práv). Tato 

skutečnost prozatím není předmětem bližšího zájmu odborné teorie, není ani znám případ 

z praxe, kdy by absence tohoto ustanovení byla řešena ze strany orgánů činných v trestním řízení 

či jiných orgánů. 

Nejeví se však žádný racionální důvod, aby prezident uvedenou exempcí nedisponoval, 

když ji mají členové Parlamentu i soudci Ústavního soudu. Proto lze předpokládat, že ačkoli 

prezident nemá v Ústavě, ani v jiném předpise koncipováno výslovné právo mlčenlivosti 

o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce, je patrné, že takové právo mu svědčí 

alespoň analogicky podle čl. 28 Ústavy. Jde o mezeru v zákoně, která však podle všeho nebyla 

zákonodárcem, resp. ústavodárcem zamýšlena, a proto je plně na místě zvolit uvedený výklad.  

Dalším možným řešením je vhodný výklad ustanovení o neodpovědnosti prezidenta 

republiky za své úřední činy, tedy že toto právo v sobě a priori zahrnuje i možnost nevypovídat 

o čemkoli, co se za svého úředního působení dozvěděl. 

 

 

 

                                                 
242  Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. Pl. ÚS 17/13, publikované pod č. 4/2013 ve Sbírce 

nálezů a usnesení Ústavního soudu. 
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4.5. Soudci Ústavního soudu  

4.5.1. Obecně k postavení soudců Ústavního soudu 

Trestněprávní exempce všech soudců slouží k ochraně nezávislého, nestranného a nerušeného 

výkonu soudcovské funkce (srov. čl. 81, čl. 82 a čl. 85 odst. 2 Ústavy) před snahou zejména 

reprezentantů moci výkonné a dalších osob o ovlivňování budoucího rozhodnutí soudců 

či o mstu za jejich předešlé rozhodování. 

Tím spíše je nutno chránit soudce Ústavního soudu, který je základním garantem ochrany 

ústavnosti (viz čl. 83 Ústavy), aby případná snaha o trestní stíhání či pouhé zadržení soudce 

či soudců tohoto soudu nemohla ovlivnit jeho rozhodování v konkrétní kauze, v určitém 

obdobném typu kauz či dokonce celkové ideové směřování Ústavního soudu coby zásadního 

pilíře demokratického právního státu. 

Stejně jako jiné imunity však nelze ani trestněprávní exempci soudců Ústavního soudu 

chápat jako jejich osobní privilegium, ačkoli se vždy váže ke konkrétní osobě.243 Chráněn je 

vždy výkon funkce jednotlivého soudce, resp. činnost senátu či pléna při rozhodování 

konkrétních kauz, potažmo fungování celého Ústavního soudu. 

Z uvedeného důvodu je proto imunita soudců obecně chápána jako jeden z důsledků 

principu dělby moci, který se promítá do ochrany soudní moci před neústavními zásahy moci 

výkonné.244 Naproti tomu jako spíše výjimečný a argumentačně ne zcela podložený lze v tomto 

ohledu označit názor zpochybňující smysl existence imunity soudců Ústavního soudu, 

podle něhož je otázkou, k ochraně čeho má tato imunita sloužit.245 

                                                 
243  Viz např. Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

1997, s. 139. Srov. k tomu i nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015, sp. zn. I ÚS 3018/14, publikovaný 

pod č. 111/2015 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2015, č. 9, 

s. 219. 

244  Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti 

České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 844. 

245  Viz Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 

2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 290. Oproti tomu k podrobné 

argumentaci svědčící ve prospěch existence imunity soudců Ústavního soudu srov. zejm. Rychetský, P., 

Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. 

Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 844. 
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Od počátku vycházel rozsah imunity soudců Ústavního soudu ve vztahu k možnosti jejich 

trestního stíhání z úpravy vynětí poslanců a senátorů, ačkoli součástí původního vládního návrhu 

úprava imunity soudců Ústavního soudu nebyla.246 Proto i její zúžení ústavním zákonem 

č. 98/2013 Sb., který příslušným způsobem novelizoval čl. 27 odst. 4 a čl. 86 odst. 1 Ústavy, 

proběhlo souběžně (viz dále). 

Část odborné literatury právě patrně proto pouze lakonicky konstatuje, že exempce 

soudců Ústavního soudu je koncipována „ve své podstatě shodně jako u poslanců a senátorů“, 

a jejím bližším rozborem se dále nezabývá.247 Podle jiného názoru však naopak panuje v rozsahu 

imunity mezi soudci Ústavního soudu a poslanci a senátory značná nerovnost.248 

Pravdou je, že shodná je pouze úprava podmínek trestního stíhání (v obou případech není 

možné bez souhlasu příslušného orgánu) a podmínek, za nichž lze příslušnou osobu zadržet 

(srov. čl. 27 odst. 5 a čl. 86 odst. 2 Ústavy). 

Naproti tomu nepožívají soudci Ústavního soudu privilegia beztrestnosti pro své 

hlasování (ačkoli v senátu či v plénu hlasují, jedná se ovšem o hlasování tajné) či pro své projevy 

učiněné při výkonu funkce, například při vyhlašování rozhodnutí (ačkoli i to často může vyvolat 

nevoli zejména u reprezentantů moci zákonodárné či výkonné). Tato jednání jsou případně 

chráněna toliko základní imunitou podle čl. 86 odst. 1 Ústavy. 

                                                 
246  Srov. vládní návrh Ústavy České republiky, sněmovní tisk č. 152 v VII. volebním období České národní rady. 

Ustanovení o imunitě bylo do návrhu vloženo až dodatečně na základě podnětu ústavněprávního výboru České 

národní rady ze dne 12. prosince 1992.  

247  Viz např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 46, či Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 20. 

248  Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti 

České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 846 a 847. 
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Není vyloučeno, že absence této ochrany se může časem stát předmětem odborných 

debat. V této souvislosti lze totiž poukázat na nedávný případ, kdy prezident republiky veřejně 

zvažoval podání kárné žaloby na soudce Vrchního soudu v Praze coby odvolacího soudu 

v konkrétní věci za jeho rozhodnutí (resp. domnělé rozhodnutí, neboť v dané kauze rozhodoval 

senát, nikoli dotčená osoba jako samosoudce, a v souladu se zásadou tajného hlasování nemohlo 

být známo, jak jednotliví členové senátu hlasovali).249 Ač nešlo v tomto případě o soudce 

Ústavního soudu a jednalo se prozatím o jednorázovou událost, může vést taková situace 

k otázkám, zdali by o otázkách případné imunity těchto soudců pro jejich hlasování či projevy 

neměla být zahájena širší odborná debata. 

 

4.5.2. Podmínky trestního stíhání 

Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu (čl. 86 odst. 1 Ústavy). 

Pokud Senát takový souhlas odepře, je trestní stíhání soudce Ústavního soudu po dobu trvání 

funkce vyloučeno. Jednou daný souhlas již nelze odvolat, odepření souhlasu nemůže být později 

změněno.250 

Jedná se tedy o dočasnou procesní exempci, která oproti předchozí úpravě (viz dále) již 

nemůže mít hmotněprávní účinky. 

Část odborné literatury poukazuje na jistou nestandardnost, kdy rozhodnutí o trestním 

stíhání soudce Ústavního soudu či o odevzdání zadrženého soudu činí jiný orgán státní moci, 

reprezentant moci zákonodárné, tj. Senát, resp. předseda Senátu.251 Zatím spíše za teoretickou lze 

považovat otázku, nakolik je touto konstrukcí skutečně narušen princip dělby moci, jímž je 

existence imunity odůvodňována (srov. výše), neboť k žádosti o souhlas s trestním stíháním 

soudce Ústavního soudu či o souhlas k odevzdání zadrženého soudce příslušnému soudu 

prozatím nedošlo. 

                                                 
249  Prezident zvažuje podání kárné žaloby na soudce Zelenku kvůli kauze Rath. Česká justice [online]. Publikováno 

dne 24. ledna 2017 [cit. 20. února 2019]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/01/prezident-zvazuje-

podani-karne-zaloby-na-soudce-zelenku-kvuli-kauze-rath/. 

250  Viz Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, 

s. 139, ačkoli tato pasáž reagovala na předchozí úpravu, kdy odepření souhlasu zcela vylučovalo trestní stíhání, 

platí uvedené i při současné konstrukci imunity soudců Ústavního soudu. 

251  Srov. Güttler, V. Několik poznámek ke vztahu Ústavního soudu k obecným soudům v právním řádu České 

republiky a v praxi. In: Všehrd, r. 1994, č. 4, s. 3, Ševčík, V. Výhledy ústavnosti v novém státě – pokus 
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V tomto ohledu se však přece jen zdála být správnější úprava obsažená v čl. 15 ústavního 

zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky, podle něhož 

byl rozhodujícím orgánem o trestním stíhání svého soudce či o jeho vzetí do vazby samotný 

Ústavní soud. 

Uvedené se vztahuje nejen na trestné činy, jichž se soudce Ústavního soudu dopustí 

v průběhu výkonu své funkce, ale i na ty trestné činy, které spáchal ještě před svým jmenováním 

do funkce. Ani pro tyto trestné činy tedy nemohou orgány činné v trestním řízení zahájit trestní 

stíhání bez souhlasu Senátu. Po skončení výkonu funkce soudce Ústavního soudu lze trestní 

stíhání příslušné osoby zahájit již bez omezení. 

Na rozdíl od imunity soudců obecných soudů se exempce soudců Ústavního soudu 

vztahuje na všechny trestné činy, nikoli pouze na ty, jichž se soudce Ústavního soudu dopustil 

při výkonu funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem (srov. úpravu imunity soudců obecných 

soudů v ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). Výstižně lze shrnout, že jde 

o vynětí pro úřední i neúřední činy.252 

Do současné doby není znám případ, kdy by byl zadržen či trestně stíhán soudce 

Ústavního soudu. 

Stejně jako u poslanců a senátorů prošel rozsah exempce soudců Ústavního soudu 

určitým vývojem. Až do přijetí ústavního zákona č. 98/2013 Sb., který s účinností od 1. června 

2013 novelizoval ustanovení čl. 86 odst. 1 věta druhá Ústavy, bylo při odepření souhlasu Senátu 

trestní stíhání soudce Ústavního soudu vyloučeno navždy (šlo o procesní exempci s možnými 

hmotněprávními účinky). 

Důvodová zpráva k tomuto zákonu253 uváděla jako hlavní důvody pro změnu rozsahu 

imunity soudců Ústavního soudu zejména následující dva argumenty: 

                                                                                                                                                             
o analyzující sondu. Právník, r. 1994, č. 12, s. 1011, Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., 

Suchánek, R., Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, 

s. 1058. Hovoří se dokonce o deficitu současné ústavněprávní úpravy, viz Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., 

Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 844, či Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České 

republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 938. 

252  Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 2. doplněné 

a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 291. 

253  Srov. sněmovní tisk č. 710 z VI. volebního období Poslanecké sněmovny. 
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- původně zvolený rozsah imunity poslanců, senátorů i soudců Ústavního soudu byl 

neodůvodněný, jde o chybu ústavodárce, obdobný rozsah imunity člena parlamentu 

není v jiných státech běžný (ve většině státu se vztahuje pouze na dobu výkonu 

mandátu), a má-li být chráněn nerušený výkon funkce, není na místě chránit 

konkrétní osobu i v době, kdy již členem komory parlamentu není; 

- soudci Ústavního soudu, stejně jako poslanci a senátoři (viz ustanovení § 27 odst. 4 

Ústavy), disponovali po přijetí ústavního zákona č. 71/2012 Sb., který zavedl 

tzv. přímou volbu prezidenta a novelizoval mimo jiné i ustanovení čl. 65 odst. 1 

Ústavy, širší imunitou nežli prezident republiky (srov. výklad k imunitě prezidenta 

republiky). 

Tato změna rozsahu imunity soudců Ústavního soudu však přinesla paradoxní situaci. 

U soudců obecných soudů je v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále 

jen „zákon o soudech a soudcích“), vyžadován k jejich trestnímu stíhání souhlas prezidenta 

republiky. Pokud tento souhlas není dán, shoduje se současná odborná literatura i judikatura, 

že trestní stíhání je navždy vyloučeno (jde o procesní exempci s možnými hmotněprávními 

účinky). Nicméně sám zákon o soudech a soudcích takový následek explicitně nestanoví 

(srov. k tomu výklad v příslušné podkapitole). 

Za stávající legislativní situace požívají tedy v tomto ohledu soudci obecných soudů 

imunitu v širším rozsahu nežli soudci Ústavního soudu. 

Na tento možný rozpor upozorňovala část odborné literatury již dlouho před novelizací 

čl. 86 odst. 1 Ústavy s tím, že není bezpodmínečně nutné měnit dikci ustanovení § 76 odst. 1 

zákona o soudech a soudcích, postačí přistoupit k výkladu tohoto ustanovení evolučním 

způsobem a vyložit ho v souvislosti s nastalými změnami, tedy že při odepření souhlasu je trestní 

stíhání soudců obecných soudů vyloučeno pouze po dobu výkonu funkce.254 

Takové řešení je však třeba považovat za krajní, neboť jde o otázku interpretace právní 

normy, jejíž prosazení se může v praxi ukázat jako velmi obtížné a zdlouhavé. Primárně by měl 

zákonodárce přistoupit k příslušné novelizaci ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech 

a soudcích, aby byla popsaná disproporce odstraněna. 

                                                 
254  Srov. zejm. Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, 

r. 2006, č. 3, s. 65. 
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De lege ferenda lze rovněž doporučit, aby byla úprava všech soudců sjednocena 

na ústavní úrovni. 

 

4.5.3. Zadržení 

Soudce Ústavního soudce lze zadržet pouze tehdy, pokud byl dopaden při spáchání trestného 

činu anebo bezprostředně poté (čl. 86 odst. 2 Ústavy). Orgán, který zadržení provedl, je povinen 

o něm ihned informovat předsedu Senátu. 

Nedá-li předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, 

je příslušný orgán povinen ho propustit. V takovém případě rozhodne Senát s konečnou platností 

o přípustnosti trestního stíhání na své první následující schůzi. Procedurálně se tedy jedná 

o stejný postup jako v případě poslanců a senátorů (srov. k tomu výklad v příslušné podkapitole). 

 

4.5.4. Rozhodování Senátu 

Konkrétní podobu jednání Senátu o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání a zadržení soudce 

Ústavního soudu upravuje podrobněji ustanovení § 141 zákona o jednacím řádu Senátu. 

Žádost o souhlas s trestním stíháním či oznámení o zadržení soudce Ústavního soudu 

zašle příslušný orgán předsedovi Senátu. V případě obou dokumentů je vyžadováno, 

aby obsahovaly zejména vymezení (popis) skutku, jehož se měl soudce Ústavního soudu dopustit 

a jeho právní kvalifikaci, tj. jaký konkrétní trestný čin, včetně kvalifikovaných skutkových 

podstat, je orgány činnými v trestním řízení v tomto skutku spatřován. 

Pokud jde o žádost o souhlas s trestním stíháním, postoupí ji předseda Senátu 

mandátovému a imunitnímu výboru této komory, v případě oznámení o zadržení rozhodne 

neprodleně (zákon zde nestanoví kratší lhůtu, nežli dává předsedovi Senátu Ústava, platí, 

že rozhodnout musí do 24 hodin v souladu s čl. 86 odst. 2 Ústavy), zda dává či nedává souhlas 

k odevzdání zadrženého soudu, a toto rozhodnutí sdělí příslušnému orgánu činnému v trestním 

řízení a zároveň postoupí mandátovému a imunitnímu výboru. 

Mandátový a imunitní výbor následně navrhne Senátu, zda s trestním stíháním soudce 

Ústavního soudu vyslovit souhlas. 
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Senát není při svém rozhodování vázán žádnou obecnou právní úpravou, žádnými 

právními kritérii, ani doporučením svého mandátového a imunitního výboru, jeho rozhodování je 

tak rozhodováním čistě politickým.255 Záleží tedy čistě na úvaze jednotlivých senátorů, 

proč hlasují pro či proti souhlasu s trestním stíháním konkrétního soudce Ústavního soudu. 

Zákon nevyžaduje, aby bylo konečné rozhodnutí Senátu odůvodněno, případně co by mělo být 

obsahem takového odůvodnění, bylo by však patrně vhodné, aby Senát či samotní senátoři 

veřejnosti prezentovali své argumenty, které je k rozhodnutí vedly. 

Svým rozhodnutím je Senát vázán a nemůže o žádosti rozhodovat znovu, jednou daný 

souhlas již nelze odvolat.256 Jedná se specifický o odraz zásady ne bis in idem. Senát by mohl 

znovu rozhodovat pouze v případě, kdy by mu byla příslušným orgánem činným v trestním 

řízení předložena zcela nová žádost obsahující jiný skutek, nikoli však jen jiný popis toho 

samého skutku, o němž již Senát rozhodoval, neboť v tom případě by Senát ve skutečnosti 

rozhodoval znovu o stejné žádosti. 

Teorie zastává názor, že Senát musí učinit aktivní jednání, tj. buď vyslovit souhlas, 

nebo nesouhlas. Při nečinnosti Senátu by k vyloučení trestního stíhání nemohlo dojít.257 Tento 

názor podpořila i publikovaná judikatura, podle níž stav, kdy je zřejmé, že je třeba k trestnímu 

stíhání opatřit souhlas a čeká se na vyjádření oprávněného orgánu, popřípadě se odstraňují 

pochybnosti o tom, zda je souhlasu třeba, pouze dočasně brání zahájení trestního stíhání, 

nebo brání v pokračování trestního stíhání v tom smyslu, že by se prováděly jiné úkony, než je 

právě opatřování souhlasu.258 

                                                 
255  Srov. Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 

2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 291. 

256  Viz Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, 

s. 139, či Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 

2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 291. 

257  Viz např. Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 

2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 291. 

258  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98, publikovaný pod č. 55/2000-II 

Sb. rozh. tr. a v časopise Právní rozhledy, r. 2000, č. 6, s. 271. 
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Otázkou je, jaké jsou reálné zákonné možnosti příslušného orgánu činného v trestním 

řízení donutit Senát k přijetí jakéhokoli stanoviska, pokud by se rozhodl zůstat zcela nečinný. 

Ústava nepředpokládá žádný instrument, pomocí něhož by bylo možné Senát donutit 

k aktivnímu rozhodnutí. Odpovědnost senátorů by tak byla patrně čistě politická. 

Usnesení Senátu o tom, zda souhlasí s trestním stíháním soudce Ústavního soudu, se 

příslušnému orgánu činnému v trestním řízení zašle do 5 dnů od jeho přijetí (viz ustanovení 

§ 141 odst. 3 věta poslední zákona o jednacím řádu Senátu). 

 

4.5.5. Přestupková imunita 

Do účinnosti zákona č. 173/2018 Sb., který příslušným způsobem novelizoval zákon o Ústavním 

soudu a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon 

o odpovědnosti za přestupky“), požívali soudci Ústavního soudu speciální imunitu vztahující se 

k přestupkům (viz ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Ústavním soudu ve znění do dne 30. listopadu 

2018). Za jednání, které naplňovalo znaky skutkové podstaty některého z přestupků, mohli nést 

soudci Ústavního pouze kárnou odpovědnost (viz ustanovení § 133 odst. 2 zákona o Ústavním 

soudu ve znění do dne 30. listopadu 2018). 

Od 1. prosince 2018 je přestupková imunita soudců Ústavního soudu upravena obdobně 

jako přestupková imunita poslanců a senátorů (srov. čl. 27 odst. 3 Ústavy). Podle ustanovení § 4 

odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se podle tohoto zákona projednávají 

přestupky, kterých se dopustili soudci Ústavního soudu, pokud nepožádají orgán příslušný 

k projednávání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle zákona o Ústavním 

soudu. Primárně se tedy přestupek soudce Ústavního soudu posuzuje jako přestupek kterékoli 

jiné osoby, kárné řízení se vede pouze na výslovnou žádost dotčeného soudce. Na jiné správní 

delikty se však předmětné ustanovení nevztahuje.259 

                                                 
259  Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 21. 
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Vzhledem k tomu, že není dán racionální důvod pro odlišnou úpravu přestupkové imunity 

poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, lze uvedenou legislativní změnu považovat 

za logickou. Nicméně toto vynětí není, na rozdíl od poslanců a senátorů a prezidenta republiky 

(srov. čl. 65 odst. 1 Ústavy) upraveno na ústavní úrovni, ale toliko na úrovni běžného zákona.260 

De lege ferenda proto stojí za zvážení i tuto imunitu upravit ústavním předpisem. 

 

4.5.6. Právo odepřít svědectví 

Soudcům Ústavního soudu, stejně jako poslancům a senátorům (srov. čl. 28 Ústavy a výklad 

k němu v příslušné podkapitole), svědčí právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se 

dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestali být soudci Ústavního soudu 

(viz čl. 86 odst. 3 Ústavy). 

Věcně je toto právo omezeno na skutečnosti, které se soudce Ústavního soudu dozvěděl 

v souvislosti s výkonem své funkce, nikoli tedy pouze přímo při jejím výkonu. O všech ostatních 

skutečnostech, o nichž se příslušná osoba dozvěděla v době, kdy funkci soudce Ústavního soudu 

zastávala, ale které nesouvisejí s výkonem této funkce, je tento soudce povinen poskytnout 

svědectví. 

Skutečností související s výkonem funkce mohou být velmi rozmanitého charakteru. 

Podle odborné literatury jde především o informace, které se soudce Ústavního soudu dozvěděl 

studiem spisu, poradami s kolegy, korespondencí s účastníky řízení, posuzováním skutečností 

uvedených v obsahu návrhu, vedením a spoluprací se svými asistenty, dále se jedná o údaje 

o hlasování v senátu či v plénu Ústavního soudu, o zjištění ze znaleckých a odborných posudků 

apod.261 

Právo odepřít svědectví není vázáno na trvání funkce, trvá i po jeho skončení 

(arg. „… i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu.“), tedy až do smrti. 

                                                 
260  K vývoji soudcovské imunity ve vztahu ke kárné odpovědnosti soudců srov. např. Mazanec, M., Pipková, H. 

Soudcovská imunita a kárná odpovědnost soudců. In: Právní rozhledy, r. 1999, č. 5, s. 278. 

261  Viz např. Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 663, 

či Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 939. 
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Jedná se o právo, nikoli o povinnost,262 je pouze na příslušné osobě, zdali se rozhodne 

vypovídat, případně v jakém rozsahu, nikdo ji k výpovědi nemůže nutit, neexistuje ani orgán, 

který by ji mohl tohoto práva zbavit. Pokud se však rozhodne vypovídat, musí vypovídat pravdu 

jako každý jiný svědek, jinak se vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin křivé 

výpovědi podle ustanovení § 346 odst. 2 trestního zákoníku. 

Právo odepřít svědectví není vázáno na podmínku, podle níž by soudce Ústavního soudu 

mohl svou výpovědí způsobit sobě či někomu jinému nebezpečí trestního stíhání. Soudce 

Ústavního soudu nemusí důvody, které ho vedou k odepření svědectví, blíže vysvětlovat, postačí 

odkaz na ustanovení čl. 86 odst. 3 Ústavy a bližší specifikace toho, že se opravdu jedná 

o skutečnost, kterou se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. V jiných případech se 

soudce Ústavního soudu na toto ustanovení odvolávat nemůže, což však samozřejmě nevylučuje, 

že jsou v konkrétním případě dány jiné důvody pro odepření svědectví (např. obviněný je osoba 

soudci Ústavního soudu blízká). 

Důkazní břemeno o povaze informací jako skutečností, o nichž se soudce Ústavního 

soudu dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, je totiž na něm samotném.263 Nutnost 

takové bližší specifikace bude však vždy přísně individuální, lze předpokládat, že někdy bude již 

předem zcela zřejmá i pro orgán, který výslech povede, jindy bude zapotřebí aktivní vysvětlení 

ze strany vyslýchaného. Nesouhlasím v tomto ohledu s názorem, že důkazní břemeno o tom, 

že určité skutečnosti požadované svědectvím nemají souvislost s funkcí soudce, je na orgánu 

veřejné moci, který by toto svědectví vyžadoval.264 

                                                 
262  Srov. však Langášek, T. in Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 847, 

podle něhož je základem tohoto ustanovení povinnost mlčenlivosti, jež je obecně s výkonem funkce soudce 

spojována. Již však neuvádí, jaké by případně mohly být následky porušení této povinnosti. 

263  Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 289. 

264  Srov. Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 289 a 663. 

Autor vidí v tomto ohledu rozdíl mezi poslancem nebo senátorem a soudcem Ústavního soudu, neboť podle jeho 

názoru důkazní břemeno o povaze skutečností jako skutečností, o nichž se poslanec nebo senátor dozvěděl 

v souvislosti s výkonem svého mandátu (čl. 28 Ústavy), je na něm samotném. Pro tuto konstrukci však neuvádí 

bližší argumenty. 
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Vždy však musí platit, že při úvaze nad důvodností odepření výpovědi nelze vyslýchané 

osoby vyžadovat údaje, které by ve své konkrétnosti mohly vytvořit takovou situaci, v níž by 

bylo její ústavní právo podle čl. 86 odst. 3 Ústavy fakticky zkráceno či ohroženo.265 

Rozsah vynětí ze svědecké povinnosti není výslovně upraven, větší část odborné teorie se 

však shoduje, že se toto právo vztahuje na trestní řízení, občanské soudní řízení, řízení 

podle soudního řádu správního, správního řízení, včetně přestupkového, řízení před vyšetřovací 

komisí Poslanecké sněmovny podle čl. 30 Ústavy (k této otázce srov. blíže i rozbor odborné 

literatury v příslušné podkapitole o právu odepřít svědectví poslanců a senátorů) či jakéhokoli 

dalšího řízení, v nichž může soudce Ústavního soudu vystupovat jako svědek.266 

Objevil se však i názor, že toto právo soudce se vztahuje pouze na odepření výpovědi 

v trestním řízení.267 Podle tohoto názoru nelze připustit extenzivní výklad, že se toto právo 

vztahuje i na řízení občanskoprávní, správní či na řízení před vyšetřovací komisí Poslanecké 

sněmovny podle čl. 30 Ústavy, neboť je toto právo zařazeno ve třetím odstavci v článku, 

vztahujícímu se k trestnímu právu, a proto je ho třeba chápat jen ve vztahu k trestnímu řízení, 

neboť poslanci a senátoři mají toto právo upraveno v samostatném čl. 28 Ústavy.  

                                                 
265  Srov. obdobné závěry k možnosti odepřít svědeckou výpověď podle ustanovení § 100 trestního řádu 

a ustanovení § 126 občanského soudního řádu v nálezu Ústavního soudu ze dne 4. prosince 1997, sp. zn. 

III. ÚS 149/97, publikovaného pod č. 150/1997 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Právní 

rozhledy, r. 1998, č. 6, s. 326. 

266  Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., Suchánek, R., Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České 

republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 1059. K názoru, že právo odepřít svědectví nezahrnuje 

výpověď při jednání před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny, se kloní i Hendrych, D., Svoboda, C. a kol. 

Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 140 v návaznosti na s. 43, kde je tento 

názor uveden výslovně u práva poslanců a senátorů odepřít svědectví, u stejného práva soudců Ústavního soudu 

sice komentář takový názor výslovně neuvádí, avšak konstatuje, že toto právo soudce Ústavního soudu je totožné 

s obdobným právem poslance a senátora. 

267  Viz Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl. Ústavní systém. 

2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 292. K názoru, že právo odepřít 

svědectví nezahrnuje výpověď při jednání před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny, se kloní i Hendrych, 

D., Svoboda, C. a kol. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 140 

v návaznosti na s. 43, kde je tento názor uveden výslovně u práva poslanců a senátorů odepřít svědectví, 

u stejného práva soudců Ústavního soudu sice komentář takový názor výslovně neuvádí, avšak konstatuje, 

že toto právo soudce Ústavního soudu je totožné s obdobným právem poslance a senátora. 
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Podle mého názoru však tato systematika svědčí spíše o nedůslednosti zákonodárce, 

který ustanovení o imunitě soudců Ústavního soudu vkládal do zákona na poslední chvíli 

(viz výklad výše). Ostatně další argumenty pro výše uvedený názor chybí, a není zřejmé ani ratio 

takové rozdílné úpravy. 

Stejně jako u poslanců a senátorů nezáleží na formálním označení výpovědi 

či na formálním procesním postavení vyslýchané osoby (výpověď může být označena například 

jako „podání vysvětlení“ a vyslýchaná osoba jako „osoba podávající vysvětlení“). I soudce 

Ústavního soudu se musí k příslušnému orgánu činnému v trestním řízení dostavit, pokud je 

předvolán, nevyhovění této výzvě může být důvodem pro uložení pořádkové pokuty (k oběma 

tématům srov. blíže rozbor v podkapitole o právu odepřít svědectví poslanců a senátorů). 

Zároveň je soudce Ústavního soudu povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých 

se dozvěděl v souvislosti s výkonem své soudcovské funkce, tato povinnost trvá i po zániku 

soudcovské funkce (ustanovení § 5 zákona o Ústavním soudu, zároveň není stanoveno, 

kdo může soudce Ústavního soudu této povinnosti zbavit, uvažovat lze proto o obecném postupu 

podle ustanovení § 8 odst. 5 trestního řádu). Vztah těchto dvou ustanovení je podle mého názoru 

nutno interpretovat tak, že je-li soudce Ústavního soudu vyslýchán k tomu příslušným státním 

orgánem, může si sám zvážit, zda podle čl. 86 odst. 3 Ústavy odepře svědectví či nikoli. 

Ustanovení § 5 zákona o Ústavním soudu se pak uplatní ve všech ostatních situacích (rozhovor 

s médii, veřejný projev atd.).268 

Vhodné je rovněž poukázat na to, že v případě utajovaných informací zprošťuje soudce 

Ústavního soudu pro potřeby řízení před orgánem státu předseda Ústavního soudu 

[viz ustanovení § 63 odst. 3 písm. g) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti]. To však neznamená povinnost příslušného soudce vypovídat, 

neboť i v tomto případě lze uplatnit právo odepřít svědectví podle čl. 86 odst. 3 Ústavy.269 

Všechna tři ustanovení je proto třeba brát při výslechu soudce Ústavního soudu v potaz. 

 

 

                                                 
268  V podstatě shodný názor zastává Langášek, T. in Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava 

České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2015, s. 848. 

269  Shodně viz Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2007, s. 30. 
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4.6. Soudci obecných soudů 

4.6.1. Obecně k postavení soudců obecných soudů 

Obdobně jako u soudců Ústavního soudu slouží trestněprávní exempce soudců obecných soudů 

k ochraně nezávislého, nestranného a nerušeného výkonu jejich funkce (viz čl. 81, čl. 82 a čl. 85 

odst. 2 Ústavy a ustanovení § 79 zákona o soudech a soudcích). Jde zejména o ochranu 

před eventuální snahou reprezentantů moci výkonné270 a dalších osob (především účastníků 

soudního procesu, o jejichž nárocích, právech, povinnostech či vině za trestný čin konkrétní 

soudce rozhoduje) o ovlivňování budoucího rozhodnutí či o mstu za jejich předchozí 

rozhodování. 

Imunita soudců obecného soudu je jednou ze dvou exempcí, jež nejsou zakotveny 

na ústavní úrovni, ale toliko běžným zákonem (druhým případem je imunita Veřejného ochránce 

práv). Tím je zákon o soudech a soudcích. Lze přitom souhlasit s názorem, že imunita vztahující 

se k tak důležité a významné funkci by si zasloužila ochranu na ústavní úrovni,271 zvláště 

pokud imunita soudců Ústavního soudu na této úrovni upravena je (viz čl. 86 Ústavy). 

Ze stejného důvodu lze doporučit i ústavní zakotvení imunity Veřejného ochránce práv 

(srov. k tomu výklad v příslušné podkapitole). 

 

4.6.2. Podmínky trestního stíhání 

Omezení trestního stíhání soudců obecných soudů se vztahuje pouze na trestné činy spáchané 

při výkonu funkce soudce nebo v souvislosti s jejím výkonem, tedy na tzv. „úřední“ činy. Pro tyto 

trestné činy lze soudce trestně stíhat nebo vzít do vazby pouze se souhlasem prezidenta republiky 

(viz ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). 

                                                 
270  Lze však trefně poznamenat, že zákon poskytuje ochranu prostřednictvím jednoho z reprezentantů právě moci 

výkonné – prezidenta republiky, srov. Grygar, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 268. 

271  Viz Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, r. 2006, 

č. 3, s. 65. 
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Souhlas prezidenta republiky k zahájení trestního stíhání soudce musí být dán ex ante, 

tj. před prvním úkonem, kterým se trestní stíhání soudce zahajuje. Pokud je zřejmé, že je třeba 

k trestnímu stíhání souhlas příslušného orgánu opatřit a na jeho získání se čeká, nelze do té doby 

provádět jiné úkony. Důkazy provedené v této době jsou vůči osobě, jíž se opatřování souhlasu 

týká, v dalším řízení nepoužitelné.272 

Z formulace ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích vyplývá, že v případě 

trestné činnosti, která se netýká výkonu soudcovské funkce (tzv. „neúřední“ činy), lze soudce 

trestně stíhat i vzít do vazby bez omezení. Imunita se totiž netýká všech trestných činů 

spáchaných po dobu, kdy dotčená osoba vykonává funkci soudce, ale pouze těch činů, k jejichž 

spáchání došlo při výkonu funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem, předpokládána je tedy užší 

spojitost mezi funkcí soudce a trestněprávním jednáním. 

Zákon neobsahuje výčet konkrétních trestných činů z katalogu zvláštní části trestního 

zákoníku, u nichž se uvedené omezení uplatní, může jít tedy o jakýkoli z těchto trestných činů, 

musí být však splněna výše uvedená podmínka souvislosti s výkonem funkce soudce. 

Řešení otázky, kdy jsou trestné činy spáchané při výkonu funkce soudce 

nebo v souvislosti s jejím výkonem a kdy již nikoli, je vždy individuální v závislosti 

na konkrétním případu. Orgán činný v trestním řízení si proto musí pečlivě posoudit, 

zdali ze skutkového děje vyplývá, že má trestný čin souvislost právě s funkcí soudce, 

kterou dotčená osoba vykonává. V pochybnostech však nemůže tuto otázku posuzovat sám jako 

předběžnou ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 trestního řádu, ale je na místě předložit ji v souladu 

s ustanovením § 10 odst. 2 trestního řádu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, zda je příslušná osoba 

vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, případně v jakém rozsahu (k tomuto 

procesnímu postupu srov. výklad v příslušné podkapitole).273 

                                                 
272  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98, publikovaný pod č. 55/2000-II 

Sb. rozh. tr. a v časopise Právní rozhledy, r. 2000, č. 6, s. 271, a Kocourek, J. Zákon o soudech a soudcích. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 204. 

273  Grygar, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 268. 
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Některé příklady trestního stíhání soudců lze vyčíst z publikované judikatury. Například 

odmítl-li soudce vojenského soudu vykonávat soudcovskou funkci v určitém místě a je-li 

pro tento čin trestně stíhán, jde o čin spáchaný v souvislosti s výkonem soudcovské funkce.274  

V daném případě byl dotčený soudce stíhán pro jednání spočívající v tom, že v úmyslu neplnit 

své funkční povinnosti u vyššího vojenského soudu nenastoupil dne 27. prosince 1990 v rozporu 

s rozkazem svého nadřízeného po ukončení neschopnosti k výkonu služby do místa svého 

služebního zařazení a se stejným úmyslem pak setrvával v místě svého trvalého bydliště 

až do 18. ledna 1991, kdy ohlásil nástup služby, čímž měl naplnit skutkovou podstatu trestných 

činů neuposlechnutí rozkazu podle ustanovení § 273 odst. 1 předchozího trestního zákona 

a vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby podle ustanovení § 280 odst. 2 al. 2 

přechozího trestního zákona. Bez souhlasu příslušného orgánu275 proto bylo toto trestní stíhání 

označeno jako nepřípustné. 

Osoba vykonává soudcovskou funkci i v případě, že je přidělena či přeložena k jinému 

soudu než v době, kdy mělo ke spáchání trestného činu dojít (viz ustanovení § 67, § 68, § 71 

a § 72 zákona o soudech a soudcích). 

Naproti tomu soudce přidělený dočasně k Justiční akademii (srov. ustanovení § 68 odst. 1 

zákona o soudech a soudcích) nevykonává v době tohoto přidělení funkci soudce, neboť toto 

přidělení je zároveň podmíněno dočasným zproštěním výkonu funkce soudce [viz ustanovení 

§ 99 odst. 1 písm. c) zákona o soudech a soudcích]. K trestnímu stíhání soudce za případnou 

trestnou činnost spáchanou v době jeho přidělení k Justiční akademii nebo k jeho vzetí do vazby 

není proto souhlasu prezidenta republiky třeba.276 

                                                 
274  Viz rozsudek vojenského senátu Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 19. září 1991, sp. zn. Tzv 84/91, publikovaný 

pod č. 41/1992 Sb. rozh. tr.  

275  V případě tohoto soudce bylo oním orgánem Federální shromáždění, neboť šlo o soudce vojenského soudu, 

srov. k tomu ustanovení § 43 odst. 2 a ustanovení § 54 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách 

soudců. 

276  Srov. k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2012, sp. zn. 11 Tcu 109/2012, viz i Šámal, P. Výběr 

ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. In: Trestněprávní revue, r. 2013, č. 3, s. 79. Toto rozhodnutí 

reagovalo na nepatrně jinou situaci. Dřívější úprava ustanovení § 68 odst. 1 zákona o soudech a soudcích účinná 

do dne 26. října 2010 umožňovala přidělení soudce nejen k Justiční akademii, ale i k Ministerstvu spravedlnosti. 

Tuto část zákona zrušil Ústavní soud svým nálezem ze dne 6. října 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/08, publikovaným 

pod č. 207/2010 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a pod č. 207/2010 ve Sbírce zákonů, 

neboť přidělování soudců k plnění úkolů v rámci jiné větve státní moci zhodnotil jako rozporné s principem 

dělby moci (srov. k tomu i nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 7/02, publikovaný 
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Souhlas je však třeba žádat i v případě, jde-li osobu, která již soudcovskou funkci 

nevykonává. Z popsané formulace totiž vyplývá, že imunita chrání soudce pro jednání, k němuž 

došlo v době, kdy vykonával funkci soudce, jejím smyslem tedy není chránit pouze ty osoby, 

které momentálně funkci soudce zastávají. 

Tuto konstrukci podpořila i publikovaná judikatura Nejvyššího soudu, podle níž svolení 

prezidenta republiky k trestnímu stíhání osoby, která daný čin spáchala při výkonu funkce 

soudce nebo v souvislosti s jejím výkonem, je třeba i v případě, kdy dotčená osoba již 

soudcovskou funkci nevykonává.277 

Jde však o řešení poměrně nestandardní, neboť ani obecně kritizovaná šíře imunity 

poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudů v podobě do 31. května 2013 neobsahovala 

podmínku, že souhlas příslušného orgánu je nutno žádat i po skončení funkce (mandátu). 

Z jazykového výkladu ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích navíc 

podle mého názoru zřetelně vyplývá, že chrání osoby, které momentálně vykonávají funkci 

soudce (srov. „…lze soudce trestně stíhat nebo vzít do vazby…“), nikoli osoby, které se v době 

výkonu funkce soudce dopustily trestného činu (a nyní již funkci soudce nevykonávají). Popsaná 

široká interpretace imunity tak jde daleko za hranice ochrany nerušeného výkonu soudcovské 

funkce a blíží se spíše osobnímu privilegiu, což však není smyslem existence imunity. 

Stejně jako jiné imunity totiž nelze ani trestněprávní exempci soudců obecných soudů 

chápat jako jejich osobní privilegium, ačkoli se vždy váže ke konkrétní osobě.278 Chráněn by měl 

být vždy výkon funkce jednotlivého soudce či činnost senátu, potažmo fungování konkrétního 

soudu. 

                                                                                                                                                             
pod č. 78/2002 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a pod č. 349/2002 ve Sbírce zákonů). Pro upřesnění 

je vhodné doplnit, že zmínka o Ministerstvu spravedlnosti v souvislosti s přidělením soudce zůstala 

v ustanoveních § 68 odst. 4 a § 99 odst. 1 písm. c) zákona o soudech a soudcích. Tyto pasáže však nebyly 

ústavní stížností napadeny, a proto je nemohl Ústavní soud zrušit (viz k tomu body 47 a 49 nálezu ze dne 6. října 

2010). Předmětná ustanovení jsou nicméně v současné době bezpředmětná. 

277  Viz rozsudek vojenského senátu Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 19. září 1991, sp. zn. Tzv 84/91, publikovaný 

pod č. 41/1992 Sb. rozh. tr., rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98, publikovaný 

pod č. 55/2000-I Sb. rozh. tr. a v časopise Právní rozhledy, r. 2000, č. 6, s. 271, a usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 29. května 2002, sp. zn. 11 Tcu 67/2002, publikované pod č. T 407 ve Sbírce trestních rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2002, č. 10, s. 293.  

278  Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015, sp. zn. I ÚS 3018/14, publikovaný pod č. 111/2015 

ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2015, č. 9, s. 219. 



148 

S uvedeným úzce souvisí i otázka povahy soudcovské exempce. Ze stávající zákonné 

formulace není zcela zřejmé, zda je v případě odepření souhlasu trestní stíhání vyloučeno navždy 

či pouze po dobu výkonu funkce, chybí obvyklá zmínka o následku odepření souhlasu 

(srov. k tomu např. čl. 27 odst. 4 věta druhá Ústavy, čl. 86 odst. 1 věta druhá Ústavy 

či ustanovení § 7 odst. 1 věta druhá zákona o Veřejném ochránci práv). 

Odborná literatura se většinově kloní k tomu, že při odepření souhlasu ze strany 

prezidenta republiky je trestní stíhání vyloučeno navždy.279 Stejný přístup lze vyčíst i v případě 

shora citované publikované judikatury požadující souhlas prezidenta republiky i u trestního 

stíhání osob, které již funkci soudce nevykonávají. Pokud by byl totiž souhlas u takové osoby 

odepřen, je zjevné, že již není předepsán žádný mechanismus, jak trestního stíhání konkrétní 

osoby dosáhnout (nelze čekat na konec funkčního období u osoby, která již žádnou funkci 

nevykonává). 

Jedná se tedy o částečnou procesní exempci s možnými hmotněprávními účinky. 

V jednom ze svých rozhodnutí280 přirovnal Nejvyšší soud omezení stíhatelnosti soudce 

podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích k hmotněprávní exempci 

(beztrestnosti) poslanců a senátorů podle čl. 27 odst. 1 a 2 Ústavy. Jde spíše o ojedinělý názor 

a takové přirovnání nelze považovat za zcela přiléhavé, imunita konstruovaná ustanovením § 76 

odst. 1 zákona o soudech a soudcích se nevztahuje na hlasování ani na projevy, omezení 

stíhatelnosti soudce proto bylo a je obdobné spíše čl. 27 odst. 4 Ústavy. Stejně jako soudci 

Ústavního soudu, ani soudci obecných soudů nepožívají privilegia beztrestnosti pro své 

hlasování (ačkoli v senátu hlasují, jedná se však o hlasování tajné) či pro své projevy učiněné 

při výkonu své funkce (například při vyhlašování rozhodnutí, ačkoli i to může často vyvolat 

nevoli u účastníků řízení). Tato jednání jsou chráněna toliko běžnou imunitou. 

                                                 
279  Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 202, Šámal, P., 

Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 46, 

Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, 

s. 101, Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 80, či Gřivna, T. Imunity 

podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 3, s. 65. 

280  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2002, sp. zn. 11 Tcu 67/2002, publikované pod č. T 407 ve Sbírce 

trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2002, č. 10, s. 293. 
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Po novelizaci čl. 86 odst. 1 Ústavy provedené ústavním zákonem č. 98/2013 Sb. navíc 

nastala paradoxní situace. Imunitu soudců obecných soudů lze v současné době považovat 

za širší, nežli imunitu soudců Ústavního soudu, u nichž odepření souhlasu k trestnímu stíhání 

ze strany Senátu znamená vyloučení trestního stíhání pouze po dobu trvání funkce. Takovou 

situaci však ústavodárce, potažmo zákonodárce podle všeho nezamýšlel a pro takto rozdílnou 

úpravu ve prospěch soudců obecných soudů na úkor soudců Ústavního soudu chybí i jakékoli 

racionální zdůvodnění. 

Na tento problém upozorňoval již dlouho před přijetím ústavního zákona č. 98/2013 Sb. 

Tomáš Gřivna s tím, že dikci ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích není třeba 

podle jeho názoru měnit, postačilo by přistoupit k jeho výkladu evolučním způsobem a vyložit 

ho v souvislosti s nastalými změnami, tedy že při odepření souhlasu je trestní stíhání vyloučeno 

pouze po dobu výkonu funkce.281 Takové řešení je však třeba považovat za krajní, neboť jde 

o otázku interpretace právní normy, jejíž prosazení se může v praxi ukázat jako velmi obtížné 

a zdlouhavé. Primárně by měl zákonodárce přistoupit k příslušné novelizaci ustanovení § 76 

odst. 1 zákona o soudech a soudcích, aby byla popsaná disproporce odstraněna. 

De lege ferenda by proto bylo vhodné uvedený nepoměr změnit tak, že o souhlas 

ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích by orgány činné v trestním řízení 

musely prezidenta republiky žádat pouze v případě, kdy příslušná osoba stále vykonává funkci 

soudce. Odepření souhlasu by pak znamenalo vyloučení trestního stíhání pouze po dobu trvání 

funkce. 

Na místě je rovněž zvážit společné ustanovení o imunitě pro soudce obecných soudů 

i soudce Ústavního soudu zakotvené na ústavní úrovni. Zároveň se domnívám, že souhlas 

příslušného orgánu k trestnímu stíhání jakéhokoli soudce by neměl být omezen na případy, 

kdy k činu došlo při výkonu funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem, ale měl by být 

vyžadován ve všech případech. Pouze tak lze dosáhnout opravdu efektivní ochrany soudní moci. 

 

                                                 
281  Viz Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, r. 2006, 

č. 3, s. 65. Autor zde zjevně naráží na výše zmíněnou nejednoznačnost zvolené formulace ustanovení § 76 

odst. 1 zákona o soudech a soudcích, neboť zákon výslovně nestanoví, že při odepření souhlasu je trestní stíhání 

navždy vyloučeno. Taková situace skutečně otevírá prostor pro naznačené řešení, nicméně je třeba se vypořádat 

rovněž se situací, že souhlas prezidenta republiky je třeba vyžadovat i u osoby, která funkci soudce již 

nevykonává. Výše citovaná judikatura Nejvyššího soudu publikovaná pod č. 55/2000-I Sb. rozh. tr. a č. T 407 by 

tak byla navrženým výkladem překonána. 
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4.6.3. Oznamovací povinnost 

Orgán činný v trestním řízení, který zahájil trestní stíhání soudce, o tom vyrozumí Ministerstvo 

spravedlnosti a dále i předsedu příslušného soudu (viz ustanovení § 76 odst. 2 zákona o soudech 

a soudcích). Na rozdíl od vyžádání si souhlasu prezidenta republiky je tento krok činěn ex post, 

tj. až po zahájení trestního stíhání příslušné osoby. Konkrétní lhůta není zákonem předepsána, 

vzhledem k závažnosti by se tak však mělo stát bezodkladně. Možným následkem trestního 

stíhání pro soudce je dočasné zproštění výkonu funkce [viz ustanovení § 100 odst. 1 písm. a) 

zákona o soudech a soudcích]. 

Ač je předmětné ustanovení systematicky řazeno jako druhý odstavec za podmínky 

zahájení trestního stíhání soudce pro činy spáchané při výkonu funkce soudce nebo v souvislosti 

s výkonem této funkce, dovozuje odborná literatura, že oznamovací povinnost je generální 

ve vztahu ke všem případům trestního stíhání soudců, a nikoli pouze k případům 

podle odstavce 1.282 

Zákon předepisuje povinnost informovat pouze o zahájení trestního stíhání, nikoli však 

již o vzetí do vazby, ačkoli taková situace bude mít pro výkon funkce soudce, 

resp. pro fungování jeho soudu citelnější následky. Z praktického hlediska je proto vhodné 

doporučit, aby byl předseda příslušného soudu o vzetí do vazby „svého“ soudce rovněž 

informován. De lege ferenda by patrně bylo vhodné tuto povinnost zakotvit přímo do zákona. 

V případě soudce, který je přidělen či přeložen k jinému soudu (případně dočasně 

přidělen k Justiční akademii) než v době, kdy mělo ke spáchání trestného činu dojít, není jasné, 

která konkrétní osoba má být o zahájeném trestním stíhání soudce vyrozuměna. Zákon hovoří 

o předsedovi příslušného soudu, ale již neuvádí, který soud má na mysli.  

Z hlediska jistoty lze doporučit, aby byl informován předseda soudu, u něhož soudce 

působil v době spáchání trestného činu, předseda aktuálního domovského soudu stíhaného 

soudce i předseda toho soudu, k němuž je soudce dočasně přidělen, neboť lze předpokládat, 

že všechny tyto soudy mohou být probíhajícím vyšetřováním soudce dotčeny. 

 

 

 

                                                 
282  Grygar, J. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 269. 
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4.6.4. Přísedící 

Přísedící představují laický prvek v rozhodovací činnosti soudů. Jde o institut, který je na našem 

území tradiční.283 

Základní předpoklady pro výkon této funkce jsou shodné jako pro funkci soudce, 

přísedícím tedy může být ustanovení pouze občan České republiky, který je svéprávný 

a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci 

řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením 

za přísedícího (viz ustanovení § 60 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). Přísedící jsou však 

na rozdíl od soudců volení na omezenou dobu 4 let (ustanovení § 61 odst. 2 zákona o soudech 

a soudcích). 

Zároveň musejí mít přísedící k soudu, u něhož působí, určitou užší vazbu, tj. být buď 

přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž jsou do funkce voleni, a zároveň 

v obvodu soudu, pro který jsou do funkce voleni, nebo v těchto obvodech alespoň pracovat 

(viz ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích). 

Přísedící okresních soudů volí zastupitelstvo obcí v obvodu příslušného okresního soudu, 

v hlavním městě Praze zastupitelstva městské části v obvodu příslušného obvodního soudu, 

pro krajské soudy pak volí přísedící zastupitelstva krajů, jejichž území je alespoň z části 

v obvodu příslušného krajského soudu, v hlavním městě Praze tak učiní zastupitelstvo hlavního 

města Prahy (viz ustanovení § 64 zákona o soudech a soudcích). Kandidáty do funkce 

přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva, přičemž toto zastupitelství si 

k navrženým kandidátům vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu (ustanovení § 64 odst. 3 

zákona o soudech a soudcích). 

Exempce zaručená ustanovením § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích se však 

vztahuje pouze na soudce profesionály. Přísedící proto mohou být bez omezení stíháni 

pro všechny trestné činy, i kdyby je spáchali při výkonu funkce nebo v souvislosti s jejím 

výkonem. 

                                                 
283  K historickému vývoji srov. Prouza, D., Hájek, M. Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech 

aneb přísedící ano či ne? In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 7, s. 201. Dále viz např. Odehnalová, J. Laický 

prvek v soudním procesu a některé ústavněprávní aspekty. In: Právní rozhledy, r. 2011, č. 14, s. 516. 
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Podle ustanovení § 77 zákona o soudech a soudcích existuje pouze oznamovací povinnost 

orgánu činného v trestním řízení, který zahájil trestní stíhání proti přísedícímu, aby vyrozuměl 

předsedu příslušného soudu a zastupitelstvo, které přísedícího zvolilo. Stejně jako u soudce 

profesionála může být trestní stíhání přísedícího důvodem pro dočasné zproštění výkonu jeho 

funkce [viz ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) zákona o soudech a soudcích]. 

Přitom i na přísedící lze vztáhnout stejné důvody, pro něž svědčí imunita soudcům 

profesionálům, tedy zachování nestranného, nerušeného a nezávislého výkonu jejich funkce. 

Při hlasování platí rovnost hlasů, hlas přísedícího má stejnou váhu jako hlas předsedy senátu, 

který je soudcem profesionálem (srov. ustanovení § 127 trestního řádu či ustanovení § 37 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Dva přísedící mohou tedy předsedu senátu přehlasovat. 

V minulosti trestněprávní imunita přísedící chránila. Například ustanovení § 19 odst. 2 

zákona č. 36/1957 Sb., o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě 

některých jejich poměrů, stanovilo, že trestní stíhání soudce z lidu (tehdejší pojem 

pro přísedícího) pro čin spáchaný při výkonu nebo v souvislosti s výkonem funkce soudce z lidu 

může být zahájeno pouze se souhlasem generálního prokurátora. Podle ustanovení § 55 odst. 1 

zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, pak bylo možno přísedícího trestně stíhat 

nebo vzít do vazby jen se souhlasem orgánu, který jej jmenoval nebo zvolil. 

Dokonce ještě vládní návrh284 aktuálního zákona o soudech a soudcích upravoval 

trestněprávní exempci přísedících obdobně, jak ji dnes známe z ustanovení § 76 odst. 1. Souhlas 

s trestním stíháním přísedícího udělovalo zastupitelstvo, které přísedícího zvolilo. Ústavně 

právní výbor však z nejasných důvodů doporučil svým usnesením (sněmovní tisk č. 878/1) 

změnu, která imunitu přísedících vypustila. Tento návrh Poslanecká sněmovna při přijímání 

zákona akceptovala. 

De lege ferenda lze proto doporučit úvahy o znovuzavedení imunity i pro přísedící. 

 

 

 

 

 

                                                 
284  Sněmovní tisk č. 878 z III. volebního období Poslanecké sněmovny. 
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4.6.5. Povinnost mlčenlivosti 

Soudci obecných soudů jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 81 zákona 

o soudech a soudcích, proto jsou i po zániku své soudcovské funkce povinni zachovávat 

mlčenlivost o všem, co se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce (ledaže by povinnosti 

byli zproštěni zvláštním právním předpisem či z vážných důvodů předsedou soudu, 

resp. prezidentem republiky, jde-li o předsedu Nejvyššího soudu). 

Nejde o právo odepřít svědectví jako v případě poslanců a senátorů (viz čl. 28 Ústavy) 

či soudců Ústavního soudu (viz čl. 86 odst. 3 Ústavy), mlčenlivost uložená soudcům obecných 

soudů je koncipována jako povinnost.285 

 

4.7. Veřejný ochránce práv 

4.7.1. Obecně k postavení Veřejného ochránce práv 

Z hlediska úrovně, na níž je imunita Veřejného ochránce práv (dále i jen „Ochránce“) zavedena, 

se jedná o jednu ze dvou imunit, jež nejsou zakotveny v ústavních předpisech, ale toliko 

v běžném zákoně (druhým takovým případem je imunita soudců obecných soudů, srov. k tomu 

výklad v příslušné podkapitole). 

Funkce Veřejného ochránce práv286 je svým významem srovnatelná s ústavními 

funkcemi, ačkoli jeho postavení a pravomoci nejsou upraveny na ústavní úrovni, ale toliko 

zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (dále jen „zákon o Veřejném ochránci 

práv“). 

                                                 
285  Srov. však Langášek, T. in Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 847. 

286  Jde o instituci běžně nazývanou ombudsman (výraz pocházející ze švédštiny, původem však patrně 

z islandštiny), která vznikla ve Švédsku na počátku 19. století. Obecně k roli ombudsmana srov. důvodovou 

zprávu k vládnímu návrhu zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk č. 199 ve III. volebním období 

Poslanecké sněmovny), dále viz i Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2011, s. 1 a násl., či Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: 

Leges, 2014, s. 346 a násl.  
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Vzhledem k důležité a významné funkci, kterou Ochránce vykonává (srov. dále), by však 

bylo na místě zvážit zakotvení jeho postavení, včetně otázky imunity na ústavní úrovni jako je 

tomu například ve slovenské Ústavě.287 

Důležitost funkce Ochránce spočívá především v jeho roli jakési protiváhy státním 

orgánům, orgánům veřejné správy a dalším institucím, neboť působí k ochraně osob před jejich 

jednáním, pokud je v rozporu s právem či neodpovídá principům demokratického právního státu 

a dobré správy, případně před jejich nečinností, čímž přispívá k ochraně základních práv 

a svobod (viz ustanovení § 1 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv). Svou funkci vykonává 

Ochránce nezávisle a nestranně, za její výkon je odpovědný pouze Poslanecké sněmovně 

(viz ustanovení § 5 zákona o Veřejném ochránci práv). 

K řádnému plnění těchto úkolů je Ochránci svěřena celá řada pravomocí, například 

oprávnění vstupovat do úřadů, klást zaměstnancům těchto úřadů otázky, nahlížet do spisů, podat 

správní žalobu, jestliže k jejímu podání prokáže veřejný zájem,288 či podat návrh na zahájení 

kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy nebo místopředsedy kteréhokoli soudu.289 

Vzhledem k popsanému postavení Ochránce coby „hlavního hlídače a kritika úředníků“ 

mu však musí být pro efektivní výkon jeho funkce zajištěna rovněž nezbytná míra nezávislosti 

a ochrany před pokusy o nátlak či odvetu ze strany kritizovaných úřadů či samotných 

úředníků.290 Jednou z garancí takové ochrany je právě i trestněprávní imunita.  

 

 

                                                 
287  Viz čl. 151a ústavného zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky. K tématu dále viz např. Šimíček, 

V. Důvody ústavního zakotvení Veřejného ochránce práv. In: Hrabcová, D. (ed.) Postavení a role ombudsmana 

v demokratické společnosti. Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 

2002. Brno: MU a Kancelář Veřejného ochránce práv, 2002, s. 23, či Motejl, O. Možnost začlenění institutu 

veřejného ochránce práv do Ústavy ČR. In: Deset let Ústavy České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 

s. 345. Srov. i Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

s. 16 a 17. 

288  Viz ustanovení § 66 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

289  Viz ustanovení § 1 odst. 10 zákona o Veřejném ochránci práv a ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 7/2002 

Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 

290  Viz důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o Veřejném ochránci práv, sněmovní tisk č. 199 

ve III. volebním období Poslanecké sněmovny. 
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4.7.2. Podmínky trestního stíhání 

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv nelze Ochránce trestně 

stíhat bez souhlasu Poslanecké sněmovny, tedy orgánu, který jej volí. Odepře-li Poslanecká 

sněmovna souhlas, je trestní stíhání vyloučeno pouze po dobu výkonu působnosti Ochránce. 

Po skončení výkonu působnosti Ochránce lze trestní stíhání příslušné osoby zahájit. 

Jedná se tedy o dočasnou procesní imunitu, která nemůže mít hmotněprávní účinky. 

Omezení trestního stíhání Ochránce se vztahuje nejen na trestné činy spáchané v průběhu 

výkonu jeho funkce, ale i na trestné činy spáchané ještě před nástupem do ní. Souhlas 

Poslanecké sněmovny je zároveň nutné žádat i v případě, kdy trestní stíhání již bylo 

před nástupem do funkce zahájeno, neboť bez tohoto souhlasu nelze v tomto trestním stíhání 

pokračovat. 

Z uvedené formulace je rovněž zřejmé, že imunita Ochránce se vztahuje pouze na trestné 

činy (arg. „…nelze trestně stíhat…“), nejde tedy o imunitu správní ani občanskoprávní.291 

Ke zvolenému řešení rozsahu imunity Ochránce důvodová zpráva uvádí, že se jeho 

postavení blíží spíše poslaneckému (resp. i senátorskému, ačkoli ten důvodová zpráva výslovně 

neuvádí) statutu než například postavení člena vlády, a z tohoto důvodu by i konstrukce imunity 

měla vycházet právě z úpravy imunity člena Parlamentu. 

Oproti rozsahu poslanecké a senátorské imunity došlo u Ochránce z logiky věci k jeho 

exempci pouze ve vztahu k možnosti trestního stíhání, neboť Ochránce nevykonává žádnou 

činnost obdobnou hlasování (srov. čl. 27 odst. 1 Ústavy) a není patrně ani důvod, aby byl 

z působnosti trestního zákoníku vyňat pro své projevy (srov. čl. 27 odst. 2 Ústavy). 

                                                 
291  Shodně viz Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

s. 92 a 93, a Chamráthová, A., Hlouch, L., Kliková, A., Svoboda, T. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 

1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 62. 
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V tomto ohledu byla úprava imunity Ochránce podle mého názoru od počátku 

srovnatelná spíše s imunitou soudců Ústavního soudu (srov. čl. 86 odst. 1 Ústavy), nicméně 

na rozdíl od nich zákonodárce nestanovil pro Ochránce ani speciální postup pro jeho možné 

zadržení (srov. oproti tomu čl. 27 odst. 5 či čl. 86 odst. 2 Ústavy). Důvodová zpráva k tomu 

pouze stroze uvádí, že úpravu zadržení zvolenou u poslanců (senátorů) není nutné přebírat, 

neboť lze mít za postačující ústavní záruky, jež stanoví Listina základních práv a svobod, a také 

příslušná ustanovení trestního řádu. Zde má důvodová zpráva pravděpodobně na mysli 

(ačkoli tak výslovně neuvádí) zejména čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 

a ustanovení § 75 až 77 trestního řádu, tedy obecnou úpravu vztahující se na jakoukoli osobu. 

Není však zřejmé, proč by měla být tato obecná úprava dostačující v případě tak významné 

a exponované funkce (srov. znovu zejm. argumentaci důvodové zprávy k zavedení imunity 

Ochránce). 

De lege ferenda by proto bylo vhodné zakotvit stejné zákonné podmínky pro možnost 

jeho zadržení, které svědčí soudcům Ústavního soudu či poslancům a senátorům. I tento institut 

lze totiž poměrně snadno zneužít jako odvetná opatření vůči Ochránci či ve snaze ovlivnit jeho 

další postup. 

I přes výchozí inspiraci u členů Parlamentu, byl u možnosti trestního stíhání Ochránce 

nakonec zvolen užší rozsah imunity, než jaký v době přijetí zákona o Veřejném ochránci práv 

svědčil poslancům a senátorům (tj. před novelizací čl. 27 odst. 4 a čl. 86 odst. 1 Ústavy 

provedenou ústavním zákonem č. 98/2013 Sb.), který byl opakovaně odbornou i laickou 

veřejností kritizován (tuto kritiku ostatně zmiňuje i sama důvodová zpráva k zákonu o Veřejném 

ochránci práv), neboť v jejich případech šlo o procesní exempci s možnými hmotněprávními 

účinky. 

Paradoxní proto je, že později to byla právě konstrukce imunity Veřejného ochránce práv, 

která byla dávána za vzor při úvahách o zúžení imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního 

soudu.292 

                                                 
292 Viz např. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2016, s. 937, bod 3. 
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Formulace ustanovení § 7 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv prošla určitým 

legislativním vývojem. Do dne 31. prosince 2005 bylo trestní stíhání Ochránce při absenci 

souhlasu Poslanecké sněmovny vyloučeno do skončení funkčního období. Odborná literatura 

nepovažovala takovou dikci za zcela výstižnou, neboť funkce může zaniknout i z jiných důvodů 

(srov. ustanovení § 6 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv), nicméně dovozovala, že lze tuto 

nepřesnost překlenout výkladem, který by za skončení funkčního období považoval jakékoli 

skončení výkonu funkce.293 Uvedený názor lze považovat za logický, předmětná otázka nicméně 

nebyla judikaturou nikdy řešena. 

Zákonem č. 381/2005 Sb. bylo příslušné ustanovení novelizováno do současné podoby, 

tedy že Ochránce nelze bez souhlasu Poslanecké sněmovny trestně stíhat po dobu výkonu jeho 

působnosti. Zvolená formulace není náhodná. Výkon působnosti se totiž nemusí překrývat 

s výkonem funkce, neboť do složení slibu nově zvoleného Veřejného ochránce práv vykonává 

jeho působnost ta osoba, jejíž funkční období již skončilo (viz ustanovení § 4 odst. 1 věta 

za středníkem zákona o Veřejném ochránci práv, tuto konstrukci rovněž zavedla novela 

č. 381/2005 Sb., před ní vykonával funkci Ochránce do nástupu nového jeho zástupce). 

S přihlédnutím k tomu, že imunita Ochránce má garantovat nezávislost a nestrannost v jeho 

činnosti, je uvedené vymezení logické, neboť jako každá imunita i tato má za cíl chránit samotný 

výkon funkce, není osobním privilegiem konkrétní osoby, která funkci Ochránce momentálně 

vykonává. Proto je chráněn výkon působnosti, nikoli doba funkce.294 

                                                 
293 Viz např. Sládeček, V. Veřejný ochránce práv: česká varianta ombudsmana skutečností. In: Právní rozhledy, 

r. 2001, č. 8, s. 351. 

294  Vládní návrh zákona, kterým došlo k popsané novelizaci, změnu ustanovení § 7 odst. 1 nenavrhoval, sama 

důvodová zpráva proto bližší vysvětlení nové formulace neobsahuje. Srov. k tomu Sládeček, V. Zákon 

o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 94, a Chamráthová, A., Hlouch, L., 

Kliková, A., Svoboda, T. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2019, s. 62. 
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Zákonným následkem případného odsouzení pro trestný čin je pro Ochránce pozbytí 

funkce [viz ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o Veřejném ochránci práv]. Naproti tomu 

předchozí odsouzení pro trestný čin paradoxně není překážkou pro jmenování do funkce, 

neboť Ochráncem může být zvolen každý, kdo je volitelný do Senátu (viz ustanovení § 2 odst. 2 

zákona o Veřejném ochránci práv), tedy občan České republiky, který má právo volit a dosáhl 

věku 40 let (viz čl. 19 odst. 2 Ústavy). Může tak dojít k absurdní situaci, kdy odsouzená osoba 

pozbyde svou funkci Ochránce, ale již neexistuje výslovná legislativní překážka, aby mohla 

do být této funkce obratem opět jmenována (v praxi by však byl takový postup patrně jen stěží 

představitelný). 

Asistent Ochránce přitom paradoxně podmínku bezúhonnosti ke svému jmenování 

splňovat musí (viz ustanovení § 25 odst. 5 zákona o Veřejném ochránci práv). 

De lege ferenda je proto ke zvážení, zdali nepřevzít v tomto ohledu jako vzor slovenskou 

právní úpravu, která požaduje bezúhonnost jako jednu z podmínek pro zvolení verejným 

ochrancom práv.295 Z podstaty a smyslu funkce Veřejného ochránce práv ostatně vyplývá, že by 

mělo jít o osobu s vyšší mírou osobní integrity, jejíž morální vlastnosti dávají záruku, že bude 

funkci řádně vykonávat [srov. k tomu inspirativní ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 564/2001 Z. z., o verejnom ochranci práv]. 

Zákon o Veřejném ochránci práv vstoupil v účinnost dne 28. února 2000, od té doby 

zastávaly funkci tři osoby296, doposud žádná z nich nečelila při výkonu své funkce možnosti 

trestního stíhání. 

                                                 
295 Srov. čl. 151a odst. 4 ústavného zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, a ustanovení § 4 odst. 2 

písm. c), odst. 4 zákona č. 564/2001 Z. z., o verejnom ochranci práv. Pro ilustraci je vhodné rovněž doplnit, 

že slovenský ombudsman nedisponuje žádnou imunitou. 

296 JUDr. Otakar Motejl (ve funkci v letech 2000 až 2010), JUDr. Pavel Varvařovský (ve funkci v letech 2010 

až 2013) a Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. (ve funkci od roku 2014). 
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Z procesního hlediska vykazovala do dne 30. června 2016 právní úprava trestního stíhání 

Veřejného ochránce práv závažný nedostatek, na který upozorňovala již dobová odborná 

literatura.297 Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu ve znění před novelou 

provedenou zákonem č. 163/2016 Sb. muselo být zastaveno trestní stíhání takové osoby, která je 

vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení nebo k jejímuž stíhání je podle zákona 

třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán. 

Uvedené znění však vyhovovalo pouze případům indemnity či procesní imunitě 

s možnými hmotněprávními účinky, neboť v případě první kategorie trestní odpovědnost vůbec 

nevzniká, ve druhém případě je při odepření souhlasu příslušného orgánu trestní stíhání navždy 

vyloučeno, bylo proto logické vytvořit pro tyto situace překážku v podobě věci rozhodnuté 

(rei iudicatae), kterou usnesení o zastavení trestního stíhání představuje. 

Předmětné ustanovení trestního řádu však již nepamatovalo na situace, kdy odepřený 

souhlas znamená pouze dočasnou procesní překážku, jako tomu od počátku bylo u imunity 

Ochránce. V konkrétním důsledku by to znamenalo, že v případě, kdy ještě před nástupem 

do funkce bylo zahájeno trestní stíhání příslušné osoby, musely následně orgány činné v trestním 

řízení žádat ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv o souhlas 

Poslaneckou sněmovnu. Pokud by Sněmovna takový souhlas neudělila, muselo by být trestní 

stíhání Ochránce v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu zastaveno, jinou 

variantu trestní řád neumožňoval. Tímto postupem by však bylo trestní stíhání osoby 

vykonávající funkci Ochránce fakticky navždy vyloučeno (vznikla by překážka věci 

rozhodnuté). 

                                                 
297  Zejména Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, 

r. 2006, č. 3, s. 65. 
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Šlo by tak o zákonodárcem zcela jistě nezamýšlený hmotněprávní důsledek imunity 

konstruované od počátku toliko jako procesní a o popření původního legislativního úmyslu.298 

Lze se ztotožnit s názorem, že nevhodným řešením (rozporným se zásadami oficiality 

a rychlosti) by za dané situace byla úmyslná pasivita orgánů činných v trestním řízení, které by, 

vědomy si popsané situace, o souhlas Poslaneckou sněmovnu ani nepožádaly a vyčkávaly by 

do okamžiku, kdy příslušná osoba přestane vykonávat působnost Ochránce.299 Nicméně lze 

předpokládat, že jde o řešení, o které by se příslušný orgán činný v trestním řízení v praxi 

pravděpodobně pokusil. 

Vzhledem k tomu, že žádná z osob vykonávajících funkci Ochránce v rozhodné době 

možnosti trestního stíhání nikdy nečelila (viz výše), však k praktickému řešení tohoto problému 

nikdy nedošlo. 

Situaci vyřešil zákon č. 163/2016 Sb., který s účinnosti od 1. července 2016 novelizoval 

příslušné ustanovení trestního řádu tak, že k zastavení trestního stíhání nedojde, pokud jde pouze 

o dočasné vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu 

nepřípustné pouze dočasně. V případě již dříve zahájeného trestního stíhání je tato situace nyní 

důvodem pro přerušení trestního stíhání podle ustanovení § 173 odst. 1 písm. d) trestního řádu, 

který překážku věci rozhodnuté nevytváří, neboť jde o dočasný stav.300 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298  Alternativa odepření souhlasu ve fázi prověřování by nečinila potíže, neboť v takovém případě bylo možno 

postupovat podle ustanovení § 159a odst. 2 trestního řádu, tedy odložit trestní věc, což však překážku věci 

rozhodnuté nevytváří. Viz opět i Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. 

In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 3, s. 65. 

299  Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 3, 

s. 65. 

300  Při odepření souhlasu ve fázi prověřování dojde nyní k dočasnému odložení trestního stíhání podle ustanovení 

§ 159b odst. 3 trestního řádu. Ani tento postup překážku věci rozhodnuté nevytváří. 
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4.7.3. Zástupce Veřejného ochránce práv 

Významnou funkcí zřízenou zákonem o Veřejném ochránci práv je rovněž zástupce Ochránce, 

který zastupuje Ochránce v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti a jehož může Ochránce 

mimo jiné pověřit výkonem části své působnosti. K tomu platí pro právní postavení zástupce 

ustanovení zákona o Veřejném ochránci práv obdobně, pokud zákon nestanoví jinak (ustanovení 

§ 2 odst. 4 zákona o Veřejném ochránci práv). Část odborné literatury považuje citované 

ustanovení za zřejmě nejproblematičtější místo právní úpravy obsažené v zákoně o Veřejném 

ochránci práv.301 Již samotný zákonný pojem „právní postavení“ lze z pohledu rozebírané 

problematiky exempce označit za poměrně nejednoznačný.  

V odborné literatuře se totiž objevil názor Vladimíra Sládečka, že analogicky se 

na zástupce Ochránce vztahuje právě i ustanovení o imunitě.302 Takové tvrzení lze ovšem označit 

jako poměrně odvážné. O této konstrukci se nezmiňuje ani důvodová zpráva ani jiná odborná 

literatura a v českém právním řádu by šlo o pojetí unikátní. Trestní imunita je výjimkou 

ze zásady rovnosti občanů, a proto by měla být vždy vykládána zužujícím způsobem. O to 

obezřetněji je na místě v této souvislosti přistupovat k užití analogie. Ta obecně umožňuje 

použití normy pozitivního práva na skutečnost, na niž se ona norma ve svém původním rozsahu 

nevztahuje.303 

V neposlední řadě se autor ani nevyrovnává s citovaným ustanovením § 2 odst. 4 zákona 

o Veřejném ochránci práv, které požaduje, aby ustanovení o právním postavení zástupce 

Ochránce platila obdobně, což je však jiná interpretační metoda nežli analogie. Termín obdobně 

znamená, že určitá ustanovení se vztahují na vymezené právní vztahy v plném rozsahu.304 

                                                 
301 Chamráthová, A., Hlouch, L., Kliková, A., Svoboda, T. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 34. 

302  Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 80. 

303  Viz zejména Kepert, J. Analogie v trestním právu. Praha, Brno: Orbis, 1938, s. 2. 

304 Srov. čl. 41 odst. 1 Legislativních pravidel vlády (schválených usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, 

ve znění pozdějších změn). Viz rovněž Hácha, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. 

A až Ch. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1929, s. 61. Pozor však na to, že archaickým synonymem 

pro pojem analogie je „obdoba“, viz např. Slavíček, J. Úvod ve studium trestního hmotného práva vůbec 

a ve studium rakouského obecného zákonníka trestního ze dne 27. května 1852 zvláště, čili soubor vědomostí, 

kterýchž každé studium positivního i práva trestního vůbec a nadzmíněného zákonníka rakouského zvláště 

pro jich potřebu aneb užitečnost vyhledává. Oddělení prvé: část dogmatický. Praha: Dra. Ed. Grégra – nákladem 

spisovatelovým, 1866, s. 89. Tento termín však nelze zaměňovat s termínem „obdobně“. Dále srov. Eliáš, K. 
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Analogie se využívá v případech mezer v právu, pokud zákonodárce na řešení určitého 

problému nepamatoval. Proto v situaci, kdy zákonodárce v právním předpise výslovně odkáže 

na užití určité části tohoto předpisu, ač tato je primárně určena k řešení jiné otázky, nejedná se 

o mezeru v zákoně v naznačeném smyslu, ale o výslovný příkaz zákonodárce. Nicméně 

v případě zákona o Veřejném ochránci práv nejsou ke škodě věci ustanovení, jichž má být 

ve vztahu k zástupci Ochránce užito obdobně, konkretizována. Není tedy zcela zřejmé, zda má 

zákonodárce na mysli i ustanovení o imunitě. 

Vzhledem k důležitosti postavení zástupce Ochránce a jeho činnosti lze i na něj vztáhnout 

stejné důvody ochrany, jaké svědčí samotnému Ochránci. Výkon jeho činnosti by proto měl být 

podle mého názoru chráněn imunitou. Při současném znění zákona se však kloním k tomu, že by 

mělo být ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 zákona o Veřejném 

ochránci práv interpretováno na osobu zástupce Ochránce obdobně, nikoli analogicky. 

De lege ferenda by ovšem bylo vhodné, aby byla imunita zástupce Ochránce zakotvena 

v zákoně výslovně. 

Pro doplnění je vhodné uvést, že ani žádná z osob, které vykonávaly působnost zástupce 

Ochránce, nečelila do současné doby možnosti svého trestního stíhání. 

V neposlední řadě pak otázka exempce vzniká i u asistentů, kteří mohou být Ochránci 

jmenováni pro plnění úkolů při výkonu jeho působnosti (viz ustanovení § 25 odst. 3 a 6 zákona 

o Veřejném ochránci práv). Vzhledem k tomu, že tyto osoby mohou částečně rovněž vykonávat 

agendu Ochránce, se jeví jako vhodné, aby rovněž oni byli alespoň při výkonu této agendy 

chráněni imunitou. V tomto případě by byl na místě příslušný analogický výklad ustanovení § 7 

odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv, neboť o jeho obdobném využití jako v případě 

zástupce Ochránce zákon nehovoří. 

Není známo, že by některý z asistentů Ochránce byl v minulosti trestně stíhán. 

 

4.7.4. Povinnost mlčenlivosti 

Stejně jako v případě poslanců a senátorů či soudců Ústavního soudu je součástí exempce 

Veřejného ochránce práv jeho mlčenlivost (viz ustanovení § 7 odst. 2 zákona o Veřejném 

ochránci práv). 

                                                                                                                                                             
Obdoba (Poznámky k analogii v právu). In: Právník, r. 2003, č. 2, s. 98. 
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Zatímco však v případě prvně jmenovaných je mlčenlivost formulována jako jejich právo 

(srov. čl. 28 a čl. 86 odst. 3 Ústavy),305 je mlčenlivost uložená Veřejnému ochránci práv 

koncipovaná jako povinnost.306 Není tedy na osobním rozhodnutí Ochránce, zdali tuto 

mlčenlivost prolomí či nikoli. Při porušení této povinnosti může nést odpovídající právní 

následky, včetně postihu pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji 

podle ustanovení § 180 odst. 2 trestního zákoníku. 

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na skutečnosti, o nichž se ochránce dozvěděl 

při výkonu funkce, a to i po ukončení výkonu funkce. Vedle Ochránce chrání tento institut i další 

osoby (resp. údaje o nich), které se na Ochránce obracejí či v jejichž prospěch Ochránce 

intervenuje.307 Povinnost zavazuje nejen Ochránce, ale i zaměstnance jeho kanceláře. Vzhledem 

k výše citovanému ustanovení § 2 odst. 4 zákona o Veřejném ochránci práv je povinností 

mlčenlivosti vázán i jeho zástupce. 

Povinnosti mlčenlivosti může Ochránce, jeho zástupce nebo zaměstnance jeho kanceláře 

zprostit předseda Poslanecké sněmovny (viz ustanovení § 7 odst. 3 zákona o Veřejném ochránci 

práv). 

 

4.8. Obviněný vydaný cizím státem 

Za imunitu svého druhu lze u osoby vydané cizím státem k trestnímu stíhání považovat 

i nemožnost zbavit jí osobní svobody, podat na tuto osobu obžalobu nebo návrh na potrestání, 

vést proti ní trestní stíhání před soudem či na ní vykonat trest nebo ochranné opatření pro jiný 

skutek spáchaný před jejím vydáním, než pro který byla vydána (viz ustanovení § 85 odst. 1 

zákona o mezinárodní justiční spolupráci). 

                                                 
305 Srov. však Langášek, T. in Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 847, 

podle něhož je toto právo pouze speciálně formulovaná povinnost. Již však neuvádí, jaké jsou případné následky 

porušení této povinnosti. 

306 K tomu však srov. povinnost Ochránce soustavně seznamovat veřejnost se svou činností a s poznatky, které z této 

činnosti vyplynuly (viz ustanovení § 23 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv). Na tuto protichůdnost 

upozorňuje část odborné literatury, viz např. Hrabcová, D. Několik úvah o činnosti veřejného ochránce práv 

v České republice. In: Hrabcová, D. (ed.) Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti. Sborník 

příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. Brno: MU a Kancelář 

Veřejného ochránce práv, 2002, s. 55. 

307 Srov. Sládeček, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 95. 
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Uvedené pravidlo se neuplatní vždy. Může do něj zasáhnout jednak vydávající stát, 

pokud se vzdá uplatnění zásady speciality anebo udělí dodatečný souhlas s rozšířením vydání 

i na jiný skutek, jednak sama vydávaná osoba, která se v řízení o svém vydání v cizím státu vzdá 

práva na uplatnění zásady speciality všeobecně nebo ve vztahu ke konkrétnímu skutku, případně 

se práva na uplatnění zásady speciality vzdá po svém vydání. 

Mohou nastat i okolnosti objektivního charakteru, k nimž přispěje (úmyslně 

či opomenutím) vydávaná osoba, pokud území České republiky opustí a následně se dobrovolně 

vrátí zpět nebo je na území České republiky dopravena jiným zákonným způsobem, či se 

na území České republiky zdržuje po uplynutí 45 dnů po svém propuštění z vazby, výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo po ukončení výkonu ochranného opatření spojeného 

se zbavením osobní svobody, ačkoli má možnost území České republiky opustit. 

Jedná se tedy o částečnou procesní exempci. 

 

4.9. Stát a územní samosprávné celky  

Stejně jako trestní zákoník, ani zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neobsahuje 

pozitivní výčet osob, vůči nimž působí. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob pouze mimo jiné uvádí, že zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti 

právnických osob, aniž by však blíže specifikoval, jaké znaky má taková osoba mít, aby mohla 

být považována za právnickou. 

V tomto ohledu je třeba vyjít zejména z jiných právních předpisů, potažmo odborné 

literatury, případně judikatury. Občanský zákoník považuje za právnickou osobu organizovaný 

útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná 

(ustanovení § 20 odst. 1 občanského zákoníku).308 

                                                 
308 Blíže k současnému pojetí právnických osob srov. např. Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část. § 1 

až 654.  Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 153 a násl., či Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský 

zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 až 117. Praha: Leges, 2013, s. 267 a násl.: Beran, K. Trestní odpovědnost 

právnických osob z hlediska teorie fikce. In: Trestněprávní revue, r. 2014, č. 5, s. 107, Beran, K. Trestní 

odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2014, č. 7 a 8, 

s. 179, a Šámal, P., Eliáš, K. Několik poznámek k článku “Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu 

nového občanského zákoníku”. In: Trestněprávní revue, r. 2015, č. 3, s. 59. 
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Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob naopak výslovně uvádí výčet osob, 

na něž se působnost zákona nevztahuje (viz ustanovení § 6 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). Těmi jsou: 

- Česká republika a 

- územní samosprávné celky, ovšem pouze při výkonu veřejné moci, 

a to včetně jejich organizačních složek a subjektů státu mající obdobné postavení jako 

organizační složky státu. 

Již na první pohled je přitom zřejmé, že uvedený výčet není taxativní. V souladu 

s mezinárodní zásadou suverenity (svrchovanosti) nelze na základě zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob postihnout ani žádný cizí stát či jeho organizační složky. Za ty 

lze patrně považovat i diplomatické mise a rovněž stálé mise členských států při mezinárodních 

organizacích.309 Podle této zásady totiž žádný stát nemůže být podřízen moci jiného státu ani 

žádné vnější moci, tedy ani trestněprávní pravomoci jiného státu.310 V úvahu přichází toliko 

odpovědnost mezinárodní.311 Uvedené lze vztáhnout i na mezinárodní organizace (Organizace 

spojených národů, NATO, Rada Evropy apod.).312 

                                                 
309 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 191. 

310 Malenovský, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu 

českému. 5. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2008, s. 19 a násl. K historickému vývoji státní 

imunity srov. zejm. Kudrna, J. Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance? Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2018, s. 1 a násl. Ze zahraniční literatury viz např. Fox, H., Webb, P. The law of state immunity. 

Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 1 a násl., Yang, X. State immunity in International 

Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 1 a násl., či Trapp, K. N. State responsibility 

for International Terrorism. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 1 a násl. 

311 K mezinárodním následkům protiprávního jednání srov. např. Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo 

veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 373 a násl., či Aust, H. P. Complicity and the Law of State 

Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 

312  Srov. k tomu Kudrna, J. Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance? Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2018, s. 28 a násl. 



166 

Státy jsou suverénní a nemohou podléhat legislativní, administrativní ani soudní 

pravomoci jiného státu, tato imunita státu vyplývá z mezinárodního obyčejového práva a byla 

potvrzena i v některých mezinárodních úmluvách (Evropská úmluva o imunitě států z roku 1972 

či Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách státu a jejich majetku z roku 1994).313 

V případě České republiky se tedy jedná o hmotněprávní exempci bez výjimky, 

u územních samosprávných ceků pouze tehdy, pokud vykonávají veřejnou moc (viz dále). 

V obou případech platí, že trestní odpovědnost nemůže u těchto subjektů ani vzniknout. 

Legální definici organizačních složek právní řád neobsahuje, podle odborné literatury jde 

o právní útvary, které zabezpečují funkce státu na území České republiky, tj. činnost spadající 

pod výkon soudní, výkonné a zákonodárné moci.314 

Organizačními složkami státu jsou podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku 

České republiky“), podle něhož jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní 

úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář 

prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, 

Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o nichž tak 

stanoví jiný právní předpis či zákon o majetku České republiky, tedy například Úřad pro ochranu 

osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace či Správa úložišť radioaktivního odpadu 

(viz i ustanovení § 51 zákona o majetku České republiky). 

                                                 
313  Viz Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 93. Dále srov. např. Caban, P. Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států 

a jejich majetku. In: Právní rozhledy, r. 2006, č. 24, s. 875, či Caban, P. Jurisdikční imunity států. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakladatelství IFEC, 2007. 

314  Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 120. Srov. z tohoto zdroje i výklad dále v textu této kapitoly. 
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Obdobné postavení jako organizační složka státu má podle tohoto ustanovení Kancelář 

Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu (ustanovení § 3 odst. 1 věta za středníkem zákona 

o majetku České republiky). Ministerstvům jsou podřízeny i další organizační složky státu, 

například Finanční správa České republiky, tj. Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční 

ředitelství a finanční úřady, státní veterinární ústavy atd. Dalšími správními úřady s celostátní 

působnosti jsou například Energetický regulační úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

Český telekomunikační úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže či Úřad vlády České republiky. 

Zákon o majetku České republiky výslovně stanoví, že organizační složka státu není 

právnickou osobou (viz ustanovení § 3 odst. 2 zákona o majetku České republiky).315 

Trestně odpovědné nemohou být ani správní úřady s celostátní působnosti, mezi které 

řadíme například Českou inspekci životního prostředí, Českou školní inspekci, Puncovní úřad, 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Úřad 

pro civilní letectví, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český 

metrologický institut, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Drážní úřad či Generální 

ředitelství cel. 

Územní odborné správní úřady rovněž nepodléhají trestní odpovědnosti. Patří mezi ně 

například obvodní báňský úřad, katastrální úřad, okresní správa sociálního zabezpečení 

či hasičský záchranný sbor. 

Trestní odpovědnost nemůže vzniknout ani u nezávislých správních úřadů, mezi něž patří 

například Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání či Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

Trestní odpovědnosti nepodléhají ani samy orgány činné v trestním řízení, tj. soudy, 

státní zastupitelství a Policie České republiky. 

                                                 
315  Citované ustanovení pracuje s legislativní zkratkou „organizační složka“, kterou zavádí v ustanovení § 3 odst. 1 

in principio zákona o majetku České republiky. Pod tuto zkratku však, zřejmě omylem, zákonodárce nezahrnul 

„zařízení státu mající obdobné postavení jako organizační složka“, ačkoli s tímto termínem ve stejném 

ustanovení ve větě za středníkem pracuje. Naopak související zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zavádí v ustanovení § 1 písm. d) legislativní 

zkratku „organizační složka státu“ svědomitěji, neboť pod ni podřazuje i „zařízení státu mající obdobné 

postavení jako organizační složka“. Zastávám proto názor, že jde pouze o opomenutí zákonodárce a dosah 

ustanovení § 3 odst. 2 zákona o majetku České republiky lze vztáhnout i na tato subjekty (toto označení se jeví 

vhodnějším, než zákonodárcem zvolený pojem „zařízení“). 
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Naopak však je možné trestně stíhat například Českou národní banku, neboť ustanovení 

§ 1 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, výslovně stanovuje, že Česká národní 

banka je právnickou osobou (v původním návrhu zákona však bylo navrhováno její vynětí). Dále 

lze trestně stíhat například i Českou advokátní komoru, Exekutorskou komoru, Notářskou 

komoru, Českou lékařskou komoru, České dráhy, Českou televizi, Český rozhlas, Českou 

tiskovou kancelář, Národní galerii, zdravotní pojišťovny, nemocnice či politické strany. 

V případě územně samosprávných celků (obce, kraje, hlavní město Praha) je dělítkem 

mezi trestní odpovědností a beztrestností těchto subjektů coby právnických osob skutečnost, 

zdali se předmětného jednání dopustily při výkonu veřejné moci. Veřejnou mocí je taková moc, 

která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech jiných subjektů, přičemž tyto subjekty 

nejsou v rovnoprávném postavení s orgánem veřejné moci a obsah rozhodnutí tohoto orgánu 

nezávisí od vůle subjektů, o jejichž právech či povinnostech je rozhodováno.316 

Pokud je v uvedeném smyslu rozhodujícím orgánem orgán územního samosprávného 

celku, jde o výkon veřejné moci a za tato jednání nelze územně samosprávný celek trestně stíhat. 

O výkon veřejné moci jde jak v případech samostatné působnosti, tak i v případech přenesené 

působnosti. 

Doposud není znám případ odsouzeného či i jen trestně stíhaného územně 

samosprávného celku. 

 

4.10. Některé procesní a hmotněprávní souvislosti exempce 

Existence překážky v podobě hmotněprávní či procesněprávní exempce má rovněž zákonem 

předpokládané důsledky v rámci probíhajícího trestního řízení. 

V případě hmotněprávní exempce je především na místě probíhající trestní řízení 

odpovídajícím způsobem ukončit, a to v závislosti na konkrétní fázi trestního řízení odložením 

trestní věci či zastavením trestního stíhání obviněného, neboť příslušná osoba nemůže za své 

jednání trestní odpovědnost vůbec nést, a to ani v budoucnu. 

                                                 
316  Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, publikované pod č. 3/1993-u. 

ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. 
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Procesní nestíhatelnost má za následek dočasnou nucenou pasivitu ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, a proto je nutno probíhající trestní řízení do odpadnutí této překážky 

předepsaným způsobem pozastavit, buď dočasným odložením trestní věci či přerušením 

trestního stíhání obviněné osoby. S tím souvisí rovněž okolnost, že po dobu tohoto pozastavení 

neběží promlčecí doba trestní odpovědnosti. 

Pokud vznikne pochybnost o tom, zda či do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení, předepisuje trestní řád povinnost předložit tuto otázku k rozhodnutí 

Nejvyššímu soudu, jiný orgán není oprávněn ji posuzovat, a to ani jako otázku předběžnou. 

 

4.10.1. Zastavení a přerušení trestního stíhání, odložení a dočasné odložení trestní věci 

Hmotněprávní exempce (beztrestnost) zakládá nepřípustnost trestního stíhání [viz ustanovení 

§ 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu]. Trestní stíhání nelze v takovém případě zahájit, a pokud 

bylo zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno podle ustanovení § 172 odst. 1 

písm. d) trestního řádu, a to i v případě, že je věc projednávána v hlavním líčení (nedochází zde 

ke zproštění obžaloby, neboť na tuto situaci nedopadá žádný z důvodů uvedených v ustanovení 

§ 226 trestního řádu). Zastavení trestního stíhání vytváří překážku věci rozhodnuté (rei 

iudicatae). 

Před zahájením trestního stíhání, tedy ve fázi prověřování, dojde k odložení trestního 

stíhání podle ustanovení § 159a odst. 2 trestního řádu. Pokud je však věc vedena proti více 

osobám a hmotněprávní exempce se týká pouze některé osoby či osob, neuvádí trestní řád 

pro takovou situaci žádný specifický postup. Podle ustanovení § 159a trestního řádu se totiž věc 

odkládá jako celek, tedy pouze tehdy, pokud nelze vést trestní řízení proti žádné osobě. Nelze 

odložit pouze část trestní věci. 

Z hlediska jistoty se však jeví jako vhodné, aby policejní orgán či státní zástupce vyloučil 

ze společného řízení tu část týkající se osoby, u níž je překážka hmotněprávní exempce, 

a v tomto vyloučeném řízení věc odložil postupem podle ustanovení § 159a trestního řádu. 
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Stejně je na místě i v případě procesněprávní exempce s hmotněprávními účinky, 

neboť pokud nebyl souhlas oprávněného orgánu dán, nejde pouze o dočasné vynětí, ani není 

trestní stíhání pro nedostatek souhlasu nepřípustné pouze dočasně [srov. a contrario ustanovení 

§ 11 odst. 1 písm. c), ustanovení § 159b odst. 3 a ustanovení § 173 odst. 1 písm. d) trestního 

řádu]. Podle současného výkladu je takovou exempcí pouze imunita soudců obecných soudů 

(viz ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, srov. k tomu však výklad v příslušné 

kapitole). 

Procesněprávní exempce (nestíhatelnost) je ve fázi vyšetřování, tedy po zahájení 

trestního stíhání, důvodem pro přerušení tohoto trestního stíhání podle ustanovení § 173 odst. 1 

písm. d) trestního řádu. Ve fázi prověřování policejní orgán zahájení trestního stíhání ve smyslu 

ustanovení § 159b odst. 3 trestního řádu dočasně odloží. Pominou-li důvody pro toto dočasné 

odložení, policejní orgán trestní stíhání neprodleně zahájí (ustanovení § 159b odst. 6 trestního 

řádu). 

Procesní následky související s existencí hmotněprávní či procesněprávní exempce 

nevykazují podle mého názoru v současné době výraznější nedostatky. Do dne 30. června 2016 

tomu však tak ve vztahu k úpravě trestního stíhání Veřejného ochránce práv nebylo. 

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem 

č. 163/2016 Sb. muselo být zastaveno trestní stíhání takové osoby, která je vyňata z pravomoci 

orgánů činných v trestním řízení nebo k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, 

jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán. 

Uvedené znění však plně vyhovovalo pouze případům indemnity či procesní imunitě 

s hmotněprávními účinky, neboť v případě první kategorie trestní odpovědnost vůbec nevzniká, 

ve druhém případě je při odepření souhlasu příslušného orgánu trestní stíhání navždy vyloučeno. 

Logické proto bylo vytvořit pro tyto případy překážku v podobě věci rozhodnuté (rei iudicatae), 

kterou usnesení o zastavení trestního stíhání vytváří. Předmětné ustanovení však nepamatovalo 

na situace, kdy odepřený souhlas znamená pouze dočasnou procesní překážku, jako tomu je 

u imunity Veřejného ochránce práv (a nyní již i u poslanců, senátorů, soudců Ústavního soudu 

i prezidenta republiky). 
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V případě, že by ještě před nástupem do funkce bylo zahájeno trestní stíhání příslušné 

osoby, musely by následně orgány činné v trestním řízení žádat o souhlas Poslaneckou 

sněmovnu coby oprávněný orgán, který dává s trestním stíháním Veřejného ochránce práv 

souhlas (viz ustanovení § 7 odst. 1 zákona o Veřejném ochránci práv). Pokud by Sněmovna 

takový souhlas neudělila, bylo jediným procesním řešením této situace zastavení trestního stíhání 

Ochránce v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu (jiné řešení trestní řád 

neznal). 

Uvedeným postupem by však byla vytvořena překážka věci rozhodnuté a trestní stíhání 

by tak bylo navždy vyloučeno. Takový postup by šel proti smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona 

o Veřejném ochránci práv, které požaduje vyloučení trestního stíhání pouze po dobu výkonu 

funkce. Šlo tak o zákonodárcem zcela jistě nezamýšlený hmotněprávní důsledek procesní 

imunity a popření jeho úmyslu při konstruování parametrů imunity Veřejného ochránce práv.317 

V praxi však k řešení tohoto problému nikdy nedošlo, neboť žádná z osob vykonávajících 

funkci Veřejného ochránce práv v rozhodné době trestnímu stíhání nečelila. 

Situaci vyřešil zákon č. 163/2016 Sb., který s účinnosti od 1. července 2016 novelizoval 

ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu tak, že k zastavení trestního stíhání nedojde, 

pokud jde pouze o dočasné vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro nedostatek souhlasu 

oprávněného orgánu nepřípustné pouze dočasně. V případě již dříve zahájeného trestního stíhání 

je tento stav nyní důvodem pro přerušení trestního stíhání podle ustanovení § 173 odst. 1 

písm. d) trestního řádu, který překážku věci rozhodnuté nevytváří, neboť jde pouze o dočasný 

stav.318 

 

 

 

 

                                                 
317  Alternativa odepření souhlasu ve fázi prověřování nečinila potíže, neboť v takovém případě bylo možno 

postupovat podle ustanovení § 159a odst. 2 trestního řádu, tedy odložit trestní věc, což však překážku věci 

rozhodnuté nevytváří. Viz k tomu blíže Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. 

In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 3, s. 65. 

318  Při odepření souhlasu ve fázi prověřování dojde k dočasnému odložení trestního stíhání podle ustanovení § 159b 

odst. 3 trestního řádu. 
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4.10.2. Stavení promlčecí doby trestní odpovědnosti 

Procesní exempce (nestíhatelnost) je rovněž důvodem ke stavení promlčecí doby trestní 

odpovědnosti, neboť jde o zákonnou překážku, pro kterou není možno postavit pachatele 

před soud [viz ustanovení § 34 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, který místo pojmu „stavení 

promlčecí doby“ používá formulaci „Do promlčecí doby se nezapočítává…“].  

Tuto otázku není třeba řešit v případě hmotněprávní exempce, neboť zde trestní 

odpovědnost vůbec nevzniká (pachatel není za své jednání odpovědný), a proto ani nemůže počít 

běh promlčecí doby. 

Poměrně specifická situace vzniká v případě procesní exempce, která může mít 

hmotněprávní účinky. Takovou byla zejména trestní odpovědnost poslanců, senátorů a soudců 

Ústavního soudu podle čl. 27 odst. 4 Ústavy, resp. čl. 86 odst. 1 Ústavy ve znění účinném 

do 31. května 2013. V současné době se odborná teorie kloní k tomu, že takovou exempcí je 

i imunita soudců obecných soudů (viz ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, 

srov. k tomu však výklad v příslušné kapitole). 

Podstata takové exempce spočívá v tom, že trestní odpovědnost sice vzniká, 

ale bez souhlasu příslušného orgánu (Poslanecká sněmovna, Senát, prezident republiky) není 

možné trestní stíhání zahájit či v něm pokračovat a trestní stíhání je v takovém případě navždy 

vyloučeno. Z toho vyplývá, že orgány činné v trestním řízení již nikdy nebudou mít šanci 

postavit pachatele před soud a vynést odsuzující rozsudek. 

Stále se však jedná toliko o procesní nestíhatelnost (resp. specifický hmotněprávní 

následek procesní nestíhatelnosti), nikoli beztrestnost, což znamená, že i v případě odepření 

souhlasu příslušného orgánu běží nadále promlčecí doba. Praktický důsledek však tato situace 

patrně mít nebude, s výjimkou extrémních a zcela zřejmě hypotetických až absurdních případů, 

kdy orgán činný v trestním řízení například zjistí, že osoba, u níž žádal příslušný orgán o souhlas 

s jejím trestním stíháním, ve skutečnosti nevykonávala takovou funkci, u níž by byl takový 

souhlas zapotřebí a lze ji trestně stíhat i bez něj. V praxi si však takovou situaci lze představit jen 

stěží. 
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4.10.3. Rozhodnutí Nejvyššího soudu podle ustanovení § 10 odst. 2 trestního řádu 

Trestní řád upravuje specifickým postupem situaci, kdy vznikne pochybnost o tom, 

zda nebo do jaké míry je některá osoba vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. 

Příslušný k rozhodování o této otázce je pouze Nejvyšší soudu, a to na návrh dotčené 

osoby, státního zástupce nebo soudu (viz ustanovení § 10 odst. 2 trestního řádu). Stejně je 

potřeba postupovat, vznikne-li pochybnost, zda je ke stíhání určité osoby podle zákona třeba 

souhlasu oprávněného orgánu, v takovém případě se uvedené ustanovení aplikuje analogicky. 

Jedná se o jednu z výjimek posuzování předběžných otázek ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 

trestního řádu, tuto otázku si tedy orgány činné v trestním řízení samy posoudit nemohou a musí 

se s ní obrátit na Nejvyšší soud.319 

Řízení podle ustanovení § 10 odst. 2 trestního řádu lze proto považovat za výjimečnou 

situaci, kdy může Nejvyšší soud zásadním způsobem vstoupit do řízení, které dosud nedospělo 

do fáze dovolání, ačkoli je ve svém rozhodování omezen „pouze“ na řešení otázky existence 

hmotněprávní či procesněprávní exempce. Obdobně výjimečným institutem je dále stížnost 

pro porušení zákona, kterou může v kterékoli fázi řízení podat k Nejvyššímu soudu ministr 

spravedlnosti (srov. ustanovení § 266 a násl. trestního řádu). 

Návrh adresovaný Nejvyššímu soudu nemusí splňovat žádné speciální formální 

požadavky, lze proto vycházet z obecných ustanovení trestního řádu pro podání (viz ustanovení 

§ 59). Navrhovatel by měl zejména popsat skutek, pro který je trestní řízení vedeno, důvod 

pochybností o tom, zda je dotčená osoba vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení 

a dále i argumenty, proč se podle jeho názoru na určitou osobou vztahuje či nevztahuje 

hmotněprávní či procesněprávní imunita. Dotčenou osobou je ta, které má vynětí svědčit. 

V soustavě státního zastupitelství je příslušným k podání návrhu Nejvyššímu soudu 

dozorový státní zástupce, který má povinnost zaslat stejnopis svého návrhu i Nejvyššímu 

státnímu zastupitelství.320 Nejvyšší soud může rozhodovat pouze na základě návrhu, nikoli sám 

na základě vlastních zjištění. Vzhledem k zásadnímu dopadu tohoto rozhodnutí na celé trestní 

řízení lze však de lege ferenda zavedení této možnosti doporučit. 

                                                 
319  Viz Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 195, a rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98, publikovaný pod č. 55/2000-II Sb. rozh. tr. 

a v časopise Právní rozhledy, r. 2000, č. 6, s. 271. 

320  Viz čl. 1 odst. 2 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, ze dne 21. září 

2009. 
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Uvedený postup se vztahuje i na řízení vedeném proti mladistvým či právnickým 

osobám, neboť zákon o soudnictví ve věcech mládeže ani zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob vlastní ustanovení v tomto ohledu neobsahují. 

Nejvyšší soud může svým rozhodnutím konstatovat existenci hmotněprávní exempce 

(indemnity), tedy faktickou beztrestnost osoby, o níž se jedná, případně existenci procesněprávní 

imunity, tedy toliko nestíhatelnost, která bývá spojená s nutností požádat příslušný orgán 

(Poslanecká sněmovna, Senát, prezident republiky) o souhlas s trestním stíháním konkrétní 

osoby. K tomuto postupu je následně nutno přistoupit neprodleně.321 V opačném případě 

Nejvyšší soud rozhodne, že dotčené osobě exempce nesvědčí. 

Nejvyšší soud rozhoduje v tomto případě usnesením, proti němuž není přípustná stížnost, 

neboť tak trestní řád výslovně nepřipouští (ustanovení § 141 odst. 2 trestního řádu). Potenciální 

vnitrostátní obranou je již pouze podání stížnosti k Ústavnímu soudu. 

Postup podle ustanovení § 10 odst. 2 trestního řádu je v praxi využíván poměrně zřídka. 

Široce byl odbornou i laickou veřejností diskutován zejména v letech 2012 a 2013, kdy Nejvyšší 

soud rozhodl o vynětí poslance Víta Bárty, resp. poslanců Ivana Fuksy, Petra Tluchoře a Marka 

Šnajdra. 

 

4.11. Shrnutí a návrhy de lege ferenda 

Po dlouhou dobu se v odborné literatuře nesly úvahy de lege ferenda v duchu požadavků 

na zúžení rozsahu imunity prezidenta republiky a členů Parlamentu (a s tím související zúžení 

rozsahu imunity soudců Ústavního soudu). V tomto ohledu k požadované změně přijetím 

ústavního zákona č. 98/2013 Sb. již došlo, a dá se proto konstatovat, že rozsah imunity je 

u těchto osob minimálně odbornou veřejností dnes přijímán jako poměrně uspokojivý. 

                                                 
321  Srov. rozsudek vojenského senátu Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 19. září 1991, sp. zn. Tzv 84/91, publikovaný 

pod č. 41/1992 Sb. rozh. tr., rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98, publikovaný 

pod č. 55/2000-I Sb. rozh. tr. a v časopise Právní rozhledy, r. 2000, č. 6, s. 271. 
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Uvažovat lze o změně orgánu, který dává souhlas s trestním stíháním soudců Ústavního 

soudu, neboť v současné době je tímto orgánem Senát, tedy orgán moci zákonodárné, 

který v rozporu se zásadou brzd a protiváh požívá vůči orgánu moci soudní poměrně citlivou 

pravomoc. Patrně je na místě, aby takovým orgánem byl sám Ústavní soud. Zatím nenastal 

případ, kdy by byl Senát požádán o souhlas s trestním stíháním soudce Ústavního soudu, 

proto v tomto ohledu chybí konkrétní zkušenost. 

Jako vhodné se rovněž jeví to, aby byla společně upravena imunita soudců obecných 

soudů a soudců Ústavního soudu, neboť nyní je úprava roztříštěna. Imunita soudců Ústavního 

soudu je upravena na ústavní úrovni (viz čl. 86 odst. 1 Ústavy), zatímco imunita soudců 

obecných soudů toliko běžným zákonem (viz ustanovení § 76 odst. 1 zákona o soudech 

a soudcích). 

Je přitom paradoxní, že jsou to právě soudci obecných soudů, kteří při současné úpravě 

požívají imunitu v širším rozsahu nežli soudci Ústavního soudu. Těm byla totiž zúžena 

na procesní exempci bez možných hmotněprávních důsledků, stejně jako ve stejné době imunita 

poslanců a senátorů. Imunita soudců obecných soudů je však v současné době procesněprávní 

exempcí s možnými hmotněprávními následky, pokud prezident republiky nedá souhlas 

s trestním stíháním soudce. Ačkoli je tato konstrukce v současné době souhlasně přijímána 

odbornou literaturou, zákon sám tak vysloveně nestanoví, neboť chybí standardní zmínka 

o následku v případě odepření souhlasu s trestním stíháním (např. „…trestní stíhání je po dobu 

funkce vyloučeno“ či „trestní stíháno je navždy vyloučeno“). 

Doporučit tak lze jednu úpravu imunity pro všechny soudce na ústavní úrovni, která by 

odpovídala procesněprávní exempci bez možných hmotněprávních následků. 

Patrně vhodné by bylo vhodné zachovat požadavek na souhlas příslušného orgánu 

s trestním stíháním i po skončení funkce, pokud měla trestná činnost spojitost s výkonem funkce, 

aby se předešlo odplatám za předchozí rozhodovací činnost soudce. 
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Soudci nepožívají privilegia beztrestnosti pro své hlasování (ačkoli v senátu či plénu 

hlasují) či pro své projevy učiněné při výkonu své funkce. Tato jednání jsou chráněna toliko 

běžnou imunitou. Lze přitom poukázat na nedávný případ, kdy prezident republiky veřejně 

zvažoval podání kárné žaloby na soudce Vrchního soudu v Praze coby odvolacího soudu 

v konkrétní věci za jeho rozhodnutí (resp. domnělé rozhodnutí, neboť v dané kauze rozhodoval 

senát, nikoli samosoudce a v souladu se zásadou tajného hlasování nebylo zřejmé, kdo jak 

hlasoval).322 Vhodná imunita by samozřejmě nemohla zabránit výroky tohoto typu pronášet, 

nicméně by zachovala soudcům všech soudů klidný prostor na jejích práci. 

Uvažovat lze i o zavedení imunity pro přísedící. Lze na ně totiž vztáhnout stejné důvody, 

pro něž svědčí imunita soudcům profesionálům, tedy zachování nestranného, nerušeného 

a nezávislého výkonu jejich funkce. Při hlasování má hlas přísedícího stejnou váhu jako hlas 

předsedy senátu, tedy soudce profesionála. Dva přísedící mohou tedy předsedu senátu 

přehlasovat. De lege ferenda lze proto uvažovat o zavedení imunity v obdobném rozsahu, 

jaká svědčí soudcům profesionálům, tedy pro úřední činy.  

Na ústavní úrovni by bylo vhodné rovněž zakotvit i postavení Veřejného ochránce práv, 

a to zejména s ohledem na důležitost a význam této funkce jakožto protipólu většiny orgánů 

veřejné správy. U veřejného ochránce práv lze rovněž de lege ferenda zvážit, zdali by jedna 

z podmínek pro zvolení do této funkce neměla být bezúhonnost, jako je tomu například 

ve slovenské právní úpravě, která požaduje bezúhonnost jako jednu z podmínek pro zvolení 

verejným ochrancom práv [srov. ustanovení § 4 odst. 2 písm. c), odst. 4 zákona č. 564/2001 

Z. z.]. 

Doporučit lze rovněž výslovné zakotvení imunity zástupce Veřejného ochránce práv, 

neboť tuto současná podoba zákona neobsahuje, přitom zástupce vykonává obdobnou funkci 

jako sám Ochránce. V odborné literatuře se objevil názor, že ustanovení o imunitě se na zástupce 

Veřejného ochránce práv vztahuje analogicky (srov. výklad u příslušné kapitoly). Takový názor 

je však poměrně odvážný a má-li se s analogií při výkladu právních předpisů šetřit, platí totéž 

dvojnásob pro analogické zavádění imunity u osob, kterým ji nesvěřil zákonodárce výslovně 

v právním předpisu. 

                                                 
322  Viz např. článek Prezident zvažuje podání kárné žaloby na soudce Zelenku kvůli kauze Rath, publikovaný dne 

24. ledna 2017 na webu www.ceska-justice.cz. 
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Stále živé jsou rovněž myšlenky o zavedení imunity členů vlády jakožto silně 

exponovaných politických osob, vůči nimž je vytvářen nátlak často v podobě trestních oznámení 

či i trestních stíhání, ačkoli se jedná o činy ryze politické (úřední) povahy. Tyto naznačené 

argumenty by bylo možno vztáhnout i na zastupitele územně samosprávných celků, u nichž 

rovněž v posledních letech stoupá počet trestních stíhání, stejně tak ovšem roste počet 

zprošťujících rozsudků.  



178 

5. Věcná působnost 

5.1. Obecně k věcné působnosti 

Věcná (předmětná) působnost vymezuje okruh společenských vztahů, na které se trestněprávní 

předpisy vztahují. 

Ačkoli v odborné literatuře není věcné působnosti věnována výraznější pozornost, lze 

právě ji považovat za působnost výchozí. Právě prostřednictvím věcné působnosti totiž 

společnost, potažmo zákonodárce jako její volený reprezentant, dává najevo, která jednání 

považuje za tak závažná (společensky škodlivá, podle dřívějšího pojmosloví společensky 

nebezpečná), že je na místě, aby byla označena jako trestné činy (již samo toto označení určitého 

činu má značný difamující charakter), státem trestně stíhána a sankcionována, včetně 

nejpřísnějšího trestu odnětí svobody. Věcná působnost proto velmi úzce souvisí s celkovou 

trestní politikou státu, resp. z ní vychází. 

Obecně lze říci, že věcná působnost českých hmotněprávních trestních zákonů se 

vztahuje na taková jednání, jejichž míra společenské škodlivosti způsobuje, že vyvození 

odpovědnosti podle jiných právních předpisů již nepřipadá v úvahu a je na místě jejich postih 

trestněprávními prostředky (srov. k tomu ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku). K postihu 

podle trestního zákoníku však musí být trestnost činu stanovena zákonem dříve, než byl spáchán 

(viz ustanovení § 1 trestního zákoníku). 

U trestních procesních předpisů řeší věcná působnost otázku jejich účelu, tedy jaká řízení 

se podle nich řídí, vůči komu lze podle nich postupovat a pro jaká jednání. 

 

5.2. Trestní zákoník 

V případě hmotněprávních předpisů jde zejména o zájmy chráněné trestním právem, tedy 

zejména trestním zákoníkem, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a zákonem o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Tyto zájmy jsou konkretizovány v celkem třinácti hlavách 

zvláštní části trestního zákoníku a individualizovány ve skutkových podstatách jednotlivých 

trestných činů (viz dále).323 

                                                 
323 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 81. 
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Věcná působnost úzce souvisí také se zásadami univerzality a ochrany (viz ustanovení 

§ 7 a 8 trestního zákoníku a ustanovení § 4 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), 

neboť jde o to, zda konkrétní ustanovení trestního zákona chrání kromě českých zájmů i zájmy 

cizí, ať už státní, veřejné či individuální.324 Tímto způsobem jsou tak například chráněny i jiné 

než pouze tuzemské peníze a platební prostředky (viz ustanovení § 238 trestního zákoníku). 

Po vstupu České republiky do Evropské unie jsou chráněny i zájmy tohoto společenství 

(viz zejména trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie podle ustanovení § 260 

trestního zákoníku).  

Konkrétně jsou jednání, jež lze považovat za trestné činy, zákonodárcem rozdělena 

do třinácti základních skupin tvořících zájmy, které jsou trestním zákoníkem chráněny: 

1. Život a zdraví (hlava I, ustanovení § 140 až 167 trestního zákoníku). 

2. Svoboda, ochrana osobnosti, soukromí a listovního tajemství (hlava II, ustanovení 

§ 168 až 184 trestního zákoníku). 

3. Lidská důstojnost v sexuální oblasti (hlava III, ustanovení § 185 až 193b trestního 

zákoníku). 

4. Rodina a děti (hlava IV, ustanovení § 194 až 204 trestního zákoníku). 

5. Majetek (hlava V, ustanovení § 205 až 232 trestního zákoníku). 

6. Měna, platební prostředky (platební karta, šek, směnka apod.), plnění daňových 

povinností, závazná pravidla tržní ekonomiky, oběh zboží s cizinou, průmyslová 

práva a autorské právo (hlava VI, ustanovení § 233 až 271 trestního zákoníku). 

7. Život a zdraví většího množství lidí, majetek ve velkém rozsahu, vzdušné dopravní 

prostředky, civilní plavidla a pevné plošiny (hlava VII, ustanovení § 272 až 292 

trestního zákoníku). 

8. Životní prostředí (hlava VIII, ustanovení § 293 až 308 trestního zákoníku). 

9. Česká republika, cizí stát a mezinárodní organizace (hlava IX, ustanovení § 309 

až 322 trestního zákoníku). 

                                                 
324 Srov. k tomu Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

s. 82, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2010, sp. zn. 5 Tdo 834/2010, publikované pod č. 47/2011-II 

Sb. rozh. tr., viz i Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. In: Trestněprávní revue, r. 2012, 

č. 5, s. 124. 
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10. Pořádek ve věcech veřejných (hlava X, ustanovení § 323 až 368 trestního zákoníku). 

11. Branná povinnost (hlava XI, ustanovení § 369 až 374 trestního zákoníku). 

12. Ozbrojené síly České republiky (hlava XII, ustanovení § 375 až 399 trestního 

zákoníku). 

13. Mír a lidskost, resp. právo všech lidí na světě bez rozdílu na život a svobodu 

bez ohledu na jejich pohlaví, víru, náboženství, rasu, barvu pleti, jazyk, politické 

či jiné smýšlení či příslušnost k etnické nebo národnostní menšině (hlava XIII, 

ustanovení § 400 až 418 trestního zákoníku). 

Názorový vývoj společnosti rovněž určuje, které jednání přestalo být z jejího pohledu 

takto škodlivé a mělo by být z katalogu trestných činů vyňato. Tak tomu bylo například 

u trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle ustanovení § 180d 

předchozího trestního zákona, který byl součástí katalogu trestných činů pouze tři a půl roku. 

V současné době lze de lege ferenda uvažovat o vypuštění například trestného činu 

dvojího manželství podle ustanovení § 194 trestního zákoníku, neboť jeho společenský význam 

je patrně překonaný. Nejde sice o trestný čin, který by orgány činnými v trestním řízení nebyl 

vůbec stíhán, nicméně svým charakterem odpovídá spíše přestupku. Pokud osoba, vstupující 

za trvání svého manželství úmyslně do manželství jiného, sleduje tímto jednáním nějaký 

majetkový záměr, popřípadě chce poškodit nemajetková práva jiného, lze tato jednání stíhat 

například jako trestný čin podvodu podle ustanovení § 209 trestního zákoníku či trestný čin 

poškození cizích práv podle ustanovení § 181 trestního zákoníku. 

Úvahy o dekriminalizaci se dále vedou rovněž u trestných činů pomluvy (§ 184 trestního 

zákoníku), opilství (§ 360 trestního zákoníku), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 

trestního zákoníku) či zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku).325 

 

 

 

 

                                                 
325  10 let trestního zákoníku: Experti vyzvali k dekriminalizaci některého lidského chování. Česká justice [online]. 

Publikováno dne 15. března 2019 [cit. 20. března 2019]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2019/03/10-

let-trestniho-zakoniku-experti-vyzvali-k-dekriminalizaci-nektereho-lidskeho-chovani/. 
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5.3. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

Věcná působnost zákona o soudnictví ve věcech mládeže se vztahuje na věkovou hranici 

mládeže bez výslovného vymezení dolní hranice, s horním věkovým limitem do dovršení 18 let 

(ustanovení § 1 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže).326 

Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže upravuje tento zákon 

podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření 

ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. 

Pro ostatní pachatele platí základní úprava obsažená v trestním zákoníku a trestním řádu. 

 

5.4. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

Věcná působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se vztahuje na podmínky 

trestní odpovědnosti právnických osob, tresty, ochranná opatření, které lze za spáchání 

stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým 

osobám (viz jeho ustanovení § 1 odst. 1). 

Trestné činy, jichž se může právnická osoba dopustit, jsou uvedeny v ustanovení § 7 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zákonodárce nejprve zvolil taxativní pozitivní 

výčet některých trestných činů obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku. Tento výčet byl 

částí odborné veřejnosti i praxí přijímán negativně.327 Novelou č. 183/2016 Sb. byla tato 

koncepce opuštěna. Právnická osoba se dnes může dopustit všech trestných činů, s výjimkou 

taxativního negativního výčtu obsaženého v ustanovení § 7. Ani současný výběr trestných činů 

však nelze považovat za zcela bezproblémový. Není například zřejmé, proč se právnická osoba 

i nadále nemůže dopustit trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

podle ustanovení § 248 odst. 2 trestního zákoníku, neboť jde o trestnou činnost, která je v praxi 

často na právnické osoby vázána. 

Ostatní hmotněprávní a procesní předpisy se užijí obdobně jako v případě zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže subsidiárně (viz ustanovení § 1 odst. 2 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob). 

                                                 
326 Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 3. 

327 Viz např. Jelínek, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. In: Bulletin advokacie, r. 2014, č. 9, 

s. 15. 
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5.5. Věcná působnost procesních předpisů 

České trestněprávní procesní předpisy se vztahují na všechna trestní řízení (nikoli tedy na řízení 

civilní či jiná) vedená příslušnými českými orgány o všech činech, které jsou trestné podle 

českých hmotněprávních předpisů. Jak bylo rozebráno v předchozích kapitolách, jedná se 

ve většině případů o jednání, jichž se na území České republiky dopustil český státní příslušník, 

nicméně může jít i o trestný čin, jehož se dopustil cizinec v cizině. 

Účel trestního řízení je uveden v ustanovení § 1 odst. 1 trestního řádu, podle něhož je 

tímto účelem úprava postupu orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Nezáleží přitom na národnosti osoby, proti níž se trestní řízení vede, může to být i cizinec 

nebo osoba bez státní příslušnosti. Nezáleží ani na tom, kde tato osoba má hlášen trvalý pobyt. 

 

5.6. Shrnutí a návrhy de lege ferenda 

Teoretická východiska věcné působnosti trestních předpisů podle mého názoru nečiní výrazné 

obtíže. 

Vždy aktuální však budou úvahy de lege ferenda o tom, která jednání by měla být 

trestným činem a která je naopak na místě z trestního zákoníku vypustit. V současné době lze 

uvažovat například o vypuštění trestného činu dvojího manželství podle ustanovení § 194 

trestního zákoníku, neboť škodlivá jednání s ním související lze stíhat i podle jiných ustanovení 

zvláštní části trestního zákoníku a příslušné jednání dnes samo o sobě podle mého názoru 

odpovídá svým charakterem spíše přestupku. 

O dekriminalizaci lze uvažovat rovněž u trestných činů pomluvy (§ 184 trestního 

zákoníku), opilství (§ 360 trestního zákoníku), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 

trestního zákoníku) či zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku). 

Otevřeným tématem i nadále zůstává katalog trestných činů, jichž se může dopustit 

právnická osoba. Původně koncept taxativního pozitivního výčtu obsaženého v ustanovení § 7 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byl opuštěn a nyní toto ustanovení obsahuje 

taxativní negativní výčet trestných činů, jichž se právnická osoba dopustit nemůže. Jako 

nelogické se však jeví zařazení trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěže podle ustanovení § 248 odst. 2 trestního zákoníku do tohoto výčtu, neboť praxe ukazuje, 

že páchání této trestné činnosti bývá s právnickými osobami úzce spjato.  
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Závěr 

Práce si kladla za cíl přehledným způsobem popsat aktuální právní úpravu působnosti trestních 

zákonů, zhodnotit její stav, poukázat na případné legislativní nedostatky a otevřít i některá 

témata úvah de lege ferenda. 

Po zhodnocení naznačených témat lze konstatovat, že jako celek je aktuální právní úprava 

působnosti trestních zákonů uspokojivá a vyhovující. Není potřeba přistupovat k revolučním 

koncepčním změnám v její platné zákonné úpravě, ostatně potřeba takové změny nevyplývá ani 

z odborné literatury či publikované judikatury. Uvedené souvisí s poměrně dlouhým historickým 

vývojem institutu působnosti trestních zákonů, jehož se zásadněji nedotkly rekodifikace 

základních trestněprávních předpisů, ani změny politického režimu. 

Změny by proto měly být pouze dílčí a jejich návrhy jsou shrnuty v příslušných 

podkapitolách „Shrnutí a návrhy de lege ferenda“ na konci každé kapitoly. 

Pro přehlednost by bylo podle mého názoru navíc vhodné, aby byly všechny tři 

působnosti legislativně uvedeny na jednom místě, jako to učinil například zákon o odpovědnosti 

za přestupky, ve svých ustanoveních § 1 až 4. Pochopitelně tím nelze suplovat zejména úpravu 

konkrétních podmínek hmotněprávních či procesních exempcí, jejichž vymezení historicky 

i z logiky věci náleží předpisům ústavní úrovně či předpisům mezinárodního práva, nicméně 

jako vhodný se v tomto ohledu jeví odkaz na příslušnou úpravu po vzoru ustanovení § 4 odst. 1 

a 2 zákona o odpovědnosti za přestupky. Uvedené legislativní řešení je na místě z důvodu jistoty 

adresátů právních norem. 

Pravidla působnosti trestních zákonů představují základní mantinely, v jejichž rámci se 

musí pohybovat každý, kdo trestní předpisy aplikuje. Pouze přesné zachování těchto pravidel 

na straně státu může následně vést i ke správnému rozhodnutí v konkrétní věci, což u adresátů 

právních norem obecně posiluje důvěru v zákon a je rovněž inspirací pro jeho dodržování. Řádné 

a citlivé užívání trestních předpisů a respektování ze strany jejich adresátů jsou důležitou 

vizitkou každého demokratického právního státu. 
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V úvodu této práce jsem citoval úvod monografie Působnost zákonů trestních od Alberta 

Miloty. Závěr uvedené knihy bohužel nenabízí pasáž, kterou by bylo vhodné mnou předkládaný 

text v návaznosti na předchozí odstavec zakončit. Citovat však lze úvod jiné významné práce 

Alberta Miloty, Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice. Právo 

hmotné z roku 1926, v níž poznamenává, že „[k]aždá společnost lidská může trvati jen, 

když všichni její členové zachovávají určitá pravidla společného života.“328 Řečené bez pochyby 

platí i pro pravidla působnosti trestních zákonů. 

 

 

  

                                                 
328  Milota, A. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice. Právo hmotné. Kroměříž: 

Nakladatelství a knihkupectví J. Gusek, 1926, s. 4. 
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Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském 

zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy 

Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/475/JVV ze dne 13. června 2002 o boji 

proti terorismu  

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

Ústavní zákon č. 98/2013 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

 

Dánská ústava z roku 1849 

Lotyšská ústava z roku 1922 

Španělská ústava z roku 1978 

Slovenská ústava z roku 1992 (č. 460/1992 Zb.) 

Finská ústava z roku 2000 

 

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

a svobod jakou součásti ústavního pořádku České republiky 

 

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013 

 

Zákonný článek V/1878, trestný zákonník o zločinoch a prečinoch 

Zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích 

Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 36/1957 Sb., o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě 

některých jejich poměrů 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců 

Zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných 

činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných 

ve prospěch nebo ve službách okupantů 

Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 

Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon 

Zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky 

Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu 

Zákon č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých zákonů 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky 

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
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Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon) 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu) 

Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

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

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 

Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů 

Zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona 

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně 

zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění 

zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

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

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 390/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon 

o státním občanství České republiky) 

Zákon č. 163/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů 

vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv) 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Zákon č. 173/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

 

Německý trestní zákoník ze dne 1. ledna 1982 

Švýcarský trestní zákoník ze dne 21. prosince 1937 
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Rakouský trestní zákoník ze dne 23. ledna 1974 

Francouzský trestní zákoník ze dne 22. července 1992 

Slovenský trestný zákon č. 300/2005 Z. z. 

 

Zákon č. 564/2001 Z. z., o verejnom ochranci prav 

 

Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, ze dne 21. září 

2009. 
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4. Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, publikovaný 

pod č. 1/1993 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, pod č. 14/1994 ve Sbírce zákonů 

a v časopise Právní rozhledy, r. 1994, č. 3, s. 87. 

Nález Ústavního soudu ze dne 4. prosince 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97, publikovaný 

pod č. 150/1997 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Právní rozhledy, 

r. 1998, č. 6, s. 326. 

Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2001, sp. zn. IV. ÚS 158/2000, publikovaný 

pod č. 12/2001 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Soudní rozhledy, 

r. 2001, č. 4, s. 25. 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 7/02, publikovaný pod č. 78/2002 

ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a pod č. 349/2002 ve Sbírce zákonů. 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 2003, sp. zn. III. ÚS 444/01, publikovaný 

pod č. 132/2003 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. 

Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/08, publikovaný pod č. 207/2010 

ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a pod č. 207/2010 ve Sbírce zákonů. 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013, sp. zn. Pl. ÚS 22/13, publikovaný 

pod č. 185/2013 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, pod č. 22/2014 Sb. a v časopise 

Trestněprávní revue, r. 2014, č. 2, s. 48. 

Nález Ústavního soudu ze dne 7. května 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13, publikovaný pod č. 76/2014 

ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2014, č. 9, 

s. 214. 

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015, sp. zn. I ÚS 3018/14, publikovaný 

pod č. 111/2015 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu a v časopise Trestněprávní revue, 

r. 2015, č. 9, s. 219. 

 

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu SSR, ze dne 30. listopadu 1970, 

sp. zn. Tpj 28/70-VIII, publikované pod č. 24/1971 Sb. rozh. tr. 

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 29. října 1996, sp. zn. Stn 1/95, 

publikované pod č. 37/1996 Sb. rozh. tr. 
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Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. Tpjn 302/2010, 

publikované pod č. 1/2011Sb. rozh. tr. a částečně v časopise Trestněprávní revue, r. 2011, č. 1, 

s. 21 a 27. 

 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. února 1995 ve věci Welch v. The United 

Kingdom (č. 17440/90). 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. června 2000 ve věci Coëme and Others 

v. Belgium (č. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 a 33210/96). 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 17. září 2009 ve věci Scoppola v. Italy 

(č. 10249/03). 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 17. prosince 2009 ve věci M. v. Germany 

(č. 19359/04). 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 21. března 1929, sp. zn. Zm I 

19/29 [Vážný 3424 tr.]. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 32/1951 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 33/1951 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 73/1951 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 76/1951 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 34/1952 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 103/1953 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 29/1956 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 71/1957 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 77/1958 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. ledna 1962, sp. zn. 3 To 2/62, publikované 

pod č. 11/1962 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. ledna 1962, sp. zn. 3 To 30/62, publikované 

pod č. 10/1962 Sb. rozh. tr. 
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Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 27. března 1962, sp. zn. 2 To 62, publikované 

pod č. 19/1962 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 1962, sp. zn. 7 To 10/62, publikované 

pod č. 32/1962 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. července 1962, sp. zn. 2 Tz 1/62, publikované 

pod č. 35/1962 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 1970, sp. zn. 3 Tz 12/70, publikované 

pod č. 44/1970 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. září 1971, sp. zn. 3 Tz 63/71, publikované 

pod č. 24/1972 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSSR ze dne 17. května 1972, sp. zn. Ndtf 43/72, publikované 

pod č. 2/1973 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. ledna 1973, sp. zn. 1 Tz 62/72, publikované 

pod č. 8/1974 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Městského soudu v Praze publikované v Bulletinu Nejvyššího soudu č. 2/1980 

pod č. 5. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. července 1980, sp. zn. Ndv 6/80, publikované 

pod č. 2/1981 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR ze dne 24. července 1980, sp. zn. 7 Tz 67/80, publikované 

pod č. 29/1981 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. června 1983, sp. zn. 3 Tz 13/83, publikované 

pod č. 39/1984 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR ze dne 7. listopadu 1986, sp. zn. 8 Tz 87/86, publikované 

pod č. 47/1987-I Sb. rozh. tr. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. září 1990, sp. zn. 1 To 9/90, publikovaný pod č. 11/1991 

Sb. rozh. tr. 

Rozsudek vojenského senátu Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 19. září 1991, sp. zn. Tzv 84/91, 

publikovaný pod č. 41/1992 Sb. rozh. tr. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1992, sp. zn. 6 Tz 106/92, publikovaný 

pod č. 7/1993 Sb. rozh. tr. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 1993, sp. zn. Tzn 12/93, publikovaný 

pod č. 7/1994 Sb. rozh. tr. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. února 1994, sp. zn. Tzn 21/93, publikovaný 

pod č. 35/1994 Sb. rozh. tr. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. června 1994, sp. zn. 4 To 481/94, 

publikovaný pod č. 18/1995 Sb. rozh. tr. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. dubna 1997, sp. zn. 4 To 255/97, 

publikovaný pod č. 36/1998 Sb. rozh. tr.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 1997, sp. zn. 2 Tzn 61/97, publikovaný 

pod č. 40/1998 Sb. rozh. tr. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1998, sp. zn. 11 Tz 124/98, publikovaný 

pod č. 55/2000 Sb. rozh. tr. a v časopise Právní rozhledy, r. 2000, č. 6, s. 271. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 1999, sp. zn. 5 Tz 156/98, publikovaný v časopise 

Soudní rozhledy, r. 1999, č. 6, s. 203. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. června 1999, sp. zn. 8 Tz 59/99, publikovaný v časopise 

Soudní rozhledy, r. 1999, č. 8, s. 270 (č. 115). 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2006, sp. zn. 5 As 4/2005, publikovaný 

pod č. 848/2006 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2007, sp. zn. 11 Tdo 272/2007, publikovaný 

pod č. 27/2008 Sb. rozh. tr. a pod č. T 1035 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2008, sp. zn. 4 Ans 5/2007, 

publikovaný pod č. 1791/2009 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2010, sp. zn. 5 Tz 50/2010, publikovaný 

pod č. T 1338 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní 

revue, r. 2011, č. 4, s. 114. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2010, sp. zn. 4 Tz 67/2010, publikovaný 

pod č. T 1355 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní 

revue, r. 2011, č. 3, s. 89. 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sp. zn. 7 Tz 15/2011. 

 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, publikované 

pod č. 3/1993-u. ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. 

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. února 1995, sp. zn. 6 To 286/94, publikované 

v časopise Soudní rozhledy, r. 1995, č. 6, s. 128. 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. srpna 1995, sp. zn. 7 To 372/95, 

publikované pod č. 4/1997 Sb. rozh. tr. a v časopise Soudní rozhledy, r. 1996, č. 6, s. 165. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 1995, sp. zn. 2 Tzn 63/95, publikované 

pod č. 2/1998 Sb. rozh. tr. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. července 1996, sp. zn. Tcnu 10/96, publikované 

pod č. 48/1996 Sb. rozh. tr. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 1997, sp. zn. Tcnu 25/96, publikované 

pod č. 33/1997 Sb. rozh. tr. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 3 Tdo 2/2002, 

publikované pod č. 31/2002 Sb. rozh. tr., pod č. T 341 v Souboru trestních rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a v časopise Trestněprávní revue, r. 2002, č. 4, s. 117. 
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pod č. 17/2007 Sb. rozh. tr., pod č. T 888 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu 

a v časopise Trestněprávní revue, r. 2006, č. 6, s. 179. 
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5. Seznam ostatních zdrojů 

Sněmovní tisk č. 152 v VII. volebním období České národní rady 

Sněmovní tisk č. 199 ve III. volebním období Poslanecké sněmovny 

Sněmovní tisk č. 878 z III. volebního období Poslanecké sněmovny 

Sněmovní tisk č. 514 z IV. volebního období Poslanecké sněmovny 

Sněmovní tisk č. 710 z VI. volebního období Poslanecké sněmovny 

 

Legislativní pravidla vlády (schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění 

pozdějších změn). 

 

  



216 

Působnost trestních zákonů (abstrakt) 

Předkládaná práce se zaměřuje na otázky působnosti trestních zákonů a klade si za cíl 

přehledným způsobem popsat aktuální právní úpravu působnosti trestních zákonů, zhodnotit její 

stav, poukázat na případné legislativní nedostatky a navrhnout i některé úpravy de lege ferenda 

Pozornost, která bývá působnosti trestních zákonů běžně věnována ve vysokoškolských 

učebnicích či v jiné odborné literatuře, by mohla na první pohled naznačovat, že jde o materii 

spíše stručnou, jíž není třeba věnovat většího prostoru. 

Opak je pravdou. Působnost trestních zákonů představuje téma velmi rozsáhlé 

a rozmanité, její úpravu nalezneme v různých hmotněprávních i procesních předpisech, 

na úrovni běžných zákonů i ústavních předpisů a mezinárodních dohod. Bližší teoretický 

výzkum i řešení konkrétních praktických případů pak přináší nutnost zabývat se řadou dílčích 

otázek, a to nejen z oblasti trestního práva, ale i z řady dalších právních odvětví. 

Rozlišují se čtyři působnosti: časová, místní, osobní a věcná. Každá z nich se vyznačuje 

bohatou historií teoretického, zákonného i judikaturního vývoje. I přesto tento dlouhý vývoj jde 

o téma stále aktuální, a to jak z pohledu odborné, tak i laické veřejnosti. Zároveň jde o otázky, 

které je třeba řešit v každodenní činnosti soudů, státních zástupců, policejních orgánů, obhájců 

a dalších osob. Při úvahách o vyvození trestněprávní odpovědnosti je totiž vždy na místě 

zodpovědět otázky, kdy (časová), kde (místní) a kým (osobní) musí být spácháno určité konkrétní 

jednání, které porušuje či ohrožuje určitý společenský vztah či zájem, který je trestním právem 

chráněn (věcná), aby mohlo být toto jednání posuzováno a stíháno podle českých 

trestněprávních předpisů jako trestný čin. 

Všechny tyto otázky by měly být tím, kdo příslušné trestněprávní předpisy interpretuje 

anebo aplikuje, při úvahách o vyvození trestní odpovědnosti konkrétní fyzické nebo právnické 

osoby zkoumány jako primární. 

Pravidla působnosti trestních zákonů představují základní mantinely, v jejichž rámci se 

musí pohybovat každý, kdo trestní předpisy aplikuje. Pouze přesné zachování těchto pravidel 

na straně státu může následně vést i ke správnému rozhodnutí v konkrétní věci. Zároveň jsou 

řádné a citlivé užívání trestních předpisů a respektováni jejich adresáty jsou důležitou vizitkou 

každého demokratického právního státu. 

Klíčová slova: působnost, trestnost, čas, imunita, území 
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The applicability of criminal law statues (abstract) 

The submitted thesis is focused on the applicability of criminal law statutes and aims to 

summarize the current legislation regarding the applicability of criminal law statutes, assess its 

current state, draw attention to any legislative gaps and propose possible de lege ferenda 

changes. 

The usual focus of university textbooks might suggest the applicability of criminal 

legislation is a matter more or less brief, which does not require a special level of attention. 

However, the opposite is true. The applicability of criminal legislation is a rather broad 

and diverse topic, its legal framework can be found both in substantive and procedural law, as 

well as in regular law, constitutional law and law of international treaties. A detailed theoretical 

research and the solution of individual cases uncovers a number of subquestions, not only in 

criminal law, but also in a number of other areas of law. 

There are four basic aspects of applicability: temporal, territorial, personal and subject 

matter. Every single one of those has a rich history in theoretical, statutory and case law 

development. Despite such history, it remains an ongoing issue, both from the perspective of 

professional and general public alike. 

The matter is also a part of the regular occupation of courts, prosecutors, police 

authorities, defence counsels and other persons. Whenever it is necessary to establish a criminal 

responsibility, it is also necessary to answer when (temporal), where (territorial), and by whom 

(personal) must a specific act, which violates or endangers a certain interest protected by the 

criminal law (subject matter), be committed in order to be considered a criminal offence and be 

prosecuted within Czech criminal law. 

All aforementioned questions should be primarily examined by anyone who interprets or 

applies such laws when considering criminal liability of natural and legal persons. 

The rules of applicability of criminal legislation are the basic guidelines to which anyone 

who applies the criminal legislation must adhere. Only the strict adherence to these rules by the 

state can lead to correct and just decisions in individual cases. At the same time, proper and 

careful appliance of the criminal legislation and respect to such legislation by its subjects is an 

important characteristic of a democratic state with a functioning rule of law. 

Klíčová slova: applicability, crime, time, immunity, territoriality, subject matter 


