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Poznámka 

V této diplomové práci pracuji s právními předpisy účinnými, internetovými odkazy a jinými 

zdroji dostupnými, jakož i jinými informacemi uvedenými, ke dni odevzdání této diplomové práce, 

není-li uvedeno jinak nebo nevyplývá-li jinak z povahy věci. Je-li v textu uveden paragraf bez 
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uvedení zákona, má se tím na mysli zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam použitých zkratek je uveden na konci této diplomové práce. 

 

Úvod 

V předkládané diplomové práci se věnuji tématu základních principů správního trestání, které 

uvádím a stručně rozebírám, hlouběji se pak zaměřuji na zásadu ne bis in idem (bis de eadem re 

ne sit actio). Pro psaní o tomto tématu jsem zvolil metodu analýzy, přičemž jsem pracoval 

především s judikaturní praxí, neboť cílem této diplomové práce je poskytnout váženému čtenáři 

náhled na uplatnění zásady ne bis in idem v soudním rozhodování a poukázat na její genezi. 

 

V úvodní části diplomová práce uvádím vývoj trestněprávních garancí v mezinárodních 

smlouvách. Následně stručně vykládám o Evropském soudu pro lidská práva a právním základu 

jeho jurisdikce. Abych mohl přistoupit k představení základních principů správního trestání, musel 

jsem nejprve referovat o pojmu přestupku, neboť právě v řízení o přestupku se tyto principy 

uplatňují. O základních principech správního trestání pojednávám uvedením těchto principů a 

jejich stručným popisem, neboť bližší rozvedení by přesáhlo rámec této diplomové práce. 

 

Teprve poté v práci rozebírám samotnou zásadu ne bis in idem. Nejprve její historické kořeny v 

právu jako takovém, poté kořeny v komunitárním a kontinentálním právu. Stručně shrnuji 

judikaturu do roku 2003 a judikaturu, která následovala po tomto roce. Přelomovým je rok 2003 

proto, že nabyl účinnosti soudní řád správní, což znamenalo zásadní proměnu správního soudnictví 

(viz dále). 

 

Klíčovým pro uplatnění zásady ne bis in idem je určení totožnosti osoby a totožnosti skutku, 

přičemž i této problematice věnuji prostor. Na několika rozhodnutích Soudu ukazuji, jakým 

vývojem judikatura totožnosti osoby a totožnosti skutku prošla. Ani sám Soud totiž nerozhodoval 

jednotně, proto v této oblasti díky jeho rozhodování vyvstalo více otázek, nežli odpovědí. 

 

Ukazuji také, jak může v praxi k porušení zásady ne bis in idem dojít ve vzájemné kombinaci 

probíhajícího řízení a vydaného rozhodnutí, a jak je možné zrušit pravomocné rozhodnutí. 

 

V závěru práce shrnuji, jak správně trestat, aby k porušení zásady ne bis in idem nedocházelo. 
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Na tomto místě prosím váženého čtenáře, aby mi případné nedostatky diplomové práce prominul. 

 

Vývoj trestněprávních garancí v mezinárodních smlouvách 

 

Jedním z druhu členění základních práv a svobod je dělení podle generací. První generace 

těchto práv chránila hodnoty jako život, soukromí, osobní svobodu, vlastnické právo (v Listině 

jsou tato práva uvedena v hlavě druhé, nazvané „Lidská práva a základní svobody“ oddílu prvním). 

Druhou generací jsou práva politická, tj. právo na svobodu projevu, shromažďování a sdružování, 

zakládat politická uskupení a podílet se na výkonu veřejné moci (hlava druhá, oddíl druhý Listiny). 

Třetí generací jsou práva hospodářská, sociální a kulturní, tj., na svobodnou volbu povolání, na 

sociální zabezpečení, na ochranu zdraví, na vzdělání apod. (hlava čtvrtá Listiny). Do čtvrté 

generace se řadí práva vztahující se k příznivému životnímu prostředí (čl. 35 Listiny). 

 

Protože stát jediný pro svou velikost a prostředky, kterými disponuje, je schopen prosadit 

svou vůli – vnutit ji jinému subjektu, hovoří se o tom, že stát má tzv. monopol na trestání. Tento 

monopol však v historii vedl k nekontrolovanému využívání až zneužívání, proto vyvstala potřeba 

suveréna (později stát) v této jeho kompenteci omezit a kontrolovat, neboť stát není jednotkou 

samou o sobě, nýbrž je to reprezentant společnosti – lidu, od něhož svoji moc odvozuje (v Ústavě 

je toto vyjádřeno v čl. 2 odst. 2 uvedením toho, že „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává 

ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“.  

 

V (post)moderních dějinách mezinárodního práva veřejného (od r. 1945) jsou tato práva 

zaručena lidskoprávnímy katalogy, jako např. Všeobecná deklarace lidských práv, přijatou 

Valným shromážděním OSN dne 10. 12. 1948, kterýžto den se zapsal do dějin jako „Den lidských 

práv“. V tomto dokumentu je trestněprávní ochrana ukotvena zejména v článcích  

8 – 11. 

 

Dalším dokumentem je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod přijata v 

Římě 4. 11. 1950, následně doplňována o Protokoly.1 V běžném úzu je tento katalog označován 

jako „Úmluva“. Trestněprávní ochranu zde nalezneme v článcích 6 a 7 a v článku 4 Protokolu č. 

7. (dále též jako „Úmluva“ či EÚLP“) Úmluva je specifická v tom, že byla přijata na půdě Rady 

                                                 
1 Poslední protokol byl přijat pod číslem 14, jenž vstoupil v platnost 1. června 2010. 
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Evropy2, nikoli tedy na půdě OSN. Její význam tkví především v tom, že poskytuje největší 

záruky, alespoň co se zásady ne bis in idem týká.3 Rada Evropy byla založena tzv. Londýnskou 

smlouvou (podle místa signace) 5. 5. 1949, sídlo má však ve Štrasburku. Nejznámnějšími 

institucemi jsou Výbor ministrů, který se skládá z ministrů zahraničních věcí nebo zástupců 

členských států; Parlamentní shromáždění, které má poradní funkci, kde zasedají delegace 

parlamentů členských států; a Evropský soud pro lidská práva. 

 

Třetím katalogem zaručujícím práva trestního charakteru je Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech (dále jako Pakt)4 přijatého dne 19. 12. 1966 v New Yorku, kde 

v souvislosti s tématem této práce lze poukázat na články 14 a 15. 

 

Z pohledu vnitrostátního práva je nutné poukázat na Listinu základních práv a svobod, 

zejména její hlavu pátou, nazvanou „Právo na soudní a jinou právní ochranu“ (čl. 36 – 40). 

 

V oblasti správního trestání je důležitým pramenem zejména zákon č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to s ohledem na zásady nullum crimen sine lege, nulla 

poena sine lege (viz níže). 

 

 

Evropský soud pro lidská práva (ESLP, Soud) 

 

ESLP byl zřízen Úmluvou, konkrétně jejím článkem 19, který zní: „K zajištění plnění 

závazků přijatých Vysokými smluvními stranami v této Úmluvě a jejích protokolech se zřizuje 

Evropský soud pro lidská práva, dále jen “Soud”. Svou činnost vykonává trvale“, svoji činnost 

však zahájil až v únoru 19595. Česká republika k Úmluvě přistoupila Sdělením federálního 

ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Protokolů na tuto Úmluvu navazujících6, s účinností ke dni 18. 3. 1993.7 

 

                                                 
2 Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993. 
3 K tomu srov. podkapitolu „Pravomocné rozhodnutí“ v kapitole „Ne bis in idem“. 
4 Vyhláška ministra zahraničních věcí 120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 

Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
5 https://www.coe.int/en/web/tbilisi/europeancourtofhumanrights 
6 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věc 209/1992. 
7 http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=209&r=1992 

https://www.coe.int/en/web/tbilisi/europeancourtofhumanrights
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=209&r=1992
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Na základě článku 10a odst. 1 Ústavy mohou být mezinárodní smlouvou „některé 

pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituce“, přičemž 

Česká republika část své pravomoci – výkon soudnictví – přenesla na ESLP přistoupením k EÚLP. 

A protože „Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva“8, 

jsou právě tyto skutečnosti právním podkladem pro respektování rozsudků ESLP. Jinými slovy, 

toto je právě tím důvodem, proč Česká republika respektuje rozsudky ESLP.  Dnes je signatářů 

Úmluvy celkem 47, jsou jimi tedy všechny státy Rady Evropy.9 

 

ESLP má monopol na výklad10 EÚLP, takže v případě sporů, zda signatářský stát 

(prostřednictvím svých orgánů) porušil práva garantovaná EÚLP stěžovatele, je to pouze on, kdo 

je oprávněn tento spor rozhodnout. K Soudu je možné se dostat až po vyčerpání všech řádných 

opravných prostředků, tj. v našem případě až po prosouzení věci Ústavním soudem.  

 

Přenos pravomocí na mezinárodní orgány (Mezinárodní trestní soud, ESLP apod.) v literatuře není 

zpochybňován, to se však výrazně liší v případě přenosu pravomocí na Soudní dvůr Evropské unie, 

neboť rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu a ESLP mají jiný rozměr, zejména co do rozsahu 

a oblastí, na které jejich rozhodnutí dopadají. Ve stručnosti lze poukázat na nález Ústavního soudu 

ČR Pl. ÚS 19/08 (Lisabonská smlouva I) bod 97. kde, ve kterém Ústavní soud uvedl následující:  

 

„Z čl. 10a odst. 1 Ústavy plyne, že mezinárodní smlouvou lze přenést na mezinárodní 

organizace nikoli pravomoci všechny, nýbrž jen pravomoci některé. Uvedený článek je 

třeba interpretovat zejména v souvislosti s citovanými čl. 1 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 Ústavy. 

Přenos pravomocí orgánů České republiky tedy nemůže jít tak daleko, aby narušil samu 

podstatu republiky jako svrchovaného a demokratického právního státu založeného na 

úctě právům a svobodám člověka a občana a aby založil změnu podstatných náležitostí 

demokratického právního státu.“ 

 

 

 

                                                 
8 Článek 1 odstavec 2 Ústavy. 
9 O přistoupení k Úmlově usilovala též Evropská unie, avšak Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že návrh dohody o 

přistoupení Evropské unie k EÚLP není s ustanoveními unijního práva slučitelný. Viz 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180cs.pdf 
10 Srov. kapitolu Pojem „trestní obvinění“ (kritéria Engel). 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180cs.pdf
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Pojem přestupku 

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který vstoupil v účinnost 1. července 1990, vymezoval 

přestupek jako: „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný 

podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 

 

V souvislosti se společenskými změnami a rozvojem doktríny i judikatury v oblasti správního 

trestání, jevila se kodifikace přestupkového práva jako nevyhnutelná. Dlouho očekávaná 

kodifikace přinesla své ovoce v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich (dále též jako „zákon“). Definice přestupku doznala změn, a to tak, že přestupek 

vymezil § 5 zákona takto: „Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně 

za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“ 

Vymezení přestupku je tak formálně-materiální a pozitivně-negativní. 

 

 Formální vymezení: protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a 

který vykazuje znaky stanovené zákonem 

 

 Materiální vymezení: je společensky škodlivý (k tomu viz kapitolu Subsidiarita trestní 

represe (materiální stránka přestupku) 

 

 Pozitivní vymezení: přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně 

za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem 

 

 Negativní vymezení: nejde-li o trestný čin 

 

 

Základní zásady přestupkového práva 

 

„Právní principy jsou vůdčí zásady, regulativní ideje, které představují východiska práva 

(právního řádu) nebo určitého právního odvětví. P. spojuje s právními normami jejich 

preskriptivní (regulativní) charakter. Odlišují se však od nich ve dvou směrech. Vyznačují se větší 

abstraktností, nevyplývají z nich bezprostředně subjektivní práva a právní povinnosti, jako tomu 
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je u právních norem. Z toho vyplývá, že na rozdíl od norem, které si nemají vzájemně odporovat 

(v normativním systému jsou logicky neslučitelné dvě normy, z nichž jedna určité chování dovoluje 

a druhá totéž chování zakazuje), je běžné, že principy působí navzájem kontradiktorně. P. mají 

velký význam zejména v tvorbě práva, použijí se však také při interpretaci práva (zvláště při tzv. 

teleologickém výkladu) a při aplikaci práva.11 

 

„Ústava ani Listina základních práv a svobod neupravuje požadavky na trestání správních 

deliktů, čl. 39 a 40 LPS, kde jsou zakotveny základní, ústavní principy trestání, se vztahují výslovně 

pouze na trestné činy. Přesto určité základní principy vztahující se též na správní trestání lze 

dovodit z obecných ústavních požadavků na uplatňování veřejné moci, z obecných principů 

demokratického právního a státu, dále též z požadavků obsažených v mezinárodních smlouvách, 

zejména v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v evropské Úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod, v Listině základních práv EU.“12 S ohledem na to, 

že se v objektivním platném právu nesetkáme s explicitním vyjádřením, že se trestněprávní zásady 

aplikují i na trestní právo správní, je třeba tyto zásady, resp. jejich použití pomocí analogie, dovodit 

z judikatury. 

Z judikatury je možné poukázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 6 A 126/2002 – 27 ze 

dne 27. října 2004 

 

„Také trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v 

tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují 

obviněnému z trestného činu.“, 

 

nebo na rozhodnutí téhož soudu pod sp. zn.: 8 As 29/2007-121 ze dne 31. května 2007:  

„Jak bylo shora uvedeno, správní delikty představují ve srovnání s trestnými činy jinou formu 

protiprávního společensky nebezpečného jednání a pro jejich trestnost mají platit podobné 

principy a pravidla, jako v případě trestných činů.“ a dále pak „Nejvyšší správní soud opakuje, že 

pro trestnost správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako v případě trestných 

činů.“ 

 

                                                 
11 GERLOCH, Aleš. Právní principy. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 

12 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C.H. Beck, 2013, 21 - 22. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-80-7400-456-8. 
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případně na rozhodnutí 8 As 17/2007-35 ze dne 31. května 2007 

 

„Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů. Je proto 

např. vyloučen souběh správních deliktů tam, kde se jedná o pokračující, hromadný nebo trvající 

delikt, pro trestnost jednání musí být naplněna i materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem 

vylučujícím protiprávnost jednání naplňujícího formální znaky deliktu.“ 

 

Význam zásad tkví v tom, že pomáhají vyložit neurčité právní mojmy, překonat mezery v právu a 

mají interpretační a aplikační význam.  

 

Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege 

 

Zásada nullum crimen sine lege13, stejně jako zásada nulla poena sine lege14, je zakotvena 

již v čl. 7 EÚLP: „Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo 

spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem.“  

V českém právním řádu tuto zásadu nalezneme v čl. 39 LZPS: „Jen zákon stanoví, které 

jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho 

spáchání uložit.“  

Článek 15 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech tyto zásady 

vyjadřuje následovně: „Nikdo nesmí být potrestán za čin, který nebyl trestný podle zákona v době, 

kdy byl spáchán. Pachateli nelze uložit vyšší trest, než dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy 

byl trestný čin spáchán. Nový zákon má zpětnou působnost pouze tehdy, jestliže je pro pachatele 

příznivější.“ Tyto zásady obsahuje také Římský statut Mezinárodního trestního soudu15 ve svých 

článcích 22 (nullum crimen sine lege) a 23 (nulla poena sine lege). 

 

Zákon musí přesně vymezit, které jednání je trestné a jak, přičemž tak musí učinit a priori, 

nikoli a posteriori. Tato záruka v Listině uvedená se však výslovně vztahuje pouze k trestným 

činům, tj deliktům jen podle Trestního zákoníku16 a TOPO17, neboť pouze zde hovoříme o 

trestných činech, nicméně je samozřejmé, že se bude vztahovat i na trestné činy mladistvých, které 

                                                 
13 Žádný zločin bez zákona. 
14 Žádný trest bez zákona. 
15 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 84/2009 Sb.m.s. 
16 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
17 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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označujeme jako provinění18. Jde totiž o analogii in bonam partem, která je přípustná. Dalším 

důvodem je i to, aby děti nebyly diskriminovány jen proto, že zákonodárce jejich delikty označil 

jinak než trestné činy, to navíc za situace, kdy je Česká republika smluvním státem Úmluvy o 

právech dítěte,19 a zavázala se tak k maximálním možným zárukám ochrany dětí. 

Tato zásada se skládá ze čtyř prvků20, které by však bylo možné označit každý za 

jednotlivou zásadu. Jde o zásady nullum crimen/nulla poena sine lege 

stricta: zákaz analogie21 in malam partem 

scripta: pramenem může být pouze psaný zákon (nikoli obyčej) 

praevia: zákaz retroaktivity22 přísnějšího zákona (k tomu srov. rozhodnutí 6 As 114/2014-55 ze 

dne 30. září 2015, viz níže pod bodem Záznam stanoveného počtu bodů v registru řidičů jako trest) 

certa: přesné vymezení, určitost 

 

Judikatura 

 

III. ÚS 611/01 ze dne 13. června 2002 

„Přestože zákaz retroaktivity právních norem je v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod 

výslovně upraven jen pro oblast trestního práva (podle uvedeného ustanovení trestnost činu se 

posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a pozdějšího zákona 

se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější), je nutno z čl. 1 Ústavy dovodit působení tohoto 

zákazu i pro další odvětví práva.“ 

 

NSS 6 A 126/2002 – 27 ze dne 27. října 2004 

                                                 
18Zákon 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). 
19 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 104/1991. 
20 Srov. „Der Grundsatz „nulla poena sine lege“ im Lichte verfassungsgerichtlicher Entscheidungen“ dostupné zde 

http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2010_6_393.pdf 
21 „Analogie je postup na základě podobnosti. V právu má dvě podoby. Analogia legis – A. zákona, spočívá v použití 

určitého ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu na případ jím výslovně neupravený, ale obdobný. Analogia 

iuris – A. práva je postup zcela výjimečný, kdy se právními normami výslovně neupravený případ posoudí podle 

právních principů příslušného právního odvětví nebo obecných právních principů.“ 

GERLOCH, Aleš, KRATOCHVÍL, Vladimír. Analogie. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, 

ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
22 „Spočívá v tom, že účinnost právního předpisu začne dříve než jeho platnost, takže se použije pozdějšího zákona 

na případy (právní skutečnosti), které se staly již v minulosti. Takový postup je možný jen ve prospěch subjektivních 

práv a vůbec právního postavení příslušných právních subjektů.“ 
GERLOCH, Aleš. Retroaktivita. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, 

ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3.vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2009. 

http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2010_6_393.pdf
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„Ústavní záruka vyjádřená v článku 40 odst. 6 in fine Listiny základních práv a svobod a 

spočívající v přípustnosti trestání podle nového práva, jestliže je taková úprava pro pachatele 

výhodnější, platí i v řízení o sankci za správní delikty.“ 

 

 

NSS 3 Ads 42/2010 – 92 ze dne 21. července 2010 

„…ústavní záruka nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, explicitně vyjádřená v čl. 39 

Listiny, dopadá stejnou měrou jak na trestní řízení soudní, tak na řízení o správním deliktu.“¨ 

 

Subsidiarita trestní represe (materiální stránka přestupku) 

 

„Zásada subsidiarity trestní represe (princip ultima ratio) znamená omezit trestání na 

případy, kdy je to odůvodněno závažností a společenskou škodlivostí protiprávních jednání a kdy 

nedostačují jiné prostředky a nástroje (např. odpovědnost podle soukromoprávních předpisů, 

veřejnoprávní sankce netrestního charakteru).“23 „Veřejná správa má působit svou nepřetržitou, 

pozitivní činností k odstraňování podmínek a příležitostí k páchání protiprávních činů, využívat 

ekonomická, politická či sociální opatření.“24 „Samotné potrestání je pak efektivní nikoli svou 

přísností, ale svou neodvratitelností.“25 Podle Práškové má být tato zásada respektována 

zákonodárcem při tvorbě legislativy, a také správním orgánem při aplikaci norem přestupkového 

práva.  

 

Judikatura 

 

Materiální stránkou přestupku rozumíme společenskou škodlivost. “Podstatou správních 

deliktů je postih za jednání v rozporu s právem. K jeho trestnosti však nepostačuje, že jednání po 

formální stránce vykazuje znaky skutkové podstaty deliktu, pokud zároveň není jednáním 

společensky nebezpečným (škodlivým). Jinými slovy, aby mohlo být určité protiprávní jednání 

kvalifikováno jako správní delikt, musí být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i 

materiální stránka deliktu, a jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti ve 

vztahu k porušené povinnosti, stanovené zákonem na ochranu odpovídajících hodnot. Na těchto 

                                                 
23 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 30. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9. 
24 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 41. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-80-7400-456-8.  
25 Tamtéž. 
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závěrech nemůže ničeho změnit skutečnost, že zákony upravující správní delikty stricto sensu 

materiální stránku deliktu neupravují…“ 26 

 

Ne každé protiprávní jednání je totiž společensky škodlivé. Tak Nejvyšší správní soud 

projednával případ, ve kterém byla řidiči dopravního prostředku uložena pokuta za překročení 

maximální povolené rychlosti, a to o 2 km/h.  

Řidič se předmětného přestupku dopustil na přehledném a prázdném úseku, kde nemohlo 

dojít k porušení či ohrožení objektu skutkové podstaty přestupku, totiž k ohrožení života a 

zdraví27, přesto byl za toto nepatrné překročení rychlosti potrestán. Správní orgán argumentoval 

tím, že když zákonodárce nastavil hranici maximální rychlosti na 50 km/h, je překročení i byť o 

jeden km/h přestupkem, tedy jednáním, které již společensky škodlivé je.   

Správně však soud konstatoval:„Lze tedy obecně vycházet z toho, že jednání, jehož 

formální znaky jsou označeny zákonem za přestupek, naplňuje v běžně se vyskytujících případech 

materiální znak přestupku, neboť porušuje či ohrožuje určitý zájem společnosti. Z tohoto závěru 

však nelze dovodit, že by k naplnění materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, 

když je naplněn formální znak přestupku zaviněným jednáním fyzické osoby. Pokud se k 

okolnostem jednání, jež naplní formální znaky skutkové podstaty přestupku, přidruží takové další 

významné okolnosti, které vylučují, aby takovým jednáním byl porušen nebo ohrožen právem 

chráněný zájem společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku přestupku a takové jednání 

potom nemůže být označeno za přestupek. Nelze tedy souhlasit s argumentem stěžovatele, že 

překročení nejvyšší povolené rychlosti, byť o jediný kilometr, naplňuje vždy a bez dalšího 

materiální znak přestupku“ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 As 104/2008 - 45 ze dne 

14. prosince 2009). 

 

Materiální stránka (společenská škodlivost) musí být naplněna i v případě kárných 

provinění soudců, u kterých jsou požadavky na chování mnohem přísnější než u ostatních lidí, 

neboť veřejnost je na chování lidí v justici – a soudců zvláště – velmi citlivá, avšak ani tak se nelze 

spokojit pouze s konstatováním, že stačí, že byla naplněna formální stránka kárného provinění: 

                                                 
26 Rozsudek Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 31. 5.2007, sp. zn. 8 As 17/2007 - 135 [ASPI ID: 

JUD102361CZ] 
27 Podobně se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 29. března 2006, sp. zn.: 5 Tdo 311/2006. Z tohoto 

rozhodnutí lze dovodit, že jestliže byl řidič, který by za jiných okolností spáchal trestný čin obecného ohrožení, na 

pozemní komunikaci sám, nemohlo dojít ke spáchání tohoto trestného činu, neboť nikoho neohrozil. Na pozemní 

komunikaci totiž v tom okamžiku nebyl žádný subjekt, který by byl tímto ustanovením trestního zákona chráněn, to 

znamená, že nebyl ani nikdo ohrožen, proto obecné nebezpečí nemohlo vzniknout. Chyběla tak společenská 

škodlivost, a proto nedošlo ani ke spáchání trestného činu. 
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„(…) je skutková podstata kárného provinění (…), naplněna (…), samozřejmě za současného 

splnění hmotně právní podmínky kárného provinění, tj. určitého stupně závažnosti (společenské 

nebezpečnosti).“28 

 

Zásada přiměřenosti a individualizace správního trestu 

„Zásada přiměřenosti vyžaduje, aby byl správní trest ukládán s přihlédnutím k povaze a 

závažnosti spáchaného přestupku a k poměrům pachatele.“29 „Podle zásady individualizace musí 

správní trest co do druhu a intenzity odrážet všechny zvláštnosti konkrétního přestupku a 

konkrétního pachatele.“30  

 

Judikatura  

 

„Z charakteru pokuty jako majetkové sankce nutně vyplývá, že má-li být individualizovaná a 

přiměřená, musí reflektovat i majetkové poměry potrestaného. Stejná výše pokuty uložená 

majetnému se bude jevit jako směšná a neúčinná, zatímco v případě postihu nemajetného může 

působit drakonicky a likvidačně. Není tedy porušením principu relativní rovnosti, když dvěma 

osobám v různých situacích bude uložena pokuta v různé výši, byť by jediným rozdílem jejich 

situace měly být právě rozdílné majetkové poměry. Kriterium zkoumání majetkových poměrů 

delikventa při úvaze o výši ukládané pokuty je nezbytné a komplementární - nikoli ovšem proto, že 

vysoké pokuty by byly nevymahatelné, ale vzhledem k riziku "likvidačního" účinku nepřiměřeně 

vysoké pokuty. Pokuta jakožto trest musí být diferencovaná, aby efektivně působila jako trest i jako 

odstrašení (individuální a generální prevence)“.31 

 

„Správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a 

majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze 

uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon 

osobní a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše 

pokuty neuvádí. Správní orgán vychází při zjišťování osobních a majetkových poměrů z údajů 

doložených samotným účastníkem řízení, případně z těch, které vyplynuly z dosavadního průběhu 

                                                 
28 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 1 Skno 2/2007 ze dne 26. dubna 2007. Stejně tak např. rozhodnutí 1 Skno 17/2008 

ze dne 5. listopadu 2008 a 2 Skno 3/2008 ze dne 3. března 2009. 
29 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 31. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9. 
30 Tamtéž. 
31 Nález Ústavního soudu - pléna ze dne 9. 3.2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02 [ASPI ID: JUD32964CZ]. 
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správního řízení či které si opatří samostatně bez součinnosti s účastníkem řízení. Nelze-li takto 

získat přesné informace, je správní orgán oprávněn stanovit je v nezbytném rozsahu odhadem.“32 

 

Zásada řádného zákonného procesu (právo na spravedlivý proces) 

 

„Princip garantuje nemožnost bezdůvodného stíhání jednotlivců a také zaručuje, že do 

práv osob, které jsou jinak důvodně stíhány, nebude zasahováno více, než je nezbytně nutné. 

Postup, ve kterém se rozhoduje o vině a trestu za spáchaný přestupek, musí být upraven zákonem 

a musí splňovat požadavky spravedlivého, fair prcesu.“33 

 

V Úmluvě je zakotveno v čl. 6 odst. 1: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným 

zákonem (…) rozsudek musí být vyhlášen veřejně (…)“. Odstavec druhý pak zakotvuje presumpci 

nevinny. Odstavec třetí garantuje minimální práva obviněného (viz Právo na obhajobu). 

 

Zásada legality, zásada oficiality 

 

„Zásada legality znamená, že správní orgán je povinen stíhat každý přestupek, o němž se 

dozví, pokud zákon nestanoví jinak.34 Zásada oficiality znamená, že správní orgán zahajuje řízení 

o přestupku z moci úřední, určuje jeho předmět a provádí procesní úkony z úřední moci (ex 

officio), z vlastní iniciativy.35 

 

Presumpce neviny 

 

„Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“36 V EÚLP lze tuto 

zásadu nalézt v článku 6 odst. 237. Z podstaty presumpce neviny plynou z hlediska dokazování 

skutkového stavu věci některé důsledky: 

                                                 
32 Usnesení Nejvyššího správního soudu - rozšířeného senátu ze dne 20. 4.2010, sp. zn. 1 As 9/2008 - 133 [ASPI ID: 

JUD166602CZ]. 
33 Tamtéž, s. 32. 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž, s. 33. 
36 Čl. 40 odst. 2 LZPS 
37 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným 

způsobem. 
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a) Pravidlo in dubio pro reo 

Toto pravidlo stanoví, že existují-li ohledně skutových otázek či otázek viny pochybnosti, 

které nelze dalším dokazováním odstranit, je nutné rozhodnout ve prospěch obviněného, tedy 

zprostit jej viny.38 

b) Nedokázaná vina má týž význam jako dokázaná nevina  

„Zlo znamenající únik skutečného pachatele spravedlivému trestu v důsledku neprokázané 

jeho viny, je z řady důvodů menší a tedy přijatelnější, než zlo pramenící z trestního postihu někoho, 

kdo pachatelem ve skutečnosti není (…).“39 

c) Povinnost orgánů dokázat vinu 

V řízení o tresním obvinění jsou to správní orgány (soudy), které mají povinnost dokazovat 

vinu obviněného z přestupku, naopak obviněný nemusí svoji nevinu dokazovat, ba dokonce může 

zůstat nečinný. „Obviněný ze správního deliktu může na svou obhajobu uvádět jakákoli tvrzení, 

popř. může zůstat nečinný, a je na správním orgánu, aby zjistil skutkový stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti.“40 

d) Nestrannost a nezaujatost 

Z projednání a rozhodování věci je vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti o jeho 

nestrannosti pro jeho poměr ke stranám řízení nebo k jejich zástupcům, popř. k věci.41 

„Nestrannost se obyčejně definuje jako absence předsudku (podjatosti) a stranickosti a lze 

k ní přistupovat ze dvou hledisek. Rozlišuje se subjektivní přístup, při kterém se zkoumá stav mysli 

soudce, a objektivní přístup, při kterém se zkoumá, zda zda soudce z hlediska svého statusu, funkcí, 

poměru k věci a stranám řízení poskytuje dostatečné záruky, aby byly vylooučeny jakékoli 

pochybnosti o jeho nestrannosti. Rozlišuje se tedy tzv. nestrannost subjektivní (konkrétní) a 

nestrannost objektivní nebo strukturální (abstraktní).“42 

„Subjektivní nestrannost se presumuje, pokud není dokázán opak…[n]elze považovat za 

nestranného předsedu senátu odvolacího soudu, který kvalifikuje obhajobu obviněného jako 

                                                 
38 Viz Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 109 – 110. 978-80-7400-496-4. 
39 Tamtéž. 
40 Rozsudek Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 15. 12. 2017, sp. zn. 4 As 199/2017 - 30 [ASPI ID: 

JUD362555CZ] bod 14. 
41 Srov. REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002, s. 124 – 125. 

Výběrové texty. ISBN 80-86199-57-6. 
42 Tamtéž. 
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„neskutečnou, skandální, lživou, hanebnou a odpornou“, obviněnému hrozí, že soud bude 

zkoumat, zda „vzhledem ke způsobu obhajoby je uložen trest dostatečný“, a trest je pak skutečně 

zpřísněn.“43 

Nezaujatost znamená, že soudce nemá poměr k věci (nemo iudex in causa sua). 

 

V teorii a judikatuře se však spíše setkáváme s pojmy „nezávislost“ a „nestrannost“ (srov. 

nález Ústavního soudu I. ÚS 722/05 – 2 ze dne 7. března 2007). 

 

e) Požadavek přiměřenosti 

Viz výše zásada přiměřenosti. 

 

Podle Práškové se tato zásada projevuje v rámci shromažďování podkladů pro rozhodnutí 

a dokazování44, v etapě rozhodování45 a při zacházení s obviněným.46 

 

Právo na obhajobu 

Toto právo je v Listině zakotveno v čl. 40 odst. 3 LZPS: „Obviněný má právo, aby mu byl 

poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím 

obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. 

Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.“ 

 

Jde o relativně samostatné právo obviněného, které je však součástí práva na spravedlivý 

proces, neboť právo na spravedlivý proces je významově širší (viz výše Zásada řádného zákonného 

procesu). 

 

Česká trestněprávní teorie zahrnuje pod pojem práva na obhajobu tři složky47, a to: 

 

                                                 
43 Tamtéž. 
44 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 39. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9. 
45 Tamtéž, s. 40. 
46 Tamtéž, s. 42. 
47 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2015, s. 202. 

978-80-7478-750-8. 
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i. právo osoby, proti které se trestní řízení vede, hájit se sám (materiální 

obhajoba) 

 

ii. právo mít obhájce a radit se s ním (formální obhajoba) 

 

iii. právo vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení, aby postupovaly 

způsobem, který musí zaručovat obhajobu 

 

V Úmluvě je toto právo zakotveno v článku 6 odst. 3, přičemž zahrnuje: 

 

a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a 

důvodem obvinění proti němu 

Důvodem obvinění se má na mysli skutek, pro který je obviněný stíhán, a který musí být 

dostatečně identifiková popisem jednání, uvedením místa a doby jeho spáchání, popř. i označením 

poškozeného. Povahou obvinění se má na mysli právní kvalifikace tohoto skutku.48 

 

b) právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby 

Obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá 

prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně. 

  

c) kontradiktorní proces 

Tzn. vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě, dosáhnout předvolání a výslechu svědků ve 

svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě. 

 

d) právo na tlumočníka 

Mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem. 

 

Zásada materiální pravdy 

 

Tato zásada se v Zákoně neobjevuje, což lze považovat za nedostatek, neboť jestliže se 

zákonodárce snažil vytvořit skutečně ucelenou a komplexní úpravu, a s ohledem na závažnost 

                                                 
48 Viz REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002, s. 160 – 161. 

Výběrové texty. ISBN 80-86199-57-6. 
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řízení, tj. řízení o trestním obvinění, domnívám se, že by Zákon ustanovení o materiální pravdě 

měl obsahovat. Je proto nutné ji dovozovat ze správního řádu, resp. ze základních zásad činnosti 

správních orgánů, konkrétně z § 3.49  

 

Výjimku ze zásady materiální pravdy činí rozhodnutí příkazem na místě, protože podle  

§ 150 odst. 5 Správního řádu nastává fikce správně zjištěného stavu věci: „považuje se stav věci 

za prokázaný“. 

 

Zásada vyhledávací, vyšetřovací 

 

 Materiální pravda je zaručena zásadou vyšetřovací, což znamená, že odpovědnost za řádné 

zjištění skutkového a právního stavu nese správní orgán, bez ohledu na to, zda obviněný navrhuje 

důkazní prostředky nebo je pasivní. Analogicky lze na tomto místě odkázat na § 164 odst. 3 

Trestního řádu: „Policejní orgán vyhledává a za stanovených podmínek i provádí důkazy bez 

ohledu na to, zda svědčí ve prospěch či neprospěch obviněného. Obviněný nesmí být žádným 

způsobem k výpovědi nebo doznání donucován. Obhajoba obviněného a jím navrhované důkazy, 

pokud nejsou zcela bezvýznamné, musí být pečlivě přezkoumány.“ 

 

Zásada rozhodnutí v přiměřené lhůtě 

 

„Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho 

přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena 

jen v případech stanovených zákonem.“50  

 

Učinit úsudek o nepřiměřenosti délky řízení lze zpravidla závěr na základě těchto kritérií: 

povahy řízení (složitost, náročnost), postupu orgánů (zda konají ve lhůtách, zda nekonají 

zbytečné úkony s cílem oddálit rozhodnutí apod.), chování obviněného (zda se sám snaží o 

obstrukce, zda aktivně spolupracuje apod.).51 

  

                                                 
49 „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ 
50 Čl. 38 odst. 2 LZPS 
51 Viz PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 45. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-

9. 
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Pojem „trestní obvinění“ (kritéria Engel) 

 

Jak bylo uvedeno výše, ESLP má monopol na výklad EÚLP. To se projevilo například 

v rozhodnutí ve věci Engel a ostatní proti Nizozemí ze dne 8. června 1976. V dané věci vyvstala 

otázka interpretace pojmu „trestní obvinění“, resp. „trestný čin“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 Protokolu 

č. 7, neboť to bylo klíčové pro to, zda stát v řízení před vnitrostátními orgány porušil práva 

stěžovatelů, jim garantovaná EÚLP. Na pojem trestního obvinění samozřejmě navazují pojmy 

„trestný čin“ a „trestní řízení“, přičemž oba je nutné vykládat ve světle Úmluvy a judikatury 

ESLP.  

 

ESLP ve výše uvedeném rozhodnutí vyslovil kritéria, na základě kterých se určuje, co je 

trestním obviněním ve smyslu EÚLP, v doktríně známá jako „Engel kritéria“52, přitom založil 

doktrínu autonomního výkladu pojmu „trestný čin“ ve smyslu Úmluvy. Učinil tak proto, že 

kdyby státy samy určovaly, co je trestným činem (zařazením deliktu do trestního práva a 

označením jej jako trestný čin), mohly by tak snadno záruky garantovaná Úmlouvou obejít.53 

 

„V tomto kontextu je na místě připomenout, že smluvní strany Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod se již v první polovině devadesátých let pokusily vyloučit tak široký 

dopad zásady ne bis in idem, avšak neuspěly. V zájmu toho, aby docílily omezení jejího dopadu 

pouze na případy řízení o trestných činech a vyloučily její uplatnění na případy, kdy je týž čin téže 

osoby předmětem přestupkového i trestního řízení, ať už souběžně nebo postupně, učinily některé 

z nich (mezi nimi Rakousko, Francie, Německo a Itálie) k článku 4 protokolu č. 7 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod výhradu, že zákaz dvojího stíhání a potrestání se týká jen řízení 

o trestných činech podle vnitrostátního práva. Evropský soud pro lidská práva však neuznal tyto 

výhrady za platné s argumentem, že nesplňují podmínky článku 64 (nyní článku 57) Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Stalo se tak ve věci G. versus Rakousko (viz rozsudek 

v této věci ze dne 23. 10. 1995)54.“  

 

Ve věci Jussila proti Finsku55 ESLP judikoval, že tím, že pojem „trestní obvinění“ má autonomní 

význam, vztahují se záruky článku 6 Úmluvy například i na správní sankce, vězeňská kárná řízení, 

                                                 
52 Srov. Ruotsalainen proti Finsku (stížnost č. 13079/03) ze dne 16. září 2009, bod 43. Dostupné zde 

http://fcc.law.auth.gr/attachments/article/511/CASE%20OF%20RUOTSALAINEN%20v.%20FINLAND.pdf 
53 Viz poznámka pod čarou č. 56 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. 7.2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
55 Stížnost č. 73053/01 ze dne 23. listopadu 2006. 

http://fcc.law.auth.gr/attachments/article/511/CASE%20OF%20RUOTSALAINEN%20v.%20FINLAND.pdf
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celní právo, právo hospodářské soutěže a pokuty ukládané soudem s pravomocí rozhodovat o 

finančních záležitostech.56 

 

Kritéria Engel zkoumají následující.57: 

a) zařazení ve vnitrostátním právu 

Zkoumá se zde to, zda je delikt zařazen do odvětví trestního práva, nebo do jiného odvětví, 

typicky do správního práva trestního. Jestliže je delikt zařazen do trestního práva, tzn., že je 

explicitně označen vnitrostátní úpravou jako trestný čin, půjde o trestní obvinění ve smyslu EÚLP 

eo ipso a další kritéria nebude potřeba hodnotit. „To je ovšem pouhý výchozí bod. Takové zjištění 

má toliko formální a relativní hodnotu a musí být prověřeno i z hlediska společného jmenovatele 

příslušné právní úpravy v jednotlivých smluvních státech. Skutečná podstata skutku je totiž 

okolností mnohem významnější.“58 Toto kritérium ale nemůže být jediné, neboť bylo na Vysokých 

smluvních stranách EÚLP a jejich vnitrostátním právu, co za trestný čin označí, a co nikoli. 

Fakticky by tak mohly obcházet EÚLP, což ovšem není žádoucí pro rozpor se smyslem a účelem 

Úmluvy.59 Navíc je třeba poznamenat, že nic v Úmluvě nenaznačuje, že by trestní povaha deliktu 

vyžadovala určitou míru závažnosti.60 

Je však možné, že delikt bude zařazen do jiného právního odvětví, takže bude třeba 

posuzovat další kritéria, jimiž jsou: 

 

                                                 
56 „What is more, the autonomous interpretation adopted by the Convention institutions of the notion of a “criminal 

charge” by applying the Engel criteria have underpinned a gradual broadening of the criminal head to cases not 

strictly belonging to the traditional categories of the criminal law, for example administrative penalties (…), prison 

disciplinary proceedings (…), customs law (…), competition law (…), and penalties imposed by a court with 

jurisdiction in financial matters (…).“ 
57 „Druhé a třetí kritérium jsou alternativní, a tudíž nemusí být nutně splněna kumulativně. To ale nevylučuje kumulaci 

druhého a třetího kritéria, pokud samostatná analýza každého z nich neumožňuje dospět k jednoznačnému závěru, 

zda-li se jedná o "trestní obvinění" či nikoliv.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 27. 5.2010, sp. zn. 6 

Tdo 1478/2009 [ASPI ID: JUD185608CZ]. 
58 https://is.muni.cz/el/1422/podzim2011/MP714Zk/um/LPAS-Spravedlivy_proces_-_literatura.pdf 
59 Srov. Storbråten proti Norsku (stížnost č. 12277/04) ze dne 1. února 2007: „Moreover, the legal characterisation 

of the procedure under national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of the principle of 

ne bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. Otherwise, the application of this provision would be left to the 

discretion of the Contracting States to a degree that might lead to results incompatible with the object and purpose of 

the Convention (…).“ Dostupné zde http://echr.ketse.com/doc/12277.04-en-20070201/view/. 
60 „There is in fact nothing to suggest that the criminal offence referred to in the Convention necessarily implies a 

certain degree of seriousness.“ Rozsudek ESLP ve věci Öztürk proti Německu ze dne 21. února 1984, bod 53. 

https://is.muni.cz/el/1422/podzim2011/MP714Zk/um/LPAS-Spravedlivy_proces_-_literatura.pdf
http://echr.ketse.com/doc/12277.04-en-20070201/view/
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b) povaha deliktu 

Jde o otázku, komu je právní norma adresována, jestli všem, nebo pouze osobám s určitým 

statusem.61 

Důležité je zde to, kdo je subjektem deliktu, zda jde o subjekt obecný, nebo zvláštní, tj. 

konkrétní nebo speciální, tak, jak je vymezuje nauka trestního práva. Obecným subjektem se 

rozumí, že pachatelem může být v zásadě kdokoli, kdo je trestně odpovědný. Konkrétním 

subjektem je osoba, která má zvláštní vlastnost (např. dlužník, voják, matka62), avšak mezi touto 

zvláštní vlastností a spáchaným deliktem musí být souvislost. Tak např. trestného činu, podle  

§ 142 Trestního zákoníku Vraždy novorozeného dítěte matkou, se může dopustit jen matka, která 

v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své 

novorozené dítě, ale kdyby nějaká žena, byť by byla matkou, zavraždila sice dítě, avšak cizí, 

nedopustila by se trestného činu Vraždy novorozeného dítěte matkou, nýbrž trestného činu 

Vraždy. Speciální subjekt je osoba, která má zláštní postavení nebo způsobilost63 (např. voják, 

úřední osoba). 

 

„Toto kritérium představuje povaha deliktu z hlediska chráněného zájmu (obecný či 

partikulární), adresáta normy (potenciálně všichni občané či pouze určitá skupina osob se 

zvláštním statusem) a účelu sankce (odstrašující a represivní či pouze reparační).“64 Je-li subjekt 

obecný, půjde o trestní obvinění eo ipso. 

 

Účelem sankce se má na mysli funkce trestu – „je sankce stanovená za daný delikt spíše 

preventivně-represivní nebo reparační povahy?“65 

 

„Abychom mohli už v rámci druhého kritéria dojít k závěru, že čl. 6 Úmluvy lze aplikovat, 

musí být předmětná právní norma stanovící konkrétní delikt obecná (Bendenoun proti Francii, § 

47) a musí stanovovat preventivně-represivní sankci (Öztürk proti Německu, § 53).“66 

 

                                                 
61 Srov. rozsudek ESLP ve věci Ruotsalainen proti Finsku, bod 46. 
62 ŠÁMAL, Pavel. § 113 [K pojmu pachatele]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, 

KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, 

VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1264. ISBN 

978-80-7400-428-5. 
63 Tamtéž. 
64 Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 26. 4.2012, sp. zn. 8 Tdo 397/2012 [ASPI ID: JUD219131CZ] 
65 http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-v.html 
66 Tamtéž. 

http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-v.html
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Jestliže je norma určena jen určité skupině osob (např. vojákům, advokátům), závisí další 

postup na tom, zda je fukce sakce preventivně-represivní, či reparační. 

 

„Reparace, tj. náprava způsobené škody, je typickým znakem pro soukromoprávní vztahy, 

a proto je pro nás signálem, že se čl. 6 v jeho trestní větvi nemůže aplikovat. Pokud je proto 

předmětná norma určená vymezené skupině osob a sankce má pouze reparační funkci, nepůjde o 

trestní věc. Pokud ale norma určená vymezené skupině osob bude stanovovat preventivně-

represivní sankci, musíme postoupit ke zkoumání třetího Engelova kritéria.“67 

 

„Z tohoto pohledu vyznívá překvapivě jedno z novějších rozhodnutí Nejvyššího soudu. V 

usnesení sp. zn. 6 Tdo 1478/2009 dovodil tento soud, že není porušením zákazu opakovaného 

postihu za tentýž čin, byl-li obviněný postižen jednak jako podnikající fyzická osoba a 

zaměstnavatel ve správním řízení za správní delikt na úseku bezpečnosti práce, a jednak v trestním 

řízení za trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti. Podle Nejvyššího soudu nemají správní 

delikt ani sankce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, trestní charakter. Soud 

argumentuje tím, že tento zákon nemá charakter obecné právní normy adresované všem občanům, 

ale je určen pouze vymezenému (omezenému) okruhu právnických a fyzických osob, účelem zákona 

o inspekci práce není ochrana stejných hodnot a zájmů, které jsou obvykle chráněny ustanoveními 

trestního práva, a konečně povaha a přísnost sankce neodůvodňuje závěr, že by šlo o „trestní“ 

sankci ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 7 k EÚLP.“68  

 

„Podle mého názoru uvedený správní delikt znaky trestního obvinění ve smyslu EÚLP 

naplňuje. To, že se zákon o inspekci práce vztahuje nikoli na všechny fyzické osoby, ale jen na 

fyzické podnikající osoby (v postavení zaměstnavatele), neznamená, že by neměl charakter obecné 

právní normy. Domnívám se, že takovéto vymezení okruhu adresátů nelze pojímat jako úzce 

vymezenou skupinu osob se speciálním statusem, jak je tomu např. u disciplinárních deliktů. 

Rovněž povaha sankce (má represivní a preventivní, nikoli reparační účel) a její přísnost (pokuta 

do výše 1 000 000 Kč) vedou k závěru, že jde o trest ve smyslu EÚLP.“69 

 

                                                 
67 Tamtéž. 
68 PRÁŠKOVÁ, Helena. Princip ne bis in idem v řízení o správních deliktech. Trestněprávní revue. 2012, č. 3, s. 53-

61 
69 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrqhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrqhe
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V dané věci se dle mého názoru nevyslovil soud správně, když neshledal porušení zásady ne bis 

in idem, resp. stav v rozhodnutích soudů nižších instancí aproboval. Soud argumentoval tak, že 

„[u]stanovení § 30 odst. 1 písm. s) zákona č. 251/2005 Sb. se týká - obecně řečeno - různé činnosti 

na úseku bezpečnosti práce. Toto ustanovení neposkytuje přímo ochranu společenským zájmům, 

kterými jsou život a zdraví lidí, jak to výslovně v řadě ustanovení činí trestní zákoník (…) byť jeho 

smyslem je těmto následkům předcházet.“ V případě této argumentace pak vyvstává otázka, co 

jiného je tedy objektem této skutkové podstaty, když ne ochrana života a zdraví? Zároveň je třeba 

si uvědomit, že byla dána totožnost stkutku tak, jak ji vymezil ESLP ve věci Zolotukhin proti 

Rusku: “Totožnost skutku je dána tehdy, když se konkrétní skutkové okolnosti týkají téhož 

obžalovaného a jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě“.70 

 

Co se týká otázky (ne) bis in idem, vyslovil se Nejvyšší soud tak, že postih za správní delikt a 

současný postih za trestný čin není (v dané věci) potrestání bis in idem, a to pro rozdílný objekt 

skutkových podstat a povahu sankce. 

 

c) druh a závažnost sankce 

„V rámci posledního Engelova kritéria zkoumáme sankce, které je možné za předmětný 

delikt uložit, nikoliv tedy sankce skutečně uložené (Campbell a Fell proti Spojenému království, 

§ 72). Sankce musí dosáhnout dostatečného prahu závažnosti, musí jít např. o odnětí svobody či 

vysoký peněžitý trest apod.“ 

 

K výše uvedeným kritériím je vhodné ještě odkázat na rozsudek ESLP ve věci Bendenoun 

proti Francii ze dne 24. 2. 1994. „Ta [Bendenounova kritéria] v zásadě považují (daňové) penále 

za formu trestu z toho důvodu, že má obecný dopad (na daňové poplatníky), nemá povahu peněžní 

kompenzace, je prostředkem odstrašujícím/represivním a je zásahem (do majetkové oblasti) 

podstatným.“71 

 

  

                                                 
70 „The Court’s inquiry should therefore focus on those facts which constitute a set of concrete factual circumstances 

involving the same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of which must be 

demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings.“ Rozsudek ESLP ve věci Zolotukhin 

proti Rusku ze dne 10. února 2009, stížnost č. 14939/03, bod 84. 
71 https://www.law.muni.cz/sborniky/nove_jevy/nove_jevy_2017.pdf 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57456"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57456"]}
https://www.law.muni.cz/sborniky/nove_jevy/nove_jevy_2017.pdf
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Ne bis in idem 

 

Zásada ne bis in idem má dva aspekty: procesněprávní a hmotněprávní. Procesněprávní 

aspekt vyjadřuje zákaz někoho stíhat, zatímco hmotněprávní aspekt zakazuje potrestat dvakrát za 

stejnou věc, aniž by bylo předcházející rozhodnutí v předepsaném řízení zrušeno72.  

„V řízení o trestných deliktech vyjadřuje zásada ne bis in idem pravidlo, že nikdo nesmí 

být stíhán a potrestán opětovně pro týž skutek. Souvisí s materiální právní mocí rozhodnutí, 

protože hmotněprávním důsledkem právní moci je vznik překážky věci pravomocně rozhodnuté 

(překážka rei iudicatae)“.73 

 

 

Vývoj zásady ne bis in idem 

Starověký Řím 

Zpočátku existovala zásada bis de eadem re ne sit actio/ne bis in eadem re sit actio (ať se 

nevede v jedné věci dvakrát soudní jednání) a byla podobná překážce litispendence. Překážka 

litispendence znamená, že o stejné věci nemohou probíhat dvě a více řízení zároveň, přičemž o 

stejnou věc se jedná tehdy, když se později zahájené řízení týká stejného předmětu řízení a týchž 

osob. O stejný předmět řízení jde tehdy, jestliže tentýž nárok vyplývá ze stejných skutkových 

tvrzení, jaká byla uplatněna v řízení dříve zahájeném74. Avšak zásada bis de eadem re ne sit actio 

znamenala, že podáním actiones, resp. litiscontestatio došlo ke konzumaci (původní práva a 

povinnosti se rušila) a žalobce již nemohl žalobu znovu podat. K omezení této zásady byla 

zavedena exceptio rei judicatae, kterou formuloval Ulpianus (D. 50, 17, 207)75. 

 

Osvícenství 

Pátý dodatek (1791) ústavy Spojených států amerických z roku 1787 v sobě obsahoval 

„nor shall any person be subject to be twice put in jeopardy of life or limb“76. Francouzská ústava 

                                                 
72 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 25. 8.2010, sp. zn. 4 Ads 14/2010 – 282. 
73 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 33 - 34. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-

s. 9. 
74 K tomu srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 30 Cdo 3145/2006. 
75 K tomu srov. rozsudek ESLP ve věci A a B proti Norsku (stížnosti č. 24130/11 a 29758/11), bod 3. a 4. disentu. 
76 https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
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z roku 1791 ve své kapitole páté, článku devátém obsahovala „tout homme acquitté par un juré 

légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.“77 

Komunitární a kontinentální právo 

Zásadu lze v evropském kontextu poprvé naleznout v roce 1844 v extradiční smlouvě mezi 

Francií a Nizozemskem a mezi Francií a Lucemburskem.78 Násedně se tato maxima objevila v čl. 

9 Evropské konvenci o extradici z roku 1957.79 V právu Evropského společenství se poté objevila 

v roce 1987 v Úmluvě mezi členskými státy Evropského společenství týkající se dvojího stíhání.80 

Dále je možné ji nalézt v čl. 54 Úmluvy k provedení Schengenské dohody z roku 1985.81 Do 

právního rámce Evropského společenství pak byla zprostředkovaně začleněna integrováním 

Schengenského acquis článkem K.12 bodem 5 Amsterodamské smlouvy.82 Zásada se od té doby 

běžně vyskytovala v právu evropského společenství.83 Významným aktem pak bylo přijetí 

Lisabonské smlouvy (2007), která pozměňovala Smlouvu o Evropské Unii a Smlouvu o založení 

Evropského společenství (nově byla přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské Unie), kde 

je v tomto ohledu třeba se zaměřit na čl. 82 a 83 Smlouvy o fungování Evropské Unie.84 

Lisabonská smlouva na základě čl. 6 Smlouvy o Evropské unii85 začleňuje princip ne bis in idem 

do práva Evropské Unie prostřednictvím čl. 50 Listiny základních práv EU.86 V judikatuře 

Evropského soudního dvora se tato maxima poprvé objevila v oblasi soutěžního práva, a to ve věci 

Walt Wilhelm C 14-68.87 

 

V dalších pramenech kontinentálního práva se pak zásada ne bis in idem dále objevuje až 

po druhé světové válce, kde ji lze naleznout v ústavě88 Spolkové republiky Německo v článku 103 

                                                 
77 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-

france/constitution-de-1791.5082.html 
78 Albert Billot, Traité de l‘extradition, E. Plon et Ci e , Imprimeurs, Paris, 1874, s. 527 a 541. Dostupné 

zde:https://archive.org/details/traitdelextrad00bill/page/540 a  

zdehttps://archive.org/details/traitdelextrad00bill/page/526. 
79European Convention on Extradition, dostupné zde: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680064587. 
80 Convention between member states of the European Communities on double jeopardy. 
81 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=EN 
82 http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf, str. 22. 
83 Např. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání 

mezi členskými státy (2002/584/SVV). 
84 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS.  
85 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF.  
86 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF. 
87http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=EED4C9B1D6204F8FFFA3EC3898DEFD2D?text=&docid=87

643&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12098046 
88 Ve skutečnosti není zákon nejvyšší právní síly Spolkové republiky Německo nazván ústavou, jako je tomu zvykem 

jinde ve světě, ale Základním zákonem (něm. Grundgesetz, ang. the Basic Law). Po skončení druhé světové války 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1791.5082.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1791.5082.html
https://archive.org/details/traitdelextrad00bill/page/540
https://archive.org/details/traitdelextrad00bill/page/526
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680064587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=EED4C9B1D6204F8FFFA3EC3898DEFD2D?text=&docid=87643&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12098046
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=EED4C9B1D6204F8FFFA3EC3898DEFD2D?text=&docid=87643&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12098046
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odst. 3 (1949)89, v článku 9 Evropské úmluvy o vydávání osob (1957)90, v článku 

9 Evropské úmluvy o trestech za dopravní přestupky z roku 196491, v článku 8 Úmluvy o předávání 

osob odsouzených k trestu odnětí svobody (1983)92, v článku 2 odst. 4 Úmluvy o nedovoleném 

obchodu na moři (1995)93, článku 35 Evropské úmluvy o předávání trestního řízení (1972)94, 

článku 50 Listiny základních práv a svobod EU (2012). Co se týká EÚLP, ta maximu ne bis in 

idem původně neobsahovala. Obsahuje ji až dodatkový Protokol č. 7 v článku 4 k EÚLP z 22. 

listopadu 1984.95 

 

V Paktu je možné tuto zásadu naleznout v čl. 14 bodu 7: „Trestní stíhání nelze zahájit proti 

tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž čin skončilo pravomocným rozhodnutím soudu, jímž byl 

obžalovaný uznán vinným nebo jímž byl obžaloby zproštěn.“ 

 

 Římský statut tuto zásadu zakotvuje ve svém článku 20, bodu 2. a 3.96 

 

V našem ústavním pořádku je zásada v čl. 40 odst. 5 Listiny: „Nikdo nemůže být trestně 

stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada 

nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.“  

 

V zákoně je možné tuto zásadu hledat v § 77 pod nadpisem Překážky řízení: 

   

                                                 
bylo Německo rozděleno na Spolkovou republiku Německo (tzv. Západní Německo) a (Německou demokratickou 

republiku (tzv. Východní Německo). Spojenci po válce „vydali“ jimi okupované území zpět Němcům tzv. 

Frankfurtskými dokumenty. Tehdejší kancléř Západního Německa Konrad Adenauer, který byl při zrodu nové 

„ústavy“, se obával, že kdyby byl zákon nejvyšší právní síly Západního Německa označen jako „ústava“, prohloubilo 

by to rozdělení mezi Západním a Východním Německem, navíc předpokládal, že Základní zákon bude platit pouze 

do znovusjednocení Německa, ke kterému došlo v roce 1990. https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutsches-

grundgesetz-die-wichtigsten-fakten, https://germanculture.com.ua/germany-history/the-birth-of-the-frg/. 
89„Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.“  

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09/245142 (ang. „No person may 

be punished for the same act more than once under the general criminal laws.“ https://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf). 
90 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 549/1992 Sb. 
91 European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences. Česká republika tuto mezinárodní smlouvu 

neratifikovala. 
92 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 553/1992 Sb. 
93 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 50/2005 Sb. m. s. 
94 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 551/1992 Sb. 
95 Dostupné zde https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf str. 43. 
96 Sbírka mezinárodních smluv 84/2009. Dostupné zde 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=423&CT1=0 

https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutsches-grundgesetz-die-wichtigsten-fakten
https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutsches-grundgesetz-die-wichtigsten-fakten
https://germanculture.com.ua/germany-history/the-birth-of-the-frg/
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09/245142
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=423&CT1=0
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(1) Nikdo nemůže být obviněn z totožného přestupku za skutek, o němž již bylo proti téže osobě 

zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo trestní řízení.97 

 

(2) Nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže 

osobě pravomocně rozhodnuto. Rozhodnutím podle věty první se rozumí rozhodnutí o tom, že se 

skutek nestal, nespáchal jej obviněný, spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat nebo 

že skutek je trestným činem nebo totožným přestupkem nebo není přestupkem, trestní stíhání bylo 

podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení narovnání, bylo 

podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od trestního stíhání 

mladistvého.“ 

  

                                                 
97„Řízení o tomto přestupku tedy nemůže být vůbec zahájeno a podezřelý z přestupku se nemůže stát obviněným. Tím 

se totiž podle § 69 odst. 4 stává okamžikem, kde vůči němu správní orgán učiní první úkon v řízení.“ JEMELKA, 

Luboš. § 77 [Překážky řízení]. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich; Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 663. ISBN 978-80-7400-

666-1. 
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Judikatura do roku 2003 

 

Také zásada ne bis in idem, stejně jako výše zmíněné zásady, se ve správním trestání 

dovozuje z judikatury  a doktríny. Československá judikatura tento princip z doktríny dovozovala 

ještě v roce 1927, a to dokonce ve věcech trestních.98 Ve věcech správního trestání lze dohledat 

nejstarší rozhodnutí Nejvyššího správního soudu99 8178/32 ze dne 17. května 1932, ve kterém byl 

řešen jednočinný souběh (správního) přestupku a (trestního) provinění, který byl spáchán jedním 

jednáním, konkrétně pronesením těchto slov: „Ty hromský chachaře, ty jako obecní právník 

posíláš děti do české školy. Však je tam posíláš jen proto, aby ti je tam ošatili; bez toho z té české 

školy vycházejí děti jako voli“, za což byl stěžovatel odsouzen k pěti (za přestupek) 

a šesti (za provinění) dnům vězení. Přestupek i provinění byly spáchány jedním jednáním, přesto 

zde Nejvyšší správní soud Československa překážku ne bis in idem neshledal, a to s následujícím 

odůvodněním: „Z tohoto ustanovení císařského nařízení č. 96/1854 říšského zákona plyne, že 

policejní trestní řízení provádí se pro delikty, jejichž skutková podstata jest vymezena v § 11 tohoto 

nařízení, samostatně a nezávisle na případném soudním stíhání pachatele pro delikty podrobené 

podle jiných zákonů trestní jurisdikci soudní, takže pachatel může býti pro tutéž skutkovou podstatu 

stíhán a potrestán jak úřadem správním tak i soudem, zakládá-li inkriminovaný čin veškeré 

pojmové náležitosti jak deliktu policejního, tak i soudně stíhatelného.“ 

 

 

 Vrchní soud v Praze projednával případ100, ve kterém Magistrát hlavního města Prahy 

uložil žalobci pokutu za přestupek za porušení povinností na úseku vodního hospodářství a to poté, 

co již za stejné jednání byl žalobce potrestán Českou inspekcí životního prostředí za porušení 

zákona o odpadech. Přestože šlo o totožný skutek, soud konstatoval, že princip ne bis in idem 

porušen nebyl, neboť „[č]eskou inspekcí životního prostředí byla totiž pokuta uložena za porušení 

zákona o odpadech a Magistrát hlavního města Prahy přistoupil k uložení pokuty žalobci za 

porušení zákona o vodách, takže v uvedených správních řízeních se jednalo o různé zákonem 

chráněné zájmy. Samostatný postih za totéž jednání, naplňující znaky různých skutkových podstat 

                                                 
98 Zásada "ne bis in idem" není sice v žádném místě trestního řádu vyjádřena výslovně. Nicméně tvoří jednu z 

nejdůležitějších předpokladů spořádaného řízení trestního a dochází výrazu v četných ustanoveních trestního řádu. 

VÁŽNÝ, František. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských (IX). V Praze: 

Právnické vydavatelství, 1928. s. 514 – 517. Rozhodnutí Zm II 186/27 ze dne 30. června 1927.  
99 Zřízen byl zákonem č. 3/1918 Sb., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů, dne  

2. listopadu 1918, se sídlem v Praze. Zrušen byl zákonem č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, dnem 1. ledna 1953, 

ustanovením § 18 odst. 2. 
100 Rozhodnutí 6A 168/95 ze dne 25. května 1995. 
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různých deliktů podle různých právních předpisů není vyloučen, jestliže o postihu mají podle 

zákona rozhodovat různé správní orgány.“ 

 

Judikatura po roce 2003  

 

Od 1. ledna 1953 do konce roku 2002 české správní soudnictví v podstatě neexistovalo.  

Od 1. ledna 1992, kdy byla do občanského soudního řádu vložena část pátá zákonem č. 519/1991 

Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, vykonávaly správní agendu 

civilní soudy. Toto bylo konstantně kritizováno Ústavním soudem s ohledem na to, že právní 

úprava byla v rozporu s článkem 6 odst. 1 EÚLP, a protože zákonodárce jeho naléhání nevyslyšel, 

rozhodl se Ústavní soud část pátou občanského soudního řádu svým nálezem Pl. ÚS 16/99 ze dne 

27. června 2001 ke dni 31. prosince 2002 zrušit. To donutilo zákonodárce k reakci, a dne 1. ledna 

2003 vstoupil v účinnost zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, kdy bylo obnoveno 

specializované správní soudnictví na našem území zavedením správních soudů, resp. 

specializovaných senátů při krajských soudech, v čele s Nejvyšším správním soudem se sídlem 

v Brně. 

 

Jeden z prvních případů, které Nejvyšší správní soud rozhodoval, se týkal zásady ne bis in 

idem. V něm judikoval, že „[i] pro správní trestání platí zásada ne bis in idem, podle níž nikdo 

nemůže být dvakrát potrestán pro stejný skutek. Předpokladem jejího uplatnění je, aby se jednalo 

o stejný skutek, tj. aby byla dána totožnost skutku.“101 Co však Nejvyšší správní soud považoval 

za „totožnost skutku“ neuvedl. Jasno do toho vnesl až Nejvyšší soud ČR, který uvedl, že „[p]ři 

posuzování toho, zda se jedná o týž skutek, není rozhodující právní kvalifikace skutku (činu), ale 

určující je alespoň částečná shoda v jednání a ve způsobeném následku.“102 

 

 Dne 8. prosince 2005 Nejvyšší správní soud rozhodoval případ103, v němž byl žalobce 

povinen zaplatit zvláštní poplatek za vydražení samoobsluhy potravin, který nezaplatil a následně 

došlo k promlčení. Daňové orgány tak vydaly totožné rozhodnutí jako to, které vydaly 

bezprostředně po vydražení, avšak k zaplacení zvláštního poplatku stanovily odlišnou lhůtu. Zde 

soud konstatoval, že „ (…) v řízení před správními orgány platí obecná zásada non bis in idem; 

                                                 
101 Rozhodnutí A 6/2003 – 44 (Ej 198/2005) ze dne 16. února 2005. 
102 4 Tz 183/2005 ze dne 22. března 2006. 
103 2 Afs 206/2004-65 (Ej 8/2006). 
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lze ji dovodit z principu materiální právní moci. Ten v sobě zahrnuje i nezměnitelnost rozhodnutí, 

tj. nenarušitelnost vzniklých, změněných nebo zaniklých hmotněprávních subjektivních oprávnění 

a povinností. To platí bez ohledu na to, zda procesní předpis zákaz dvojího projednání téže věci 

explicitně stanoví (např. § 159 odst. 3 o. s. ř.), nebo nikoli.“ 

 

 Ústavní soud projednával ústavní stížnost pachatele přestupku proti majetku (krádeže) 

příslušníkem Policie ČR, který tím zároveň spáchal kázeňský přestupek, za což byl potrestán 

kázeňským trestem a zároveň byl následně za toto jednání, spočívající v „zvlášť závažném 

porušení služební přísahy nebo služební povinnosti“ ze služebního poměru propuštěn. Ústavní 

soud neshledal porušení zásady ne bis in idem, a odůvodnil to následovně: „Stěžovatel se svým 

jednáním dopustil přestupku proti majetku a současně se výrazně odchýlil od přísahou 

požadovaného chování příslušníka Policie ČR „být čestný, statečný a ukázněný“, které je 

morálním požadavkem a povinností každého policisty nejen při plnění služebních povinností, ale i 

v rámci běžného života. Proto byl potrestán za spáchání přestupku a následně propuštěn ze 

služebního poměru.“ Za jedno jednání tak byl policista potrestán dvakrát, a to proto, že došlo 

k jednočinnému souběhu dvou deliktů s odlišným objektem skutkové podstaty. 

 

„(…) ustanovení čl. 4 odst. 1 protokolu č. 7 k Úmluvě nezakazuje opětovné stíhání a odsouzení 

pro tentýž skutek, ale pro tentýž (trestný) čin, což svědčí pro názor, podle něhož je podstatná i 

totožnost právní kvalifikace určitého činu trestněprávní povahy. (…) [z] toho je nutno dovodit, že 

při aplikaci ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) tr. řádu může být stanoven důvod pro zastavení 

trestního stíhání jednoznačně pouze v těch případech, když se po pravomocném rozhodnutí o 

přestupku vede trestní stíhání ohledně téhož skutku pro trestný čin mající stejné znaky skutkové 

podstaty jako přestupek.“  (…)  „O tentýž skutek (čin) z hlediska uplatnění překážky "ne bis in 

idem“ půjde, byl-li obviněný v jednom typu řízení uznán vinným přestupkem a ve druhém řízení 

trestným činem, přičemž formální znaky skutkových podstat těchto protiprávních činů jsou 

shodné a vzájemně se odlišují pouze v materiální stránce, resp. ve stupni jejich nebezpečnosti pro 

společnost.“104 

 

Předpoklady pro uplatnění této zásady je totožnost osoby, totožnost skutku a pravomocné 

rozhodnutí ve věci, které nebylo zákonem stanoveným postupem zrušeno105. 

 

                                                 
104 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 223/2007 ze dne 7. března 2007 
105 Viz podkapitola „Pravomocné rozhodnutí“. 
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a) Totožnost osoby 

Totožnost osoby je dána, jestliže je osoba (fyzická či právnická) shodná s tou, která již byla 

trestně stíhána či potrestána.  

 

b) Totožnost skutku 

Totožnost skutku je dána tehdy, když se konkrétní skutkové okolnosti týkají téhož 

obžalovaného a jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě106. Skutek musí být totožný aspoň 

v podstatných rysech.  K této problematice je judikatura ESLP bohatá a rozporuplná. Jde o 

interpretaci pojmu „skutek“, tedy zda je tím myšlena právní kvalifikace, nebo událost ve vnějším 

světě záležející v jednání člověka. Pro přehlednost uvádím závěry ESLP chronologicky v tabulce 

níže na straně 47. 

„Z judikatury ESLP tedy jasně plyne, že pro určení totožnosti skutku je rozhodující skutek 

jako takový, fakta skutku (tedy skutek de facto, idem factum), nikoliv jeho právní kvalifikace, 

případně odlišné právem chráněné hodnoty (skutek de iure).“107 

 

Často se setkáváme se situací, že totéž jednání naplňuje znaky skutkových podstat různých 

přestupků v různých zákonech, avšak odlišný je právem chráněný zájem. Níže si můžeme 

poukázat na kauzu řešenou Nejvyšším správním soudem ve věci kasační stížnosti obce Kralice 

nad Oslavou108. V této věci byla obec potrestána třemi různými rozhodnutími, avšak je otázkou, 

zda za jeden skutek, nebo tři skutky: 

 

i. za přestupek podle vodního zákona, spočívající v tom, že nahromaděnou zeminu a 

stavební suť nechala několikrát shrnout k Jinošovskému potoku. Inspekce při své 

kontrole nalezla zeminu a stavební suť v místech, z nichž by mohly být splaveny do 

Jinošovského potoka; 

 

ii. za přestupek podle zákona o odpadech, spáchaný tím, že umožňovala navážení 

odpadů (zeminy a kamení, stavebních odpadů a demoličních odpadů) na tentýž 

pozemek, tím nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady 

                                                 
106 Viz pozn. pod čarou č. 70. 
107

KÜHN, Zdeněk. Nový přestupkový zákon, odpovědnost právnických osob a problematika dvojího trestání téhož 

deliktu. Právní rozhledy. 2018, č. 3, s. 77-84. 
108 Rozsudek Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 11. 1.2012, sp. zn. 1 As 125/2011 – 163. 
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zakázáno nebo není povoleno; 

 

iii. za přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť ukládala a rozhrnovala 

odpady, zeminu a kamení na tomto pozemku, který je součástí přírodní rezervace 

Údolí Oslavy a Chvojnice a evropsky významné lokality, ačkoliv je tato činnost 

v daném území zakázána.109 

 

Obec Kralice nad Oslavou se podle Nejvyššího správního soudu jedním jednáním dopustila 

tří různých skutků, protože každá skutková podstata měla jiný objekt. Nejvyšší správní soud si byl 

vědom rozhodnutí ESLP ve věci Zolotukhin, avšak uvedl, že „za rozhodný komparátor pro 

stanovení prvku idem je nutno považovat skutek de iure“.“110 

 

Nejvyšší správní soud poukázal na specifika správního trestání, neboť k řízení 

o jednotlivých přestupcích jsou totiž mnohdy věcně příslušné různé správní orgány. Jedním 

skutkem pachatele tak může dojít k vyvolání různých právních následků – a k porušení či ohrožení 

zcela odlišných hodnot a zájmů – a tedy ke spáchání přestupků podle různých právních předpisů 

a sankcionovaných různými správními orgány. Jestliže je zde zájem na adekvátním potrestání 

pachatele, je v takových případech nutné přistoupit na konstrukci skutku de iure, nikoli de facto, 

která umožňuje postižení pachatele za všechny následky jeho jednání. 

 

„Pokud by tomu tak nebylo a uložení sankce jedním z dotčených správních orgánů by 

znamenalo založení překážky ne bis in idem, docházelo by k situacím, kdy by určitým zájmům 

a hodnotám nemohla být ze strany správních orgánů poskytována ochrana, byť jsou právě k jejich 

ochraně zákonem povinovány. Nepřípustnost takového stavu by byla patrná zejména v momentu, 

kdy by byl pachatel nejprve postižen jedním správním orgánem za určitý nepříliš závažný následek 

svého jednání, čímž by bylo znemožněno jeho potrestání za jiný, daleko závažnější následek.” 111 

 

Kűhn k to komentuje tak, že aby bylo možné postihnout pachatele na základě totožného 

jednání za dva různé přestupky, nestačí pouhá existence více nominálně odlišných skutkových 

                                                 
109 KÜHN, Zdeněk. Nový přestupkový zákon, odpovědnost právnických osob a problematika dvojího trestání téhož 

deliktu. Právní rozhledy. 2018, č. 3, s. 77-84) 
110 Rozsudek Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 11. 1.2012, sp. zn. 1 As 125/2011 - 163 [ASPI ID: 

JUD240012CZ], bod 30. 
111 Rozsudek Nejvyššího správního soudu - senátu (ostatní) ze dne 11. 1.2012, sp. zn. 1 As 125/2011 - 163 [ASPI ID: 

JUD240012CZ], bod 31. 
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podstat přestupků, nýbrž teprve až odlišnost v právně významném následku jednání zakládá 

existenci dvou samostatných skutků, o nichž je možné vést samostatná řízení.”112 

  

                                                 
112 KÜHN, Zdeněk. Nový přestupkový zákon, odpovědnost právnických osob a problematika dvojího trestání téhož 

deliktu. Právní rozhledy. 2018, č. 3, s. 77-84. 
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Totožnost skutku v judikatuře ESLP 

Níže poukazuji a rozebírám některá rozhodnutí ESLP, na nichž chci demonstrovat, jakým vývojem 

názor ESLP prošel. Za povšimnutí stojí, že ESLP svůj názor měnil, takže podstatně narušil právní 

jistotu nejen správních orgánů, ale především pachatelů. Níže pak uvádím v tabulce některá 

rozhodnutí ESLP a způsob, jakým pojal totžnost skutku. 

Gradinger proti Rakousku (1995) 

Pan Gradinger způsobil dopravní autonehodu, při které způsobil smrt cyklisty. Následná 

zkouška alkoholu u pana Gradingera odhalila, že byl pod vlivem alkoholu (0,8 g/l). Zemský soud 

pana Gradingera odsoudil na základě trestního zákona za zabití z nedbalosti a uložil mu pokutu ve 

výši 32 000 rakouských šilinků (ATS). O dva měsíce později okresní správa vydala trestní příkaz, 

kterým pana Gradingera odsoudila za řízení vozidla ve stavu opilosti k pokutě ve výši 12 000 ATS. 

Pan Gradinger namítal u všech vnitrostátních orgánů a soudů porušení zásady ne bis in 

idem, avšak neúspěšně, proto se obrátil na ESLP. „Vláda namítla, že čl. 4 Protokolu č. 7 nevylučuje 

po sobě následující použití obou inkriminovaných ustanovení. Ta podle ní mají odlišnou povahu a 

účel: zatímco čl. 81 odst. 2 trestního zákona ukládá trest za zabití pod vlivem alkoholu, čl. 5 zákona 

o silničním provozu trestá samotný fakt, že bylo v tomto stavu řízeno vozidlo; první ustanovení má 

tedy za cíl postihnout zásahy do života a bezpečnosti osob, druhé zajistit plynulost silničního 

provozu.“113 ESLP uvedl, že si je vědom rozdílných objektů skutkových podstat, nicméně 

relevantní bylo, že pan Gradinger byl potrestán za stejné jednání114, proto shledal porušení čl. 6 

odst. 1 Úmluvy i čl. 4 Protokolu č. 7. 

 

Oliveira proti Švýcarsku (1998) 

I zde byla předmětem kauzy dopravní nehoda. Stěžovatelka při ní dostala na zledovatělé 

vozovce smyk a narazila do dvou vozidel, přičemž jedné osobě způsobila těžkou újmu na zdraví. 

Následně byla postižena za nezvládnutí vozidla v důsledku nepřizpůsobení rychlosti jízdy 

podmínkám provozu, a poté ještě za ublížení na zdraví z nedbalosti. Evropský soud pro lidská 

práva v této věci vyjádřil názor, že tento skutek je možné rozdělit na dva trestné činy, nicméně 

                                                 
113 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 10. 1995, sp. zn. 15963/90, 16841/90, 15523/89 [ASPI 

ID: JUD28164CZ] ve věci Gradinger proti Rakousku. 
114„The Court is fully aware that the provisions in question differ not only as regards the designation of the offences 

but also, more importantly, as regards their nature and purpose. It further observes that the offence provided for in 

section 5 of the Road Traffic Act represents only one aspect of the offence punished under Article 81 para. 2 of the 

Criminal Code. Nevertheless, both impugned decisions were based on the same conduct. Accordingly, there has been 

a breach of Article 4 of Protocol No. 7 (P7-4).“ Dostupné zde http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4546215, bod 55. 

http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4546215
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uznal, že by bylo lepší, kdyby o skutku rozhodl jeden orgán v jednom řízení. Stěžovatelce však 

nevznikla žádná újma, neboť uložené sankce byly absorbovány.“115 

„Toto je typický příklad jednočinného souběhu různých trestných činů (concours idéai 

ďinfractions). Charakteristickým rysem tohoto pojetí je, že jedno trestěprávně relevantní jednání 

je rozděleno na dva samostatné trestné činy, v tomto případě nezvládnutí řízení vozidla a 

nedbalostni způsobení újmy na zdraví. V takových případech vyšší trest obvykle absorbuje trest 

nižší. V této situaci nic neporušuje článek 4 Protokolu č. 7. neboť toto ustanovení zakazuje dvojí 

souzení osob pro tentýž trestný čin, zatímco v případech týkajících se jednočinného souběhu 

různých trestných činů (concours idéal ďinfractions) jedno trestněprávně relevantní jednání 

představuje dva samostatné trestné činy.“116 

 

Malige proti Francii (1998) 

 „Stěžovatelem je francouzský státní příslušník, pan J. Malige. V červnu 1993 byl při jízdě 

na motocyklu po rychlostní silnici zastaven policisty; v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 

110 km/h, mu bylo naměřeno 172 km/h. Pan Malige odmítl zaplatit pokutu. V říjnu 1993 byl 

předvolán před policejní soud (…), kde mj. vznesl námitku neaplikovatelnosti zákona (…), který 

zavedl řidičský průkaz na body, a námitku nezákonnosti dekretů (…), jimiž byl zákon proveden. 

Policejní soud v listopadu 1993 uznal dotyčného vinným z překročení rychlosti o nejméně 40 km/h 

a odsoudil jej k pokutě 1 500 FRF a patnáctidennímu odebrání řidičského průkazu. 

Pokud jde o výše uvedené dekrety, soud prohlásil, že trestní soudce je příslušný k posouzení 

zákonnosti správních norem pouze v případě, kdy je na nich založeno trestní stíhání nebo obsahují 

trestní sankci; jelikož odebrání bodů řidičského průkazu nemá povahu vedlejší trestní sankce, jeho 

zákonné opodstatnění se vymyká posouzení trestním soudcem.“117 Případ se dostal až před ESLP, 

který poznamenal, že odebrání bodů je samo o sobě považováno za správní sankci, nikoli trestní 

(viz první kritérium Engel), „[p]okud jde o povahu sankce, Soud poznamenává, že k odebrání 

bodů dochází v rámci a v důsledku trestního obvinění.“ viz druhé kritérium Engel). „Pokud jde o 

stupeň závažnosti, Soud konstatuje, že odebrání bodů může vést až ke ztrátě platnosti řidičského 

průkazu. Avšak je nesporné, že právo řídit motorové vozidlo je velmi užitečné pro běžný život a 

                                                 
115 https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-

lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni 
116 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 7.1998, sp. zn. 27711/94 [ASPI ID: JUD360678CZ] ve 

věci Oliveira proti Švýcarsku. 
117 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 9.1998, sp. zn. JUD25396CZ [ASPI ID: PJU380008CZ] 

ve věci Malige proti Francii. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni
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výkon povolání. Soud z toho vyvozuje, že i když odebrání bodů má preventivní charakter, má 

rovněž charakter kárný a odstrašovací, a rovná se tak vedlejšímu trestu. Vůle zákonodárce oddělit 

sankci odebrání bodů od ostatních trestů vyslovených trestním soudcem nemůže povahu tohoto 

opatření změnit. Soud dospěl k závěru, že čl. 6 odst. 1 je na případ aplikovatelný.“118 (viz třetí 

kritérium Engel) 

R. T. proti Švýcarsku (2000) 

„Tato věc se týkala stěžovatele, jemuž v květnu 1993 Úřad pro silniční provoz odejmul 

řidičský průkaz (na čtyři měsíce) z důvodu řízení v opilosti. Toto opatření posléze svými rozsudky 

potvrdila Komise pro správní odvolání a Federální soud (prosinec 1995). Mezitím v červnu 1993 

vydal Okresní úřad v Gossau trestní příkaz, kterým byl stěžoval odsouzen k podmíněnému trestu 

odnětí svobody a pokutě ve výši 1 100 švýcarských franků. Stěžovatel se proti tomuto trestnímu 

příkazu neodvolal, a ten tak nabyl účinku věci pravomocně rozsouzené. 

Soud dospěl k závěru, že švýcarské orgány pouze stanovily tři různé kumulovatelné 

sankce za tento trestný čin podle zákona, a sice trest odnětí svobody, pokutu a odebrání řidičského 

průkazu. Tyto sankce uložily souběžně dva různé orgány, a sice trestní a správní orgán. Proto 

nebylo možné ve smyslu judikatury Soudu říci, že se trestní řízení opakovalo v rozporu s článkem 

4 Protokolu č. 7.“119 

 

Franz Fischer proti Rakousku (2001) 

ESLP uvedl, že pojem „trestný čin“ v článku 4 Protokolu 7 „…nemá na mysli stejný trestný 

čin, nýbrž spíše soudní řízení a odsouzení „znovu“ za trestný čin, pro který byl jednotlivec již 

jednou pravomocně odsouzen nebo osvobozen. Proto skutečnost, že jediný skutek může založit více 

než jeden trestný čin, není v rozporu s tímto ustanovením. Soud podotkl, že existují případy, kdy 

jeden skutek na první pohled zakládá více trestných činů, i když bližší zkoumání ukáže, že pachatel 

musí být stíhán pouze pro jeden trestný čin, protože obsahuje všechna porušení zákona obsažená 

v ostatních trestných činech. Jako zřejmý příklad Soud uvedl skutek, který zakládá dva trestné činy, 

z nichž jeden obsahuje přesně stejné prvky jako ten druhý plus jeden navíc.“120 V této věci ESLP 

uvedl, že zásadě ne bis in idem by odporovalo stíhání a potrestání tehdy, jestliže by skutkové 

                                                 
118 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 9.1998, sp. zn. JUD25396CZ [ASPI ID: PJU380008CZ] 

ve věci Malige proti Francii. 
119 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15.11.2016, sp. zn. 24130/11, 29758/11 [ASPI ID: 

JUD342772CZ] ve věci A a B proti Norsku, bod č. 113. 
120 HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 

s. 90 – 91. Přehledy judikatury (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-382-1. 
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podstaty přestupku a trestného činu byly totožné, a pachtel by byl potrestán za oba tyto delikty. 

Jestliže však mají skutkové podstaty jen shodné podstatné znaky skutkové podstaty, o porušení 

zásady ne bis in idem se nejedná. 

 

Nilsson proti Švédsku (2005) 

 „Podobně se sice věc Nilsson proti Švédsku také vztahovala k trestní sankci (50 hodin 

veřejně prospěšných prací) a odebrání řidičského průkazu (na 18 měsíců) za dopravní přestupek, 

nicméně podaná stížnost byla odmítnuta s propracovanějším odůvodněním, které poprvé zavedlo 

test "dostatečně těsné věcné a časové spojitosti". 

Soud dospěl k závěru, že odebrání řidičského průkazu bylo přímým a předvídatelným 

důsledkem dřívějšího odsouzení stěžovatele za tentýž trestný čin řízení pod vlivem alkoholu s 

přitěžujícími okolnostmi a nezákonné řízení vozidla a že odebrání průkazu z důvodu trestního 

odsouzení je "trestní" povahy ve smyslu článku 4 Protokolu č. 7. Kromě toho závažnost přijatého 

opatření – odebrání řidičského průkazu na 18 měsíců – byla sama o sobě natolik vysoká, že ji bylo 

možné považovat za trestní sankci i bez ohledu na kontext předchozího trestního odsouzení. 

Třebaže dva různé orgány uložily různé sankce v různých řízeních, existovala mezi nimi 

dostatečně úzká věcná a časová spojitost. Proto bylo možné považovat odebrání řidičského 

průkazu za součást sankcí dle švédského práva, které se ukládají za trestné činy řízení pod vlivem 

alkoholu s přitěžujícími okolnostmi a nezákonné řízení vozidla. Odebrání řidičského průkazu 

neznamenalo, že by stěžovatel byl "stíhán nebo potrestán v trestním řízení za trestný čin, za který 

již byl odsouzen konečným [pravomocným] rozsudkem" v rozporu s čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7.“121 

Zolotukhin proti Rusku (2009) 

Stěžovatel byl předvolán na policejní stanici k podání vysvětlení, kam se dostavil 

v podnapilém stavu. Zde urážel zaměstnankyni pasového oddělení (slečna Y.) a ředitele oddělení 

dopravních přestupků (kapitán S.); napomenutí ignoroval. Po pokusu odejít byl spoután, přičemž 

jeho jednání bylo posouzeno jako drobný přestupek proti veřejnému pořádku podle § 158 zákona 

o správních přestupcích. Následně byl předveden do kanceláře velitele stanice, kterého začal urážet 

také, a navíc mu vyhrožoval i fyzickým násilím, načež se opět pokusil odejít. Po sepsání zprávy o 

přestupku byl stěžovatel převážen na regionální stanici, a po dobu tohoto převozu opět urážel 

kapitána policejní stanice a vyhrožoval mu. Dne 4. ledna 2002 byl uznán vinným ze spáchání 

                                                 
121 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15.11.2016, sp. zn. 24130/11, 29758/11 [ASPI ID: 

JUD342772CZ] ve věci A a B proti Norsku, bod č. 113. 



 

40 

 

přestupku podle § 158 zákona o správních přestupcích a odsouzen ke třem dnům správního 

zajištění (detenci), přičemž proti tomuto rozhodnutí nebylo možné podat odvolání. Dne 23. ledna 

2002 bylo proti stěžovateli zahájeno trestní řízení podle § 213 odst. 2 písm. b) trestního zákona 

z trestného činu porušení veřejného pořádku, včetně bránění veřejnému činiteli sjednávajícímu 

nápravu porušení veřejného pořádku. 

 Na základě svého chování vůči veliteli policejní stanice v průběhu sepisování zprávy o 

správním přestupku byl ještě obžalován z trestného činu urážky veřejného činitele podle § 319 

trestního zákona. 

Na základě svého chování vůči veliteli policejní stanice v průběhu převozu na regionální 

policejní stanici byl obžalován z hrozby napadení veřejného činitele podle § 318 odst. 1 trestního 

zákona. 

 

ESLP „dospěl k závěru, že čl. 4 Protokolu č. 7 zakazuje stíhání pro druhý „trestný čin“, 

pokud je tento druhý trestný čin založen na totožném či v podstatných rysech totožném skutku (§ 

82).“122 Za důležité kritérium pro ne bis in idem Soud zvolil totožnost skutku, bez ohledu na to, 

jak je právně kvalifikován, tedy skutek de facto. 

„Při aplikaci testu idem factum na projednávaný případ (§ 85-97 rozsudku) velký senát 

nejprve posoudil skutkový základ a porovnal skutkové podstaty obou řízení. Pokud je o trestní 

stíhání podle § 318 a 319 trestního zákona, jednalo se podle velkého senátu o skutky v jiném čase 

a jiném místě, a proto se nejednalo o idem. V případě bodu obžaloby založeném na § 213 trestního 

zákona však již naplnění prvku idem shledal. Odsouzení za správní delikt bylo založeno na skutku 

spočívajícím v urážení policistů (slečny Y. a kapitána S.) a odstrčení druhého ze jmenovaných.  

Totožný skutek představoval hlavní prvek obžaloby podle § 213 trestního zákona 

spočívající v urážení policistů, vyhrožování násilím kapitánu S. a kladení odporu kapitánu S. 

Skutky v obou řízeních se lišily pouze v jednom prvku – vyhrožování násilím, které nebylo zmíněno 

v prvním („správním“) řízení. 

Z toho velký senát dovodil, že skutky v obou řízeních byly pro účely čl. 4 Protokolu č. 7 v 

podstatných rysech totožné.“123 

 

V otázce bis, tedy zda šlo o dvě řízení, Soud uvedl, že účelem čl. 4 Protokolu č. 7 je zakázat 

opakování trestního řízení, které již jednou vyústilo v konečné rozhodnutí, kterým se myslí takové 

                                                 
122 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 2.2009, sp. zn. 14939/03 [ASPI ID: JUD151590CZ] ve 

věci Zolotukhin proti Rusku. 
123 Tamtéž. 
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rozhodnutí, které má účinky res iudicata, tzn., pokud jsou vyčerpány všechny opravné prostředky 

nebo marně uplynula lhůta pro jejich podání.124, 

Ruotsalainen proti Finsku (2009) 

 Policejní hlídka při běžné silniční kontrole zjistila, že má pan Ruotsalainen v nádrži svého 

automobilu palivo, které podléhá nižší dani než nafta, což bylo podle zákona možné, avšak bylo 

třeba to nejprve nahlásit příslušným úřadům a zaplatit za něj poplatek. V praxi k tomu 

nedocházelo, protože poplatek byl vyšší než ušetřená daň. Za trestný čin daňového podvodu byl 

pan Ruotsalainen odsouzen k zaplacení pokuty 121 €. Ve správním řízení bylo vydáno rozhodnutí, 

že pan Ruotsalainen musí zaplatit poplatek z paliva ve výši 15 137 €. Obě řízení byla trestní, neboť 

o prvním není pochyb (vnitrostátním právem označeno jako trestní), a druhé bylo trestní ve smyslu 

Úmluvy. Soud konstatoval, že najít rozdíl mezi oběma skutky lze jen stěží, proto se jednalo o jeden 

skutek, a potrestání pana Ruotsalainena bylo v rozporu se zásadou ne bis in idem.125 

Nykänen proti Finsku 

Podle správce daně přijal stěžovatel skrytou dividendu 33 000 €, ze které neodvedl daň. 

Tato daň mu byla dodatečně doměřena a byla mu uložena přirážka 1 700 €. Zároveň byl obžalován 

a později uznán vinným z daňového podvodu, v důsledku čehož mu byla uložena pokuta včetně 

úroků ve výši 12 420 € a byl odsouzen k odnětí svobody v délce deseti měsíců. 

 Soud předně připomněl rozhodnutí ve věci Garaudy proti Francii126 a zopakoval, že „[z] 

úhlu pohledu Úmluvy rovněž není problém, je-li za situace dvou souběžně probíhajících řízení 

jedno řízení zastaveno poté, co se druhé řízení stalo konečným (viz Zigarella proti Itálii). Nicméně 

v případech, kdy k takovému zastavení nedošlo, Soud shledal porušení (viz Tomasović proti 

Chorvatsku, cit. výše, § 31, a Muslija proti Bosně a Hercegovině, § 37).“127 

                                                 
124 „The Court reiterates that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings 

that have been concluded by a “final” decision (…). According to the Explanatory Report to Protocol No. 7, which 

itself refers back to the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, a “decision is final 

‘if, according to the traditional expression, it has acquired the force of res judicata. This is the case when it is 

irrevocable, that is to say when no further ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such 

remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves of them.“ Rozsudek ESLP ve věci 

Zolotukhin, bod 107. K tomu srov. Rozsudek ESLP ve věci Ruotsalainen proti Finsku, bod 41 a 44 in fine a Rozsudek 

ESLP ve věci Nikitin proti Rusku ze dne 20 července 2004 (stížnost č. 50178/99) bod 37, dostupné zde 

http://sutyajnik.ru/rus/echr/judgments/nikitin_eng.html 
125 „Thus, the facts in the two sets of proceedings hardly differ albeit there was the requirement of intent in the first 

set of proceedings“. Rozsudek ESLP ve věci Ruotsalainen proti Finsku, bod 56.  
126 Rozsudek ESLP ze dne 24. června 2003, stížnost č. 65831/01. 
127 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. 5.2014, sp. zn. 11828/11 [ASPI ID: JUD268089CZ], bod 

49. 

http://sutyajnik.ru/rus/echr/judgments/nikitin_eng.html
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 K souběžnému daňovému a trestnímu řízení uvedl: „Ve finském právním systému jsou 

nicméně trestní a správní sankce ukládány různými orgány, aniž by řízení byla jakkoli propojena: 

obě řízení probíhají zcela samostatně a končí nezávisle na sobě. Navíc ani jedna ze sankcí není 

brána druhým ze soudů nebo správních orgánů při vyměřování sankce v potaz, ani mezi 

příslušnými orgány neprobíhá jiná interakce. (…) Nelze proto konstatovat, že by mezi trestním a 

daňovým řízením dle finského práva existovala blízká věcná a časová souvislost.“128,129  

 

Lucky Dev proti Švédsku (2014) 

Stěžovatelka provozovala dvě restaurace, nesprávně však přiznala daně, proto jí byly 

zpětně doměřeny, a to jednak z příjmu (cca 2,3 milionu Kč), a jednak z DPH (cca 1,1 milionu Kč). 

K tomu jí bylo též vyměřeno penále ve výši  40% ze zvýšené daně a 20% z DPH. Následně bylo 

proti stěžovatelce zahájeno trestní řízení, ve kterém byla odsouzena za závažný trestný čin za 

nedostatky ve vedení účetnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody a ke 160 hodinám veřejně 

prospěšých prací. U ESLP stěžovatelka tvrdila, že „uložením daňového penále a vedením řízení o 

daňovém trestném činu a trestném činu za nedostatky ve vedení účetnictví, z něhož byla později 

shledána vinnou, byla dvakrát stíhána a potrestána v té samé věci“130 neboť „[t]a samá neúplná 

informace, která byla uvedena v účetnictví, byla předložena také v daňovém přiznání. Podle 

stěžovatelky tedy důvodem pro vznik odpovědnosti za trestný čin spáchaný ve spojitosti s 

nedostatky ve vedení účetnictví nebylo nic jiného, než opomenutí započítat určitý příjem; ten samý 

údaj, který nebyl uveden v daňovém přiznání a vedl k uložení daňového penále.“131 Soud uvedl, 

že „obvinění stěžovatelky z daňového trestného činu a uložení daňového penále jsou součástí 

jednání a sankce uložené podle švédského práva za provinění spočívající v nedoložení řádných 

informací v daňovém přiznání a že tyto dva postupy byly předvídatelné. Přesto ale byly zkoumány 

odlišnými orgány a soudy bez toho, aby byla řízení spojená; obě řízení sledovala samostatný vývoj 

a stala se konečnými v odlišné okamžiky. Nelze říci, že zde byla úzká spojitost, věcná nebo časová, 

mezi trestním a daňovým řízením. Tímto se věc odlišuje od dřívějších případů R.T. proti Švýcarsku 

a Nilsson proti Švédsku (cit. výše), kde rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění bylo přímo 

                                                 
128 Tamtéž, bod 51. 
129 Srov. A a B proti Norsku níže. 
130 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 7356/10 [ASPI ID: JUD324469CZ], ve 

věci Lucky Dev proti Švédsku, bod 30 – 31. 
131 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 7356/10 [ASPI ID: JUD324469CZ], ve 

věci Lucky Dev proti Švédsku, bod 46. 



 

43 

 

založené na konečném odsouzení pro dopravní přestupek, a tedy neobsahovalo vlastní přezkum 

jednání a činu (…)“132,133 

 

ESLP „potvrdil, že souběžné řízení není vyloučeno u uložení daňového penále ve správním 

řízení a stíhání, odsouzení a sankce za daňové podvody v trestním řízení, nicméně dospěl k závěru, 

že konkrétní okolnosti v projednávané věci neobstály v testu "dostatečně těsné věcné a časové 

spojitosti". (…) Ve věci Nykänen, ve které byl stanoven přístup uplatněný i v ostatních věcech proti 

Finsku a Švédsku, Soud na základě skutkových okolností zjistil, že ve finském systému ukládají 

trestní a správní sankce různé orgány, aniž jsou obě řízení jakkoli propojena: obě řízení byla 

vedena samostatně a byla pravomocně skončena nezávisle na sobě. Kromě toho soud nebo 

správní orgán při stanovení závažnosti ukládaného postihu nepřihlédl k sankci uložené druhým 

z nich a mezi příslušnými orgány neexistovala žádná součinnost. Ještě důležitější je skutečnost, že 

v rámci finského systému se daňové penále ukládá po přezkoumání jednání stěžovatele a jeho 

odpovědnosti dle příslušné daňové legislativy, které je nezávislé na posouzení v trestním řízení. 

Závěrem Soud rozhodl, že došlo k porušení článku 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě, jelikož byl stěžovatel 

v téže věci ve dvou samostatných řízeních dvakrát odsouzen. 

 Je třeba podotknout, že v některých věcech (Nykänen, Glantz, Lucky Dev, Rinas, Österlund) 

probíhala obě řízení z velké části současně, ale požadavek časové spojitosti nebyl zjevně sám o 

sobě považován za dostatečný k tomu, aby bylo vyloučeno uplatnění zákazu ne bis in idem. Z těchto 

rozsudků vydaných proti Finsku a Švédsku lze rozumně dovodit, že vzhledem k tomu, že obě řízení 

probíhala z velké části současně, spočíval za konkrétních okolností závěr o porušení článku 4 

Protokolu č. 7 v nedostatečné věcné spojitosti.“134 

 

A a B proti Norsku (2016) 

V daném případě stěžovatelé nepřiznali úřadům několika milionové příjmy. Daňové 

úřady jim doměřily daň a penále (30% ze základu dlužné daně), přičemž v trestním řízení byli 

následně odsouzeni k odnětí svobody na jeden rok. Při výměře trestu odnětí svobody soud 

zohlednil uložené penále. 

 

V disentu ve věci A a B proti Norsku soudce Paul Pinto de Albuquerque trefně poznamenal:  

                                                 
132 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 7356/10 [ASPI ID: JUD324469CZ], ve 

věci Lucky Dev proti Švédsku, bod 62. 
133 K tomu srov. A a B proti Norsku níže. 
134 Tamtéž, bod 114. 
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„Ve skutečnosti toto droit pénal a deux vitesses (dvourychlostní trestní právo) zakrývá 

expanzivní represivní politiku, která se snaží trestat rychleji a tvrději s nižšími hmotnými a 

procesními zárukami. V tomto novém, jakoby leviatanském kontextu nejsou správní delikty ničím 

jiným než zavádějícím označením tvrdého jádra trestní strategie a správní právo se stává 

zkratkou, jež obchází obecné záruky trestního práva hmotného a procesního.“135 

„Ve věci Jussila Soud potvrdil přístup, který zaujal ve věci Janosevic, a zdůraznil, že "v 

judikatuře Soudu tedy neexistuje žádný autoritativní základ pro závěr, že méně závažná povaha 

sankce v daňových řízeních či jinde je rozhodující pro vynětí deliktu, který je jinak trestní, z 

působnosti článku 6". Navíc, jako jasný signál svého úmyslu nepřipravit daňové poplatníky o 

základní záruky při jednání se státem Soud dodal, že "zatímco není pochyb o významu daně pro 

efektivní fungování státu, Soud není přesvědčen o tom, že odstranění procesních záruk při 

ukládání daňových sankcí je nutné pro zachování efektivnosti finančního systému či nebo že 

může být považováno za souladné s duchem a účelem Úmluvy."136 

 

Pinto de Albuqurque dále argumentuje slovy: „Konečně si většina neuvědomuje základní 

represivní účel jakékoli daňového penále bez ohledu na jeho výši, jak bylo již dávno rozhodnuto 

ve věci Jussila(…).“137,138 

 

 

 

 

  

                                                 
135 Bod 21 disentu ve věci A a B proti Norsku. 
136 Bod 26 disentu ve věci A a B proti Norsku. 
137 Bod 53 disentu ve věci A a B proti Norsku. 
138 Srov. Rozsudek ESLP Jussila proti Finsku ze dne 23. listopadu 2006 (stížnosti č. 73053/01), bod č. 37 – 38. 
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tabulka č. 1: přehled rozsudků ESLP 

 

Věc 

 

Za kritérium pro stanovení prvku idem 

považuje 

 

Gradinger proti Rakousku ze dne 23. 10. 1995 
totožnost skutku (same conduct) 

 

Oliveira proti Švýcarsku ze dne 30. 7. 1998 

 

právní kvalifikace139 

 

Ponsetti a Chesnel proti Francii ze dne 30. 5. 

2000 

 

právní kvalifikace140 

 

Franz Fischer v. Rakousko ze dne 29. 5. 2001 

 

totožnost skutku141  

 

Sailer v. Rakousko ze dne 6. 6. 2001 

 

totožnost skutku 

 

Göktan proti Francii ze dne 2. 7. 2002 

 

 

právní kvalifikace 

 

W. F. proti Rakousku ze dne 30. 5. 2002 

 

totožnost skutku142 

 

Zolotukhin proti Rusku ze dne 10. 2. 2009 

 

totožnost skutku 

 

                                                 
139 „(…) ale připouští, že jeden a tentýž skutek může naplňovat znaky skutkových podstat více trestných činů (concours 

idéal d'infractions) a že za ně může být pachatel potrestán v různých řízeních před různými orgány.“ Rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 2.2009, sp. zn. 14939/03 [ASPI ID: JUD151590CZ] ve věci Zolotukhin 

proti Rusku. 
140 (…) odpovídá judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který v jednotlivých svých rozhodnutích nepovažuje 

samotné dvojí stíhání a odsouzení pro tentýž skutek (v jeho obvyklém pojetí užívaném v České republice) za porušení 

ustanovení čl. 4 protokolu č. 7 k Úmluvě, a to v případech, jestliže jde o stíhání a odsouzení pro takové odlišně právně 

kvalifikované činy, které mají rozdílné podstatné znaky skutkových podstat (…)“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR 5 

Tdo 223/2007 ze dne 7. března 2007.  
141 klade důraz na „podstatné prvky“ 
142 „Z hlediska uplatnění zásady ne bis in idem Evropský soud pro lidská práva označil za rozhodující totožnost skutku 

nikoliv totožnost právní kvalifikace (…)Z výše uvedeného a z povahy věci taktéž vyplynulo, že jednoznačně v rozporu 

se zásadou ne bis in idem je také dvojí potrestání osoby za čin, jenž současně naplňuje jak všechny znaky určitého 

trestného činu, tak i všechny znaky určitého přestupku.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 166/2006 ze dne 15. 

února 2006. 
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Totožnosti skutku nebrání ani nesprávé posouzení deliktu jako přestupku, namísto 

trestného činu, ani nesprávná právní kvalifikace uvnitř kategorie přetupků. Tak Nejvyšší soud ČR 

projednával věc 5 Tdo 1399/2007, ve které Policie ČR uložila v blokovém řízení pokutu za 

přestupek za odhazování odpadků na veřejnosti, ačkoliv ve skutečnosti šlo o přestupek proti 

majetku (krádež). 

 

„Jisto však je, že to pro posouzení celé věci nemá zásadní význam, neboť i podle názoru 

Nejvyššího soudu bylo na základě shora uvedených důkazů nepochybně prokázáno, že obviněná 

dne 21. 10. 2005 kolem 18.40 hodin odcizila v D. v prodejně oděvů majitele N. T. S. věci v celkové 

hodnotě 1299 Kč a následně bylo toto její jednání svědkem pprap. R. B., členem policejní hlídky, 

vyřešeno v blokovém řízení jako přestupek podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. za 

což jí uložil pokutu ve výši 100 Kč, kterou obviněná na místě ihned zaplatila. Na tom nemůže nic 

změnit ani nesprávně vyplněný pokutový blok, který není a ani nemůže být jakýmsi „kardinálním“ 

nebo rozhodujícím důkazem i přesto, že jeho obsah, pokud jde o označení přestupku, neodpovídá 

skutečnosti, jak to bylo v tomto případě nepochybně zjištěno na základě odvolacím soudem 

provedených a v souladu s § 2 odst. 6 tr. ř. zhodnocených důkazů.“ 143 

Výše pokuty 

 

Před vydáním sjednocujícího rozsudku ESLP ve věci Zolotukhin proti Rusku bylo 

Nejvyšším soudem ČR vydáno rozhodnutí 11 Tdo 738/2003, které mělo na následující vývoj 

zásady ne bis in idem v českém právním prostředí zásadní dopad. V projednávané věci šlo o to, že 

pachatel krádeže byl potrestán v přestupkovém řízení blokovou pokutou poté, co byla věc po 

zahájení úkonů trestního řízení odevzdána správnímu orgánu k projednání, avšak později se 

policejním orgánům podařilo upřesnit hodnotu kradených věcí, která přesahovala škodu nikoli 

nepatrnou, a která tvoří hranici mezi přestupkem a trestným činem. Pachatel tak byl následně 

trestně stíhán a potrestán ještě soudem, a to přesto, že již byl potrestán v blokovém řízení. Nejvyšší 

soud ČR následně shledal překážku res iudicata, resp. porušení zákazu ne bis in idem „[n]a tom 

nic nemění to, že v první fázi daného trestního řízení a v uvedeném přestupkovém řízení vyšly 

příslušné policejní orgány a správní orgán ze škody způsobené odcizením daných zářivkových 

osvětlovacích těles ve výši 3.500,- Kč, zatímco soudy obou stupňů učinily zjištění, že následkem 

                                                 
143 Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 12.12.2007, sp. zn. 5 Tdo 1399/2007. 
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uvedeného jednání bylo odcizení zářivkových osvětlovacích těles v celkové hodnotě 16.900,- 

Kč.“144 

 

Tuto ochranu pachateli krádeže Nejvyšší soud ČR přiznal proto, že byl potestán v trestním 

řízení (viz kritéria Engel). „(…)za trestní řízení tento soud (ESLP - poznámka autora) důsledně 

považuje veškerá řízení vedená o činech kvalifikovaných podle vnitrostátního práva jako trestné 

činy (…). Naproti tomu z řízení vedených o činech kvalifikovaných vnitrostátním právem jako 

přestupky řadí mezi tato řízení požívající ochrany podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod a podle článku 4 jejího protokolu č. 7 pouze ta, která mají trestněprávní 

povahu (…)“ Trestněprávní povahu mají právě ty přestupky, které splňují kritéria Engel. 

 

Nejvyšší soud také uvedl, že „[v] zásadě tedy podle jeho názoru (ESLP- poznámka autora) 

postačí buď, aby měl stíhaný delikt trestněprávní povahu v uvedeném smyslu (a pak nijak výrazně 

nesejde na citelnosti užité sankce), nebo aby měla uplatnitelná sankce represivní povahu (srov. 

rozhodnutí L. versus Německo z 25. 8. 1987).“ 

 

O tom, že výše sankce není rozhodující, se lze přesvědčit i z rozhodnutí ve věci Őztűrk 

proti Německu145 či Lauko proti Slovensku.146 

                                                 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. 7.2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
145 Rozsudek ze dne 21. 2. 1984, stížnost č. 8544/79. „V něm se mohli němečtí řidiči radovat, že bezohledné řízení 

bylo v Německu dekriminalizováno a stalo se pouhým přestupkem trestaným typicky pokutou. Z hlediska jejich 

procesního komfortu šlo ovšem o Pyrrhovo vítězství, neboť tím – a to samozřejmě všichni cizinci, nikoli jen Turci – 

přišli například o záruku bezplatného tlumočníka, na nějž by v trestním řízení měli nárok. Právě proti tomu protestoval 

pan Oztürk, který byl stíhán za to, že naboural cizí zaparkované auto. Za to byl odsouzen k pokutě 60 

(západoněmeckých) marek (což bylo méně než jeho denní mzda), kterou ale napadl u okresního soudu. Následně však 

vzal svou stížnost zpět a soud mu poté uložil zaplatit náklady soudního řízení v částce 185 marek, z čehož 65 marek 

připadlo na náklady na tlumočníka. Proti tomu pan Oztürk protestoval u EKLP a následně u ESLP. Ten shledal, že 

po dekriminalizaci je za dopravní přestupky (první kritérium) sice ukládána relativně nízká pokuta (třetí kritérium), 

jde ale o skutkovou podstatu, která se týká širokého obyvatelstva (druhé kritérium), a proto je třeba dané řízení 

podřadit článku 6. Za této situace bylo nepřiznání bezplatného tlumočníka porušením čl. 6 odst. 3 písm. e) Evropské 

úmluvy.“ https://is.muni.cz/el/1422/podzim2011/MP714Zk/um/LPAS-Spravedlivy_proces_-_literatura.pdf 
146 Rozsudek ze dne 2. 9. 1998, stížnost 4/1998/907/1119 „V případech Lauko proti Slovensku (1998) a Kadubec proti 

Slovensku (1998) Evropský soud posuzoval charakter přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 a přestupku proti 

občanskému soužití podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tj. stejného zákona, který byl uplatněn i v právě 

projednávaném případě. I v těchto případech Evropský soud posoudil obvinění z přestupku jako trestní obvinění (pan 

Lauko se dopustil přestupku proti občanskému soužití spočívajícího v úmyslném narušení občanského soužití, za což 

mu byla uložena pokuta 300 Sk, a pan Kadubec spáchal přestupek proti veřejnému pořádku tím, že neuposlechl výzvy 

veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci a vzbudil veřejné pohoršení, za což byl potrestán pokutou 1000 Sk). 

Soud připustil, že zákon o přestupcích formálně není podle vnitrostátního práva považován za součást trestního práva. 

Nicméně vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích je všeobecnou normou, jež dopadá na všechny osoby, a nikoli jen 

na nějakou zvláštní, omezenou skupinu subjektů, a že pokuta má charakter trestu s cílem odradit pachatele od páchání 

přestupků, konstatoval soud, že obvinění z přestupku je svou povahou obviněním trestním. Na tomto závěru podle 

soudu nemohla nic změnit ani relativní mírnost uložené sankce.“ Nález Ústavního soudu - senátu ze dne 11. 3.2004, 

sp. zn. II. ÚS 788/02. 

https://is.muni.cz/el/1422/podzim2011/MP714Zk/um/LPAS-Spravedlivy_proces_-_literatura.pdf
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V dané věci byla dána totožnost skutku: „[p]ro posouzení toho, zda jde o týž skutek je přitom 

zcela irelevantní právní posouzení daných skutkových okolností. Podstatné naopak je, že o týž 

skutek jde nejen při naprostém souladu v jednání i v následku, ale též v případě úplné shody 

alespoň v jednání při rozdílném následku, stejně jako v případě úplné shody alespoň v následku 

při rozdílném jednání. Navíc totožnost skutku je zachována i v případě alespoň částečné shody v 

jednání nebo v následku (anebo v obojím), to ovšem pouze pokud je taková shoda v podstatných 

okolnostech, jimiž se rozumí zejména skutkové okolnosti charakterizující jednání nebo následek z 

hlediska právní kvalifikace, která přichází v úvahu“147 a pravomocné rozhodnutí, které vytvořilo 

překážku res iudicata, nebylo zrušeno.  

  

                                                 
147 Tamtéž. 
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c) Pravomocné rozhodnutí 

Pravomocným rozhodnutím je třeba chápat meritorní rozhodnutí, byť by šlo o rozhodnutí 

vydané jiným orgánem než soudem (státním zástupcem), a to bez ohledu na to, zda jde o 

rozhodnutí zprošťující148 nebo odsuzující.149  

„Záruka zakotvená v článku 4 Protokolu 7 nabývá na významu při zahájení nového trestního 

stíhání tam, kde předchozí osvobození nebo odsouzení nabylo účinku věci pravomocně 

rozsouzené.“150 

 

Existuje-li zde takové rozhodnutí, které nebylo předepsaným způsobem zrušeno, vytváří 

překážku res iudicata – překážku věci rozhodnuté. Kdyby přesto byla totožná osoba za totožný 

skutek stíhána nebo dokonce potrestána, jednalo by se o porušení zásady ne bis in idem. 

 

Předepsaným řízením ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j151 Nejvyšší soud ČR ke dni výše 

uvedeného rozhodnutí považoval „řízení o stížnosti pro porušení zákona, řízení o dovolání, 

obnova řízení, rehabilitační řízení a řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem ČR. 

Nezákonné usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání pro určitý skutek v přípravném 

řízení může po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. zrušit do dvou měsíců 

od jeho právní moci také nejvyšší státní zástupce.“ 

Nově zní § 11 odst. 1 písm. j „proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo 

pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu 

pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.“ 

 

Zajímavým se zde může v komparativním výkladu jevit rozhodnutí Soudního dvora EU ve 

věci Turanský152, kde trestní stíhání osoby skončilo meritorním rozhodnutím o zastavení ještě před 

tím, než se obviněný o stíhání dozvěděl, avšak toto nebylo překážkou pro stíhání této osoby 

                                                 
148 V trestním právu správním se obviněný nezprošťuje viny jako v trestním právu, pouze se nevyslovuje, že je 

obviněný vinen, popř. se vysloví, že se skutek nestal, nespáchal jej obviněný atd. 
149 Obdobně také v trestním právu správním nehovoříme o odsuzujícím rozhodnutí, nýbrž o rozhodnutí, kterým byla 

vyslovena vina. 
150 „The guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 becomes relevant on commencement of a new prosecution, 

where a prior acquittal or conviction has already acquired the force of res judicata.“ Rozsudek ESLP ve věci 

Zolotukhin proti Rusku ze dne 10. února 2009 (stížnost č. 14939/03). 
151 „Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno proti tomu, proti 

němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo pravomocně zastaveno, 

jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.“ (Znění je nyní novelizováno.) 
152 Rozhodnutí Soudního dvora EU (C-491/07). 
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v Rakouské republice.153 V tomto případě šlo o zásadu ne bis in idem zakotvenou v článku 

54154 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. 6. 1985. Závěr Soudu zněl takto: 

„[z]ásada zákazu dvojího trestu zakotvená v článku 54 (…), se nepoužije na rozhodnutí, kterým 

orgán smluvního státu v rámci meritorního posouzení věci, která mu byla předložena, zastavil ve  

fázi předcházející obvinění osoby podezřelé ze spáchání trestného činu trestní stíhání, pokud tímto 

rozhodnutím o zastavení trestního stíhání nebylo podle vnitrostátního práva tohoto státu 

pravomocně ukončeno trestní řízení, a rozhodnutí tak nebrání dalšímu trestnímu stíhání pro tentýž 

čin v tomto státě.“155 

 

V tomto kontextu je vhodné poukázat na doporučení Výboru OSN pro lidská práva156, který 

vyložil článek 14 odst. 7 Paktu tak, „že se vztahuje pouze na rozhodnutí soudů jednoho a téhož 

státu a nezakotvuje mezinárodní platnost zásady ne bis in idem.“157 

 

Účinky ne bis in idem způsobuje i „[p]ravomocné rozhodnutí o postoupení věci s podezřením, 

že stíhaný skutek je přestupkem nebo kárným proviněním, jestliže nebylo v předepsaném řízení 

zrušeno, zakládá podle výslovné právní úpravy obsažené v § 11 odst. 1 písm. h)158 trestního řádu 

                                                 
153 „Poté, co Soudní dvůr poukázal na některé závěry, k nimž dospěl ve svých dřívějších rozhodnutích, dovodil, že k 

tomu, aby mohlo být určité rozhodnutí považováno za „pravomocné odsouzení“ (resp. definitivní ukončení řízení) ve 

smyslu článku 54 Schengenské prováděcí úmluvy, musí být s konečnou platností skončeno trestní stíhání a vyloučena 

(spotřebována) obžaloba. Dále uvedl, že je nutné v první řadě ověřit, zda vnitrostátní právo smluvního státu, jehož 

orgány přijaly dotčené rozhodnutí, považuje toto rozhodnutí za konečné a závazné, a ujistit se, zda v tomto státě 

zajišťuje ochranu poskytnutou zásadou ne bis in idem. Vzápětí konstatoval, že z písemných vyjádření předložených v 

projednávané věci slovenskou vládou vyplývá, že rozhodnutí, kterým bylo podle § 215 odst. 1 písm. b) slovenského 

trestního řádu zastaveno trestní stíhání ve stadiu předcházejícím obvinění určité osoby, nevytváří na základě 

vnitrostátního práva na území Slovenské republiky překážku novému trestnímu stíhání pro tentýž čin. Soudní dvůr 

následně dospěl k závěru, že takové rozhodnutí policejního orgánu, jako je rozhodnutí dotčené v původním řízení, 

které, přestože zastavuje stíhání, nevylučuje (nespotřebovává) obžalobu s konečnou platností podle dotčeného 

vnitrostátního právního řádu, nemůže představovat rozhodnutí, které by umožnilo považovat určitou osobu „za 

pravomocně odsouzenou“ (resp. řízení za definitivně ukončené) ve smyslu článku 54 Schengenské prováděcí úmluvy. 

Svoji odpověď na položenou předběžnou otázku tedy Soudní dvůr postavil na zjištění, že předmětné rozhodnutí podle 

vnitrostátního práva smluvního státu, jehož orgány bylo vydáno, na jeho území s konečnou platností nevyloučilo další 

trestní stíhání určité osoby pro tentýž čin. Do své argumentace naopak nijak nepromítl skutečnost, již vyzdvihl v 

několika svých předchozích rozsudcích týkajících se zmíněného článku 54, a to že dané rozhodnutí bylo vydáno po 

meritorním posouzení věci.“ Viz Jirušková, I. K aplikaci zásady ne bis in idem v trestních věcech na mezistátní úrovni. 

Juriprudence. 2009, s. 30. (dostupné v ASPI) 
154 „Osoba, která byla pravomocně odsouzena jednou smluvní stranou, nesmí být pro tentýž čin stíhána druhou 

smluvní stranou za předpokladu, že v případě odsouzení již byla vykonána nebo je právě vykonávána sankce, nebo 

podle práva smluvní strany, ve které byl rozsudek vynesen, již nemůže být vykonána.“ 
155 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=CS 
156 „(…)article 14, paragraph 7, must be understood as referring exclusively to the relationships between judicial 

decisions of a single State and not between those of different States“. Doporučení CCPR/C/31/D 204 z 2. listopadu 

1987 ve věci A. P. proti Itálii, bod 5.3, dostupné zde 

http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1987.11.02_AP_v_Italy.htm 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. 7.2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003 [ASPI ID: JUD80075CZ]. 
158 Nyní se jedná o ustanovení § 11 odst. 1 písm. j. TŘ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=CS
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1987.11.02_AP_v_Italy.htm
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překážku ne bis in idem a brání opětovnému zahájení trestního stíhání pro týž skutek i pokračování 

v již znovu zahájeném trestním stíhání pro něj.“159 

 

„Rozhodnutím o přestupku, které tvoří překážku věci pravomocně rozhodnuté, je rozhodnutí o 

přestupku, kterým je obviněný uznán vinným (§ 93), včetně příkazu (§ 90) a příkazu na místě (§ 

92), rozhodnutí o schválení dohody o narovnání (§ 87) a dále usnesení o zastavení řízení, 

jestliže skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem [§ 86 odst. 1 písm. a)], 

skutek nespáchal obviněný [§ 86 odst. 1 písm. b)] nebo spáchání skutku, o němž se vede řízení, 

nebylo obviněnému prokázáno [§ 86 odst. 1 písm. c)].“160  

                                                 
159 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. 7.2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003 [ASPI ID: JUD80075CZ]. 
160 BOHADLO, David. § 100 Přezkumné řízení. In: BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr 

PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Komentář [Systém 

ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-1-25]. ASPI_ID KO250_2016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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tabulka č. 2: kombinace deliktů 

Předmětná zásada se vztahuje na čtyři různé situace161: 

 

 

 

 

„To vše pochopitelně platí za předpokladu, že první pravomocné rozhodnutí o daném činu 

nebylo zrušeno v předepsaném řízení z podnětu mimořádného opravného prostředku. Navíc (…) 

nelze uvedené principy vztáhnout na všechny činy kvalifikovatelné správními orgány (…) jako 

přestupky, nýbrž toliko na ty z nich, které mají trestněprávní povahu.“162  

 

  

                                                 
161 „V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (a v návaznosti na jeho výklad pojmů „trestní 

obvinění“ a „obviněný z trestného činu“) se stávající praxe soudů za určitých podmínek nebrání tomu, že zásadu „ne 

bis in idem“ ve smyslu citovaného článku Úmluvy je nezbytné vztáhnout jak na činy patřící v českém právním řádu 

mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v 

úvahu.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 183/2005 ze dne 22. března 2006. 
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. 7.2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 

Pravomocné rozhodnutí nebo probíhající 

řízení o skutku kvalifikovaném jako 

Nelze znovu stíhat a potrestat za 

(bez ohledu na to, zda je v činu spatřován 

jiný trestný čin - jiná kvalifikace) 

trestný čin trestný čin 

trestný čin přestupek 

přestupek přestupek 

přestupek trestný čin 
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Abychom mohli narazit na uplatnění zásady ne bis in idem, je nutné, aby pro určitý 

skutek bylo vedeno trestní řízení (ve smyslu výkladu ESLP) a vedle něj probíhalo o totožném 

skutku jiné trestní řízení. 163 Nebo aby probíhalo trestní řízení o skutku, zatímco o totožném 

skutku již bylo rozhodnuto. Flagrantním případem je pak situace, kdy jsou vedle sebe dvě 

rozhodnutí o tožném skutku. V tabulce to lze vyjádřit následovně: 

 

tabulka č. 3: porušení zásady ne bis in idem 

Probíhající řízení u Správního orgánu 
Orgánu činného 

v trestním řízení 

 

Správního orgánu i orgánu 

činného  

v trestním řízení 

 

Pravomocné 

rozhodnutí 

Orgánu činného 

v trestním řízení 
Správního orgánu 

 

Správního orgánu i orgánu 

činného  

v trestním řízení 

 

 

A. Probíhající řízení u správního orgánu po pravomocném rozhodnutí orgánu činného 

v trestním řízení 

Jde o situaci, kdy existuje pravomocné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým 

byl pachatel uznán vinným. „Účinky věci rozsouzené tak pro trestní řízení z důvodu dle § 11 odst. 

1 písm. j) trvají i tehdy, jestliže ve správním řízení vůbec nedojde k uznání osoby, proti níž se 

správní řízení vede, vinnou ze spáchání přestupku či jiného správního deliktu, kárného provinění 

atd.“ 164 

                                                 
163 Ačkoli i vedení více trestních řízení vedle sebe, popř. existence pravomocného rozhodnutí o skutku může za 

určitých okolností splňovat požadavky ESLP. K tomu viz rozhodnutí ESLP ve věci A + B proti Norsku, popř. níže. 
164 PROVAZNÍK, Jan. § 11 Nepřípustnost trestního stíhání. In: DRAŠTÍK, Antonín, Jaroslav FENYK aj. Trestní řád: 

Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-2-11]. 
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 Domnívám se, že účinky věci rozsouzené by tak mělo mít i rozhodnutí správního orgánu, 

kterým bylo rozhodnuto, že obviněný se přestupku nedopustil, tzn., že po takovém rozhodnutí 

nebude možné podezřelého stíhat dle Trestního řádu. Tento názor podporuje i § 77 odst. 2 zákona. 

 

B. Probíhající řízení u orgánu činného v trestním řízení po pravomocném rozhodnutí 

správního orgánu 

„Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být 

zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným 

rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného 

právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno.165 

C. Současně probíhající řízení u správního orgánu i orgánu činného v trestním řízení 

V zásadě je možné říci, že vedení dvou trestních řízení za jeden skutek je vyloučeno. Za 

určitých okolností tomu tak však nebude. Bude se jednat o případy, kdy je více řízení předvídáno 

zákonem a sledují-li vzájemně se doplňující cíle166.  

D. Pravomocná rozhodnutí správního orgánu a orgánu činného v trestním řízení vedle 

sebe 

I zde lze říci, že obecně je vyloučeno, aby o jednom skutku exitovalo více rozhodnutí, 

v některých případech to však možné je. Je tomu tak tehdy, jestliže orgán, který rozhoduje 

později, zohlední již uloženou sankci. 

 

Rozhodnutí za tzv. pořádkové delikty 

Pořádkové pokuty lze ukládat účasníku řízení i opakovaně167, je však nutno podotknout, že 

slovem „opakovaně“ má zákonodárce na mysli situaci, kdy účastník řízení znovu naplní hypotézu 

předvídanou v § 62 Správního řádu, a to buď stejným (opakovaným) jednáním nebo jednáním 

jiným. Nelze však ze slova „opakovaně“ učinit závěr, že za jeden skutek (např. hrubě urážlivé 

podání) může správní orgán prvního stupně uložit pořádkovou pokutu, a následně instančně 

nadřízený správní orgán může uložit za toto jedno podání další pořádkovou pokutu.  

                                                 
165 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) Trestního řádu, v pozdějším zěnní. 
166 Bod 132 rozhodnutí A + B proti Norsku, popř. viz kapitolu Jak správně trestat dle ESLP. 
167 Ustanovení § 62 odst. 3 Správního řádu: „Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v 

hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně.“ 
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Na druhou stranu však není možné ani učinit ten závěr, že jestliže by účastníkovi řízení již 

jednou byla uložena pořádková pokuta, není možné mu za opakování takového jednání nebo za 

jiné nežádoucí jednání uložit pokutu opětovně. I zde je tak důležité rozlišovat totožnost skutku. 
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Zrušení pravomocného rozhodnutí správního orgánu 

 

Aby nebyla porušena zásada ne bis in idem, je nutné předchozí pravomocné rozhodnutí o 

přestupku zrušit v přezkumném řízení, v přezkumném řízení příkazu na místě, ve správním 

soudnictví, obnovou řízení a vydáním nového rozhodnutí. 

 

A. Zrušení pravomocného rozhodnutí v přezkumnném řízení 

Přezkumné řízení je dozorčím prostředkem nadřízeného správního orgánu, který slouží 

k nápravě nezákonného rozhodnutí podřízeného správního orgánu. Je upraveno v § 94 a násl. 

správního řádu. 168  Přezkumné řízení se zahajuje výlučně z moci úřední, účastníkovi řízení však 

nic nebrání v podání podnětu k zahájení přezkumného řízení, který ovšem není návrhem na 

zahájení řízení. „Podnět k přezkumnému řízení jakožto dozorčímu prostředku může podat vedle 

účastníka řízení dle § 42 spr. řádu kdokoliv, např. orgán činný v trestním řízení.“169 

 

Přezkumné řízení může provést správní orgán, který rozhodnutí vydal, jestliže jej 

zahajuje na podnět účastníka řízení, avšak podmínkou je, aby vyhověl účastníkovi v plném 

rozsahu a zároveň, aby takovou změnou nebyla způsobena újma žádnému dalšímu účastníkovi, 

ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Nelze-li tyto podmínky splnit, je správní 

orgán, který napadené rozhodnutí vydal, povinen předat věc k vyřízení věcně a místně 

příslušnému nadřízenému správnímu orgánu. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení 

přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.170  

 

Důvodem, pro který je možné, resp. nutné přezkumné řízení zahájit, je, že vyšly najevo 

skutečnosti, které odůvodňují posouzení skutku, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto jako o 

                                                 
168 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upravuje odchylky od správního řádu, nicméně ustanovení 

správního řádu se použíjí na základě subsidiarity – viz § 1 odst. 2 správního řádu. Nadto je třeba uvést, že zvláštní 

zákon musí vždy stanovit „jiný postup“ nikoli „jinak“ – tak by totiž zvláštní zákon mohl vyloučit použití správního 

řádu, přičemž by ale „jiný postup“ chyběl (srov. Nález Ústavního soudu - pléna ze dne   

5. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/96. 
169 BOHADLO, David. § 100 Přezkumné řízení. In: BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr 

PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Komentář [Systém 

ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-1-25]. 
170 Viz § 94 odst. 1 správního řádu. 
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přestupku, jako trestného činu.171 Přezkumné řízení v tomto případě nelze zahájit po uplynutí 3 

let od právní moci rozhodnutí o přestupku. 

Přezkumné řízení lze zahájit do 3 měsíců ode dne, kdy se správní orgán dozvěděl o 

důvodu pro zahájení přezkumného řízení (subjektivní lhůta), nejpozději však do 3 let (objektivní 

lhůta) od: 

 

 zahájení trestního stíhání nebo, 

 

 ode dne nabytí právní moci rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o tom, že se 

skutek nestal, skutek nespáchal obviněný, že spáchání skutku se nepodařilo 

obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo 

podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení narovnání, 

bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od 

trestního stíhání mladistvého. 

 

B. Přezkumné řízení příkazu na místě 

Příkaz na místě je jednou z forem rozhodnutí veřejné správy172, který nahradil dřívější blokové 

řízení173. Přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáván příkaz na místě, lze zahájit nejpozději do 

6 měsíců od právní moci tohoto příkazu.174 Pro další průběh přezkumného řízení příkazu na místě 

se přiměřeně použijí ustanovení ve správním řádu. 

 

C. Zrušení pravomocného rozhodnutí ve správním soudnictví 

Po řádně provedeném správním (přestupkovém) řízení175 musí účastník podat opravný 

prostředek, tj. odvolání či rozklad, a poté, nevyhověl-li mu nadřízený správní orgán176, je možné 

rozhodnutí napadnout „obecnou“ žalobou proti rozhodnutí dle § 65 zák. č. 150/2002 Sb., 

                                                 
171 Ustanovení § 100 zákona. 
172 Vedle Rozhodnutí, Rozhodnutí na místě, Rozhodnutí o schválení smíru, Usnesení, uzavření veřejnoprávní 

smlouvy, Příkazu, vydání osvědčení. 
173 Viz § 84 – 86 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v pozdějším znění. 
174 Viz § 101 odst. 1 zákona. 
175 Řádně provedeným přestupkovým řízením zde mám na mysli řízení, ve kterém probíhá dokazování se zárukami 

vyplývajícími z čl. 6 Úmluvy. A contrario tedy nejde o pravomocný Příkaz (neboť proti němu nebyl podán odpor) a 

Příkaz na místě (neboť dle § 150 odst. 5 správního řádu …“ považuje se stav věci za prokázaný…“ tj. nastává právní 

fikce, že spáchání deliktu bylo pachateli dokázáno, ačkoliv se dokazování fakticky neuskutečnilo). 
176 Správní orgán je zde používán jako legislativní zkratka v dle s § 1 správního řádu. 
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soudního řádu správního, v pozdějším znění (dále jako „soudní řád správní“). Soud ve správním 

soudnictví pak rozhodnutí z důvodů uvedených v § 76 a 78 soudního řádu správního zruší, popř. 

vysloví jeho nicotnost.177  

 

D. Obnova řízení a vydání nového rozhodnutí 

Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost 

účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly 

v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení 

uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno 

rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud 

tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla 

předmětem rozhodování.178 Lhůty pro obnovu řízení jsou 3 měsíce (subjektivní) a 3 roky 

(objektivní). 

 

Co se týká možnosti obnovy řízení a vydání nového rozhodnutí v neprospěch účastníka, 

odkazuji se zde na závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu 53/2007, ve kterém 

je uvedeno: „Gramatickým výkladem tohoto ustanovení [§ 100 odst. 1 písm. a) správního řádu] 

lze dovodit, že správní orgán může z moci úřední obnovit řízení pouze v případě, že jsou již 

dříve existující důkazy ku prospěchu účastníka. Pokud tedy správní orgán po právní moci 

rozhodnutí zjistí, že skutečnost nebo důkaz, který existoval už v době původního řízení, 

odůvodňuje jiné posouzení předmětu řízení a svědčí v neprospěch účastníka řízení, nemůže jej 

uplatnit jako důvod obnovy řízení (…) Pokud by tedy nastala výše popsaná situace, nemohl by 

správní orgán z moci úřední nařídit obnovu řízení z důvodu podle § 100 odst. 1 písm. a) věta 

první správního řádu, ale musel by využít buď jiný důvod obnovy řízení nebo zahájit přezkumné 

řízení z důvodu porušení § 3 správního řádu (nesprávně zjištěný skutkový stav věci).179“ 

 

  

                                                 
177 Soud může za určitých podmínek také správní trest moderovat (viz § 78 odst. 2 soudního řádu správního), nicméně 

tímto nedojde ke zrušení rozhodnutí. 
178 Viz § 100 správního řádu. 
179 Dostupné zde https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-

spravnimu-trestani.aspx. 

https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
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Záznam stanoveného počtu bodů v registru řidičů jako trest 

K otázce, zda je odebrání bodů řidiči dopravního prostředku za přestupek trestem, se 

vyjadřoval ESLP ve věci Malige proti Francii 23. září 1998, stížnost č. 27812/95. V první fázi bylo 

nutné se vypořádat s otázkou, zda odebrání bodů řidiči dopravního prostředku vyhoví kritériím 

Engel, tedy zda se jedná o trestní obvinění, resp. trest ve smyslu čl. 6 Úmluvy. ESLP dospěl 

k tomu, že k odebrání bodů dochází v rámci a v důsledku trestního obvinění. 

 

„Záznam bodů může vést až k odebrání řidičského oprávnění. Je nepochybné, že právo 

řídit motorové vozidlo je velmi účelné v každodenním životě, jakož i v tom profesním. Soud z toho, 

shodně jako Komise, vyvozuje, že ačkoliv má záznam bodů preventivní charakter, má současně 

trestající a odstrašující povahu, a je tudíž podobný vedlejšímu trestu. Skutečnost, že úmyslem 

Parlamentu bylo oddělit sankci záznamu bodů od ostatních trestů ukládaných v trestním řízení, 

nemůže změnit povahu daného opatření.“ 180 

 

V rozhodnutí 5 As 39/2010-76 ze dne 24. srpna 2010 již Nejvyšší správní soud uvedl, že: 

„[a]čkoli je záznam bodů do bodového hodnocení pouze určitým administrativním úkonem, 

dosažení 12 bodů má za následek skutečnost, která je ve své podstatě "sankcí“ sui generis 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.“181 

 

Dále v rozhodnutí 8 As 23/2010-89 ze dne 3. května 2011 osmý senát připustil, že bodové 

hodnocení řidičů v sobě obsahuje složku preventivní i represivní, avšak uvedl, že „[s]ystém 

bodového hodnocení je proto svou povahou evidencí rozhodných skutečností a reálně se dotýká 

oprávnění a povinností řidiče pouze v zákonem předpokládaných situacích, především pokud řidič 

dosáhne celkového počtu dvanácti bodů.“ 

 

Na tuto judikaturu navazuje přelomové rozhodnutí NSS 6 As 114/2014-55 ze dne 30. září 

2015. Do této doby totiž judikatura označovala odebrání bodů řidiči dopravního prostředku za 

přestupek jako pouhé administrativní opatření či za specifické preventivní opatření182. 

 

Od těchto názorů se však šestý senát v rozhodnutí 6 As 114/2014-55 chtěl odchýlit, proto 

věc postoupil rozšířenému senátu. Rozšířený senát rozhodl takto: „[r]ozšířený senát Nejvyššího 

                                                 
180 Body 38–39 rozsudku. Dostupné zde https://www.legal-tools.org/doc/94a214/pdf/ 
181 Srov. 30 Ca 174/2008-25. 
182 4 As 5/2005-63, 2 As 19/2009-93, 4 As 102/2013-38, 5 As 26/2010-45. 

https://www.legal-tools.org/doc/94a214/pdf/
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správního soudu rozhodl, že záznam stanoveného počtu bodů v registru řidičů podle § 123b odst. 

1 zákona o silničním provozu je „trestem“ ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny a čl. 7 odst. 1 věty druhé 

Úmluvy…“ 

K tomu navíc uvedl, že nejen odebrání posledního dvanáctého bodu je trestem, když 

při něm dochází k zasažení do veřejného subjektivního práva, zejména práva vlastnit a užívat 

majetek, nýbrž trestem je i odebrání bodů předchozích. Dále se soud musel vypořádat s otázkou, 

zda nedochází k porušení zásady ne bis in idem v tom smyslu, že by běžela dvě řízení. K tomu 

uvedl, že: „zde nedochází k porušení zásady ne bis in idem zakotvené v článku 4 Protokolu č. 7 k 

Úmluvě. Cílem tohoto ustanovení je zabránit zahájení dalšího „trestního řízení“ o témže skutku, 

o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto…  O další „trest“ se nejedná v případě, že mezi řízeními 

existuje „dostatečně úzké spojení“ a sankce uložená v navazujícím řízení je přímým a 

předvídatelným důsledkem původního odsouzení … Tak je tomu i v případě bodového systému, a 

to jak ve vztahu mezi sankcí za spáchání přestupku nebo trestného činu a udělením bodů, tak i ve 

vztahu mezi jednotlivým záznamem bodů a dosažením maximálního počtu 12 bodů. K první 

uvedené rovině zásady ne bis in idem rozšířený senát uvádí, že záznam bodů je natolik spjat se 

samotným řízením o přestupku, popř. trestném činu, že nelze hovořit o druhém trestu uloženém v 

jiném řízení.183 

 

„Pokud jde o druhý rozměr zásady ne bis in idem, tj. o vztah mezi jednotlivým záznamem 

bodů a dosažením maximálního počtu 12 bodů, žalobce není ve smyslu článku 4 Protokolu č. 7 k 

Úmluvě znovu trestán za totéž jednání, za které byl již potrestán dříve. Pozbytím řidičského 

oprávnění je trestáno opakované páchání přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu, a tedy sankcí sui generis za speciální recidivu se samostatnou skutkovou podstatou, která 

je vyjádřena v § 123c zákona o silničním provozu. Není tedy dána totožnost skutku, a nejedná se 

tak o trest za původní (jednotlivá) protispolečenská jednání, a proto ani nemůže jít o opakovaný 

postih podle článku 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě.“ 

 

 

Jak správně trestat dle ESLP 

 

„Podle názoru Soudu je legitimní, aby si státy mohly vybrat vzájemně se doplňující právní 

odpovědi na společensky nepřijatelné jednání (například nedodržování pravidel silničního 

                                                 
183 Srov. A + B proti Norsku bod 28, resp. R. T. proti Švýcarsku, Philips proti Spojenému království 
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provozu či krácení daní) pomocí různých řízení, která tvoří souvislý celek, s cílem uchopit různé 

aspekty daného společenského problému za předpokladu, že kumulace těchto právních odpovědí 

nepředstavuje pro dotčeného jednotlivce nadměrnou zátěž.“184 

 

ESLP si při rozhodování věci A a B proti Norsku byl vědom nejasností, které se v jeho 

judikatuře ve věcech ne bis in idem v otázce souběžných řízení vyskytovaly, proto kritéria, která 

se v jeho rozsudcích na toto téma objevila, dále rozvedl. ESLP totiž nezakazuje v různých 

řízeních zohlednit různé zákonem chráněné zájmy, které byly ohroženy nebo porušeny totožným 

skutkem, avšak při vedení vícero trestních řízení jsou kladeny zvláštní nároky, při jejichž splnění 

lze pachatele potrestat za totožný skutek, aniž by došlo k porušení zásady ne bis in idem. Těmito 

kritérii jsou: 

 

 dostatečně úzkou věcnou a časovou spojitost 

 totožnost skutku 

 zda existovalo pravomocné rozhodnutí 

 zda došlo k opakování řízení 

 

a) „Mezi významné faktory pro stanovení, zda existuje dostatečně úzká věcná spojitost, 

patří185: 

 

 – zda obě samostatná řízení sledují vzájemně se doplňující cíle; jde o to, zda se řízení 

týkají různých aspektů daného protispolečenského jednání (zda je smyslem každého 

samostatného řízení o totožném skutku chránit jiný objekt), 

 

 – zda je kombinace řízení předvídatelným důsledkem jednoho (idem) postihovaného 

jednání, 

 

 – zda jsou řízení vedena způsobem, který v maximální možné míře zabrání opakování při 

shromažďování a hodnocení důkazů, zejména skrze odpovídající vzájemnou součinnost mezi 

jednotlivými příslušnými orgány, díky které se prokázané skutkové okolnosti využijí i v 

druhém řízení, 

                                                 
184 Bod 121 rozsudku A + B proti Norsku. 
185 Bod 132 rozhodnutí A + B proti Norsku. 
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 – zda je sankce uložená v řízení, které bylo skončeno jako první, zohledněna v 

řízení, které je skončeno jako poslední; vhodným je tedy uplatnit zásadu absorpční.  

 

„Zvuplatnění testu „dostatečně úzké věcné a časové spojitosti“ v nedávných věcech proti Finsku 

a Švédsku vyplývá, že pokud bude chybět jeden z těchto dvou aspektů (tj. věcný či časový), 

nebude tento test splněn186. 

 

„Soud na základě skutkových okolností zjistil, že ve finském systému ukládají trestní a 

správní sankce různé orgány, aniž jsou obě řízení jakkoli propojena: obě řízení byla vedena 

samostatně a byla pravomocně skončena nezávisle na sobě. Kromě toho soud nebo správní 

orgán při stanovení závažnosti ukládaného postihu nepřihlédl k sankci uložené druhým z nich a 

mezi příslušnými orgány neexistovala žádná součinnost. Ještě důležitější je skutečnost, že 

v rámci finského systému se daňové penále ukládá po přezkoumání jednání stěžovatele a jeho 

odpovědnosti dle příslušné daňové legislativy, které je nezávislé na posouzení v trestním řízení. 

Závěrem Soud rozhodl, že došlo k porušení článku 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě, jelikož byl 

stěžovatel v téže věci ve dvou samostatných řízeních dvakrát odsouzen.“187 

 

b) totožnost skutku 

Zde ESLP odkázal na rozsudek ve věci Zolotukhin (viz výše). 

 

c) zda existovalo pravomocné rozhodnutí 

Protože ESLP spatřoval mezi daňovým a trestním řízením dostatečnou věcnou a časovou 

spojitost, považoval obě řízení za ucelenou právní odpovědnost stěžovatele, a tudíž se dále 

nezabýval tím, kdy které rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

d) zda došlo k opakování řízení 

ESLP se vyjádřil tak, že „(i) je věcí norského zákonodárce, zda a jak postihuje společensky 

škodlivé jednání (kombinovaným trestním a správním řízením), (ii) stěžovatel mohl předvídat 

jak kombinované řízení, tak kumulaci sankcí, (iii) řízení byla vzájemně provázána a sankce 

uložená v trestním řízení zohlednila předchozí daňové penále“188. 

                                                 
186 Bod 125 rozhodnutí A + B proti Norsku. 
187 Bod 114 rozhodnutí A + B proti Norsku. 
188 Bod 146 rozsudku ve věci A a B proti Norsku. 
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Promítnutí správného trestání do českého právního řádu 

 

Aplikováno na české právní poměry, požadavek dostatečně úzké věcné spojitosti lze naplnit 

společným řízením (k této problematice viz níže). Další způsob, který splňuje tento požadavek 

je, dle judikatury Nejvyššího správního soudu,189  záznam stanoveného počtu bodů v registru 

řidičů (viz výše). 

 

Společné řízení largo sensu 

 

Totožnost skutku je třeba vykládat tak, že se jedná o jednání v objektivní realitě190, a to bez 

ohledu na právní kvalifikaci nebo právem chráněné zájmy. Příkladem v přestupkovém právu by 

mohla být situace, kdy pachatel jinému ublíží na zdraví191, čímž zároveň vzbudí veřejné 

pohoršení192. 

 

Aby bylo vyhověno požadavkům ESLP, mělo by být v praxi trestání za jeden skutek, kterým 

bylo spácháno více deliktů, vedeno ve společném řízení. Společným řízením (stricto sensu) je 

možné rozumět řízení probíhající u jednoho orgánu, vedené pod jednou spisovou značkou, jehož 

konečné rozhodnutí zahrnuje trest za všechny delikty spácháné jedním skutkem. Společným 

řízením (largo sensu) lze rozumět řízení probíhající u více orgánů, v různém časovém okamžiku, 

které se však musí alespoň částečně překrývat, navíc těchto více orgánů musí svoji činnost 

koordinovat193. Jestliže probíhá společné řízení largo sensu, je nutné, aby vedení těchto 

souběžných řízení bylo předvídáno právem, což není nic jiného, než realizace zásady 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. 

 

                                                 
189 Rozhodnutí 6 As 114/2014-55 ze dne 30. září 2015. 
190 „Za skutek se považuje určitá událost ve vnějším světě záležející v jednání člověka, která může mít znaky jednoho 

či více trestných činů anebo nemusí vykazovat znaky žádného trestného činu.“ Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 

7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 4700 s., s. 2721 
191 Přestupek dle § 7 odst. 1 písm. b) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
192 Přestupek dle § 5 odst. 1 písm. e) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
193„zda jsou příslušná řízení vedena takovým způsobem, kterým se v maximální možné míře zabrání opakování při 

shromažďování a hodnocení důkazů, zejména skrze odpovídající vzájemnou součinnost mezi jednotlivými 

příslušnými orgány, díky které se prokázané skutkové okolnosti využijí i v druhém řízení. Bod 132 rozhodnutí A + B 

proti Norsku. 
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Řízení musí sledovat vzájemně se doplňující cíle. Tímto lze pravděpodobně rozumět zejména 

preventivně-represivní účel (u trestu) a ochranu společnosti (u ochranného opatření). Příkladem 

budiž výše zmíněný případ záznamu bodů v registru řidičů. 

 

Konečně, probíhalo-li společné řízení largo sensu, musí být dříve uložená sankce194 

zohledněna. V tomto případě z povahy věci není nutné splnění dříve vyslovené podmínky 

nutnosti zrušení předchozího rozhodnutí.195 

 

Jak vidno, vedení společného řízení largo sensu klade na orgány veřejné moci značné 

nároky, jejichž naplnění může být v praxi obtížně proveditelné, neboť koordinace postupu 

správních orgánů vyžaduje v první řadě zejména vědomost o tom, že jiné trestní řízení probíhá, 

avšak správní orgány ani soudy nemají prostředky, jak se o této skutečnosti dozvědět. Zákon o 

Rejstříku trestů196 v § 16i v prvním odstavci stanoví: „V evidenci přestupků se evidují údaje o 

pravomocných rozhodnutích o přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví 

zvláštní právní předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále evidují 

údaje o rozhodnutích majících odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím podle věty první.“ 

 

Dalším problémem může být rozsah dokazování. Jakkoli musí být v řízení podle trestního 

řádu i v řízení o přestupku prokázány formální znaky skutkové podstaty, je všobecně známo, že 

kvalita správního řízení, co se dodržování požadavků práva na spravedlivý proces týče, není 

příliš valná. Rozdíl při dokazování také může vzniknout u deliktu právnické osoby, neboť podle 

Zákona jde o objektivní odpovědnost, zatímco podle TOPO197 jde o zvláštní subjektivní 

odpovědnost.198 

  

                                                 
194 Tj. nikoli pouze trest, ale i ochranné opatření. 
195 „Je porušením zásady ne bis in idem ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod, jestliže byl obviněný trestně stíhán a odsouzen pro stejný skutek, který byl jako čin trestněprávní povahy již 

dříve projednán příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení, jež skončilo pravomocným rozhodnutím, kterým 

byl tento čin obviněného posouzen jako přestupek, pokud ke zrušení tohoto rozhodnutí správního orgánu nedošlo.“ 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. 7.2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
196 269/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
197 Zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v pozdějším znění. 
198 ŠÁMAL, P. a kolektiv. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÁ NA PŘIČITATELNOSTI 

TRESTNÉHO ČINU. Dostupné zde http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-

zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=full. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=full
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Společné řízení stricto sensu 

Trestní řád upravuje podmínky pro vedení společného řízení v § 20 odst. 1, zatímco 

zákon upravuje podmínky pro vedení společného řízení v dílu třetím Zvláštní druhy řízení, resp. 

v § 88, jehož první dva odstavce zní:  

 

(1) Pokud se podezřelý dopustil více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení 

právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je 

příslušný týž správní orgán, projednají se ve společném řízení. 

  

(2) Ve společném řízení se projednají rovněž přestupky více podezřelých, jestliže spolu 

souvisejí, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve 

stejné oblasti veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán. 

 

 Conditio sine qua non pro vedení společného řízení stricto sensu je to, že přestupky byly 

spáchány ve stejné oblasti veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán. 

Jestliže tomu tak nebude, není možné společné řízení stricto sensu vést. 
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Závěr 

 

Smyslem této diplomové práce bylo představit čtenáři základní principy správního trestání, se 

zaměřením na zásadu ne bis in idem. Ná základě analýzy judikatury jsem chtěl ukázat, jak se tato 

zásada v praxi vyvíjela. Ukázal jsem, že i Evropský soud pro lidská práva, který má monopol na 

výklad Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, měl s aplikací tohoto principu 

potíže. Vydal totiž rozhodutí, která byla protichůdná. Tím způsobil, že ani správní (soudní) 

orgány, ani pachatelé neměli v otázce potrestání za jeden skutek, který naplnil více skutkových 

podstat deliktů, jasno. Zapříčinil tak popření základních principů práva, a to principů právní 

jistoty a legitimního očekávání. 

 

Jasněji do uplatňování principu ne bis in idem vnesl až rozhodnutím ve věci A a B proti Norsku, 

na které doporučuji čtenáři zaměřit svou pozornost. Po vydání tohoto rozhodnutí by totiž v praxi 

neměly vyvstávat pochybnosti o tom, jak pachatele deliktů, které spáchal v jednočinném 

nestejnorodém souběhu, potrestat.  
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Základní principy správního trestání se zaměřením na zásadu ne bis in idem 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na téma zásad uplatňovaných v řízení o přestupcích, především 

však na zásadu ne bis in idem, na kterou je tato práce zaměřena. Zásada ne bis in idem znamená, 

že v téže věci nemá být rozhodnuto dvakrát, neboť je všeobecně přijímáno, že takové dvojí 

potrestání se jeví jako nespravedlivé. Tato zásada nachází své uplatnění v řízení o trestním 

obvinění, a protože je pojem trestní obvinění dle Evropského soudu pro lidská práva autonomní, 

tedy má určitý objektivní obsah, zabýval jsem se předně interpretací tohoto pojmu. Aby se podle 

Evropského soudu pro lidská práva jednalo o trestní obvinění ve smyslu čl. 4 odst. 1 Protokolu k 

Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, musí obvinění naplňovat tzv. Engel kritéria, která jsem 

se snažil váženému čtenáři přiblížit. Tato kritéria byla Evropským soudem pro lidská práva 

vytvořena v případu Engel a ostatní proti Nizozemí (1976), přičemž k jejich rozvinutí došlo před 

stejným soudem v případu Bendenoun proti Francii (1994). Tato kritéria jsou určující pro to, zda 

se jedná o trestní obvinění, a zda se tudíž v řízení musí uplatnit záruky garantované Evropskou 

úmluvou o ochraně lidských práv, především pak právo na spravedlivý proces, které je 

garantováno v článku 6 EÚLP. 

 

Ve své diplomové práci jsem pracoval metodou analýzy, přičemž jsem analyzoval judikaturu 

soudů České republiky, především ale judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Představil 

jsem kořeny zásady ne bis in idem a její vývoj. Dále jsem v diplomové práci shrnul zásadní 

judikaturu v oblasti ne bis in idem a ukázal, že ani sám Evropský soud pro lidská práva neměl v 

otázce pojetí této zásady jasno, neboť někdy vyložil, že pojem totožnosti skutku má být vykládán 

de facto, jindy se zase přiklonil k pojetí totožnosti skutku jako skutku de iure. 

 

Klíčová slova: ne bis in idem, správní trestání, zásady přestupkového práva 
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Basic principles of imposing administrative penalties: focusing on principle non 

bis in idem 

 

Abstract 

 

This diploma thesis focuses on the topic of the principles applied during proceedings regarding 

offences, mainly the principle of non bis in idem, which this thesis focuses on. The non bis in idem 

principle means that a matter cannot be judged twice, because it is generally accepted that two 

punishments for the same crime are unfair. This principle is applied in proceedings on criminal 

charges and because the concept of criminal charges is autonomous according to the European 

Court for Human rights, i.e. it has specific objective content, I chiefly discussed interpretation of 

this concept. According to the European Court for Human Rights, in order for the issue to be 

criminal charges within the meaning of Article 4(1) of the Protocol to the European Convention 

on Human Rights, the charges must fulfil the so-called Engel criteria, which I have endeavoured 

to explain to the reader. These criteria were created by the European Court for Human Rights in 

the case of Engel and Others v. the Netherlands (1976), whereas these criteria were developed 

before the same court in the case of Bendenoun v. France (1994). These criteria are decisive in 

regard to whether the issue is criminal charges and whether the guarantees offered by the European 

Convention on Human Rights must be applied during the proceedings, particularly the right to a 

fair process, which is guaranteed in Article 6 of the European Convention on Human Rights. 

In my diploma thesis I worked with the method of analysis, during which time I analysed the 

practice of the courts of the Czech Republic and particularly the practice of the European Court 

for Human Rights. I presented the basis of the non bis in idem principle and its development. In 

my diploma thesis I also summarised the crucial practice of the courts in the field of non bis in 

idem and showed that not even the European Court for Human Rights itself was clear in the issue 

of the concept of this principle, because it sometimes interpreted that the concept of the same act 

should be interpreted de facto, and in other cases it inclined towards perceiving the concept of the 

same act as an act de iure. 

 

 

Key words: ne bis in idem, administrative penal law, administrative rules of 

procedure 
 


