
Abstrakt 

Má diplomová práce se zabývá problematikou dovolání v trestním řízení. Jedná se o 

mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu druhého 

stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští. 

V práci se věnuji rozboru příslušných ustanovení hlavy sedmnácté trestního řádu, která 

představuje ucelenou právní úpravu tohoto mimořádného opravného prostředku. Cílem této 

práce je zejména poukázat v návaznosti na odbornou literaturu a judikaturu na sporné a 

problematické aspekty jednotlivých podmínek, za kterých je možné dovolání v trestním řízení 

uplatnit a projednat jej. V souvislosti s tím jsou představeny i teze, jejichž cílem je nastínit 

možné řešení problémů, kterým jsem se v práci věnoval. V menším rozsahu je zároveň 

podáno i srovnání s právní úpravou jiných opravných prostředků v trestním řádu.  

Diplomová práce se skládá z úvodu, devíti kapitol, které se v rámci přehlednosti 

výkladu dělí na podkapitoly, a závěru.  

První kapitola práce je zaměřena na podmínky přípustnosti dovolání, pojednává o 

výkladu pojmu rozhodnutí ve věci samé, část je rovněž věnována i přípustnosti dovolání 

z hlediska časové působnosti zákona. Druhá kapitola obsahuje výklad k důvodům dovolání. 

Největší pozornost je věnována těm, které v rozhodovací praxi dosud vyvolávají sporné 

otázky.  

Třetí kapitola se věnuje oprávněným osobám. Těžištěm kapitoly je zejména podání 

dovolání obviněným a polemika nad případným rozšířením tohoto výčtu i na subjekty další. 

Na tu navazuje čtvrtá kapitola obsahující pojednání o propadné lhůtě k podání dovolání a 

místě, kde tak lze učinit. Mimo jiné v ní nechybí diskuse nad problémem tzv. blanketního 

dovolání a zachování lhůty, pokud je podáno jinde, než u soudu, který ve věci rozhodoval 

v prvním stupni.  

Obsahem páté kapitoly je rozbor obsahových náležitostí dovolání a jejich významu pro 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména co se týče rozsahu přezkumu napadených rozhodnutí. 

Šestá kapitola reflektuje skutečnost, že právní úprava umožňuje podané dovolání vzít zpět a 

přináší polemiku nad některými spornými otázkami s tím souvisejícími, nejvíce pozornosti je 

proto věnováno dovolání, které je vzato zpět nejvyšším státním zástupcem. 



Sedmá kapitola je věnována samotnému řízení o dovolání, a to včetně řízení před 

soudem prvního stupně a řízení po případném přikázání věci k novému projednání a 

rozhodnutí. Nevyhýbám se v ní ani polemice nad formami, ve kterých může dovolací soud 

dovolání projednat. Součástí kapitoly je rovněž pojednání o některých zásadách, které se 

v řízení o dovolání uplatní. Konečně se v ní i věnuji některým úkonům, které Nejvyšší soud 

v rámci dovolacího řízení provádí.  

V kapitole osmé se věnuji jednotlivým alternativám, jak může být dovolacím soudem o 

mimořádném opravném prostředku rozhodnuto. Nejprve práce rozebírá případy, kdy je 

dovolání vyřízeno odmítnutím nebo zamítnutím, a jím napadená rozhodnutí tedy zůstávají 

nedotčena. Další část kapitoly už přináší polemiku nad těmi variantami rozhodnutí, kdy je 

dovolání shledáno důvodným. Poslední část kapitoly se věnuje problematice opravných 

prostředků proti těmto rozhodnutím.  

Závěrečná devátá kapitola poté shrnuje návrhy de lege ferenda, které jsou vyjádřeny 

v jednotlivých kapitolách práce. 

 


