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Úvod 

Dovolání, které bylo novelou č. 265/2001 Sb. zavedeno do trestního práva procesního, 

zakotvilo pevně své postavení v systému opravných prostředků v trestním řádu. O tom svědčí 

velmi vysoký nápad věcí, které Nejvyššímu soudu pravidelně kaţdoročně přícházejí a o 

kterých je potřeba podle příslušných procesních pravidel rozhodnout. Přestoţe mají obviněný 

a nejvyšší státní zástupce prostřednictvím tohoto mimořádného prostředku zajištěn přístup 

k Nejvyššímu soudu jiţ více neţ 15 let, povaţuji za zvolené téma za velmi aktuální, a to 

vzhledem k vývoji rozhodovací praxe dovolacího soudu, který se týká zejména důvodů 

dovolání. Nelze opomenout ani připravovanou rekodifikaci trestního práva procesního, 

zejména z hlediska námětů de lege ferenda vyjmenovaných v této práci. 

Cílem této diplomové práce je představit odborný rozbor pravidel, na základě kterých 

lze dovolání uplatnit, a to zejména jednotlivých ustanovení § 265a – 265s TŘ představujících 

právní úpravu tohoto mimořádného prostředku, v návaznosti na odbornou literaturu a 

judikaturu. V rámci tohoto rozboru se zaměřím zejména na body, které povaţuji z hlediska 

teorie a praxe za problematické s návrhy jejich řešení. 

Členění této práce odpovídá systematice hlavy sedmnácté trestního řádu. Po úvodu se 

v kapitole první věnuji problematice přípustnosti dovolání a rozboru jednotlivých podmínek, 

za kterých lze dovolání obsahovat za přípustné. Kapitola druhá, kterou povaţuji za těţiště celé 

práce, se věnuje analýze jednotlivých důvodů dovolání podle § 265b  TŘ. Nejdůleţitější část 

představuje subkapitola 2.8, věnující se dovolacímu důvodu § 265b odst. 1 písm. g) TŘ, který 

je v praxi uplatňován nejčastěji, s čímţ jsou nevyhnutelně spojeny i nejčastější praktické 

problémy. V kapitole třetí je rozebrána problematika oprávněných osob, které jsou oprávněny 

tento mimořádný opravný prostředek podat. Na tu navazuje kapitola čtvrtá pojednávající o 

tom, kde a v jaké lhůtě jsou povinny tyto osoby dovolání podat a kapitola pátá podávající 

stručný výklad o obsahových náleţitostech dovolání. Kapitola šestá reflektuje skutečnost, ţe 

dovolání lze obdobně, jako většinu jiných opravných prostředků vzít zpět, a jejím obsahem je 

tedy rozbor, za jakých podmínek tak lze učinit v případě dovolání. Další, v pořadí sedmá 

kapitola, se věnuje mechanismu řízení o dovolání, včetně úkonů soudu prvního stupně a 

některých zásad typických pro takové řízení a řízení po případném přikázání věci. Osmá 

kapitola pojednává o způsobech, kterými dovolací soud o tomto prostředku rozhodne. 
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Konečně, poslední, devátá kapitola, shrnuje návrhy de lege ferenda představené v předchozích 

kapitolách. 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházel zejména z odborné literatury a 

judikatury, odborných časopiseckých článků a příslušných právních předpisů. Vzhledem 

k předestřenému cíli mé práce vyuţiji pro její zpracování metodu deskriptivně – analytickou.
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1. Přípustnost dovolání 

1.1. Podmínky přípustnosti 

 

Jedním ze znaků dovolání jakoţto mimořádného opravného prostředku je taxativní 

výčet rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat. Ten je stanoven v ustanovení § 265a odst. 

1 TŘ, které stanoví, ţe dovolání lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, 

jestliţe soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Z této věty lze dovodit několik 

podmínek, které musí být kumulativně splněny, aby mohl Nejvyšší soud vyhodnotit podání 

jako přípustné, v opačném případě jej podle příslušného ustanovení trestního řádu bez 

věcného přezkoumání odmítne.
1
 

Za prvé, musí se vţdy jednat o rozhodnutí soudu, konkrétně o rozhodnutí soudu 

odvolacího, nebo stíţnostního. Rozhodnutí jiných orgánů činných v trestním řízení tedy 

nemohou přezkumnou povinnost dovolacího soudu zaloţit.  Pro úplnost je potřeba dodat, ţe 

k tomuto omezení došlo aţ v průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně, neboť 

původně vládní návrh obsahoval moţnost i kasaci rozhodnutí státního zástupce, coţ bylo 

podrobeno kritice zejména z hlediska nepřípustných zásahů soudní moci do přípravného 

řízení, coţ odporuje obţalovací zásadě.
2
 Pro rušení rozhodnutí státních zástupců bylo nakonec 

zvoleno řešení, kdy tato pravomoc byla svěřena nejvyššímu státnímu zástupci prostřednictvím 

zvláštního kasačního oprávnění v § 174a TŘ.
3
 Tento problém ale nebyl zcela vyřešen, neboť 

rozhodnutí vydaná v řízení přípravném lze stále rušit přes stíţnost pro porušení zákona.
4
  

Za druhé, musí se jednat o rozhodnutí ve věci samé. Jedná se o legální definici
5
, která 

obsahově odpovídá taxativnímu výčtu v ustanovení § 265a odst. 2 TŘ: 

Odsuzující rozsudek (§ 265a odst. 2 písm. a) TŘ) – jedná se o rozsudek, kterým byl 

obviněný uznán vinným s obsahovými náleţitostmi dle § 122 odst. 1 TŘ.
6
 Na základě podané 

obţaloby nebo návrhu na potrestání byl obviněný uznán vinným trestným činem pro skutek 

                                                 
1
 § 265i písm. a) TŘ. 

2
 ŠÁMAL, Pavel. Dovolání - nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2001, č. 

11–12, s. 105. 
3
 Tamtéţ. 

4
 § 266 odst. 1 TŘ. 

5
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3142. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
6
 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 19. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
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obsaţený v ţalobním návrhu a byl mu uloţen některý z trestů v trestním zákoníku, resp. 

v případě obviněné právnické osoby v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. 

V případě obviněného mladistvého se jedná o případy, kdy mu bylo uloţeno některé 

z trestních opatření. Dále se jedná o případy, kdy soud uzná obviněného vinným trestným 

činem, ale není mu uloţen trest – např. při vyuţití institutu upuštění od potrestání, nebo pokud 

byla dána překáţka trestního stíhání a bylo v něm pokračováno jen z důvodu, ţe na něm 

obviněný trval. O odsuzující rozsudek se dále jedná v případě, pokud byla schválena dohoda o 

vině a trestu, v takovém případě jsou ale z podstaty věci omezeny důvody dovolání.
7
 Konečně 

do této kategorie rozhodnutí spadají případy, kdy bylo vedle nebo místo trestu (trestního 

opatření) uloţeno obviněnému, resp. obviněné právnické osobě, ochranné opatření. Protoţe 

dovolání směřuje zásadně proti rozhodnutí soudu druhého stupně, připadá uţití tohoto 

ustanovení v úvahu v případě, ţe odvolací soud dle příslušného ustanovení rozhodne ve věci 

samé po alespoň částečném zrušení rozsudku soudu prvního stupně. Pokud dojde k zamítnutí 

odvolání proti tomuto rozsudku, jedná se o usnesení ve smyslu § 265a odst. 1 písm. h) TŘ.
8
 

Zprosťující rozsudek (§ 265a odst. 2 písm. b) TŘ) – o tuto situaci se jedná v případě, 

ţe soud obviněného zprostí obţaloby z některých důvodů dle § 226 TŘ.
9
 Obdobně jako 

v prvním případě platí, ţe dovolání ve smyslu tohoto odstavce je podáno za předpokladu, ţe 

tak rozhodne sám odvolací soud.
10

 Z logiky věci bude proti tomuto rozhodnutí podávat 

dovolání více nejvyšší státní zástupce, byť není vyloučeno, aby se obviněný dovoláním 

domáhal příznivějšího důvodu zproštění.
11

  

Usnesení o zastavení trestního stíhání (§ 265a odst. 2 písm. c) TŘ) – soud takto 

rozhodne vţdy v případě, ţe jsou dány obligatorní podmínky pro toto rozhodnutí, tj. pokud je 

dána některá z překáţek trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 TŘ, případně tak můţe dle 

příslušných ustanovení zákona učinit fakultativně z důvodu neúčelnosti. Obviněný můţe 

podat dovolání proti tomuto rozhodnutí pouze v případě, ţe se domáhá příznivějšího důvodu 

zastavení trestního stíhání.
12

 

                                                 
7
 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3143. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
8
 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 21. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 

9
 Tamtéţ. 

10
 Tamtéţ. 

11
 R 40/2005. 

12
 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 24. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
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Usnesení o postoupení věci jinému orgánu (§ 265a odst. 2 písm. d) TŘ) – soud 

usnesením postoupí věc jinému orgánu v případě, ţe dojde k závěru, ţe ţalovaný skutek není 

trestným činem, mohlo by se však jednat o přestupek nebo jiný správní delikt, o kterém je 

oprávněn rozhodnout jiný orgán.
13  

 

Usnesení, jímţ bylo uloţeno ochranné opatření (§ 265a odst. 2 písm. e) TŘ) – o toto 

rozhodnutí se jedná v případě, ţe si soud jej vyhradí veřejnému zasedání. Pokud je výrok o 

ochranném opatření pojmut do odsuzujícího rozsudku, jedná se o rozhodnutí podle § 265 odst. 

2 písm. a) TŘ.
14

 

Usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání a schválení narovnání (§ 265a 

odst. 2 písm. f) a g) TŘ) – za podmínek, které stanovuje trestní řád, můţe soud trestní věc 

vyřešit alternativním způsobem.
15

 U podmíněného zastavení trestního stíhání jde o mezitímní 

rozhodnutí
16

, zatímco v případě schválení narovnání zakládá překáţku věci rozhodnuté.
17

  

Rozhodnutí soudu druhého stupně o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného 

prostředku (§ 265a odst. 2 písm. h) TŘ) – v těchto případech soud prvního stupně vydal 

kterékoliv z rozhodnutí v § 265a odst. 2 písm. a) – g) TŘ, proti kterému byl podán řádný 

opravný prostředek a odvolací či stíţnostní soud rozhodl tak, ţe jej odmítl nebo zamítl, a 

napadené rozhodnutí tedy zůstalo beze změn a v této podobě nabylo právní moci.
18

   

Konkrétně u stíţnosti došlo k jejímu zamítnutí buď z formálních důvodů
19

, nebo po 

provedeném přezkumu dospěl nadřízený soud k závěru, ţe není důvodná
20

. Obdobně u 

odvolání rozhodl soud o jeho odmítnutí z důvodu, ţe nesplňuje zákonné náleţitosti
21

, 

zamítnutí z formálních důvodů
22

, nebo poté, co v rozsahu uplatněného odvolání přezkoumal 

                                                 
13

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

ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3145. 
14

 Tamtéţ. 
15

 § 307 a § 309 TŘ. 
16

 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 451. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. 
17

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

ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3146. 
18

 Tamtéţ. 
19

 § 148 odst. 1 písm. a) a b) TŘ 
20

 § 148 odst. 1 písm. c) TŘ. 
21

 § 253 odst. 3 TŘ. 
22

 § 253 odst. 1, 2 a 4 TŘ. 
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napadený rozsudek podle § 253 odst. 4 TŘ , dospěl k závěru, ţe odvolání není důvodné, a 

proto jej z materiálních důvodů zamítl.
23

  

Přestoţe je definovaný seznam konečný, objevila se v rozhodovací praxi Nejvyššího 

soudu podání, kterými se obvinění snaţili dosáhnout přezkumu jiných rozhodnutí v rámci 

řízení o dovolání. Bez nároku na úplnost se jednalo např. o pravomocná rozhodnutí soudů 

druhého stupně týkající se návrhu na obnovu řízení
24

, návrhu na povolení soudní 

rehabilitace
25

, rozhodnutí, jímţ bylo pravomocně rozhodnuto o ţádosti o odklad výkonu trestu 

odnětí svobody
26

 nebo rozhodnutí o tom, zda se obviněný osvědčil ve zkušební době
27

. 

Rovněţ nelze dovolání podat proti trestnímu příkazu, neboť se nejedná o rozhodnutí soudu 

druhého stupně.
28

 V neposlední řádě nelze logicky podat dovolání proti rozhodnutí soudu 

druhého stupně, kterým bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc byla nalézacímu soudu 

vrácena k novému projednání a rozhodnutí.
29

  

Výčet rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat, povaţuji za dostatečný, a to z toho 

důvodu, ţe v opačném případě by hrozilo razantní zvýšení jiţ tak vysokého nápadu, kterému 

je dovolací soud kaţdoročně vystaven. Pokud by snad došlo v rámci vydání rozhodnutí, proti 

nimţ nelze dovolání podat, k závaţným procesněprávním pochybením, která znamenají 

porušení práva na spravedlivý proces, lze v těchto případech uţít ústavní stíţnosti. 

Koneckonců důvody dovolání § 265b odst. 1 písm. a) – e) TŘ  obsahově takovému porušení 

v případě jejich naplnění odpovídají, a proto lze dle mého názoru říci, ţe v tomto rozsahu 

právní úprava dovolání jistým způsobem jejich podávání předchází. 

Za třetí musí být splněna podmínka, ţe napadené rozhodnutí se stalo pravomocným.   

Musí být naplněny obě sloţky právní moci – tj. materiální a formální.
30

 Formální stránkou se 

rozumí nezměnitelnost jeho rozhodnutí, tj. se jedná o případy, kdy jsou tato rozhodnutí 

konečná a nelze proti nim podat řádný opravný prostředek.
31

 Vedle toho je potřeba, aby 

nedošlo k naplnění tzv. negativní podmínky právní moci rozhodnutí – musí tedy v době 

                                                 
23

 § 256 TŘ. 
24

 R 36/2003. 
25

 R 51/2003. 
26

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 6 Tdo 999/2002. 
27

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2006, sp. zn. 11 Tdo 142/2006. 
28

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 10. 2002, sp. zn. 6 Tdo 789/2002. 
29

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 10. 2002, sp. zn. 11 Tdo 769/2002. 
30

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 14. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
31

 § 139 a § 140 TŘ. 
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rozhodnutí o dovolání existovat.
32

 V praxi totiţ mohou nastat případy, kdy je napadené 

rozhodnutí zrušeno z jiného důvodu, neţ v rámci dovolacího řízení – můţe se tak stát např. 

z důvodu uloţení společného trestu podle § 45 TZ; v takovém případě je potřeba podat nové 

dovolání, pokud takové rozhodnutí, jímţ byl společný trest uloţen, nabude právní moci.
33

  

Čtvrtá podmínka stanoví, ţe se musí zásadně jednat o rozhodnutí soudu vydané ve 

druhém stupni, coţ znamená, ţe některá ze stran trestního řízení vyuţila svého práva podat 

řádný opravný prostředek, po kterém rozhodnutí ve věci samé nabylo právní moci.
34

 Není 

potřeba, aby dovolání podala ta strana, která předtím vyuţila práva podat řádný opravný 

prostředek. Je dokonce přípustné, aby obviněný podal dovolání proti usnesení soudu druhého 

stupně, jehoţ vydání by se nemohl domoci z důvodu, ţe není osobou oprávněnou k podání 

stíţnosti, na jejímţ základě bylo vydáno.
35

 Z tohoto plyne, ţe dovolání musí zásadně vůči 

rozhodnutí soudu druhého stupně směřovat a musí být i takovým způsobem označeno, jinak 

bude jako nepřípustné odmítnuto dle § 265i písm. a) TŘ.
36

  

Konečně je potřeba splnit podmínku, aby nebyl přezkum těchto rozhodnutí v určitých 

případech vyloučen. Jedná se o případy, kdy nelze podat dovolání v neprospěch obviněného 

jen z toho důvodu, ţe soud druhého stupně v rozhodnutí, proti němuţ nejvyšší státní zástupce 

dovolání podává, postupoval v souladu se zásadou zákazu reformace in peius.
37

 Dovolání 

v takovém případě nemůţe být úspěšné, i kdyby jinak byly splněny procesní podmínky pro 

změnu rozhodnutí v neprospěch obviněného. Za jistý nedostatek právní úpravy lze ale 

povaţovat skutečnost, ţe pokud by snad odvolací soud tuto zásadu nedodrţel, není to ţádným 

dovolacím důvodem podle § 265b TŘ.
38

 Byť je potřeba dodat, ţe podle judikatury Ústavního 

soudu nedodrţení této zásady znamená porušení práva na spravedlivý proces
39

, a tudíţ by měl 

tento postup být napraven kasací jiţ u soudu dovolacího, měla by být tento důvod zařazen do 

právní úpravy výslovně. 

                                                 
32

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 1. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 1–2, s. 18. 
33

 Tamtéţ. 
34

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

ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3142. 
35

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 8 Tdo 512/2007. 
36

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 7. 2002, sp. zn. 11 Tdo 291/2002. 
37

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

ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3147. 
38

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 30–31. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3.  
39

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 525/15. 
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Při podání dovolání je potřeba mít na paměti, ţe rozsah, ve kterém jej lze podat, 

v podstatě odpovídá tomu, v jakém rozsahu provedl (nebo tak alespoň byl povinen učinit) 

přezkumnou činnost soud druhého stupně, bez ohledu na to, která z oprávněných osob 

dovolání podala.
40

 Pro ilustraci lze např. uvést situaci, kdy obviněný podá odvolání pouze do 

výroku o trestu a v dovolání se domáhá zrušení výroku o vině z důvodu chybného 

hmotněprávního posouzení skutku. V tomto rozsahu je dovolání nepřípustné, neboť nebylo 

předmětem přezkumu odvolacího soudu. Dovolací soud při posuzování přípustnosti dovolání 

vychází zásadně z toho, jaké výroky měly být v souladu s § 254 odst. 2 TŘ přezkoumány. 

Pokud soud druhého stupně v tomto ohledu pochybí (např. nepodrobí výrok o vině přezkumu, 

ačkoliv některá z námitek uvedených v odvolání měla původ ve výroku, proti němuţ odvolání 

podáno nebylo), je dovolání v tomto rozsahu přípustné.
41

  Obdobně platí, ţe pokud dojde 

v rámci řízení o dovolání ke zrušení rozhodnutí a přikázání věci k novému projednání a 

rozhodnutí, lze nové dovolání podat pouze v tom rozsahu, ve kterém byla původní věc 

soudům niţších stupňů vrácena.
42

 

 V případě dovolání v neprospěch obviněného není dále jeho přípustnost dána 

v případech v § 265p TŘ – a to pokud obviněný zemřel, nebo kdy soudy niţších stupňů 

rozhodly o zastavení trestního stíhání z důvodu jeho nepřípustnosti v návaznosti na vydání 

aboličního rozhodnutí prezidentem republiky
43

. 

 

1.2. Přípustnost dovolání z hlediska časové působnosti zákona 

 

Závěrem této kapitoly bych se budu zabývat otázkou, která se, byť dávno vyřešená, 

můţe se stát v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního procesu opět aktuální. 

Zejména na počátku účinnosti novely č. 265/2001 Sb. stál dovolací soud před řešením otázky, 

zda lze podat dovolání pouze proti rozhodnutím, která nabyla právní moci aţ poté, co 

citovaná novela dne 1. 1. 2002 nabyla účinnosti, nebo vzhledem k zásadě lex fori upravující 

zásadu, ţe soud rozhoduje vţdy podle procesní normy účinné v době, kdy soud rozhoduje
44

, 

                                                 
40

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 1. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 1–2, s. 18. 
41

 Tamtéţ, s. 19. 
42

 Tamtéţ., s. 18. 
43

 R 20/2014. 
44

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. K otázce dovolání dle trestního řádu. Trestní právo. 2002, č. 2, s. 23. 
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tak lze učinit i proti rozhodnutím, která nabyla právní moci dříve.
45

 Opačný názor, který 

nakonec byl dovolacím soudem přejat
46

, oproti tomu vychází z toho, ţe dovolání lze podat 

pouze proti rozhodnutím, která nabyla právní moci jiţ za účinností předmětné novely.
47

 Na 

tomto základě potom byla (zejména první měsíce roku 2002) odmítána dovolání podaná proti 

rozhodnutím, která nabyla právní moci dříve, jako nepřípustná.
48

 Poměrně brzo se ustálil i 

závěr, ţe není relevantní, kdy bylo rozhodnutí skutečně doručeno, neboť takový závěr by 

privilegoval ty obviněné, kteří by se vyhýbali převzetí zásilky s rozhodnutím soudu druhého 

stupně.
49

 Lze souhlasit s názorem, podle kterého by opačný závěr musel vyplývat 

z přechodného ustanovení, které ovšem nebylo předmětnou novelou do právní úpravy 

implementováno.
50

 Argumentovat lze i systematickým výkladem v rámci celého právního 

řádu, kdy po zavedení dovolání do civilního práva procesního bylo moţné jej výslovně podat 

proti těm rozhodnutím, která nabyla právní moci ve lhůtě 1 měsíce před účinností novely, 

kterou byl tento mimořádný opravný prostředek do občanského soudního řádu zaveden.
51

 

Aktuálnost této otázky spatřuji zejména v tom, ţe v návaznosti na připravovanou rekodifikaci 

trestního práva procesního by měla být zváţena moţnost řešení této situace přechodným 

ustanovením. Tak by mělo být postupováno zejména za předpokladu, kdy by došlo k rozšíření 

dovolacích důvodů tak, aby jej mohly uţít oprávněné osoby i v případě, ţe příslušná 

rozhodnutí soudu nabydou právní moci dříve (samozřejmě při respektování zákonné lhůty 

k jeho podání, jejíţ délku bych navrhoval zachovat), neţ účinnost takové změny obdobně, 

jako tomu bylo v případě dovolání v civilním procesu. 

 

2. Důvody dovolání 

2.1. Obecný výklad 

 

Dovolací důvody, které byly zákonodárcem vymezeny v § 265b TŘ, patří k jedné 

z nejdůleţitějších částí úpravy tohoto mimořádného opravného prostředku, neboť jejich 

                                                 
45

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 17. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
46

 R 31/2002. 
47

 RICHTER, Milan. Časová působnost trestního řádu ve vztahu k dovolání. Trestní právo. 2001, č. 12, s. 22. 
48

 HRACHOVEC, Petr. Dovolání v trestním řízení – první rok v praxi. Bulletin advokacie. 2003, č. 5, s. 9. 
49

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. 3 Tdo 386/2002. 
50

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 18. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
51

 Cl. III odst. 1 písm. d) přechodných a závěřečných ustanovení zákona č. 519/1991 Sb., ., kterým se mění a 

doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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správné uplatnění je základním předpokladem pro úspěšné dovolání.
52

 Představují taxativní 

katalog procesněprávních a hmotněprávních vad, neboť z jiných důvodů nelze dosáhnout 

věcného přezkumu napadených rozhodnutí Nejvyšším soudem.
53

 Vady odpovídající těmto 

důvodům, jsou totiţ tak závaţného charakteru, ţe odůvodňují zásah do právní moci 

rozhodnutí soudu druhého stupně, které by jinak mělo zůstat jiţ nezměnitelné
54

, coţ 

představuje oslabení právní jistoty subjektů, jichţ se napadená rozhodnutí týkají, a to zejména 

osob, proti nimţ se řízení vede, neboť pro ně jsou zpravidla spojena s nejtíţivějšími následky.  

Dovolatel musí ve svém podání respektovat poměrně přísné náleţitosti stanovené v § 265f 

odst. 1 TŘ. Vymezení dovolacího důvodu mezi tyto náleţitosti patří a lze ji dle mého názoru 

zařadit mezi tu vůbec nejkomplikovanější. Nestačí totiţ pouze formálně odkázat na alespoň 

jeden z dovolacích důvodů, ale je nutno tento uplatněný dovolací důvod opřít o konkrétní 

námitky a právní názory, které mu musí věcně odpovídat.  

Není-li splněn tento základní předpoklad, není ţádný prostor pro to, aby se Nejvyšší 

soud podaným dovoláním zabýval z věcného hlediska. Pokud dovolatel neuvede ve svém 

podání důvod ţádný, postupuje se obdobně jako u blanketního odvolání – dovolateli je tedy 

umoţněno, aby tuto náleţitost doplnil ve lhůtě dalších dvou týdnů, u které judikatura 

umoţňuje i její navrácení, coţ je jinak pro lhůtu pro podání dovolání nepřípustné.
55

 Aţ po 

uplynutí této benevolentní lhůty je dán předpoklad pro jeho odmítnutí dle § 265i odst. 1 písm. 

d) TŘ. Mnohem častějším případem nesplnění tohoto předpokladu ovšem bývá, ţe uplatněné 

námitky obsahově neodpovídají uplatněnému dovolacímu důvodu, čímţ obviněný (patrně ve 

většině případů jeho obhájce) nedostojí poţadavku na jeho materiální vymezení. Nejspíše tak 

činí ve snaze dosáhnout příznivějšího rozhodnutí pro svého klienta za kaţdou cenu, nebo 

přímo jednají na základě jeho pokynů, coţ jim vzhledem k jejich povinnosti dle zákona o 

advokacii
56

 nelze klást k tíţi. Nedomnívám se totiţ, ţe by po takto dlouhé době od počátku 

účinnosti novely č. 265/2001 Sb. tolik advokátů stále nerozumělo podstatě restriktivního 

pojetí dovolání. Proto mám za to, ţe za tím spíše stojí snaha odsouzených zvrátit jiţ 

pravomocné rozhodnutí za kaţdou cenu. Před vypracováním zjevně „marného“ podání by ale 

                                                 
52

 Pokud je dovolání podáno z jiného důvodu, je to důvodem k jeho odmítnutí z formálního důvodu podle § 265i 

písm. b) TŘ a Nejvyšší soud jej v takovém případě věcně nepřezkoumává. 
53

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 47. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
54

 FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ, 2015. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, s. 586. ISBN 978-80-7478-750-8. 
55

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. IV. ÚS 134/03. 
56

 § 16 odst. 1 zák. o advokacii. 
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obhájce měl alespoň upozornit svého klienta na negativní důsledky s tím spojené, např. 

vzniku dalších nákladů trestního řízení, které je obviněný v důsledku neúspěšně uplatněného 

dovolání následně povinen uhradit.
57

 Následkem nesplnění této podmínky je odmítnutí 

dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) TŘ, neboť z materiálního hlediska bylo podáno 

z jiného důvodu neţ těch, které jsou v § 265b TŘ uvedeny. V praxi se lze např. často setkat se 

snahou obviněných o zásah do skutkových zjištění, které aţ na výjimečné případy odmítá 

dovolací soud přezkoumávat, a v ostatních případech námitky směrujících do skutkových 

zjištění provedených soudy niţšího stupně nepovaţuje za právně relevantní.
58

 Jako další 

příklad bez nároku na úplnost lze uvést snahu dovolatelů o zrušení výroku o trestu z důvodu 

jeho údajné nepřiměřenosti s odkazem na dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. h) TŘ.
59

 

Poměrně hraničním případem je podání, ve kterém sice vymezené vady neodpovídají 

formálně uvedenému důvodu, obsahově odpovídají ale jinému dovolacímu důvodu v § 265b 

TŘ. V takových případech je dle mého názoru uplatnit tzv. materiální pojetí dovolacího 

důvodu, na který odkazuje i odborná literatura.
60

 Z tohoto důvodu si myslím, ţe pokud je 

z obsahu dovolání zcela jasné, který dovolací důvod odpovídající § 265b TŘ byl z hlediska 

obsahu námitek v dovolání uvedených uplatněn, odmítnutí dovolání dle § 265i odst. 1 písm. 

b) TŘ je nepřijatelné. Starší odborná literatura obhajovala přístup opačný.
61

 Hrachovec tento 

postup obhajoval s odkazem na to, ţe advokát by jako profesionál měl mít plnou odpovědnost 

za správnou volbu dovolacího důvodu.
62

 Namítá-li dále Sekvard, ţe se jedná o stejnou situaci, 

kdy je namítán konkrétní důvod, ale ţádné námitky uplatněnému důvodu neodpovídají
63

, je 

potřeba tuto tezi odmítnout. Jedná se dle mého názoru o naprosto rozdílnou situaci, neboť 

v rozhodnutí, kterým argumentuje, obviněný nedostál poţadavku materiálního pojetí, neboť 

uplatnil důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) TŘ, ale obsahem námitek bylo zpochybnění 

dokazování před soudy niţšího stupně.
64

 Toto rozhodnutí je tedy v naprostém souladu s tím, 

co jsem jiţ uvedl, neboť za mnohem podstatnější, neţ je formální označení důvodu, pokládám 

povahu námitek a tvrzených vad, které musí odpovídat alespoň jednomu z nich uvedených v § 

                                                 
57

 § 153 odst. 1 TŘ. 
58

 K podmínkám, kdy je dovolací soud výjimečně oprávněn k zásahům do skutkových zjištění soudů niţších 

stupňů, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 5 Tdo 588/2012. 
59

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1463/2014. 
60

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3155. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0.  
61

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 46. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
62

 HRACHOVEC, Petr. Pátý rok dovolání v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2006, č. 11–12, s. 28. 
63

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 46. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
64

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 5 Tdo 1098/2003. 
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265b TŘ.  Ad absurdum lze na celou situaci pohlíţet tak, ţe k tomu, aby se dovolatel tomuto 

problému vyhnul, stačí mu poukázat na všechny důvody v § 265b TŘ a k nim připojit 

obsahově stejné námitky, neboť nic obviněnému nebrání tyto důvody jakkoliv kumulovat.
65

 

V kontextu současné judikatury lze povaţovat za tento problém jiţ vyřešený, neboť dovolací 

soud tento přístup v současné době akceptuje
66

, a výše výslovené názory ve starší odborné 

literatuře z tohoto důvodu proto povaţuji za překonané. 

Následující kapitoly jsou uţ věnovány konkrétním dovolacím důvodům. Jistá 

disproporce mezi nimi je zapříčiněna zejména skutečností, ţe více pozornosti jsem se snaţil 

věnovat těm důvodům, které dodnes představují problém z hlediska praxe. Největší pozornost 

je z tohoto důvodu věnována důvodu dovolání § 265 odst. 1 písm. g) TŘ, který je v dovolací 

argumentaci uplatňován zcela nejčastěji.
67

 

 

2.2. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. a) TŘ 

 

Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. a) TŘ lze uplatnit v případě, ţe ve věci rozhodl 

věcně nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl náleţitě obsazen, ledaţe místo samosoudce 

rozhodoval senát nebo rozhodl soud vyššího stupně. Z povahy důvodu plyne, ţe se jedná o 

velmi závaţnou procesní vadu, ke které by nemělo docházet příliš často, z čehoţ vyplývá i 

poměrně nízký počet případů, kdy oprávněné osoby tento důvod uplatňují.
68

  

První jeho alternativa spočívá v tom, ţe ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud 

(porušení zásad místní příslušnosti ve smyslu § 18 an. TŘ je irelevantní
69

), ale pouze za 

předpokladu, ţe věcně nepříslušným soudem nebyl soud vyššího stupně. Prakticky tak připadá 

v úvahu jen tehdy, kdy ve věci v prvním stupni rozhodl okresní soud i přesto, ţe byla dána 

                                                 
65

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 3, s. 15. 
66

 Např. viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 3 Tdo 67/2016, kdy dovolatel 

v předmětné trestní věci formálně uplatnil důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. e) TŘ, přičemţ námitky 

obsahově odpovídaly důvodu § 265b odst. 1 písm. c) TŘ. Dovolací soud provedl přezkum stejně, jako kdyby jej 

dovolatel podřadil formálně pod důvod správný, byť nakonec shledal dovolání zjevně neodpostatněným. 
67

 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 528. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. 
68

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Charakteristika a výsledek věcí - fyzické osoby za rok 2016 [online]. 

Praha, 2017 [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: 

http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sloupec=obsah_dokumentu

_pdf&where=id_dokumentu=1172560&typSloupce=pdf&fileName=null. 
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 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 455. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. 
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příslušnost soudu krajského ve smyslu § 17 TŘ.
70

 Je otázka, zda má výše uvedená výjimka 

své místo, neboť se dle mého názoru nelze domnívat, ţe pokud rozhodne v prvním stupni o 

věci krajský soud, ačkoliv byla dle § 16 TŘ dána věcná příslušnost soudu okresního, je tím 

automaticky garantováno „kvalitnější“ rozhodnutí a vyšší ochrana práv, a to uţ jen proto, ţe 

takové měření nelze nijak kvantifikovat a ověřit. Definice pojmu „kvalitní rozhodnutí“ totiţ 

závisí na úhlu pohledu, neboť kaţdá ze stran trestního řízení si jej pochopitelně vyloţí jinak. 

Omezím se proto pouze na domněnku, ţe nelze v ţádném případě vycházet z toho, jakým 

způsobem jsou vyřizovány opravné prostředky proti takovým rozhodnutím, neboť jejich 

uplatnění je plně v dispozici stran, coţ by případnou statistiku zkreslovalo. Obdobný důvod 

pro tuto výjimku předpokládá i Sekvard, který uvádí: „Zákonodárce presumoval názor i o 

vyšší kvalitě rozhodování soudů vyššího stupně ve srovnání se soudem nižším, stejně jako 

vyšší míru záruky ochrany práv obviněného v řízení před takovým soudem.“.
71

 Nicméně i 

přesto zastávám názor, ţe zmiňované zúţení moţnosti uplatnění dovolacího důvodu je na 

místě, protoţe zmiňovaný postup nezakládá tak závaţnou vadu řízení, aby jím byl odůvodněn 

průlom do právní moci rozhodnutí z něj vzešlých, coţ by měl být ostatně vůdčí princip při 

výkladu šíře dovolacích důvodů.  

Podobný náhled zastávám u druhé varianty tohoto důvodu, která spočívá v tom, ţe 

rozhodl soud, který nebyl náleţitě obsazen, přičemţ při posouzení této věci je nutno vycházet 

z pravidel uvedených v § 27, § 31 a § 35 zák. o soudech a soudcích s výjimkou situace, ţe 

místo samosoudce rozhodoval senát.
72

 Dle judikatury je tento důvod naplněn i v případě, ţe 

ve věci rozhodl soudce, který byl dočasně přidělen k jinému soudu.
73

 Pokud rozhodne místo 

samosoudce senát, shledávám problém zejména ve skutečnosti, ţe z podstaty věci se zbytečně 

protáhne trestní řízení v jednodušších věcech, neboť jednání v senátu je z logističtějšího 

hlediska sloţitější, neţ v případě samosoudců. Patrně ani nelze opomenout fakt, ţe v případě, 

ţe by rozhodl senát sloţený i z přísedících, došlo by tím k nepředpokládanému zapojení 

laického prvku do rozhodovací činnosti. Vzhledem k tomu, ţe o řádných opravných 

prostředcích vţdy musí rozhodnout senát sloţený z 3 soudců
74

 (v opačném případě by tento 

                                                 
70

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3156. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
71

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 49. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
72

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3157. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
73

 R 36/2012–II. 
74

 § 27 a § 31 odst. 2 písm. b) zák. o soudech a soudcích. 
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dovolací důvod byl dán), nejedná se o tolik závaţné pochybení, aby tím byla odůvodněna 

kasace jiţ pravomocných rozhodnutí.  

Dále uplatnění tohoto důvodu připadá v úvahu, pokud byly porušeny zásady uvedené 

v § 41 a § 42 zák. o soudech a soudcích, které vyţadují, aby o věci rozhodl soudce, který byl 

k tomu povolán za podmínek stanovených rozvrhem práce konkrétního daného soudu.
75

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe porušení těchto pravidel vyústí do porušení základního práva na 

zákonného soudce ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny
76

, lze uplatněním těchto námitek v rámci 

řízení o dovolání předejít ústavním stíţnostem, coţ lze jen uvítat. Pro úspěšné uplatnění 

dovolání z důvodu existence této vady je nezbytné, aby se dovolatel a zejména jeho obhájce 

řádně seznámili s celým rozvrhem práce, a posoudili, zda došlo skutečně k porušení jeho 

pravidel, není-li tomu totiţ tak, dovolací soud takové námitky posoudí jako zjevně 

neopodstatněné. V praxi se totiţ vyskytla např. podání, kterými se obviněný domáhal kasace 

napadených rozhodnutí, protoţe v jeho věci rozhodl soudce, který nebyl uveden v rozvrhu 

práce, nicméně tento byl k věci přidělen na základě ustanovení rozvrhu práce o náhradních 

soudcích.
77

 Za další příklad neopodstatněného dovolání z hlediska tohoto důvodu lze 

povaţovat i tvrzení, ţe ve věci meritorně rozhodl senát v jiném sloţení, neţ ten, který dříve 

vrátil věc k došetření v rámci předběţného projednání obţaloby, pokud během této doby byl 

předseda původního senátu přeloţen na jiný soud a nový senát byl k věci přidělen v souladu 

s rozvrhem práce účinným ke dni podání obţaloby.
78

  V kontextu nové judikatury je při 

posuzování tohoto důvodu dále potřeba zkoumat, zda v důsledku změny sloţení senátu 

nedošlo k porušení některého z práva obviněného v trestním řádu a to i přesto, ţe samotná 

změna sloţení senátu proběhla v souladu s rozvrhem práce, pokud takové pochybení dovolací 

soud zjistí, zakládá to důvodnost takového dovolání.
79

 V jistém slova smyslu se tedy dle mého 

názoru dá hovořit o materiálním pojetí tohoto důvodu, neboť můţe být obsahově naplněn i 

v případě, ţe veškerá zákonná pravidla pro obsazení soudního senátu byla dodrţena.  

                                                 
75

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 3, s. 16. 
76

 K pojmu práva na zákonného soudce, viz např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 6. 2016, sp. 

zn. I. ÚS 2769/15. 
77

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 3, s. 16. 
78

 Tamtéţ. 
79

 Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1765/2016, kterým dovolací 

soud zrušil napadená rozhodnutí z důvodu, ţe došlo ke změně sloţení senátu v souladu s rozvrhem práce, 

nicméně soud následně nerespektoval ustanovení § 219 odst. 3 TŘ, který uvádí: „Změnilo-li se sloţení senátu 

nebo uplynula-li od odročení hlavního líčení delší doba, přečte se souhlasem státního zástupce a obviněného 

předseda senátu podstatný obsah protokolu o hlavním líčení, včetně v něm provedených důkazů; není-li souhlas 

dán, musí být hlavní líčení provedeno znovu.“. 



 

15 

 

 

2.3. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. b) TŘ 

 

Tento dovolací důvod lze uplatnit, pokud ve věci rozhodl vyloučený orgán; tento 

důvod nelze pouţít, jestliţe tato okolnost byla tomu, kdo podává dovolání, jiţ v původním 

řízení známa a nebyla jím před rozhodnutím orgánu druhého stupně namítnuta. Z dikce tohoto 

důvodu vyplývá, ţe se skládá z dvou podmínek, které musí být splněny kumulativně. Ve věci 

rozhodne vyloučený orgán (jakoţto podmínka první) v případě, ţe jsou dány předpoklady 

jeho vyloučení dle § 30 TŘ, pokud nebylo rozhodnuto o jeho vyloučení dle § 31 TŘ.  

Především je potřeba poznamenat, ţe jiné námitky, ve kterých dovolatelé spatřují důvod 

vyloučení orgánu, nejsou právně relevantní.
80

 Podle ustálené judikatury můţe být vyloučeným 

orgánem pouze soud 1. nebo 2. stupně, vyloučení ostatních subjektů nemůţe tedy být 

s úspěchem namítnuto.
81

 Z logiky věci plyne, ţe první předpoklad důvodu můţe být dán jen 

tehdy, pokud byl vyloučeným orgánem samosoudce nebo některý ze členů senátu.
82

 Před 

dovolacím soudem tedy nemohou obstát některými obviněnými vznášené námitky spočívající 

v údajném vyloučení jiných orgánů činných v trestním řízení, a to jak policejního orgánu
83

, 

tak státního zástupce
84

.  Vyloučený orgán (soud) se navíc musí podílet na rozhodnutí ve věci 

samé, proti kterému bylo podáno dovolání, proto není tento dovolací naplněn např. tehdy, 

kdyţ se člen senátu podílel na předchozím řízení, ale na samotném rozhodnutí jiţ nikoliv 

(např. rozhodl náhradní soudce ve smyslu § 197 odst. 2 TŘ, nebo byl v průběhu řízení soudce 

vyloučen dle § 31 TŘ apod.).
85

 Poměrně často chybou také bývá, ţe dovolatelé podřadí pod 

tento důvod námitku, ţe ve věci rozhodl senát, jehoţ sloţení bylo v rozporu s rozvrhem práce 

pro daný soud, která ve skutečnosti naplňuje důvod dovolání ve smyslu § 265b odst. 1 písm. 

a) TŘ.
86

 Dále je potřeba dodat, ţe tento dovolací důvod plně nepřipadá v úvahu při porušení 

pravidel v § 30 odst. 4 TŘ (resp. jeho uplatnění bude moţné jen v případě nerespektování jeho 

věty druhé), jelikoţ přezkum rozhodnutí v řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu 

                                                 
80

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 3, s. 17. 
81

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. 8 Tdo 605/2017. 
82

 Ve věci rozhodl vyloučený orgán tehdy, jestliţe rozhodnutí napadené dovoláním učinil soudce (samosoudce, 

člen senátu, předseda senátu), který byl ve věci vyloučen z důvodů uvedených v § 30 TŘ, aniţ bylo rozhodnuto o 

jeho vyloučení podle § 31 TŘ. Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 4 Tdo 100/2015. 
83

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 6 Tdo 29/2015. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 3 Tdo 17/2015. 
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 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3157. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. Část. Bulletin advokacie. 2012, č. 3, s. 17. 
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telekomunikačního provozu v dovolacím řízení nepřipadá v úvahu, neboť nejen ţe nespadá 

pod taxativně vypočtená rozhodnutí, proti kterým je tento mimořádný opravný prostředek 

přípustný
87

, ale účinná právní úprava navíc jakýkoliv opravný prostředek proti tomuto typu 

rozhodnutí neumoţňuje.
88

 Má-li osoba dotčená v § 88 odst. 8 TŘ za to, ţe v její věci rozhodl 

vyloučený orgán dle § 30 odst. 4 TŘ, můţe se dle mého názoru domáhat zrušení rozhodnutí 

prostřednictvím ústavní stíţnosti s odkazem na porušení práva na zákonného soudce ve 

smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny, neboť jiným prostředkem nápravy v tomto případě nedisponuje.  

Pro úspěšné uplatnění tohoto dovolacího důvodu dále právní úprava vyţaduje, aby 

dovolatel okolnost, ţe ve věci rozhodl vyloučený orgán, namítl nejpozději před soudem 

druhého stupně (přesněji před tím, neţ soud druhého stupně rozhodne ve věci samé
89

), pokud 

mu byla známa dříve, neţ odvolací soud ve věci sám rozhodl. Jedná se tedy o jediný dovolací 

důvod, který je v těchto případech nutné uplatnit dříve, neţ v řízení o dovolání. Z hlediska 

rozhodovací praxe je třeba, aby tato skutečnosti vyplývala z předloţeného spisového 

materiálu, např. z podaného odvolání nebo z protokolu pořízeného z veřejného zasedání před 

soudem druhého stupně.
90

  Zjištění, zda si byl dovolatel této rozhodné skutečnosti vědom, 

můţe ale být v některých případech komplikovanější. Nejvyšší soud v rámci své judikatury 

uvádí: „Na vědomost obviněného o tom, že ve věci meritorně rozhodoval soudce vyloučený s 

ohledem na ustanovení § 30 odst. 2 věta druhá TrŘ [§ 265b odst. 1 písm. b) TrŘ], lze 

usuzovat ze skutečnosti, že obviněnému a jeho obhájci byly prokazatelně doručeny opisy 

usnessení, jímž tento soudce rozhodl v přípravném řízení o prodloužení vazby obviněného.“.
91

 

Takové pojetí se nejeví jako nepřiměřeně přísné potud, kdy měl v trestním řízení obviněný 

obhájce, neboť souhlasím se závěrem Nejvyššího soudu, ţe obhájci měli v daném případě 

povinnost chránit jejich zájmy.
92

 Je ale otázkou, jak postupovat v případě, ţe vyloučený 

soudce rozhodl v řízení, kdy tomu tak nebylo. Jazykový výklad je v tomto případě neúprosný, 

neboť zákonná formulace tohoto důvodu jednoznačně zmiňuje jen obviněného, coţ nelze 

v ţádném případě vztáhnout na jeho obhájce, který pouze obviněného právně zastupuje a 

jedná jeho jménem.
93

 De lege ferenda ale toto řešení nepokládám za štastné. Posouzení, zda o 
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věci rozhodl vyloučený orgán, je poměrně sloţitou právní otázkou (to zvlášť platí o prvním 

odstavci § 30 TŘ, který je v konkrétních případech odlišně vykládán i soudy
94

), kterou můţe 

být nad síly právního laika vyřešit. Trestní řád v případě tohoto dovolacího důvodu po 

dovolatelích poţaduje, aby tuto skutečnost namítli jiţ před odvolacím soudem, pokud jim byla 

známa. Je notorietou, ţe v řadě trestních řízení (např. ohledně méně závaţných trestných činů) 

nemá takový obviněný zvoleného obhájce. Můţe tak o moţnost uplatnit tento dovolací důvod 

přijít, neboť podle zákona o advokacii sice můţe poţádat o určení advokáta pro účely 

vypracování dovolání
95

 (případně můţe poţádat o bezplatnou obhajobu pro účel podání 

dovolání dle § 33 odst. 2 TŘ
96

), nicméně podmínku druhou, pro uplatnění tohoto důvodu 

dovolání nezbytnou, jiţ nemůţe splnit. Vzniká tedy ničím neodůvodněná nerovnost mezi 

dovolateli, kteří uplatňují různé dovolací důvody. V případě jiných dovolacích důvodů, 

přičemţ některé z nich představují obdobně závaţná procesněprávní pochybení, je totiţ 

moţno uplatnit je bez ohledu na to, zda vady jim obsahově odpovídající byly namítnuty jiţ 

v dřívějších fázích trestního řízení. Představme si například situaci, kdy soud rozhodl 

v hlavním líčení v nepřítomnosti obviněného, aniţ by byly splněny podmínky pro takový 

postup (zakládající naplnění dovolacího důvodu § 265b odst. 1 písm. d) TŘ). Obviněný, který 

v takovém řízení neměl obhájce, z důvodu právní neznalosti vadu nenamítne v rámci 

odvolacího řízení (a odvolací soud toto pochybení, lhostejno z jakého důvodu, nezjistí), a 

k nápravě v takovém případě tedy dojde aţ k řízení o dovolání. V obou případech se jedná o 

závaţné vady, které ospravedlňují průlom do právní moci napadených rozhodnutí. Pouze ve 

druhém z nich má ale obviněný vţdy moţnost dosáhnout nápravy prostřednictvím tohoto 

mimořádného opravného prostředku. Nejjednodušší řešení by bylo tuto podmínku ze zákona 

vypustit, coţ je ale spíše otázka de lege ferenda, zejména pro účel rekodifikace trestního 

procesu, neboť současné znění příslušného zákonného ustanovení opačný výklad neumoţňuje. 

Odstranění tohoto poţadavku by zajistilo rovný přístup k Nejvyššímu soudu bez ohledu na 
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uplatněný dovolací důvod, aniţ by došlo k výraznějšímu zvýšení nápadu, neboť v praxi je 

tento důvod uplatňován poměrně zřídka.
97

  

 

2.4. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. c) TŘ 

 

Tento důvod je moţné uplatnit v případě, ţe obviněný neměl v řízení obhájce, ačkoliv 

jej podle zákona mít měl, jedná se tedy o porušení ustanovení o nutné obhajobě.
98

 Obsahově 

pod něj spadají pouze typově závaţná porušení práv na obhajobu, nikoliv kterékoliv jeho 

porušení.
99

 Jeho rozsah je tedy uţší neţ přezkum vad řízení v rámci projednání odvolání ve 

smyslu § 258 odst. 1 písm. a) TŘ. Ideově vychází zakotvení důvodu ze skutečnosti, ţe 

zajištění práva na obhajobu je chápáno jako jeden ze základních stavebních kamenů trestního 

procesu a spadá pod ochranu mezinárodního
100

 i ústavního
101

 práva. Prostřednictvím tohoto 

důvodu se lze domáhat i přezkumu a nápravy vad v řízení přípravném, pokud nebyly tyto 

vady v řízení před soudem zjištěny a následně postupováno tak, aby byly odstraněny, např. 

vrácením věci státního zástupci k došetření při předběţném projednání obţaloby.
102

 V praxi se 

vyjevilo jako nutné blíţe vymezit, které porušení obhajovacích práv ospravedlňuje zásah do 

právní moci rozhodnutí. Základem pro vznik okolností, které zakládají tento důvod, je 

porušení ustanovení o nutné obhajobě ve smyslu § 36 TŘ a v případě obviněných mladistvých 

§ 42 odst. 2 ZSM
103

, tudíţ ţe obviněný neměl v řízení obhájce i přesto, ţe byly dány některé 

z okolností v nich obsaţených. Pokud ustanovený obhájce vykonává svoje práva na základě 

substituční plné moci, postačuje, ţe se obhájce nechá zastoupit jiným advokátem v souladu s 

§ 26 zák. o advokacii.
104

  

Dále tento důvod dopadá na případy, kdy orgány činné v trestním řízení neumoţnily 

zvolenému obhájci vykonávat svá zákonná oprávnění (např. účast na úkonech, které byly 
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později podkladem pro rozhodnutí ve věci samé), a to bez ohledu na skutečnost, zda byly 

dány důvody nutné obhajoby, či nikoliv.
105

 Obsahově pod tento důvod dovolání dále spadají 

situace, kdy obhájce nebyl přítomen při některém z úkonů, na kterých byla jeho účast povinná 

z titulu nutné obhajoby (např. hlavní líčení nebo veřejné zasedání o odvolání).
106

 Tímto 

výkladem byl tedy důvod dovolání rozšířen tak, aby mohlo dojít ke skutečné ochraně 

formálního práva na obhajobu, které by se jinak týkalo jen případů, kdy je právní zastoupení 

v trestním řízení povinné.
107

 V jeho rámci je ovšem potřeba upozornit na úskalí, na která by 

měli obhájci myslet, pokud zamýšlejí tento důvod v dovolání uplatnit. Za prvé je potřeba vzít 

v potaz, ţe důvody nutné obhajoby mohou nastat aţ během řízení, nebo opačně mohou i 

pominout. V takovém případě bude dán dovolací důvod pouze tehdy, neměl-li obviněný 

obhájce v době, kdy byla přítomna některá z okolností v ustanoveních o nutné obhajobě. 

Například pokud důvod nutné obhajoby nastal aţ v průběhu hlavního líčení poté, co byl 

obţalovaný dle § 196 odst. 1 TŘ upozorněn na to, ţe skutek můţe být posouzen jako přísněji 

trestný s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující pět let, čímţ byly naplněny 

předpoklady ve smyslu § 36 odst. 3 TŘ, není moţné se s odkazem na tento dovolací důvod 

odvolávat na to, ţe obviněný neměl obhájce v přípravném řízení.
108

 Dále se jedná např. o 

situace, kdy obviněný nastoupí výkon trestu odnětí svobody v jiné věci před konáním 

veřejného zasedání k projednání jeho odvolání.
109

 Je tedy plnou povinností orgánů činných 

v trestním řízení nepřetrţitě zjišťovat, zda je důvod nutné obhajoby dán a případně zajistit, 

aby měl obviněný v dotčené části trestního řízení obhájce.  

V případě uplatnění tohoto dovolacího důvodu je dále potřeba přihlédnout k jeho 

materiálnímu pojetí, tedy jestli absence obhájce v dané fázi řízení skutečně znamenala 

zkrácení obhajoby obviněného.
110

 Znamená to, ţe aby byl tento dovolací důvod dán, je 

potřeba, aby v dané době byly prováděny úkony v trestním řízení, na základě kterých bylo 

poté meritorně rozhodnuto. K tomu Hrachovec uvádí: „Uvedený dovolací důvod proto nelze 

uznat za opodstatněný, jestliže absence obhájce neměla na tento charakter procesu vliv a šlo 

jen o holý nedostatek bez skutečných důsledků.“.
111

 Bliţší podmínky, za kterých je toto 
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hledisko splněno, upřesňuje judikatura dovolacího soudu. Pokud nebyly prováděny úkony 

ţádné, úkony, které z hlediska rozhodnutí ve věci samé nemají významu, případně byly úkony 

opakovány za účasti obhájce, neshledává Nejvyšší soud takové námitky jako opodstatněné.
112

 

Nacházel-li se např. obviněný ve vazbě a v rozporu s § 36 odst. 1 písm. a) TŘ neměl obhájce, 

nezakládá to důvod dovolání dle § 265b odst. 1 písm. c) TŘ, pokud v tomto období nebyly 

prakticky prováděny ţádné důkazy.
113

 Obdobně lze z dalšího rozhodnutí Nejvyššího soudu 

dovodit, ţe absence obhájce při hlavním líčení nemusí nutně tento naplnit tento dovolací 

důvod, pokud by se během jeho absence neprováděly ţádné důkazy, které by následně tvořily 

podklad pro odsuzující rozsudek.
114

 Určitou pozornost si zaslouţí případy, kdy obhajobu 

vykonává více obhájců. V takovém případě je povinností toho obhájce, který byl zmocněn 

nebo určen k přijímání písemností a vyrozumívání o nařízených úkonech trestního řízení, 

informovat o tom ostatní obhájce, aby mohli koordinovat obhajobu. Pokud tuto povinnost 

nedodrţí, a pouze v důsledku takového opomenutí se některý z obhájců neúčastní některého 

z úkonů, není tento dovolací důvod dán.
115

  

Nejvyšší soud byl v rámci své rozhodovací praxe dále postaven před otázku, zda lze 

prostřednictvím tohoto důvodu namítat i to, ţe obhájce neplní své zákonné povinnosti a 

obhajobu nevykonává, i kdyţ mu v tom nebránily ţádné okolnosti, ani pochybení orgánů 

činných v trestním řízení. Konkrétně k tomu uvádí: „Způsob obhajoby obviněného obhájcem 

stojí mimo dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) TrŘ a dovolací soud není oprávněn 

ho nijak hodnotit a nemůže do něj jakkoli zasahovat, protože jde výlučně o vztah mezi 

advokátem jako obhájcem na straně jedné a klientem jako obviněným na straně druhé. To 

platí i v případě, kdy byl obhájce obviněnému ustanoven soudem.“.
116

 Tím dává Nejvyšší 

soud jednoznačně najevo, ţe pokud je obhajoba vykonávána, byť pouze formálně, leţí tyto 

námitky mimo rámec tohoto dovolacího důvodu. S tímto závěrem se lze ztotoţnit, neboť 

pokud orgány činné v trestním řízení umoţňují obhájci výkon jeho práv, je pouze na 

obviněném posoudit, zda probíhá obhajoba podle jeho představ, a pokud dojde k závěru, ţe 

nikoliv, nic mu nebrání si zvolit obhájce jiného. Snad jen výjimečně si lze dle mého názoru 

představit situaci, kdy byl obhájce obviněnému ustanoven (buď proto, ţe byl dán důvod nutné 

obhajoby, nebo na základě rozhodnutí o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníţenou 
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odměnu) a obhajobu po delší dobu nevykonával, a v důsledku toho bylo právo na obhajobu 

porušeno tak významným způsobem, ţe by kasaci rozhodnutí v dovolacím řízení na základě 

tohoto důvodu odůvodňovalo jeho materiální pojetí. Jako příklad by šlo uvést situaci, kdy by 

soud i přesto, ţe ustanovený obhájce nevykonával po delší dobu obhajobu, nerozhodl o jeho 

zproštění povinnosti z obhajování ve smyslu § 40a odst. 1 TŘ za předpokladu, ţe by tato 

absence měla podstatný vliv na obhajovací práva obviněného, např. proto, ţe se obhájce i přes 

jeho opakovanou ţádost odmítal účastnit úkonů v přípravném řízení, které se následně 

ukázaly jako podstatné pro rozhodnutí ve věci. V tomto specifickém případě by argument, ţe 

obviněný měl moţnost zvolit si obhájce jiného, pokulhával, zvláště pokud by byl zcela bez 

finančních prostředků a ustanovení obhájce by vycházelo z přiznání práva na obhajobu 

bezplatnou, neboť volba jiného obájce by byla moţná spíše jen teoreticky. Ostatně je tímto 

dovolacím důvodem i to, ţe příslušný orgán nerozhodl o vyloučení z obhajoby dle § 37a odst. 

2 TŘ v případě, ţe si zájmy spoluobviněných odporují a jsou zastoupeni stejným obhájcem za 

předpokladu, ţe je dán některý z důvodů nutné obhajoby.
117

 Tento závěr dále vyplývá i z čl. 6 

odst. 3 písm. c) Úmluvy, podle kterého má obviněný právo nejen na ustanovení obhájce, ale i 

na jeho pomoc; pokud ustanovený nebo zvolený obhájce svou úlohu dlouhodobě neplní a 

orgány činné v trestním řízení jsou na tuto skutečnost upozorněny, musí ustanovit obhájce 

jiného, nebo zajistit, aby obhájce svou úlohu plnil.
118

  

Pochybení odvolacího soudu spočívající v nerespektování postupu dle § 251 odst. 2 

TŘ, které by ústilo do odmítnutí odvolání v rozporu s § 253 odst. 4 TŘ
119

, nelze dle odborné 

literatury podřadit pod tento dovolací důvod, neboť obsahově spadá pod důvod dovolání ve 

smyslu § 265b odst. 1 písm. l) TŘ.
120

 Sekvard k tomu uvádí: „Nejde o dovolací důvod podle § 

265b odst. 1 písm. c), ale o dovolací důvod dle písm. l), neboť zde nebyly dány procesní 

podmínky pro odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozhodnutí podle § 265a odst. 2 

písm. a) až g) TŘ Doplnění obsahových náležitostí není případem nutné obhajoby.“.
121

 

S těmito názory souhlasím do té míry, ţe se bezpochyby jedná o odmítnutí řádného opravného 

prostředku bez věcného projednání proti rozhodnutím, proti kterým je dovolání přípustné, 
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aniţ by byly splněny podmínky pro takový postup. Nicméně se domnívám, ţe i odůvodnění 

odvolání lze povaţovat za zvláštní případ nutné obhajoby, neboť podávání opravných 

prostředků patří do jednoho z práv obhájce
122

, a lze jej proto povaţovat za výkon obhajoby, a 

porušení těchto ustanovení dle mého názoru proto obsahově naplňují oba důvody dovolání. 

 

2.5. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. d) TŘ 

 

Úspěšné uplatnění tohoto důvodu je moţné v případě, ţe byla porušena ustanovení o 

přítomnosti obviněného při hlavním líčení nebo veřejném zasedání. Pojetí tohoto dovolacího 

důvodu vychází z toho, ţe nerespektováním těchto ustanovení v případech, kdy měla být 

přítomnost obviněného zajištěna, dochází k porušení jednoho ze základních práv na 

projednání věci ve vlastní přítomnosti ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny.
123

 Jednotlivá pravidla 

pro přítomnost obviněného při hlavní líčení jsou ustanovena v oddílu čtvrtém, hlavy třinácté 

trestního řádu, konkrétně v § 202 odst. 2–5 TŘ (přítomnost při hlavním líčení obecně); § 204 

odst. 2  TŘ, § 209 odst. 1 TŘ (vykázání obţalovaného z jednací síně za podmínek tam 

stanovených) a § 211 odst. 1 a 5 TŘ (čtení protokolů, pokud není obţalovaný přítomen 

hlavnímu líčení).
124

  V řízení proti mladistvým se oproti tomu uţije speciální úpravy
125

, ze 

které lze dovodit, ţe v nepřítomnosti mladistvého lze konat hlavní líčení nebo veřejné 

zasedání jen tehdy, pokud se jedná o řízení proti uprchlému
126

, nebo jedná-li se o výjimku, 

která ve specifických případech vylučuje aplikaci zákona o soudnictví ve věcech mládeţe ve 

vztahu k trestnímu řízení i u obviněného mladistvého.
127

  

Mnohem uţší jsou pravidla, které vyţadují přítomnost obviněného (nejedná-li se o 

obviněného mladistvého) při veřejném zasedání. První takový případ představuje ustanovení § 

263 odst. 4 TŘ, které vyţaduje přítomnost obviněného při veřejném zasedání k projednání 

jeho odvolání, pokud je stíhán vazebně, nebo se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, 
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v jiných případech lze jeho odvolání projednat i bez jeho přítomnosti.
128

  Rozhodovací praxe 

totiţ dovodila, ţe vzhledem k dikci § 238 TŘ nelze ustanovení o přítomnosti obviněného při 

hlavním líčení aplikovat pro veřejné zasedání.
129

 Druhým případem, ve kterém je přítomnost 

obviněného při veřejném zasedání vyţadována, je jednání ke schválení dohody o vině a trestu, 

coţ lze dle mého názoru dovodit nejen ze znění zákona, ale i účelu tohoto zvláštního typu 

řízení, jímţ by mělo být dobrovolné a předem dohodnuté přijetí jeho výsledku.
130

  Co se týče 

veřejného zasedání o odvolání, je zároveň nutné zohlednit i lhůtu obviněného k přípravě podle 

§ 233 odst. 2 TŘ, pokud bylo konáno v jeho nepřítomnosti: není-li dodrţena, zakládá to tento 

důvod dovolání.
131

  

Pokud dovolací soud neshledá porušení výše popsaných pravidel, musí z hlediska 

zachování zásady, ţe ani řízení o dovolání se nesmí nacházet mimo ústavní rámec práva na 

spravedlivý proces
132

, ještě přezkoumat, zda postup soudů nizších stupňů nebyl v rozporu 

s tímto právem a v případě shledání pochybení rozhodnutí zatíţené takovou vadou zrušit.
133

 

Nejvyšší soud mj. za porušení práva ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny povaţuje situaci, kdy 

bylo vedeno řízení proti uprchlému, aniţ by byly splněny podmínky dle § 302 TŘ, nebo proto, 

ţe o takovém postupu nebylo procesně rozhodnuto ve smyslu § 305  TŘ, pokud to v důsledku 

vedlo k nepřítomnosti obviněného při hlavním líčení nebo veřejné zasedání.
134

 Důvodem pro 

kasaci rozhodnutí se zřetelem k tomuto ústavně garantovanému právu v řízení o dovolání dále 

například můţe být skutečnost, kdy obviněný projeví zájem o účast při hlavním líčení či 

veřejném zasedání a doloţí závaţný důvod své absence, byť by jinak ţádná ustanovení 

zákona o přítomnosti obviněného nebyla porušena (takový případ by mohl nastat například 

v případě, pokud došlo k zadrţení obviněného v rámci jiné trestní věci, který poté aktivně 

projevil zájem se účastnit veřejného zasedání k projednání odvolání
135

, nebo se obviněný, 

který projevil zájem o účast na veřejném zasedání o odvolání, jej z váţných důvodů 

nezúčastnil za předpokladu, ţe se řádně omluvil a prokázal závaţné důvody jeho absence
136

). 

Ze soudní praxe plyne závěr, ţe samotné potvrzení pracovní neschopnosti nemusí být 
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k prokázání této skutečnosti dostačující, pokud z něj neplynou konkrétní skutečnosti, pro 

které se obviněný nemohl veřejného zasedání nebo hlavního líčení účastnit. Nejvyšší soud 

k tomu konkrétně uvádí: „Obviněný navíc předložil díl č. III potvrzení pracovní neschopnosti, 

tedy hlášení o počátku pracovní neschopnosti obviněného vystavené dne 4. 4. 2002. Tento díl 

je přitom určen pro okamžité doručení zaměstnavateli, resp. příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení nebo příslušnému úřadu práce, avšak – protože z něj žádným 

způsobem nevyplývá další průběh nemoci a léčení, případně jejich ukončení – nikoli 

k prokazování trvající pracovní neschopnosti. Jde nadto o potvrzení vystavené před delší 

dobou, proto postrádá i potřebnou míru aktuálnosti.“.
137

  Dle mého názoru je nejpodstatnější 

to, aby z předloţeného dokumentu bylo moţné seznat, ţe váţný důvod vedoucí 

k nepřítomnosti obviněného byl dán ke dni, kdy se konalo zasedání soudu, formální stránka 

jiţ není tolik podstatná.  

Přítomnost obviněného při veřejném zasedání k projednání odvolání je dále nutná i 

v případě, ţe se jej odvolací soud rozhodl k takovému zasedání předvolat, a dal tím tedy 

najevo, ţe nelze jednat v jeho nepřítomnosti.
138

 Specifická je situace, pokud se soud druhého 

stupně rozhodne ve veřejném zasedání provést důkazy, které jsou důleţité pro rozhodnutí ve 

věci. Jestliţe v takovém případě dojde pouze k vyrozumění obviněného o veřejném zasedání, 

dojde k porušení práva na spravedlivý proces.
139

 Ačkoliv nelze vzhledem k nutnosti 

individuálního posouzení kaţdého případu poskytnout jednoznačnou směrnici, podle které 

bude moţné posoudit, jestli dokazování provedené odvolacím soudem mělo podstatný 

význam pro rozhodnutí o odvolání, lze dle mého názoru vyčlenit některé situace, které do této 

skupiny případů obvykle spadat budou. Bude se kupř. jednat o dokazování, na jehoţ základě 

došlo ke změně nebo doplnění skutkových zjištění ve smyslu § 263 odst. 7 TŘ, nebo právního 

hodnocení skutku. Oproti tomu mezi ně patřit nebudou situace, kdy jím byly pouze potvrzeny 

skutečnosti, které byly dostatečně prokázány před soudem prvního stupně.
140

 V praxi si lze 

představit situace, které by se z tohoto hlediska mohly jevit jako hraniční, v takovém případě 

je dle mého názoru jistější obviněného k veřejnému zasedání předvolat. Jako další příklad 

situace, který podle judikatury dovolacího soudu pod tyto případy spadá, patří případy, kdy 
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nebyl dodrţen správný postup při doručení vyrozumění o veřejném zasedání k projednání 

odvolání.
141

  

Jisté otázky dále vyvolává samotný výklad pojmu „nepřítomnost“. V soudní praxi totiţ 

vyvstala na povrch otázka, zda je moţné při výkladu tohoto dovolacího důvodu zohlednit i 

tzv. materiální hledisko, nebo pouze posoudit, zda byl obviněný přítomen fyzicky celému 

hlavnímu líčení či veřejnému zasedání, nebo nikoli.
142

 Nejvyšší soud k tomu v rámci své 

judikatury uvádí: „Kdyby obviněný fyzicky přítomen u hlavního líčení nebo veřejného 

zasedání sice byl, avšak z důvodu např. naprostého ovlivnění aplikovanými léky by jeho 

přítomnost ve skutečnosti byla opravdu jen formální a neumožnila mu reálně uplatňovat 

příslušná procesní práva.“.
143

 Výjimku bude dle mého názoru představovat právě případ, kdy 

stav obviněného mu zcela znemoţní jeho výkon práva na obhajobu. Můţe např. nastat situace, 

která nespadá pod ţádný z dovolacích důvodů podle § 265b TŘ (např. nepostupuje-li odvolací 

soud v intencích § 255 odst. 1 TŘ, ačkoliv jsou k tomu splněny všechny předpoklady).
144

 

V takovém případě však bude potřeba zváţit kasaci rozhodnutí, neboť ani dovolání se nemůţe 

ocitnout mimo ústavně zakotvené právo na spravedlivý proces
145

 a pochybení podobného rázu 

můţe takové závaţnosti dosáhnout, neboť se jedná o porušení práva na obhajobu spočívající 

v tom, ţe obviněný neměl v určité fázi řízení moţnost se hájit. 

Z dikce zákona vyplývají dva základní mantinely, jimiţ je tento dovolací důvod 

omezen, a to jak formou zasedání soudu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, tak i tím, ţe 

právně relevantní je pouze přítomnost obviněného, nikoliv jiných stran trestního řízení nebo 

jejich právních zástupců.
146

 Obsahově se mimo tento důvod tedy ocitají námitky proti 

rozhodnutí, která byla učiněna v neveřejném zasedání, např. o stíţnosti.
147

 Nepřípadná je 

rovněţ i argumentace odvolávající se na nepřítomnost obhájce při hlavním líčení nebo 

veřejném zasedání, která stojí mimo tento důvod dovolání.
148
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2.6. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. e) TŘ 

 

V pořadí pátý dovolací důvod cílí na situace, kdy proti obviněnému bylo vedeno 

trestní stíhání, ačkoliv bylo podle zákona nepřípustné. Pojem „dle zákona“ je zde vymezen 

taxativním výčtem ustanovení
149

, který stanoví, v kterých případech nepřipadá trestní stíhání 

v úvahu – a to konkrétně v situacích nastíněných v ustanoveních § 11 odst. 1, 4 a § 11a TŘ.
150

  

Naplnění důvodu předpokládá, ţe i přes existenci těchto zákonných předpokladů nebylo 

příslušným orgánem činným v trestním řízení rozhodnuto o zastavení trestního stíhání a tento 

postup vyústil v rozhodnutí pro obviněného méně příznivé, které lze napadnout dovoláním.
151

 

Výčet důvodů ve zmíněných rozhodnutích má obligatorní povahu zakládající povinnost 

orgánů činných v trestním řízení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vydat.
152

 V zásadě je 

potřeba takto postupovat neprodleně poté, co vyšel některých z těchto důvodů najevo
153

, coţ 

můţe být nejdříve v řízení přípravném, není ale z podstaty věci vyloučeno, aby tato 

skutečnost nastala např. aţ v řízení před soudem druhého stupně.
154

  

Ačkoliv Nejvyšší soud vykládá tento dovolací důvod jednoznačně v tom smyslu, ţe 

obsahově jej zaloţit mohou pouze námitky směřující do porušení některých z taxativně 

vymezených okolností základající nepřípustnost trestního stíhání podle trestního řádu
155

, 

objevila se v praxi i podání, jejichţ argumentace se opírala o jiné domnělé vady, kterých se 

měly orgány činné v trestním řízení dopustit (např. nesplnění náleţitostí usnesení o zahájení 

trestního stíhání
156

 nebo vadný postup při provádění důkazů, který dle názoru obhajoby vedl 

k nepouţitelnosti důkazů pro účely rozhodnutí
157

). S tímto názorem, který v rozhodovací 

praxi převládá dosud
158

, souhlasím do té míry, ţe námitky jiného charakteru skutečně nelze 

pod tento dovolací důvod formálně podřadit. Mám ovšem své pochybnosti o tom, ţe by osud 
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takto podaného dovolání vţdy mělo být odmítnutí ve smyslu § 265b odst. 1 písm. b) TŘ (za 

předpokladu, ţe by v něm jiný důvod nebyl uplatněn). Ani dovolací řízení se totiţ dle ustálené 

judikatury Ústavního soudu nesmí ocitnout mimo právo na spravedlivý proces
159

, ostatně 

vlivem této rozhodovací praxe byl dovolací soud v některých případech z důvodu garance 

tohoto ústavně garantovaného práva „donucen“ akceptovat věcný přezkum dovolání přesto, ţe 

obsahově by se námitky těmto vadám odpovídající pod ţádný dovolací důvod podřadit nedaly 

– a to nejčastěji u důvodu dle § 265b odst. 1 písm. g) TŘ
160

, nicméně tuto povinnost má 

Nejvyšší soud i u důvodů jiných
161

. Např. námitka, ţe v usnesení o zahájení trestního stíhání 

nebyl skutek vymezen tak, ţe by nemohl být zaměněn s jiným, představuje zásah do práva být 

stíhán pouze ze zákonných důvodů ve smyslu čl. 8 odst. 2 Listiny.
162

 Není-li na počátku 

dostatečně vymezen skutek (jakoţto předmět trestního řízení) tak, aby jej nebylo moţno 

zaměnit s jiným, není podle mě dost dobře moţné dostát ani zásadě obţalovací.
163

 V těchto 

případech je proto nutné dle mého názoru nepodstupovat dle § 265i odst. 1 písm. b) TŘ, byť 

formálně pod dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. e) TŘ nespadají.  

V praxi někdy tvrzená námitka, která podřazuje pod tento důvod uţití důkazů, které 

byly provedeny v rozporu se zákonem
164

, spadá ve světle judikatury z důvodu ochrany práva 

na spravedlivý proces pod dovolací důvod § 265b odst 1 písm. g) TŘ
165

 – v těchto případech 

je dle mě proto nutné pohlíţet na dovolání podané z tohoto důvodu z hlediska jejich 

materiálního pojetí. Obdobně je tomu i v případech, kdy obviněný podřadí pod důvod § 265b 
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odst 1 písm. g) TŘ námitku, ţe trestní stíhání bylo vůči němu vedeno i přes absenci souhlasu 

poškozeného, pokud jej trestní řád vyţaduje.
166

  

Oproti tomu se vyskytly i případy, které pod tyto výjimky zařadit nelze. Poměrně 

častou námitkou bývá tvrzení, ţe trestní stíhání je nepřípustné s odkazem na nepřiměřenou 

délku trestního řízení.
167

 Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně vyslovil závěr, ţe z ţádné 

mezinárodní smlouvy nebo rozhodnutí ESLP nevyplývá povinnost zastavit trestní stíhání jen 

z důvodu jeho nepřiměřené délky
168

, a tedy takovou argumentací nemůţe být naplněn tento 

dovolací důvod.
169

 S tímto názorem souhlasím, neboť ani z ústavního pořádku ČR nelze 

z mého pohledu dovodit takto závaţné důsledky pro řízení, které trvá nepřiměřeně dlouhou 

dobu. V této souvislosti lze nicméně upozornit na jeden zajímavý aspekt této problematiky. 

Nejvyšší soud zastává názor, ţe nepřiměřená délka trestního řízení je faktorem, ke kterému by 

měly soudy přihlíţet při ukládání trestu a v takovém případě ji promítnout jeho niţší výměrou, 

případně méně citelným druhem trestu.
170

 Byť jen stěţí můţe být tato skutečnost namítnuta 

prostřednictvím tohoto důvodu, lze si dle mého názoru za výjimečné situace představit, ţe by 

ji šlo podřadit pod dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. h) TŘ. Je nezpochybnitelné, ţe 

námitky týkající se pouhé nepřiměřenosti trestu jej nemohou obsahově naplnit
171

, pokud by 

ale soudy niţších stupňů odmítly tuto okolnost zohlednit vůbec, mohl by takový postup 

znamenat svévoli při rozhodování, zakládající jeho ústavněprávní deficit
172

, odůvodňující 

kasační zásah dovolacího soudu.  

Určité specifikum platí pro případy nepřípustnosti trestního stíhání, které jsou 

předestřeny v písm. a), b), k) § 11 odst. 1 TŘ, neboť v těchto specifických případech má 

obviněný právo domoci se jeho pokračování.
173

 Za těchto okolností přirozeně nemůţe být 
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tento důvod naplněn.
174

 Je ovšem ale potřeba zohlednit situaci, kdyţ obviněný vezme své 

prohlášení zpět. Judikatura dovodila, ţe zpětvzetí takového prohlášení je moţné, příčemţ 

v takovém případě nabývá rozhodnutí, jímţ bylo trestní stíhání zastaveno, opět účinnosti.
175

 

V souvislosti s tím je ale potřeba vyřešit dvě otázky, které mají ve vztahu k tomuto důvodu 

dovolání význam – a to, dokdy lze toto prohlášení vzít zpět, a zda je po zpětvzetí moţno jej 

znovu učinit. Moţnost zpětvzetí tohoto prohlášení dovozuje judikatura per analogiam z 

institutu zpětvzetí odvolání.
176

 Protoţe trestní řád neumoţňuje opětovné podání odvolání, jeţ 

bylo vzato zpět
177

, domnívám se, ţe stejně tomu bude i zde. K otázce druhé Nejvyšší soud 

uvádí: „Zpětvzetí prohlášení podle § 11 odst. 2 TŘ je však možné jen do doby, dokud se soud, 

rozhodující na základě prohlášení učiněného podle § 11 odst. 2 TŘ, neodebral k závěrečné 

poradě.“.
178

 S tímto závěrem se nemohu ztotoţnit, neboť jsem přesvědčen, ţe důvody 

zakládající nepřípustnost trestního stíhání se vztahují k trestnímu stíhání jako celku, a proto 

by zpětvzetí tohoto prohlášení mělo být moţné aţ do pravomocného ukončení věci. K tomuto 

rovněţ odkazuji na rozhodnutí Nejvyššího soudu, v němţ bylo dovozeno, ţe zpětvzetí 

souhlasu poškozeného s trestním stíháním, které je dle mého názoru svými účinky 

s rozebíranou skutečností srovnatelné (v obou případech je „obnovena“ překáţka trestního 

stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 TŘ), lze učinit i před soudem druhého stupně, bez významu má 

zpětvzetí souhlasu poškozeného pouze v případě, pokud by k němu mělo dojít aţ v řízení o 

dovolání.
179

 

 

2.7. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. f) TŘ 

 

Poslední z dovolacích důvodů, který směřuje k nápravě procesněprávních vad 

pravomocných rozhodnutí soudu druhého stupně, lze podat, pokud byla vydána rozhodnutí 

vymezená v § 265a odst. 2 písm. c), d), f) a g) TŘ, aniţ by byly splněny podmínky pro takový 

postup. Nejvyšší státní zástupce se jeho prostřednictvím např. můţe domáhat zrušení 

rozhodnutí, kterými byla věc nesprávně posouzena jako přestupek a postoupena 
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 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3162. Velké 
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přestupkovému orgánu
180

, nebo bylo chybně zastaveno trestní stíhání v důsledku nesprávné 

aplikace zásady ne bis in idem
181

. Ve specifických případech ale nelze vyloučit uplatnění 

tohoto důvodu samotným obviněným, pokud je dovoláním sledován poţadavek vyřízení věci 

pro něj příznivějším způsobem.
182

 Poměrně zajímavým poznatkem je, ţe původní návrh 

novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. tento důvod neobsahoval, byl přidán aţ v rámci jejího 

projednávání v PSP ČR.
183

  

Jedná-li se o rozhodnutí soudu, jímţ bylo zastaveno trestní stíhání, je potřeba vymezit, 

v kterých konkrétních případech je moţné tento důvod dovolání uplatnit. Předpoklad, ţe 

vůbec nebyly splněny podmínky pro takové rozhodnutí, z něj vylučují případy, kdy trestní 

stíhání bylo obligatorně zastaveno z některého z důvodů dle § 11 odst. 1 TŘ, kdyţ byla ve 

skutečnosti dána jiná skutečnost zakládající důvod nepřípustnosti trestného stíhání, neţ ta, 

kterou soud vymezil v takovém usnesení.
184

 Zastaví-li ale soud trestní stíhání z důvodu § 172 

odst. 1 a) aţ f) TŘ, přičemţ správně měl obţalovaného obţaloby zprostit podle § 226 TŘ, je 

tento důvod naplněn.
185

 Dle mého názoru je na místě otázka, zda není na místě rovněţ 

postupovat dle § 265i odst. 1 písm. f) TŘ, jehoţ účelem je zamezit věcnému projednání 

dovolání, chybí-li zde materiální hledisko věci. V obou případech je totiţ výsledek pro 

obviněného stejný – a to nepotrestání spojené se vznikem překáţky věci rozhodnuté, aniţ by 

se takové rozhodnutí projevilo v Rejstříku trestů
186

, a projednání dovolání tedy dle mého 

názoru nemůţe nijak postavení obviněného ovlivnit. Dalšími případem naplnění dovolacího 

důvodu je, pokud soud chybně uplatní ustanovení o fakultativním zastavení trestního stíhání 

dle § 172 odst. 2 TŘ, např. mezi ně můţe patřit nesprávné hodnocení chování obviněného po 

trestném činu.
187

 Dále lze zmínit i případy, ve kterých bylo rozhodnuto o zastavení trestního 

stíhání s odkazem na absenci souhlasu poškozeného s trestním stíháním, nebyl-li poškozený 

vůbec poţádán o to, aby jej udělil, např. v důsledku změny právní kvalifikace skutku.
188
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Co se tzv. odklonů v trestním řízení
189

 týče, je tento dovolací důvod naplněn, nejsou-li 

naplněny všechny podmínky pro tento postup a přesto soud rozhodl o podmíněném zastavení 

trestního stíhání nebo schválení narovnání.
190

 Můţe se jednat např. o situaci, kdy soud takto 

rozhodne o trestném činu, který nepatří mezi ty, které předpokládá ustanovení § 307, resp. § 

309 TŘ.
191

 Dále platí, ţe se opačnou logikou nelze domáhat vydání těchto rozhodnutí, neboť 

uţití odklonů je plně v diskreci orgánů činných v trestním řízení, resp. pro účely řízení o 

dovolání soudu.
192

  

 

2.8. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. g) TŘ 

 

Zcela nejčastěji uţívaným
193

 důvodem dovolání je obecný hmotněprávní důvod
194

, 

který lze uplatnit v případě, ţe rozhodnutí spočívá na nesprávném hmotněprávním posouzení 

skutku nebo jiném hmotněprávní posouzení.  

2.8.1. Hmotněprávní posouzení skutku 

 

Pojetí hmotněprávního posouzení skutku, který ve své rozhodovací praxi zaujal 

Nejvyšší soud (s výjimkou případů, o nichţ bude pojednáno dále), vychází z toho, ţe je vázán 

stabilizovaným skutkovým zjištěním tak, jak byl zjištěn soudy niţšího stupně
195

 a v rámci své 

přezkumné pravomoci toliko zkoumá, zda nalézací a odvolací, příp. stíţnostní soud, na jimi 

zjištěný skutek správně aplikovaly normy hmotného práva
196

, přičemţ není z podstaty věci 

vyloučeno, aby se jednalo i o normy mimotrestní.
197

 Zejména zpočátku tedy omezoval 

Nejvyšší soud svou přezkumnou povinnost pouze v návaznosti na zjištěný skutkový stav 

soudy nizších stupňů
198

 a odmítal jakékoliv zásahy do skutkového zjištění, které se dle jeho 
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názoru míjely s obsahovou náplní dovolacího důvodu § 265 odst. 1 písm. g) TŘ
199

, coţ mělo 

za následek velmi velký počet odvolání, která byla v souladu s § 265i odst. 1 písm. b) TŘ 

odmítána, neboť byla podána z jiného důvodu neţ § 265b TŘ.
200

 Smyslem tohoto 

restriktivního pojetí je prvně zjištění, zda byl skutek správně posouzen z hlediska ustanovení 

obecné části trestního zákoníku. Pokud je v jejich kontextu hmotněprávní posouzení správné, 

je dále třeba, aby soud podřadil skutek pod správná ustanovení jeho zvláštní části, případně, 

zda je správný závěr, ţe se o ţádný trestný čin nejedná. Jinými slovy napadené rozhodnutí 

soudu druhého stupně ve spojení s rozhodnutím soudu nalézacího musí dostát poţadavku, aby 

popis skutkových okolností odpovídal závěru, ţe byly spáchány určité trestné činy uvedené ve 

výroku o vině napadených rozhodnutí. Ze skutkové věty a jednotlivých zjištění by měly tudíţ 

být patrny všechny zákonné znaky skutkové podstaty trestných činů, kterými byl obviněný 

uznán vinným.
201

 Právní praxe připustila, ţe postačuje, aby některé ze znaků byly dostatečně 

rozvedeny pouze v odůvodnění rozhodnutí.
202

 Umím si představit, ţe tento postup by byl 

akceptovatelný tehdy, kdy je v odůvodnění rozveden jen jeden z fakulatitivních znaků 

skutkové podstaty trestného činu. Obecně ale obdobný přístup vnímám jako nepřípustný, 

neboť dle mého názoru odůvodnění rozhodnutí (zejména odsuzujícího rozsudku) by mělo 

slouţit k tomu, aby z něj v souladu s § 125 TŘ bylo patrné, jakými úvahami se soud řídil při 

rozhodování, které jsou následně reflektovány ve výrocích rozhodnutí.  

Pro názornější ilustraci nesprávného hmotněprávního posouzení skutku lze uvést (bez 

nároku na úplnost) např. následující rozhodnutí z praxe dovolacího soudu: 

 rozhodnutí, jímţ byl obviněný uznán vinným ze zločinu znásilnění, 

příčemţ ani ze skutkové věty, ani z odůvodnění rozhodnutí nebyl dostatečně objasněn 

znak násilí, neboť dostatečně nepopisují chování samotného obviněného
203

, 

 i přes absenci konkrétního skutkového okolnosti v rozhodnutí, ze 

kterého by bylo moţné dovodit, ţe obviněný skutečně uvedl nepravdivé okolnosti, byl 

obviněný uznán vinným trestním činem křivé výpovědi
204

, 
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 vzhledem ke zjištěnému skutkovému stavu absentuje subjektivní 

stránka ke způsobenému těţšímu následku v případě tzv. excesu spolupachatele
205

, 

 v rozhodnutí není dostatečně vyjádřena intenzita útoku obviněného tak, 

aby šlo dovodit, ţe jeho jednáním byla způsobena újma na zdraví jakoţto obligatorní 

znak trestného činu ublíţení na zdraví
206

, 

 nelze-li ze zjištěného skutkového stavu v rozhodnutí dovodit, jakým 

způsobem zkrátil obviněný daň, clo nebo obdobnou povinnou platbu pro účely uznání 

obviněného vinným z korespondujícího trestného činu
207

, 

 byl-li obviněný uznán vinným z trestného činu proti zdraví, ačkoliv 

z konkrétních skutkových okolností můţe vyplývat závěr, ţe jednal v nutné obraně ve 

smyslu § 26 TZ
208

. 

 

2.8.2. Přezkum skutkových zjištění Nejvyšším soudem 

 

Toto restriktivní pojetí nejpouţívanějšího dovolacího důvodu se brzy stalo jednou 

z frekventované části přezkumné agendy Ústavního soudu
209

, jako ústavně nekonformním jej 

navíc shledávala i část odborné veřejnosti.
210

 Za naprosto nejdůleţitější ale v tomto kontextu 

pokládám rozhodnutí Ústavního soudu, neboť pouze ten má moţnost „vnutit“ dovolacímu 

soudu závazný právní názor, který je v případném novém řízení o dovolání po kasačním 

zásahu Nejvyšší soud povinen respektovat.
211

 V některých svých rozhodnutích dospěl Ústavní 

soud k závěru, ţe: „Žádné "základní právo" na přezkum pravomocných výroků v trestní věci 

neexistuje. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod výslovně stanoví pouze 

právo na dvoustupňové trestní řízení (právo na odvolání) (viz čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě), 

avšak ani Listina ani žádný z mezinárodněprávních instrumentů neupravuje právo na 

(jakýkoli) přezkum rozhodnutí o odvolání v trestní věci cestou dalšího, řádného či dokonce 
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mimořádného opravného prostředku. Zákonodárce tak mohl z hlediska požadavků ústavnosti 

věcné projednání dovolání omezit v rovině jednoduchého práva stanovením jednotlivých 

zákonných dovolacích důvodů, jejichž existence je pro přezkum pravomocného rozhodnutí v 

dovolacím řízení nezbytná.“.
212

 Tato argumentace tedy tvořila základ zmíněného 

restriktivního pojetí. 

Základem pro průlom do tohoto restriktivního výkladu představuje dle mého názoru 

nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 55/04. V něm dospěl 

k závěru, ţe ani v řízení o mimořádných opravných prostředcích nelze ospravedlnit odepření 

ochrany základních práv a svobod orgány ze strany veřejné moci. Základní myšlenkou, se 

kterou se osobně ztotoţňuji, je povinnost soudů dbát o to, aby se v ţádné své fázi trestní řízení 

neocitlo mimo kautely spravedlivého procesu. Pokud tedy zákonodárce tento mimořádný 

opravný prostředek do právního řádu ČR zavedl, je povinnost dovolacího soudu zajistit, aby 

bylo řízení o něm spravedlivé, a na věci nic nemění ani skutečnost, ţe obvinění by tento 

prostředek nápravy vadných rozhodnutí neměli k dispozici, neměl by být do trestního řádu 

vůbec zaveden. Jako podpůrný argument zdůraznil Ústavní soud, ţe stíţnost pro porušení 

zákona představuje jediný mimořádný opravný prostředek, ve kterém lze argumentovat 

porušením zásady materiální pravdy, nicméně obvinění tímto prostředkem zásadně 

nedisponují a mohou maximálně podat neformální podnět ministru spravedlnosti k jejímu 

podání. Z toho dovozuji, ţe mezi obviněnými domáhajícími se přezkumu skutkových zjištění 

vzniká nespravedlivý dvojí metr, kdy jsou ve značné výhodě ti, jejichţ případem se Nejvyšší 

soud zabýval z titulu stíţnosti pro porušení zákona, oproti těm, kteří se vzhledem 

k negativnímu stanovisku ministra spravedlnosti museli spoléhnout „pouze“ na dovolání. 

Tento nález se tedy stal základem pro to, aby skutková zjištění podléhala v řízení o dovolání 

přezkumu v případě, ţe při dokazování bylo porušeno právo na spravedlivý proces.  

Z judikatury Ústavního soudu vyplývají základní tři okruhy pochybení soudů při 

zjišťování skutkového stavu, které jsou tak závaţného charakteru, ţe jejich následkem je 

porušení tohoto práva ve smyslu čl. 6 Úmluvy.
213

 Je tak tedy relativizován původní poţadavek 

na setrvání na skutkovém stavu, jehoţ hmotněprávní posouzení je předmětem přezkumu, na 

podmínku, aby důkazní řízení, jehoţ výsledkem je skutkový stav, na který soud následně 

aplikuje hmotněprávní normy, proběhlo v souladu s právem na spravedlivý proces. První 
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skupinu tvoří tzv. opomenuté důkazy – jedná se o případy, kdy se soud dostatečně 

nevypořádal s navrţeným důkazem (buď proto, ţe bylo jeho provedení zamítnuto bez 

dostatečného odůvodnění
214

, nebo nebyl v rozhodovacím procesu dostatečně zohledněn 

vůbec
215

). Dále mezi opomenuté důkazy patří situace, kdy soud důkaz sice provedl, ale 

nezohlednil jej v dostatečné míře při určení skutkového základu. Pokud tedy soud dostatečně 

odůvodní, proč určitý důkaz v důkazním řízení neprovedl, o tento případ se nejedná. 

Podmínky, za kterých není soud povinen provést navrţený důkaz, stanoví judikatura 

Ústavního soudu.
216

 Druhým okruhem jsou případy, kdy důkaz nebyl získán procesně 

přijatelným způsobem, a proto měl být z úvahy soudu o skutkovém stavu vyloučen.
217

 V praxi 

se můţe jednat např. o důkaz získaný nezákonným odposlechem.
218

 Konečně dovolací soud 

můţe zasáhnout do skutkového zjištění i tehdy, pokud je dán tzv. extrémní rozpor mezi 

skutkovým stavem na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé. Určení, co je oním 

extrémním rozporem, se stalo úlohou judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu. Kupříkladu 

 usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 6 Tdo 1459/2016 ze dne 25. 10. 2016 

k tomu uvádí: „Takový rozpor je dán zejména tehdy, jestliže skutková zjištění soudů nemají 

žádnou obsahovou vazbu na důkazy, jestliže skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při 

žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, jestliže skutková zjištění soudů jsou 

opakem toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.“. Je 

tedy zjevné, ţe se jedná o určitý průlom do zásady, ţe v řízení o dovolání nelze argumentovat 

porušením zásady volného hodnocení důkazů a zásady materiální pravdy ve smyslu § 2 odst. 

5 TŘ tak, jak akcentují mnohá rozhodnutí dovolacího soudu.
219

 Adjektivum extrémní dle 

mého názoru zůstalo i přes mnohaletou rozhodovací praxi pojmem s velmi neurčitým 

vymezením, které bude vţdy podléhat subjektivnímu dojmu členů senátu rozhodujících o 

dovolání. Nejvíce problematická je dle mého názoru část, ve které je takový rozpor dán 

v případě tzv. nelogického způsobu hodnocení důkazů. Pokud je totiţ soudu odvolacímu 

zapovězeno určovat soudu prvního stupně, jakým způsobem mají být hodnoceny důkazy
220

, 

tím méně by tak měl činit dovolací soud. V řízení o odvolání lze tento problém vyřešit tak, ţe 
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soud druhého stupně provede důkaz sám, aby jej mohl zhodnotit
221

, coţ v řízení o dovolání 

nepřipadá v úvahu vzhledem k omezenému provádění dokazování
222

. Je tedy potřeba, aby 

v této otázce Nejvyšší soud postupoval maximálně citlivě a ke kasaci z tohoto důvodu 

přistupoval pouze ve výjimečných případech. Vedle těchto pochybení v důkazním řízení je 

právo na spravedlivý proces porušeno (a tedy dán důvod ke zrušení rozhodnutí v řízení o 

dovolání) i v případě některých dalších procesních vad netýkajících se přímo dokazování. 

Z rozhodovací praxe lze např. uvést porušení zásady zákazu reformationis in peius odvolacím 

soudem
223

, nebo neupozornění na odchylnou právní kvalifikaci skutku soudem, čímţ je 

znemoţněno právo efektivní obhajoby
224

. 

V tomto ohledu lze tedy spatřovat pokrok v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Byť 

je pravdou, ţe např. i nové komentáře označují řazení těchto námitek pod zmiňovaný dovolací 

důvod za sporné
225

, nelze přehlédnout aktuální judikaturu senátů trestněprávního kolegia. Lze 

poukázat na řadu nových rozhodnutí, které v rámci přezkumu dovolatelových námitek 

podrobují skutková zjištění soudu niţších stupňů přezkumu z hlediska práva na spravedlivý 

proces a v případě, ţe je takový ústavněprávní deficit shledán, přistupují ke kasaci těchto 

rozhodnutí.
226

 Spor víceméně pouze akademické povahy můţe vyvolat diskuse o tom, zda se 

jedná o širší výklad dovolacího důvodu dávající podobným námitkám právní relevanci, nebo 

zda přezkum takových vad vychází z obecné povinnosti všech orgánů veřejné moci 

poskytovat ochranu ústavně zaručeným právům, a to bez ohledu na to, ţe formálně pod ţádný 

dovolací důvod nemusejí spadat. Byť se kloním spíše ke druhému názoru, nebude mít tato 

skutečnost větší vliv na bezvýsledně podaná dovolání, neboť jediným důsledkem různých 

pojetí by měl být jiný způsob jejich vyřízení. V tomto kontextu je zároveň potřeba výkladat 

starší judikaturu dovolacího soudu, např. za splnění těchto výjimek je dle mého názoru moţné 

domáhat se v případě zproštění obţaloby z důvodu § 226 písm. b) TŘ příznivějšho důvodu 

zproštění, byť to jinak z důvodu nepřezkoumatelnosti skutkových zjištění moţné není.
227

 

Zajímavou otázkou je, zda by toto rozšíření dovolacího důvodu § 265 odst. 1 písm. g) 

TŘ nemělo být chápáno oboustranně, tudíţ i v neprospěch obviněného. Všechny tři okruhy 
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právně relevantních pochybení v důkazním řízení totiţ samozřejmě mohou nastat i v případě, 

ţe je v jejich důsledku porušen zákon v jeho prospěch. Bez nároku na úplnost by mohlo jít 

např. o situaci, kdy by soud dovodil nepouţitelnost usvědčujícího důkazu, aniţ by byl takový 

důvod dán, anebo z provedených důkazů by jednoznačně vyplývala vina obviněného a soud 

by zcela nelogicky dospěl k tomu, ţe je potřeba obviněného zprostit obţaloby apod. Proti 

tomuto závěru lze zcela jistě argumentovat tak, ţe výše uvedené výjimky svědčí jen 

obviněnému z důvodu zajištění práva na spravedlivý proces. Dle mého názoru je ale ovšem 

potřeba poukázat na další úhly pohledu na tuto problematiku. Zejména je nutné vzít v potaz 

základní účel trestního řízení, jehoţ cílem je spravedlivé potrestání pachatele trestného činu 

ve veřejném zájmu.
228

 Pominout nelze ani právo poškozených na účinné vyšetřování, které 

v případě závaţnější trestné činnosti poţívá ústavněprávní ochrany
229

, neboť v některých 

případech je trestní řízení jedinou skutečnou cestou, jak se domoci svých soukromoprávních 

nároků vůči obviněným.
230

 V poslední řadě nelze dle mého názoru přehlédnout ani poţadavek 

na rovné postavení stran trestního řízení.
231

 Byť není v trestním řízení ze své podstaty 

vyloučeno, aby z opodstatněných důvodů bylo určité procesní právo přiznáno jen některým 

stranám trestního řízení
232

, v konkrétním případě tato nerovnost koliduje se samotným účelem 

trestního řádu. Tím spíše tomu tak bude, kdyţ vzhledem k judikatuře Ústavního soudu jiţ 

nelze prostřednictvím institutu stíţnosti pro porušení zákona napravovat, byť jakkoliv 

závaţná, pochybení ve prospěch obviněných.
233

 Obţalobě tedy pro nápravu skutkových vad 

v řízení o mimořádných opravných prostředcích zbývá pouze obnova řízení, jejíţ pouţitelnost 

je vzhledem k její specifické povaze limitována. 

 

2.8.3. Jiné hmotněprávní posouzení 

 

Druhá část dovolacího důvodu umoţňuje napadnout rozhodnutí soudu druhého stupně 

spočívající na tzv. jiném hmotněprávním posouzení. Tímto jiným hmotněprávním 
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posouzením se rozumí posouzení jiné okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva, 

např. posouzení, zda byly souzené skutky spáchány ve vícečinném souběhu, nebo zda se 

jedná o vztah recividy, coţ má vliv na způsob uloţení trestu.
234

 Základním omezením je 

nemoţnost aplikace tohoto obecného hmotněprávního důvodu v případě, ţe chybné 

hmotněprávní posouzení obsahově odpovídá dalším hmotněprávním důvodům podle § 265b 

odst. 1 písm. h), i) a j) TŘ, a to z důvodu poměru speciality vůči důvodu § 265b odst. 1 písm. 

g) TŘ.
235

 S tímto názorem lze souhlasit, neboť opačný přístup by učinil tato ustanovení zcela 

zbytečnými. Důsledkem toho je, ţe námitky vůči uloţenému trestu nebo ochrannému opatření 

nelze pod tento důvod podřadit. Jistá odchylka se uplatní v případě sankcionování 

mladistvých. Vzhledem k tomu, ţe výchovná opatření, resp. nesplnění podmínek k jejich 

uloţení, nelze prostřednictvím jiných důvodů napadnout, námitky směřující do těchto oblastí 

je nutno pod aktuálně rozebíraný dovolací důvod podřadit.
236

 Největší význam má toto 

omezení vzhledem k restriktivnímu pojetí dovolacího důvodu § 265b odst. 1 písm. h) TŘ, 

neboť opačný přístup by znamenal moţnost namítat nepřiměřenost trestu v řízení o dovolání, 

coţ zcela jistě nebyl úmysl zákonodárce. Jediný přípustný výklad výše uvedeného ustanovení 

a rozhodnutí R 22/2003 je dle mého názoru vyloučení kasace výroku o trestu pouze z důvodu 

nepřiměřenosti, pokud byl uloţen v zákonné výměře odpovídající trestnému činu, pro něţ byl 

obviněný uznán vinným. V rozhodovací praxi dovolacího soudu se z tohoto pohledu vyskytla 

rozhodnutí, která lze z tohoto pohledu povaţovat minimálně za hraniční. Jako příklad lze 

uvést případ, jímţ bylo v neprospěch obviněného zrušeno rozhodnutí z důvodu, ţe odvolací 

soud měl dospět k chybnému závěru, ţe v konkrétním případě nejsou splněny podmínky pro 

uloţení výjimečného trestu.
237

 Konkrétně uvedl: „Pokud jde o zhodnocení osobnostní 

charakteristiky obviněného, pak je možno, s poukazem na zjištěné skutkové okolnosti (viz 

shora), ve shodě se státní zástupkyní poznamenat, že jde nepochybně o osobu s vysokou mírou 

bezcitnosti a chladnokrevnosti, jež má naprostou neúctu k lidskému životu. Obviněný svým 

činem jednoznačně prokázal, že nelituje svého předchozího trestného jednání, když téhož 

poškozeného opětovně, cíleně, záměrně a chladnokrevně fyzicky napadl, tentokrát však již s 

fatálním následkem. Rovněž jeho postoj k násilné smrti poškozeného F. K. je naprosto 

lhostejný, prostý jakéhokoliv pocitu viny. V neposlední řadě nutno dodat, že přibraná 
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znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví klinická psychologie, PhDr. K. M. učinila závěr, že 

vytýkané jednání obviněného bylo cílevědomé a předcházela mu jeho kompletní rozvaha i 

kompletní vědomí následků i společenské nepřijatelnosti takového jednání, a že u jeho osoby 

je v podstatě vyloučena úspěšná resocializace, když s pravděpodobností blížící se jistotě 

zůstane obviněný i v budoucnu osobností rizikovou z hlediska protispolečenských jednání.“.
238

 

Z citace usnesení jednoznačně plyne, ţe v odůvodnění se dovolací soud zabýval osobním 

poměrem a moţnosti nápravy obviněného z hlediska posouzení, zda je jeho náprava obzvláště 

ztíţena a tato úvaha poté vedla ke kasaci rozhodnutí dovolacím soudem přesto, ţe trest 

uloţený odvolacím soudem se nacházel v rámci zákonné výměry. Připouštím, ţe se sice jedná 

o jiné hmotněprávní posouzení ve smyslu dovolacího důvodu § 265b odst. 1 písm. g) TŘ, 

problém ale spatřuji v tom, ţe se jedná o zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu, ţe nebyl 

uloţen trest výjimečný. Dle mého názoru nelze pojem nepřiměřenosti trestu chápat izolovaně 

pouze v návaznosti na § 38 a § 39 TZ, ale lze o něm hovořit právě i v případě, ţe nebyl uloţen 

výjimečný trest i přes splnění hmotněprávních podmínek jeho uloţení, neboť se jedná o 

citelnější sankci v rámci jednoho druhu trestu (výjimečný trest je pouze zvláštním typem 

trestu odnětí svobody
239

). Pokud bychom dále připustili, ţe v rámci tohoto důvodu lze 

přezkoumávat hmotněprávní podmínky k uloţení výjimečného trestu, stal by se vzhledem 

k jeho restriktivnímu pojetí zcela nadbytečný dovolací důvod podle § 265b odst. 2 TŘ, jehoţ 

účelem je právě přezkum splnění hmotněprávních podmínek k uloţení výjimečného trestu 

odnětí svobody na doţivotí.
240

 

Konečně je moţno prostřednictvím tohoto dovolacího důvodu napadat i výrok o 

náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení uplatněný poškoţeným.
241

 V rámci 

tohoto důvodu lze namítat, pokud základ výroku spočívá v nesprávné aplikaci 

hmotněprávních předpisů specifikující daný nárok, tudíţ např. občanského práva, nelze v něm 

namítat pochybení procesní povahy.
242

 V tom lze tedy spatřovat omezení oproti § 258 odst. 1 

písm. f) TŘ, které umoţňuje v řízení o odvolání zrušit takový výrok i v případě 

procesněprávních pochybení.
243
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2.9. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. h) TŘ 

 

Hmotněprávní důvod směřující do vad o výroku o trestu lze podat, pokud obviněnému 

byl uloţen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl uloţen trest ve výměře 

mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímţ byl uznán vinným. Lze 

jej tedy rozdělit na dvě rovnocenné alternativy.
244

  

V prvné alternativě lze tento důvod uplatnit v případě, ţe je soudem uloţen druh 

trestu, který zákon nepřipouští.
245

 Můţe se jednat jednak o (v praxi patrně velmi 

nepravděpodobné) pochybení spočívající v uloţení trestu, který zákon nepřipouští vůbec.
246

  

Častější jsou případy, kdy nebyly splněny hmotněprávní podmínky pro uloţení některého 

z obecně přípustných trestů dle § 52 TZ.
247

 Můţe se např. jednat o uloţení trestu propadnutí 

majetku za přečin
248

, uloţení trestu vyhoštění, pokud je dána alespoň jedna z negativních 

podmínek jeho uloţení
249

 apod. Rozhodovací praxe vztahuje tuto alternativu dovolacího 

důvodu i na případy, ve kterých není respektován § 227 TŘ v případě, ţe trestní stíhání 

pokračovalo na ţádost obviněného.
250

 Nejvyšší soud zároveň v rámci tohoto důvodu zkoumá, 

zda byla dodrţena pravidla při tzv. kumulaci trestů.
251

  Za nepřípustný druh trestu je nutné 

povaţovat i změnu podmínek jeho výkonu v rozporu s trestním zákoníkem (např. trest zákazu 

činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemţ pro přepravu určitých osob 

je z tohoto trestu udělena výjimka).
252

 Jako další příklad nepřípustného druhu trestu lze uvést 

„společný“ trest propadnutí majetku oběma manţelům v rámci společného jmění, a to mj. 

z důvodu, ţe tento postup nerespektuje tzv. princip personality trestu.
253
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Druhou alternativou tohoto důvodu jsou případy, kdy byl přípustný druh trestu uloţen 

mimo jeho zákonnou výměru.
254

 Uloţení trestu mimo zákonnou výměru připadá v úvahu u 

těch druhů trestu, které mají odstupňovatelnou povahu.
255

 Přezkumná činnost dovolacího 

soudu ohledně tohoto důvodu dovolání se tedy (aţ na výjimky dále uvedené) omezuje pouze 

na zjištění, zda se uloţený trest nachází v rozsahu zákonem přípustného „intervalu“ 

odpovídající trestnému činu, pro nějţ byl obviněný uznán vinným.  

Nejčastější právně irelevantní argumentací objevující se tímto důvodem je namítání 

pouhé nepřiměřenosti trestu, kterou v zásadě nemůţe dovolací soud přezkoumávat.
256

 Takové 

námitky podle ustálené judikatury nelze namítat prostřednictvím ţádného dovolacího důvodu, 

byť aplikace § 38 a § 39 TZ je zcela bezpochybně hmotněprávním posouzením. S tímto 

výkladem dovolacího soudu lze souhlasit, protoţe úmysl zákonodárce zjevně nebylo umoţnit 

vady výroku o trestu přezkoumávat tak široce. Je ale nutno dodat, ţe tato zásada neplatí 

bezvýhradně. Dovolací soud si ve výjimečných případech přisvojil moţnost zrušit výrok o 

trestu i v případě, ţe je zcela zjevně nepřiměřený. Konkrétně v jednom z jeho rozhodnutí 

připustil dovolací soud takový zásah za splnění následujících předpokladů: „Zásah dovolacího 

soudu je výjimečně možný jen tenkrát, pokud je napadeným rozhodnutím uložený trest trestem 

extrémně přísným, zjevně nespravedlivým a nepřiměřeným. Zásada přiměřenosti trestních 

sankcí je totiž předpokladem zachování obecných principů spravedlnosti a humánnosti 

sankcí.“.
257

 V tomto rozhodnutí (zjednodušeně řečeno) nesouhlasil Nejvyšší soud 

s hodnocením moţnosti nápravy obviněné a dopadu na její nezletilé děti, a na rozdíl od soudu 

druhého stupně vyslovil názor, ţe je třeba uloţit podmíněný trest odnětí svobody.
258

 Stranou 

ponechávám samotné hodnocení těchto kritérií, pozornost si ovšem zaslouţí vymezení 

výjimky, za kterých je podle názoru tohoto soudního senátu moţný jeho zásah do napadeného 

rozhodnutí za předpokladu tvrzené nepřiměřenosti trestu, čímţ dovolací soud připouští určitou 

míru průlomu do své starší judikatury. Odkaz na zachování obecných principů spravedlnosti a 

humánnosti sankcí je totiţ ze své povahy velmi neurčitý a to z toho důvodu, ţe jakýkoliv 

nepřiměřeně přísný trest představuje dle mého názoru určitou formu zásahu do těchto zásad. 

Určení intenzity takového zásahu je ale pro samotné obviněné nepředvídatelné, coţ vzbuzuje 
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myšlenku, jestli je v tomto směru dovolací řízení spravedlivé. Toto rozhodnutí lze srovnat 

např. s usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. 4 Tdo 

865/2017, kde se obviněný s podobnou argumentací snaţil o kasaci výroku o trestu, jímţ byl 

uloţen soudy niţších stupňů nepodmíněný trest odnětí svobody, nicméně dovolání jím podané 

bylo s odkazem na judikaturu zaloţenou rozhodnutím R 22/2003 odmítnuto dle § 265b odst. 1 

písm. b) TŘ. Ačkoliv nelze prvotně citovanému rozhodnutí upřít logickou úvahu, na základě 

které dospěl k závěru, ţe u obviněné není nutné trest odnětí svobody vykonat, vidím problém 

v tom, ţe v podstatě záleţí na volné úvaze dovolacího soudu, zda obdobné úvahy a výjimku 

ze starší rozhodovací praxe připustí, coţ zakládá nerovný přístup obviněných k dovolacímu 

soudu. Pro úplnost je potřeba dodat, ţe z obdobných pohnutek zasáhl do rozhodovací činnosti 

Nejvyššího soudu i Ústavní soud, kdyţ dovodil porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 

36 odst. 1 Listiny a práva na ochranu rodičovství, rodiny a zvláštní ochranu dětí ve smyslu čl. 

32 odst. 1 Listiny z důvodu, ţe odvolacím soudem byl uloţen nepodmíněný trest odnětí 

svobody i přesto, ţe by měl negativní dopad na děti stěţovatele
259

 (dovolacím soudem bylo 

dovolání odmítnuto právě s odkazem na rozhodnutí R 22/2003), coţ ještě více prohlubuje 

nejistotu dovolatelů.  De lege ferenda by mohl být problém vyřešen např. tak, ţe by dovolací 

soud měl právo ze zákona posoudit, zda byly splněny podmínky pro uloţení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody, pokud by příslušná hmotněprávní pravidla v obecné části trestního 

zákoníku umoţňovala odklad jeho výkonu. Současná právní úprava tohoto dovolacího důvodu 

totiţ z výše naznačených důvodů dle mého názoru neumoţňuje efektivní sjednocování 

judikatury při ukládání trestů tak, jak je tomu např. u hmotněprávních posouzení skutků ve 

smyslu důvodu dovolání § 265b odst. 1 písm. g) TŘ. Jednotná rozhodovací praxe alespoň 

v těchto případech je ţádoucí, neboť má výrazný dopad do základních práv obviněných. 

 

2.10. Důvody dovolání § 265b odst. 1 písm. i) a j) TŘ 

 

Těmito důvody dovolání je dovršen seznam ryze hmotněprávních pochybení, která lze 

napadat prostřednictvím tohoto mimořádného opravného prostředku. Lze je uplatnit 

v případě, ţe bylo rozhodnuto o upuštění od potrestání, upuštění potrestání s dohledem nebo 

uloţení ochranného opatření, aniţ by k tomu byly dány hmotněprávní předpoklady. Obsahově 
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jsou tedy naplněny v případě porušení příslušných hmotněprávních ustanovení trestních 

zákonů.
260

 V praxi jsou tyto dovolací důvody pouţívány poměrně sporadicky.
261

 V případě 

druhého z těchto dovolacích důvodů je potřeba reflektovat i skutečnost, ţe novela trestního 

zákoníku č. 55/2017 Sb. zavedla do trestního práva hmotného nové ochranné opatření 

spočívající v zabrání částí majetku
262

 – porušení relevantního ustanovení bude logicky rovněţ 

potřeba namítat prostřednictvím tohoto speciálního hmotněprávního důvodu. V souvislosti 

s těmito dovolacími důvody se dle mého názoru nabízí zajímavá otázka spočívající v tom, zda 

je existence těchto dovolacích důvodů vůbec potřebná. Pochybení, která lze jejich uplatněním 

namítnout, mají bezesporu povahu jiného chybného hmotněprávního posouzení. Jejich 

případnou absenci by proto tedy šlo překlenout podřazením těchto námitek pod obecný 

hmotněprávní důvod § 265b odst. 1 písm. g) TŘ, jehoţ uţití je momentálně vyloučeno 

z důvodu dříve předestřeného poměru speciality. Zatímco existenci důvodu § 265b odst. 1 

písm. h) TŘ opodstatňuje skutečnost, ţe jeho smyslem je omezení rozsahu přezkumu výroku 

o trestu
263

, v případě předmětných dovolacích důvodů nelze obdobné omezení spatřovat. 

Proto je moţné na ně hledět (přípustíme-li naznačený výklad) za nadbytečné. Soudní 

judikatura vychází u přezkumu hmotněprávních podmínek k uloţení ochranného opatření ze 

zjištěného skutkového stavu soudy niţšího stupně (obdobně jako u důvodu dovolání § 265b 

odst. 1 písm. g) TŘ), který dovolací soud zavazuje a nepřísluší mu jej jakkoliv 

přezkoumávat.
264

 Obdobný závěr lze dle mého názoru vztáhnout i na důvod dovolání podle § 

265b odst. 1 písm. i) TŘ. Byť není problematika vzhledem k ojedinělému výskytu takových 

dovolání podrobněji zpracována, je nutné dle mého názoru obdobný závěr vnímat s výhradou 

ochrany práva na spravedlivý proces, jak jej určil ve své judikatuře Ústavní soud.
265

 Zjistí-li 

tedy Nejvyšší soud vady v důkazním řízení takového charakteru, ţe by měly snad způsobovat 

porušení tohoto základního práva, měl by dle mého názoru mít obdobnou povinnost zasáhnout 

jako v případě, ţe je podobný ústavněprávní deficit zjištěn při uplatnění důvodu dovolání 

podle § 265b odst. 1 písm. g) TŘ. Jsem přesvědčen, ţe takový závěr je obhajitelný zejména 

v případě některých ochranných opatření, neboť např. uloţení zabezpečovací detence 
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představuje velmi závaţný zásah do osobní svobody, a je z toho důvodu proto nutné trvat na 

tom, aby důkazní řízení, které vyústilo do jeho uloţení, bylo prosto těchto pochybení. 

 

2.11. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. k) TŘ 

 

Tento dovolací důvod se týká specifické vady napadeného rozhodnutí spočívající 

v tom, ţe některý z výroků v rozhodnutí chybí nebo je neúplný. Rozsah uplatnění tohoto 

dovolacího důvodu je omezen tak, ţe chybějící nebo neúplný výrok se musí týkat rozhodnutí 

ve věci samé, nikoliv vedlejších rozhodnutí procesního charakteru.
266

 Ze zákonné formulace 

vyplývá, ţe můţe být uplatněn ve dvou základních alternativách.
267

  

O chybějící výrok se jedná za situace, pokud není některý z nich obsaţen ve výrokové 

části rozhodnutí, ačkoliv podle zákona měl být její součástí.
268

 Můţe se jednat např. o situaci, 

kdy soud nerozhodl o nároku poškozeného, ačkoliv tento nárok byl řádně uplatněn a pokud 

soud nerozhodl o vyloučení poškozeného z hlavního líčení pouţitím příslušných ustanovení 

trestního řádu
269

, dále lze pod tento důvod dovolání zařadit případy, kdy odvolací soud 

nerozhodl o všech odvoláních, která byla ve věci podána
270

. Za chybějící výrok se povaţuje i 

případ, pokud státní zástupce podá odvolání týkající se více obviněných a odvolací soud 

opomene rozhodnout o některém z nich.
271

 Oproti tomu se o chybějící výrok nejedná 

v případě, kdy nebyl obviněnému uloţen další druh trestu, jehoţ uloţení by mohlo přicházet 

v úvahu dle hmotného práva (můţe se jednat např. o neuloţení trestu zákazu činnosti 

v případě spáchání trestného činu ohroţení pod vlivem návykové látky).
272

 Jistou polemiku 

nabízí případ, kdy by byl postup soudu opačný (např. uloţení trestu vyhoštění občanu ČR, coţ 

je druh trestu, jehoţ uloţení zákon z důvodu nesplnění hmotněprávních podmínek 

nepřipouští
273

), neboť i kdyţ je pro tento druh pochybení stanoven jiný důvod dovolání, je 

vzhledem k materiálnímu pojetí dovolacího důvodu vhodné tuto skutečnost vzít věcně 
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v potaz, i kdyby byla v podání směřovaného vůči dovolacímu soudu formálně podřazena pod 

důvod dle § 265b odst. 1 písm. k) TŘ. Soudní judikatura dovodila i další případy, kdy se 

nejedná o chybějící výrok – kupř. pokud soud rozhodne jinak, neţ navrhovala obhajoba, 

pokud při tom vyčerpá celý obsah rozhodnutí (např. zamítne odvolání místo navrhovaného 

zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání).
274

 Dále se můţe jednat např. o písařské 

chyby a další zjevné nesprávnosti (a to i přesto, ţe některý z výroků díky nim chybí nebo je 

neúplný, neboť k jejich nápravě jsou určeny speciální instituty dle § 131, resp. § 138 TŘ).
275

 

K chybějícímu výroku dále Hrachovec uvádí: „Opakovaně se objevují dovolání svědčící 

o tom, že si obhájce neujasnil skutečnou povahu tohoto dovolacího důvodu. Projevuje se to 

tím, že v některých dovoláních je soudu vytýkáno to, že některý výrok nezdůvodnil vůbec nebo 

ho nezdůvodnil dostatečně. K tomu lze jen dodat, že výrok není neúplný proto, že není náležitě 

odůvodněný.“.
276

 Samotný závěr o tom, ţe nedostatek odůvodnění rozhodnutí nelze formálně 

pod náplň tohoto dovolacího důvodu podřadit, nepozchybňuji. Naráţím ale na ustálený závěr, 

ţe i dovolací soud je povinen dle ustálené judikatury Ústavního soudu chránit právo 

obviněného na spravedlivý proces.
277

 Vzhledem k tomu, ţe zcela nepostačující odůvodnění 

zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí, a tím i tedy jeho ústavněprávní deficit
278

, měl by 

Nejvyšší soud dle mého názoru v případě nalezení této vady přistupovat ke kasaci rozhodnutí, 

a to bez ohledu na to, zda v souladu s výše předestřeným názorem spadají obsahově námitky 

toho charakteru mezi některé z důvodů dovolání dle § 265b TŘ.  

Druhá alternativa dopadá na případy, kdy je rozhodnutí postiţeno výrokem neúplným. 

Tak tomu bude v případě, ţe neobsahuje některou z podstatných náleţitostí, které jsou pro 

daný typ výroku vyţadovány zákonem.
279

 Typicky se můţe jednat o případy, kdy ve výroku o 

vině chybí právní věta vyjadřující zákonné znaky trestného činu
280

, ve výroku o uloţení trestu 
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odnětí svobody chybí způsob jeho výkonu
281

 apod. Co se týče vad výroku o souhrnném trestu, 

můţe se jednat např. o případ, pokud soud opomene tento trest uloţit za všechny se sbíhající 

trestné činy (k této situaci můţe dojít např. tím, ţe si soud neopatří všechny spisy vztahující se 

k relevantnímu období páchání trestné činnosti obviněným).
282

 Dále se o neúplný výrok můţe 

jednat např. za situace, kdy soud opomene stanovit náhradní trest odnětí svobody při uloţení 

trestu peněţitého pro případ, ţe není ve stanovené lhůtě vykonán.
283

 Je-li ukládán trest, je dále 

potřeba respektovat jeho náleţitosti, které jsou vyjmenovány v příslušných hmotněprávních 

ustanoveních trestního zákoníku.  

O neúplný výrok se oproti tomu nejedná v případě, kdy soud z podnětu podaného 

odvolání zruší napadený rozsudek pouze částečně (např. ve výroku o nároku poškozeného) a 

o zbylých výrocích neučiní výslovný výrok (resp. částečně odvolání nezamítne).
284

 Odvolací 

soudy mohou v praxi ve výroku takového rozsudku uvést, ţe ve zbytku zůstává napadnutý 

rozsudek soudu prvního stupně nezměněn
285

, opomenutí uvedení tohoto, procesně 

nadbytečného, výroku ovšem nemá ţádné procesněprávní důsledky, neboť soud druhého 

stupně rozhoduje o řádném opravném prostředku jako celku, a jeho závěr o věcné správnosti 

odvoláním nedotčených výroků tak vyplývá z povahy věci.
286

 Ačkoliv zastávám názor, ţe je 

uvedení této informace více neţ ţádoucí (zejména pro laickou veřejnost, která nemusí být se 

zmíněnou judikaturou seznámena), souhlasím s výše vysloveným závěrem za předpokladu, ţe 

je z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu patrné, ţe řádně provedl svou přezkumnou 

činnost, a bylo tedy dostáno poţadavku na právo přístupu obviněného k odvolacímu soudu.
287

 

 

2.12. Důvod dovolání § 265b odst. 1 písm. l) TŘ 

 

Posledním dovolacím důvodem v odstavci prvním § 265b TŘ jsou řešeny výhradně 

pochybení odvolacího, resp. stíţnostního soudu. 
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První základní alternativou je případ, kdy dojde k zamítnutí nebo odmítnutí řádného 

opravného prostředku, aniţ by byly splněny procesní podmínky pro takové rozhodnutí, a to 

z formálních důvodů.
288

 Příslušná ustanovení stanovující podmínky pro zamítnutí či odmítnutí 

odvolání či stíţnosti, aniţ by byl soud druhého stupně je přezkoumávat z věcného hlediska, 

jsou stanoveny v konkrétních ustanoveních trestního řádu.
289

 Tento důvod dovolání je tedy 

naplněn v případech, kdy soud druhého stupně dojde k chybnému závěru, ţe příslušný řádný 

opravný prostředek byl podán opoţděně, osob neoprávněnou, nebo ţe ho znovu podala, 

ačkoliv ho předem výslovně vzala zpět. Při posuzování, zda soud tuto záleţitost vyhodnotil 

správně, je potřeba vzít v potaz i další okolnosti, které mohou mít vliv na skutečnost, zda bylo 

formální zamítnutí řádného oprávného prostředku na místě. Z těch nejdůleţitějších lze 

příkladmo poukázat na jeho opoţděné podání, které bylo ovšem učiněno v důsledku chybného 

poučení napadeného rozhodnutí
290

, zamítnutí odvolání podané obhájcem jako osobou 

neoprávněnou bez výslovného uvedení, ţe jej podává jménem obviněného
291

 apod. V těchto 

případech tedy dochází k bezdůvodnému odepření práva na přezkum soudního rozhodnutí, a 

proto je na místě kasace rozhodnutí. Dle mého názoru bylo zavedení tohoto důvodu do právní 

úpravy dovolání zcela nezbytné, neboť slouţí k předcházení podávání ústavních stíţností, 

které by v opačném případě musely být k řešení těchto problémů vyuţívány. Obdobně se 

tento důvod dovolání vztahuje na případ, kdy odvolací soud s poukazem na § 253 odst. 3 TŘ 

odmítne odvolání, ačkoliv vykazuje všechny zákonem stanovené náleţitosti.
292

 Podstatné je 

vzít v potaz, ţe před odmítnutím odvolání je nutno obviněnému poskytnout potřebnou pomoc 

při odstranění těchto vad
293

, v opačném případě neodpovídá takový postup odvolacího soudu 

zákonu.
294

 Ve smyslu ustálené judikatury postačuje, aby bylo odůvodněné odvolání doručeno 

odvolacímu soudu před zahájením jeho projednání bez ohledu na to, zda byla dodrţena lhůta 

k odstranění vad. Pokud i přesto dojde k odmítnutí odvolání, je takovým postupem dovolací 

důvod naplněn
295

, neboť příslušná lhůta v § 251 odst. 1 TŘ nemá propadný účinek.
296
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Z obsahu spisu musí mj. vyplývat, ţe byl obviněný na skutečnost, ţe odvolání bude 

v případě neodstranění jeho vad odvolacím soudem odmítnuto, poučen.
297

 Lze tedy uzavřít, ţe 

tato varianta směřuje zásadně k tomu, aby byl obviněnému zajištěn přístup k soudu druhého 

stupně v souladu se zákonem, proto nelze, aby dovolací soud za tohoto předpokladu 

přezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupně.
298

 

Ve druhé alternativě odvolací soud sice věcné projednání v rámci své zákonné 

pravomoci a rozsahu opravného prostředku
299

 připustil, nicméně došlo k jeho věcnému 

zamítnutí ve smyslu ustanovení § 256 TŘ, i přesto, ţe napadené rozhodnutí je zatíţeno 

některou z vad, které odpovídají dovolacím důvodům dle § 265b odst. 1 písm. a) – k) TŘ.
300

  

 

2.13. Důvod dovolání § 265b odst. 2 TŘ 

 

Katalog rozličných dovolacích důvodů v § 265b odst. 1 TŘ je doplněn posledním 

důvodem v odstavci druhém, který umoţňuje tento mimořádný opravný prostředek uplatnit 

ještě v případě, ţe byl uloţen výjimečný trest odnětí svobody na doţivotí. 

Tento důvod, který byl do novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. včleněn aţ po 

projednání v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny
301

, můţe být uplatněn bez ohledu 

na to, jestli v něm dovolatel namítá pochybení soudů niţších stupňů spočívající ve vadách 

rozhodnutí obsaţených v prvním odstavci § 265b TŘ.
302

 Vzhledem k formulaci tohoto 

odstavce, který nedává zcela jasnou odpověď na to, v jakém rozsahu by měl Nejvyšší soud 

přezkum napadených rozhodnutí v případě jeho uplatnění provádět, musela tuto otázku 

objasnit praxe. V současné době je potřeba vycházet z rozhodnutí velkého senátu 

trestněprávního kolegia R 58/2003, ve kterém Nejvyšší soud uvádí: „V případě, kdy 

obviněnému je uložen trest odnětí svobody na doživotí, je rozsah přezkumu napadeného 

rozhodnutí dovolacím soudem při uplatnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 2 TrŘ 

omezen jen na posouzení toho, zda byly splněny všechny zákonné podmínky pro uložení 
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takového druhu trestu ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1, 3 TrZ.“. Z této právní věty tedy 

vyplývá jednoznačný závěr, ţe předmětem přezkumu (pokud obviněný zároveň s ním 

neuplatnil i některých z důvodů v prvním odstavci, coţ zákonná úprava samozřejmě 

umoţňuje
303

), je pouze splnění hmotněprávních podmínek k uloţení tohoto výjimečného 

trestu.
304

 Je ale potřeba upozornit na to, ţe názory odborné veřejnosti se zejména na počátku 

existence tohoto mimořádného opravného prostředku dovolání rozcházely. Kupř. Šámal 

k tomu uvádí: „Přestože podstatou dovolání podle § 265b odst. 2 TrŘ je přezkoumání 

uloženého trestu odnětí svobody na doživotí, zejména z hlediska, zda jsou splněny podmínky 

pro jeho uložení podle § 29 odst. 1, 3 TrŘ, je možno dovoláním napadat i výrok o vině, a to 

jak z hlediska použité právní kvalifikace, např. že nejde o trestný čin vyjmenovaný v návětě 

§ 29 odst. 3 TrZ, neboť správně šlo jen o trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 TrZ a nikoli o 

trestný čin vraždy podle § 219 odst. 2 TrZ, tak i z hlediska zjištění skutkového stavu věci, 

např. že nebyly řádně zjištěny skutkové okolnosti svědčící o úmyslném zavinění obviněného 

(odsouzeného) ve vztahu ke smrti poškozeného apod.“.
305

 Názor, ţe má být v případě tohoto 

důvodu přezkoumáván i celý výrok o vině (a to i např. z hlediska nedostatečnosti skutkových 

zjištění), byl dokonce promítnut i do rozhodovací praxe senátu č. 11 trestněprávního kolegia 

Nejvyššího soudu
306

, který ale byl nakonec rozhodnutím R 58/2003 odmítnut. Velký senát 

Nejvyššího soudu svou argumentaci opřel mj. o systematické zařazení výše uvedeného 

dovolacího důvodu, kdy ohledně důvodů v prvním odstavci nelze přezkoumávat skutková 

zjištění, a proto by v případě připuštění této moţnosti při uloţení trestu odnětí svobody na 

doţivotí došlo k nespravedlivému zvýhodnění obviněných, jimţ byl uloţen tento výjimečný 

trest.
307

  

K této argumentaci mám několik výhrad. Za prvé, uţitím systematického výkladu 

docházím k závěru, ţe zařazením tohoto důvodu do druhého odstavce § 265b TŘ mu byl 

zákonodárcem přisouzen určitý význam, který jej určitým způsobem privileguje vůči 

ostatním. Nelze se dle mého názoru opírat ani o skutečnost, ţe původní návrh novely tento 

důvod neobsahoval, neboť se nejedná o jediný důvod, který byl v rámci legislativního procesu 
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zařazen aţ dodatečně.
308

 Z tohoto důvodu shledávám případnou argumentaci v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 9. 2002, sp. zn. 11 Tdo 79/2002, které uvádí: 

„Jedná se ovšem nejen o přezkoumání vlastních zákonných podmínek pro uložení trestu odnětí 

svobody na doživot , popř. výroku o trestu jako celku, nýbrž též o posouzení toho, zda byly 

splněny zákonné předpoklady pro vyslovení viny obviněného trestným činem, u něhož zákon 

uložení tohoto výjimečného trestu připouští, a to jak z hlediska správnosti použité právní 

kvalifikace, tak i z hlediska správnosti a úplnosti skutkových zjištění“. V případě tak 

záváţného zásahu do osobní svobody, kterým trest odnětí svobody na doţivotí bezpochyby je, 

by tedy měl mít obviněný moţnost přezkumu i z hlediska skutkových zjištění. Protoţe je tento 

trest ukládán poměrně sporadicky, neprojevila by se dle mého názoru tato změna nijak 

výrazně v trvání dovolacího řízení obecně. Je ale třeba dodat, ţe vzhledem k tomu, ţe 

Nejvyšší soud jiţ alespoň z hlediska zachování práva na spravedlivý proces skutková zjištění 

přezkoumává
309

, nepokládám tuto skutečnost uţ za tolik problematickou.  

Nemohu souhlasit ani s dalším argumentem, ţe tento výklad by znamenal nerovnost 

vůči ostatním obviněným. Pokud pomineme fakt, ţe celá koncepce dovolání je zaloţena na 

restriktivním pojetí umoţňující napadení pouze výslovně definovaných procesněprávních a 

hmotněprávních vad (a tedy de facto zvýhodňuje ty obviněné, kterým některých z těchto 

důvodů svědčí), je tato nerovnost dle mého názoru odůvodněna zcela výjimečnou povahou 

zásahu do základních práv dle Listiny, kterou trest odnětí svobody na doţivotí zcela jistě 

představuje. 

De lege ferenda by dle mého názoru stalo za úvahu, zda by tento důvod neměl být 

rozšířen i na druhou, mírnější variantu výjimečného trestu, kterou je trest odnětí svobody ve 

výměře nad dvacet aţ do třiceti let. I uloţení této sankce dle mého názoru představuje velmi 

citelný následek pro obviněné, a mělo by tedy být umoţněno i jim, aby dovolací soud mohl 

přezkoumat, zda byly splněny podmínky pro jeho uţití. Tím spíše by tomu tak mělo být, kdyţ 

dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. h) TŘ na tyto případy nedopadá (výjimečný trest je 

pouze zvláštní typem trestu odnětí svobody
310

, přičemţ zmíněný důvod směřuje pouze na 

případy, kdy je uloţen druh trestu, který trestní zákoník nepřipouští). V rozhodovací praxi 
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sice dovolací soud připustil s odkazem na princip humanity trestních sankcí výjimky
311

, 

vzhledem k velmi vágní formulaci, kterou jsem ostatně podrobil v příslušné kapitole kritice, 

na to nelze spoléhat. 

 

3. Oprávněné osoby 

 

Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku se dále projevuje 

v omezeném okruhu osob, kterým zákonná úprava umoţňuje jej uplatnit – a to pouze 

obviněnému a nejvyššímu státnímu zástupci.
312

 Oproti úpravě oprávněných osob podat např. 

odvolání tedy právo jej podat nepřísluší poškozenému, zúčastněné osobě a osobám se 

samostatným obhajovacím právem.
313

 Nehraje přitom ţádnou roli, pokud bylo napadené 

rozhodnutí soudu druhého stupně vydáno právě na základě jimi uplatněného odvolání či 

stíţnosti.
314

  

3.1. Nejvyšší státní zástupce 

 

Nejvyšší státní zástupce je jedinou stranou, která můţe podat dovolání v neprospěch 

obviněného, zároveň můţe napadat kterýkoliv výrok napadeného rozhodnutí.
315

 Je přípustné, 

aby ve výjimečných situacích podal dovolání prostřednictvím svého náměstka, není ale 

moţné, aby svoje výlučné právo přenesl na jiný subjekt, neboť mu to zákon výslovně 

neumoţňuje.
316

  Podle současně účinné úpravy jej můţe podat na návrh nebo krajského nebo 

vrchního státního zástupce anebo i bez takového návrhu, není ale povinen jej respektovat.
317

 

Okresnímu státnímu zastupitelství oproti tomu přísluší právo podat pouze podnět k jeho 

podání. Účelem tohoto oprávnění nejvyšší státního zástupce je vedle jiného zajistit 

sjednocování rozhodování, neboť se předpokládá, ţe toto právo bude mj. vyuţívat 
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v případech, kdy zjistí rozdílné rozhodování soudů niţších stupňů ve stejných právních 

otázkách.
318

  

3.2. Obviněný 

 

Druhou stranou oprávněnou tento opravný prostředek vyuţít je obviněný. Z dikce § 

265d odst. 1 TŘ je patrné, ţe jeho dovolací právo je uţší. Z pochopitelných důvodů má právo 

podat dovolání pouze v jeho prospěch
319

 – pokud by se snad snaţil domáhat změny v jeho 

neprospěch, Nejvyšší soud takové dovolání odmítne jako podané neoprávněnou osobou.
320

 

Oproti nejvyššímu státnímu zástupci jej zároveň můţe podat pouze proti těm výrokům, které 

se bezprostředně dotýkají jeho osoby
321

, případně s odkazem na dovolací důvod § 265b odst. 

1 písm. k) TŘ namítat, ţe v jeho věci nebyl některý výrok učiněn nebo je neúplný, pokud 

taková absence nebo neúplnost výroku směřuje v jeho prospěch.
322

 Výrokem, který se 

obviněného bezprostředně dotýká, je rozhodováno o jeho vině a trestu, případně dalších 

právech a povinnostech (např. o nároku poškozeného, některých ochranných opatřeních, nebo 

o přiměřených povinnostech nebo omezeních). Z toho vyplývá, ţe obviněný nemůţe podat 

dovolání proti výroku, jímţ bylo rozhodnuto o vině spoluobviněného, případně o zabrání věci 

zúčastněné osobě.
323

 Přezkumu těchto výroků můţe dosáhnout pouze nepřímo, a to za 

předpokladu, ţe jsou dány předpoklady k uţití zásady beficia cohaesionis. 

Obviněný je oprávněn podat dovolání pouze prostřednictvím obhájce. Není moţné, 

aby za obviněného podal dovolání advokátní koncipient, a to ani na základě jeho zmocnění, 

neboť právní úprava zastoupení obviněného v řízení před Nejvyšším soudem advokátnímu 

koncipientovi neumoţňuje.
324

 Je tak sledován poţadavek, aby Nejvyšší soud obdrţel pouze 

kvalifikovaná podání, neboť dovolání je opravným prostředkem vysoce formalizovaným, a 

klade tedy na oprávněné osoby mnohem vyšší nárok, co se splnění formálních náleţitostí 
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týče.
325

 Pravidlo je tedy striktnější, neţ u civilního dovolání, kde příslušná právní úprava 

umoţňuje v některých případech účastníkům civilního řízení jej podat bez právního 

zástupce.
326

 Výjimka má dle mého názoru smysl zejména u osob, které dosáhly právního 

vysokoškolského vzdělání a je otázkou, zda by tato výjimka neměla být umoţněna i 

v trestním řízení. Lze samozřejmě oponovat tím, ţe trestní řízení zpravidla představuje 

razantnější zásah do osobnostní sféry dotčené osoby, neţ je tomu u civilního procesu, coţ je 

reflektováno právě i tím, ţe obhájcem můţe být pouze advokát.
327

 Protoţe obhájce je povinen 

na základě přání či pokynu obviněného dovolání podat bez ohledu na to, jestli má reálnou 

šanci na úspěch
328

, je tím popřen i základní účel tohoto pravidla, jímţ je zabránit zahlcení 

dovolacího soudu nekvalifikovanými podáními. Oproti tomu obviněný nemusí mít (pokud 

nejsou dány důvody nutné obhajoby) obhájce v samotném řízení o dovolání, byť je povinen 

jej jeho prostřednictvím podat.
329

 

Obviněného je nutné podle § 125 odst. 3, resp. za pouţití § 138  TŘ v tomto smyslu 

poučit
330

, ţádné ustanovení ovšem neupravuje situaci, kdy k němu nedojde.  Pokud tedy podá 

ve lhůtě dovolání sám, aniţ by soud druhého stupně dostál řádně této poučovací povinnosti, 

vzniká zde problém v tom, ţe obviněnému můţe uplynout lhůta k jeho podání, aniţ by měl 

reálně moţnost toto své pochybení napravit. Nejvyšší soud má tři moţnosti
331

, jak s takovým 

podáním neformálně naloţit (neboť o něm v tomto případě vůbec nerozhoduje, a to ani 

odmítnutím z formálních důvodů
332

) a jen v jednom případě se dostane obviněnému 

dodatečného poučení, ţe je povinen jej podat prostřednictvím obhájce. Ačkoliv by 

k takovému postupu mělo dojít zejména za splnění předpokladů, ţe dovolání má jinak 

obsahové náleţitosti dovolání a ještě neskončila lhůta k jeho podání
333

, nedá se to dle mého 
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názoru povaţovat za jeho povinnost a nic dovolacímu soudu případně nebrání podání zaslat 

příslušnému soudu jako návrh k obnově řízení nebo jako podnět ministru spravedlnosti 

k podání stíţnosti pro porušení zákona. Pokud by tak učinil, obviněný by byl v důsledku 

nedostatečného poučení zbaven moţnosti dovolání podat, a je otázkou, jak by se v této 

hypotetické situaci zachoval Ústavní soud, neboť čistě z formálního hlediska by nebyla 

splněna povinnost vyčerpat všechny prostředky k ochraně svých práv před podáním ústavní 

stíţnosti.
334

 Jisté řešení nabízí vyuţití analogického vyuţití institutu dle § 131 TŘ pro nápravu 

písařských vad a zjevných neprávností per analogiam i pro poučení, podobně jako je moţné 

učinit tak v případě, ţe v rozhodnutí odvolacího nebo stíţnostního soudu chybí poučení o 

délce lhůty k podání dovolání, případně je v něm nesprávně uvedena chyba delší.
335

 Stejný 

postup v § 265d odst. 2 TŘ se uţije i v případě, ţe dovolání podají osoby se samostatným 

obhajovacím právem, pokud jej neučinily prostřednictvím obhájce.
336

 Vzhledem k tomu, ţe 

nejsou na rozdíl od obviněného osobami oprávněnými dovolání podat, je z logiky věci 

vhodným následným postupem Nejvyššího soudu zaslání podnětu příslušnému soudu nebo 

ministru spravedlnosti, byť to zákon nestanoví výslovně. Podání dovolání těchto osob 

prostřednictvím advokáta je nutné za dovolání povaţovat, a proto bude odmítnuto jako 

podané osobou neoprávněnou podle § 265i písm. c) TŘ.
337

  

Nabízí se otázka, zda by neměla být dána moţnost osobám se samostatným 

obhajovacím právem dovolání podat. Vzhledem k tomu, ţe dovolání je vysoce formalizovaný 

opravný prostředek, postrádala by taková právní úprava význam, neboť z logiky věci by i tyto 

osoby musely být zastoupeny advokátem, čímţ by byl popřen základní význam tohoto 

oprávnění, který u řádných opravných prostředků spatřuji v tom, ţe se tyto osoby mohou 

relativně neformálním způsobem domoci přezkumu rozhodnutí učiněných v prvním stupni, 

které se dotýkají osob jim blízkých. U tohoto mimořádného opravného prostředku je obdobná 

diskuse z povahy věci vyloučena. 
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3.3. Další oprávněné osoby 

 

Výčet oprávněných osob dle § 265d TŘ ovšem není konečný. Je-li řízení vedeno proti 

mladistvému, můţe dovolání v jeho prospěch podat i orgán sociálně-právní ochrany dětí, a to 

i proti jeho vůli.
338

 Za menší nedostatek právní úpravy povaţuji skutečnost, ţe dovolání takto 

podané můţe být na rozdíl od jiných opravných prostředků, k jejichţ podání je orgán 

sociálně-právní ochrany dětí oprávněn, vzato tímto orgánem zpět i bez souhlasu mladistvého, 

a to i po uplynutí lhůty k podání dovolání.
339

 Pokud je totiţ jeho souhlas vyţadován v případě 

zpětvzetí návrhu na obnovu řízení, který je moţno podat později znovu, tím spíše by tomu 

mělo být v případě dovolání, jehoţ podání je na rozdíl od prvně uvedeného mimořádného 

opravného prostředku vázáno na propadnou lhůtu, jejíţ navrácení zákon nepřipouští.
340

 

Za obviněného, který byl dle § 55 OZ omezen ve svéprávnosti, mohou navíc dovolání 

podat, a to i proti jeho vůli, jeho obhájce a opatrovník.
341

 Pokud toto dovolání nepodává 

přímo obhájce, mohou je tyto osoby podat pouze jeho prostřednictvím, to samé platí i 

zaměstnance jednající v trestní věci obviněného jménem orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí.
342

  

Poškozený a zúčastněná osoba nejsou osobami oprávněnými dovolání podat, ačkoliv 

některé dovolací důvody se týkají vad, které se jich mohou přímo dotýkat. Můţe se jednat 

např. o situace, kdy výrok o nároku poškozeného nebyl vůbec učiněn s odkazem na § 265b 

odst. 1 písm. k) TŘ
343

, nebo pokud spočívá na chybném posouzení hmotněprávní normy 

s odkazem na § 265b odst. 1 písm. g) TŘ
344

. Uloţení ochranného opatření o zabrání věci 

zúčastněné osobě v rozporu s podmínkami trestního zákoníku zase zakládá vadu podle § 265b 

odst. 1 písm. j) TŘ. Tyto osoby se musejí dle současné úpravy spoléhat na to, ţe dovolání 

proti těmto výrokům podá nejvyšší státní zástupce.
345

 Lze diskutovat nad tím, zda by těmto 
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stranám trestního řízení nemělo být oprávnění podat dovolání v tomto rozsahu umoţněno, 

neboť se nemohou z vlastní vůle dovolat u Nejvyššího soudu přezkumu výroků, které se jich 

přímo dotýkají za situace, kdy právní úprava dovolacích důvodů jejich přezkum z hlediska 

správné aplikace hmotněprávních norem umoţňuje, nicméně pouze z podnětu dovolání jiných 

oprávněných osob. Osobně jsem toho názoru, ţe nikoliv, neboť v případě nároku 

poškozeného je moţné domáhat se jeho přiznání v rámci civilního sporu, kde je mj. moţné 

uplatnit dovolání v rámci OSŘ, nelze ani opomenout skutečnost, ţe rozhodnutí o nároku 

poškozeného nepatří mezi primární účel trestního řízení. Co se zúčastněné osoby týče, je 

potřeba poukázat na to, ţe dovolací důvod směřující proti ochranným opatřením je uplatňován 

velmi sporadicky i samotnými obviněnými
346

, je tedy otázkou, zda by mělo zavedení této 

moţnosti praktický význam. Případný závaţný exces soudů při ukládání tohoto ochranného 

opatření je navíc i řešitelný cestou ústavní stíţnosti, případně podáním podnětu pro podání 

stíţnosti pro porušení zákona.   

 

4. Lhůta a místo k podání dovolání 

 

Základním předpokladem pro to, aby mohl dovolací soud dovolání věcně projednat, je 

jeho včasné podání, v opačném případě jej jako opoţděně podané odmítne.
347

 Je třeba jej 

podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti němuţ dovolání směřuje.
348

 Pokud dojde 

k vydání opravného usnesení na základě § 133 TŘ, začne beţet lhůta k jejímu podání aţ od 

momentu doručení opravného písemného vyhotovení nebo opisu dotčeného rozhodnutí.
349

 

 

4.1. Lhůta pro podání dovolání nejvyšším státním zástupcem 
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Pokud se jedná o běh lhůty k podání dovolání nejvyšším státním zástupcem, který je 

jedinou oprávněnou osobou k jeho podání na straně obţaloby
350

, je nutno pro určení počátku 

jejího běhu vycházet z toho, ţe příslušná rozhodnutí soudu druhého stupně jsou doručována 

státnímu zástupci, který je činný u krajského či vrchního soudu, který jej vydal.
351

 Lhůta pro 

podání dovolání počíná běţet od momentu doručení příslušnému státnímu zástupci, které bylo 

provedeno nejdříve.
352

 To hraje významou roli zejména proto, ţe v rámci trestního řízení 

doručují rozhodnutí státním zastupitelstvím jak soud druhého stupně, tak soud nalézací, a to 

příslušnému státnímu zastupitelství činného u toho daného soudu.
353

 Pokud příslušný státní 

zástupce niţšího státního zastupitelství dospěje k závěru, ţe v dané věci by mělo být 

nejvyšším zástupcem dovolání podáno, zašle celý spis s příslušným návrhem nejvyššímu 

státnímu zástupci, a to do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí, které by podle jeho názoru 

mělo být napadeno tímto mimořádným opravným prostředkem.
354

 

4.2. Lhůta pro podání dovolání obviněným 

 

Co se týče počátku běhu této lhůty u obviněného, je potřeba si pro jeho určení 

uvědomit zákonná pravidla pro doručování jemu a dalším subjektům oprávněných k jeho 

zastupování a rozdílnosti mezi doručováním rozsudku a usnesením, neboť rozhodnutí soudu 

druhého stupně, proti kterým je dovolání přípustné, můţe mít obě tyto formy.
355

 Pokud se 

rozhodnutí doručuje kromě obviněného i jeho obhájci, případně opatrovníkovi nebo 

zákonnému zástupci, běţí lhůta k jeho podání od doručení tomu subjektu, které bylo 

provedeno nejpozději.
356

 Pokud v praxi nastane situace, kdy není těchto osob v době 

vyhlášení rozsudku, jímţ dojde k pravomocnému ukončení věci (např. obviněný neměl 

v řízení obhájce a nebyl dán z ţádných důvodů nutné obhajoby
357

), doručuje se rozhodnutí 

pouze obviněnému, a toto pravidlo tedy není aplikováno, i kdyby následně došlo ke zvolení 

nebo ustanovení obhájce za účelem podání dovolání.
358

 Pokud si obviněný zvolil dva nebo 

více obhájců, je podstatné, kdy bylo rozhodnutí doručeno obhájci zmocněného nebo určeného 
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soudem, pokud ale takového obhájce není (nedošlo k jeho zvolení, ani určení), je pro počátek 

běhu lhůty nutno, aby bylo rozhodnutí doručeno všem obhájcům.
359

  

Má-li napadené rozhodnutí formu rozsudku, je potřeba, aby byl pro účel běhu lhůty 

doručen, neboť zákonná úprava v takovém případě vylučuje náhradní doručení fikcí.
360

 Pokud 

by se snad obviněný vyhýbal doručení takového rozsudku, fakticky tím brání svému obhájci 

moţnost dovolání podat, a to i přesto, ţe takto vyhlášený rozsudek je i přes tuto skutečnost 

pravomocný a vykonatelný.
361

 Pokud se jedná o usnesení, o které se jedná častěji, je takováto 

náhradní forma doručení fikcí přípustná.
362

 Obhájce tedy musí při vypracování podání vzít na 

vědomí skutečnost, ţe zásilka se mohla povaţovat za doručenou dříve, neţ si jí obviněný 

skutečně vyzvedl, neboť v případě uţití institutu náhradního doručení nemá následné další 

doručení ţádnou právní relevanci a pokud si tuto skutečnost neověří např. nahlédnutím do 

spisu, vystavuje se riziku, ţe dovolání podá opoţděně.
363

 Obdobně platí, ţe v případě tzv. 

dvojího doručení (soud např. rozhodnutí doručí jak na místo trvalého bydliště obviněného, tak 

na místo, kde se obviněný pravidelně zdrţuje a pracuje) je pro počátek běhu lhůty podstatné 

to doručení, které proběhlo dříve.
364

 Zvláštní pravidlo se uplatní v řízení vedené proti 

uprchlému obviněnému, kdy k počátku běhu lhůty k podání dovolání dojde vţdy doručením 

dotyčného rozhodnutí jeho obhájci.
365

 

Aplikaci institutu navrácení lhůty, který v určitých případech umoţňuje věcně 

projednat podaný opravný prostředek, ač jej osoba k tomu oprávněná podala opoţděně, zákon 

v případě dovolání zcela vylučuje, a to i ve specifických případech, kdy např. nebyl obviněný 

o moţnosti podat dovolání poučen.
366

 Lze souhlasit s názorem, ţe po marném uplynutí lhůty 

převáţí zájem na právní jistotě a stabilitě rozhodnutí před nápravou vad.
367

 Větší pozornost 

zasluhují hypotetické případy, kdy není obviněný o moţnosti podat dovolání poučen vůbec, 

případně se řídí chybně uvedenou (delší) lhůtou. V případě odvolání nebo stíţnosti trestní řád 

na tyto případy pamatuje
368

, ohledně dovolání taková úprava chybí. V rámci odborné 
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literatury bylo zmíněno řešení spočívající ve vyuţítí ustanovení per analogiam o opravném 

usnesení umoţňující napravovat písařské chyby i zjevné nesprávnosti i na doplnění poučení 

soudu druhého stupně.
369

 Právní mocí takto opraveného usnesení by obviněnému běţela nová 

lhůta k podání dovolání. Ačkoliv lze souhlasit s navrţeným postupem z formální stránky 

(jedná se o přípustnou analogii v trestním právu procesním), mám za to, ţe by zde měl 

převáţit poţadavek na zachování pravomocného rozhodnutí.  

4.3. Místo podání dovolání 

 

Podmínky pro zachování lhůty k podání dovolání mají zvláštní pravidla podle § 265e 

odst. 3 TŘ, a proto se obecná úprava dle § 60 odst. 4 TŘ na dovolání neuţije.
370

 Logika tohoto 

ustanovení vychází z předpokladu, ţe tento mimořádný prostředek by měly v zásadě podávat 

osoby práva znalé, které by měly mít na vědomí, ţe je tak potřeba učinit u soudu, který ve 

věci rozhodoval v prvním stupni.
371

 I přesto jsou stanovena další místa, kde můţe být řádně 

podáno.
372

 Jsou jimi Nejvyšší soud a soud druhého stupně, jehoţ rozhodnutí bylo dovoláním 

napadeno. Pokud je dovolání podáno u odvolacího, resp. stíţnostního soudu, je lhůta 

zachována pouze tehdy, je-li její poslední den podán příslušenému soudu doručeno; 

v opačném případě musí být odmítnuto jako opoţděně podané.
373

 Oproti tomu kdyţ je 

dovolání zasláno na Nejvyšší soud, postačí, ţe je poslední den lhůty odesláno poštou, neboť 

se ve smyslu § 265e odst. 3 TŘ jedná o orgán, který má ve věci rozhodnout.
374

 Je ovšem 

potřeba vzít na vědomí, ţe tímto postupem obhájce obviněného dosáhne pouze prodlouţení 

dovolacího řízení, neboť oba tyto soudy zašlou předmětné podání soudu prvního stupně, kde 

měl být opravný prostředek uplatněn
375

, aby mohly proběhnout úkony, které nezastupitelně 

v rámci řízení o opravném prostředku koná právě soud nalézací.
376

 Pokud je podání 

adresováno správnému soudu, obdobně jako u soudu Nejvyššího postačí, ţe bylo posledním 

dnem odesláno cestou poštovních sluţeb; toto pravidlo je ostatně pro procesněprávní lhůtu 
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typické, jak vyplývá z obecného ustanovení o zachování lhůty v trestním řádu.
377

 De lege 

ferenda je otázkou, zda by podobné privilegující pravidlo nemělo být stanoveno i pro případy, 

kdy je dovolání podáno u soudu druhého stupně. Pokud zákon vychází z předpokladu, ţe jej 

podávají osoby s právním vzděláním, které by měly vědět, na jakém místě má být podání 

učiněno, měla by dle mého názoru platit stejná pravidla, která platí pro podání odeslaná přímo 

na Nejvyšší soud. V obou případech se jedná o stejné zdrţení v rámci řízení o dovolání, a 

proto by měl být postup ohledně těchto dvou srovnatelných situací podobný. Pokud je snad 

dovolání zasláno jinému orgánu (např. státnímu zastupitelství), je pochopitelné, ţe je včas 

podáno jen v případě, ţe je v zákonné lhůtě doručeno příslušnému soudu.
378

  

 

5. Obsahové náležitosti dovolání 

 

Kromě obecných náleţitostí podání
379

 jsou v ustanovení § 265f TŘ vyjmenovány další 

poţadavky, které musí být splněny, aby jej mohl dovolací soud projednat. Jejich největší 

význam spočívá v tom, ţe obsahem podání dovolatel specifikuje, v jakém rozsahu má 

dovolací soud provést svou přezkumnou činnost ve smyslu § 265i odst. 3–5 TŘ.
380

 Trestní řád 

navíc vyţaduje, aby dovolání obsahovalo označení rozhodnutí, proti kterému směřuje; dále 

který výrok, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej dovolatel napadá a konečně, jakého 

rozhodnutí se dovolatel ve svém podání domáhá.
381

 Nejvyšší státní zástupce je navíc povinen 

výslovně uvést, zda mimořádný opravný prostředek podává ve prospěch či neprospěch 

obviněného
382

, coţ má význam zejména v případě, ţe Nejvyšší soud jej shledá důvodným, 

neboť skutečnost, zda dovolací soud shledá opodstatněnými námitky směřující ve prospěch, či 

neprospěch obviněného, má přímý vliv na to, zda bude v novém řízení po zrušení rozhodnutí 

(případně rozsudku Nejvyššího soudu), aplikována zásada zákazu reformationis in peius.
383

 

Velmi důleţité je zároveň označení důvodu, který musí obsahově odpovídat některému 

z uvedených v § 265b TŘ. Co se týče uplatněných důvodů a rozsahu, proti jakým výrokům je 
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dovolání podáváno, lze jej měnit pouze během lhůty k podání dovolání.
384

 Toto pravidlo je 

podstatné zejména z důvodu, ţe Nejvyšší soud je vázán zásadou vázanosti soudu podaným 

opravným prostředkem
385

, a je tedy potřeba, aby bylo po uplynutí lhůty k jeho uplatnění 

postaveno na jisto, v jakém rozsahu spočívá jeho přezkumná činnost, byť zákon z této zásady 

upravuje určité výjimky ve smyslu § 265i odst. 3–5 TŘ. 

 

6. Zpětvzetí dovolání 

6.1. Obecná východiska 

 

Koncepce opravných prostředků v trestním řádu obecně vychází z dispoziční zásady 

vyjadřující, ţe oprávněné osoby je podat se mohou samy rozhodnout, zda tuto moţnost 

vyuţijí.
386

 Toto pravidlo se mj. projevuje i tak, ţe jiţ podaný opravný prostředek lze vzít zpět 

a nejinak je tomu i dovolání. Oproti tomu nepřichází z povahy věci v úvahu institut 

umoţňující, aby se oprávněné osoby práva jej podat předem vzdaly, neboť vzhledem k tomu, 

ţe jeho účelem je urychlení nabytí právní moci rozhodnutí, neměl by v případě mimořádných 

opravných prostředků, kterými jsou napadána rozhodnutí pravomocná, význam.
387

  

Vzít zpět dovolání můţe oprávněná osoba, která jej podala, a to aţ do okamţiku, 

dokud se Nejvyšší soud jako soud dovolací neodebere k závěrečné poradě.
388

 Kdy tak nastane, 

závisí zejména na tom, zda rozhoduje o podaném dovolání ve veřejném, nebo neveřejném 

zasedání.  Zpětvzetí dovolání (pokud mu nebrání některá ze zákonných překáţek
389

) bere na 

vědomí příslušný předseda senátu v návaznosti na tom, u jakého soudu se zrovna nacházel 

spis týkající se dané trestní věci.
390

 Soudní judikatura se ustálila na závěru, ţe odvolání lze 

vzít zpět pouze jako celek, a případné jeho částečné zpětvzetí je proto neúčinné
391

 a v praxi se 

toto rozhodnutí týká stejně i dovolání. Pokud vezme oprávněná osoba dovolání zpět, nemůţe 
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jej jiţ znovu podat, pokud tak učiní, dovolací soud jej bez věcného přezkoumání podle 

korespondujícího ustanovení odmítne.
392

 

6.2. Zpětvzetí dovolání obviněného 

 

Na rozdíl od jeho podání můţe obviněný vzít zpět dovolání sám, aniţ by tak musel 

činit prostřednictvím obhájce, podáním, které musí obsahovat alespoň jeho obecné 

náleţitosti.
393

 Pokud tak činí jeho obhájce, je potřeba, aby tak učinil s jeho výslovným 

souhlasem, coţ lze dovodit z toho, ţe ačkoliv § 41 odst. 2 TŘ umoţňuje obhájci podávat 

jménem obviněného opravné prostředky, toto ustanovení jej neopravňuje k jejich zpětvzetí.
394

 

Za menší nedostatek právní úpravy lze patrně povaţovat to, ţe na rozdíl od úpravy jiných 

opravných prostředků toto zákon nestanoví výslovně
395

, nicméně se nezdá, ţe by bylo v praxi 

jakkoliv zpochybňováno, ţe stejně je potřeba postupovat i zde
396

 (jedná se kaţdopádně o 

námět de lege ferenda zejména pro účel připravované rekodifikace trestního procesu). 

Obdobně se v této věci vyjádřil i Ústavní soud České republiky, kdyţ ve svém nálezu ze dne 

11. 3. 2014, sp. zn. II. ÚS 2427/13 uvádí: „Výslovné vyjádření obviněného o zpětvzetí 

dovolání nemůže nahradit či jinak zaměnit ani obecné ustanovení plné moci udělené 

advokátovi (obhájci), podle kterého je advokát oprávněn využívat opravných prostředků a 

současně i vzdávat se jich, kterážto formulace byla zvolena i v případě vzpomínané plné moci 

ze dne 10. 2. 2012, poněvadž připuštění takového výkladu vede k popření povahy dispozice s 

dovoláním ze strany obviněného a je i v rozporu se samotným smyslem požadavku výslovného 

prohlášení zpětvzetí dovolání, jasně artikulovaným v ustanovení § 265g odst. 1 TŘ.“. Za 

výjimku se dá povaţovat zpětvzetí dovolání obhájcem, pokud je obviněný stíhán jako 

uprchlý
397

, neboť v tomto zvláštním druhu řízení vykonává obhájce práva obviněného v celém 

rozsahu.
398

 Tato skutečnost je mj. reflektována i tak, ţe uprchlý obviněný má právo pro 

případ, ţe přestane být povaţován za uprchlého, poţadovat nové projednání jeho věci
399

, coţ 
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mj. znamená i moţnost v jeho rámci uplatnit opětovně opravné prostředky, a to včetně 

dovolání. 

6.3. Zpětvzetí dovolání nejvyššího státního zástupce 

 

Co se týče dovolání vzatého zpět nejvyšším státním zástupcem, je zde podstatné, zda 

bylo podáno ve prospěch, či neprospěch obviněného. Pokud směřuje pouze v jeho prospěch, 

musí být k tomu, aby jeho zpětvzetí vyvolalo zákonem předepsané účinky, splněny určité 

podmínky. Podle příslušného ustanovení § 265g odst. 1 TŘ se v takovém případě dovolacím 

řízení pokračuje, pokud na tom obviněný trvá. Z gramatického výkladu této věty plyne dle 

mého názoru jednoznačný závěr o tom, ţe obviněný musí své přání na tom, aby se v řízení 

pokračovalo, učinit výslovně (nemělo by tedy postačovat to, ţe se vůbec nevyjádří). Ţádný 

bliţší postup ohledně získání vyjádření obviněného zákon neupravuje, proto je jediným 

blizším vodítkem odborná literatura. Kupř. Šámal k tomu uvádí: „V případě uvedeném pod 

písmenem a) je třeba, aby již předseda senátu (samosoudce) soudu prvního stupně, pokud 

ještě věc nebyla předložena Nejvyššímu soudu, v rámci řízení u soudu prvního stupně (§ 265h 

odst. 2) zjistil, zda obviněný trvá na pokračování řízení o dovolání. Jestliže obviněný nebude 

trvat na tomto pokračování, což je třeba vyjádřit ve formě podání (§ 59), a není-li zde ani 

žádných jiných překážek, rozhodne již předseda senátu soudu prvního stupně usnesením 

o tom, že bere zpětvzetí dovolání na vědomí (§ 265g odst. 2 věta první).“.
400

 Jsem toho názoru, 

ţe by postup předsedy senátu příslušného k vzetí na vědomí zpětvzetí dovolání na vědomí měl 

být upraven v tom smyslu, ţe by měla být stanovena konkrétní přiměřená lhůta, ve které musí 

obviněný podáním vyjádřit, ţe na projednání věci trvá. Stávající stav, kdy není určeno, jak 

dlouho je potřeba na případné vyjádření obviněného vyčkat, a tudíţ závisí na volném uváţení 

přislušného soudu, povaţuji za nedostatek právní úpravy. Pokud obviněný svého práva na 

pokračování řízení vyuţije, je zpětvzetí dovolání sice vzato na vědomí, zároveň je ale 

rozhodnuto, ţe se v řízení o dovolání pokračuje a Nejvyšší soud rozhodne v rozsahu, jako by 

dovolání podal sám obviněný.
401

 Nabízí se otázka, zda by neměl být tento postup uplatněn i 

v případě, pokud je dovolání podáno ve prospěch i neprospěch obviněného, neboť na jeho 

základě můţe teoreticky dojít k vydání rozhodnutí, jímţ bude jeho situace zlepšena. Byť 

obviněný nemůţe sám podat dovolání ve svůj neprospěch, dala by se tato situace vyřešit např. 
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aplikací zásady zákazu reformationis in peius i na tento případ, která by tedy neumoţňovala 

změnu k horšímu pro obviněného, zároveň by ale obviněný mohl „těţit“ z té části dovolání, 

která byla podána v jeho prospěch, pokud by bylo v této části shledáno důvodným.  

Dále je zpětvzetí dovolání nejvyššího státního zástupce ve prospěch obviněného zcela 

neúčinné v případě, ţe dojde v mezidobí od podání dovolání do úkonu, jimţ je vzato zpět, 

k smrti obviněného.
402

 V této situaci tedy nedojde k vydání usnesení, jímţ příslušný předseda 

senátu bere zpětvzetí dovolání na vědomí a v dovolacím řízení se dále pokračuje, jakoby ke 

zpětvzetí vůbec nedošlo.
403

  

 

7. Řízení o dovolání 

 

7.1. Řízení před soudem prvního stupně 

 

Obdobně jako u úpravy odvolání není v rámci řízení o dovolání přípustná 

autoremedura
404

, soudu prvního stupně však přísluší provést některé úkony, neţ je trestní věc 

obviněného předloţena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí. Konkrétně se jedná o soud, který 

meritorně rozhodl ve věci, není relevantní, pokud věc původně řešil soud jiný
405

, např. 

z důvodu změny místní příslušnosti.
406

 Proto je ţádoucí podat dovolání přímo u tohoto soudu, 

neboť jinému orgánu jejich provedení nepřísluší a v případě, ţe je dovolání podané u soudu 

jiného, dochází tím k zbytečným průtahům v řízení.
407

 Ze systematiky příslušného ustanovení 

§ 265h TŘ plyne, ţe úloha příslušného soudu spočívá zejména v provedení těchto úkonů: 

 Kontrola, zda dovolání splňuje obsahové náleţitosti dle § 265f odst. 1 TŘ a 

případné poskytnutí lhůty k jejímu odstranění.
408

 Dovolání, které nesplňuje náleţitosti 

obsahu dovolání, není věcně projednatelné a v případě jeho předloţení dovolacímu 

soudu musí být odmítnuto.
409

 Předseda senátu soudu prvního stupně je povinen 
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v takovém případě poskytnout obviněnému (resp. jeho obhájci) dodatečnou 

čtrnáctidenní lhůtu na doplnění dovolání, a to i v případě, ţe je podáno v blanketní 

formě.
410

 Dle mého názoru je toto řešení problematické, neboť privileguje ty 

obviněné, kteří podali dovolání nesplňující formální náleţitosti, a to z toho důvodu, ţe 

v podstatě dochází k prodlouţení zákonné lhůty k podání dovolání o 14 dní.
411

 Oproti 

tomu obvinění, které podali dovolání formálně bezvadné, jiţ nemohou po uplynutí 

dvouměsíční lhůty rozsah a dovolací důvod nijak měnit. Zatímco v případě řádných 

opravných prostředků (zejm. odvolání) je dána poměrně krátká lhůta k podání 

odvolání ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku soudu prvního stupně
412

, a 

institut dodatečné lhůty k odstranění vad odvolání má tedy význam, v případě velmi 

dlouhé lhůty k podání dovolání tento institut nemá racionální opodstatnění, neboť se 

jedná o dostatečnou časovou rezervu na to, aby obhájce dovolání sepsal a odeslal včas 

i v případě dovolené, nemoci, velkého pracovního vytíţení apod. De lege ferenda jsem 

proto toho názoru, ţe v případě nedodrţení náleţitostí dovolání by neměla právní 

úprava toto pochybení tolerovat, a soud prvního stupně by tedy měl rovnou předloţit 

spisy dovolacímu soudu k příslušnému rozhodnutí.
413

 Ze stejného důvodu pokládám 

za problematický fakt, ţe na rozdíl od lhůty k podání dovolání je navrácení lhůty 

k nápravě náleţitostí dovolání přípustné.
414

 Za předpokladu, ţe by měl být v rámci 

rekodifikace tento institut nápravy vad zachován, jako návrh de lege ferenda bych jako 

uţitečné uvítal vyloučení moţnosti navrácení léto lhůty. 

 Doručení opisu dovolání příslušné straně trestního řízení – dovolání 

obviněného se doručuje nejvyššímu státnímu zástupci a dovolání nejvyššího státního 

zástupce obviněnému a jeho obhájci.
415

 V rámci tohoto úkonu soud rovněţ strany 

upozorní na to, ţe mohou souhlasit s projednáním dovolání v neveřejném zasedání. Na 

případné vyjádření stran ovšem soud nevyčkává a po uplynutí lhůty k podání dovolání 

spisy předloţí dovolacímu soudu k rozhodnutí.
416
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 Zkoumá, zda je na základě podaného dovolání nebo obsahu spisu dán 

předpoklad pro odklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí. Pokud dospěje k závěru, ţe 

takový postup je na místě, předloţí spisy k rozhodnutí k dovolacímu soudu 

k rozhodnutí.
417

 Zákon neobsahuje ţádnou směrnici určující pravidla pro podání 

tohoto návrhu, a závisí tedy zcela na volném uváţení předsedy senátu prvního 

stupně.
418

 Trestní řád stanoví Nejvyššímu soudu 14 denní lhůtu k tomu, kdy je potřeba 

o tomto návrhu rozhodnout. Protoţe v právní úpravě chybí jakékoliv ustanovení, které 

by řešilo případné následky jejího nedodrţení, je nutné povaţovat charakter této lhůty 

za pořádkový. Je však ţádoucí, aby byla dodrţena, a to zejména v případech, kdy se 

následně spisy vrací zpět soudu prvního stupně za účelem dokončení potřebných 

úkonů, neboť tím dochází k neodůvodněným průtahům v řízení bez zavinění 

dovolatele. Pokud jiţ spis u dovolacího soudu zůstává za účelem rozhodnutí o 

dovolání, nemá případné nedodrţení této lhůty podstatný význam, byť je samozřejmě i 

v tomto případě vhodné se takového pochybení pokud moţno vyvarovat.  

7.2. Dovolací soud 

 

O dovoláních rozhoduje zásadně Nejvyšší soud.
419

 Znamená to, ţe má centralizovaný 

devolutivní účinek, neboť o něm bez ohledu na místní příslušnost soudů niţšího stupně 

rozhoduje stejný (vrcholný) orgán soudní soustavy.
420

 Podle článku 92 Ústavy je Nejvyšší 

soud vrcholný orgán soudní moci a jeho úkolem je dohled nad výkonem soudní moci niţšími 

soudy a pomocí opravného řízení cestou mimořádných opravných prostředků se pokoušet 

sjednocovat rozhodovací praxi niţších soudů. Je zde tedy dán širší účel opravného řízení.
421

 

Předpis, který upravuje, jakým způsobem Nejvyšší soud rozhoduje, je zák. o soudech a 

soudcích. Platí základní pravidlo, ţe je o dovolání rozhodováno v senátech
422

, pokud nedojde 

na základě příslušného ustanovení k postoupení věci velkému senátu.
423

 Tak se děje 

v případech, ţe příslušný senát by se měl v rámci otázky týkající se hmotného práva odchýlit 
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od stávající rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, přičemţ platí, ţe je povinen při postoupení 

svůj odlišný právní názor náleţitě odůvodnit.
424

 Pokud se jedná o otázku procesního práva, je 

tento postup moţný za předpokladu, ţe má po právní stránce zásadní význam.
425

 V případě, ţe 

bylo jiţ vydáno stanovisko Nejvyššího soudu, v němţ byl odlišný právní názor vyjádřen, 

senát věc velkému senátu nepředkládá.
426

 Co se sloţení samotného velkého senátu týče, jeho 

obsazení je definováno v § 42 zák. o soudech a soudcích (minimální počet členů je 9, který se 

případně zvyšuje v návaznosti na tom, pokud je počet členů příslušného kolegia vyšší neţ 27).  

 

7.3. Řízení o dovolání před Nejvyšším soudem 

 

Trestní řád stanoví dvě základní formy projednání dovolání – a to buď ve veřejném, 

nebo neveřejném zasedání. § 265r odst. 1 TŘ stanoví základní pravidlo, ţe Nejvyšší soud 

rozhoduje o podaných dovolání ve veřejném zasedání, ledaţe jsou splněny podmínky, za 

kterých můţe rozhodnout i v zasedání neveřejném.  

7.3.1. Veřejné zasedání 

 

V ustanoveních § 265r odst. 2 aţ 7 TŘ jsou obsaţena speciální pravidla pro průběh 

řízení před Nejvyšším soudem, pokud je o dovolání rozhodováno ve veřejném zasedání, která 

mají aplikační přednost před obecnými ustanoveními trestního řádu.
427

 Tak tomu bude 

zejména v případech, kdy hodlá dovolací soud o podaném dovolání rozhodnout rozsudkem ve 

věci samé a to z důvodu, ţe i úprava mimořádných opravných prostředků musí být v souladu 

s ústavněprávním poţadavkem na veřejnou formu vyhlášení rozsudku.
428

 Pokud hodlá 

dovolací soud rozhodnout usnesením, je třeba tuto formu zasedání vyuţít v případě, ţe se 

nejedná o některé z rozhodnutí v § 265r odst. 1 písm. a) a b) TŘ a není dán souhlas 

příslušných stran k projednání v neveřejném zasedání. Teoreticky vzato je moţné v této formě 

učinit i rozhodnutí jiná, u kterých zákon předpokládá rozhodnutí v zasedání neveřejném, 

(neboť formálně je veřejné zasedání pravidelnou formou rozhodnutí o dovolání), nicméně 
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takový postup by byl zcela neúčelný a v rozporu se zásadou procesní ekonomie (to platí 

obzvlášť u usnesení, jímţ jsou dovolání odmítána, neboť nemá dle mého názoru smysl konat 

veřejné zasedání v těch případech, kdy lze pouze na základě studia spisu bez jakékoholiv 

šetření shledat, ţe dovolání nelze vyhovět). K samotným pravidlům lze stručně uvést, ţe 

částečně odpovídají úpravě veřejného zasedání o odvolání. Zcela shodná je úprava o povinné 

přítomnosti státního zástupce odpovídajícího státního zastupitelství
429

 a o nepřítomnosti 

obviněného, který je vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody
430

. V obou případech je také 

upraveno pravidlo o povinné účasti obhájce v případě, ţe je dán důvod nutné obhajoby.
431

 

V podstatě analogická úprava platí i pro samotný průběh veřejného zasedání, kdy sice oproti 

úpravě veřejného zasedání o odvolání chybí výslovné ustanovení řešící případ, kdy není 

přítomen dovolatel
432

, nicméně v praxi platí, ţe i v tomto případě přednese obsah tohoto 

podání předseda senátu nebo jím určený člen senátu.
433

 V odborné literatuře není, patrně 

vzhledem k tomu, ţe tento rozdíl nezpůsobuje ţádné výkladové obtíţe, tento rozdíl nijak 

podrobně rozebírán, nicméně to jistě můţe slouţit jako námět de lege ferenda. Jistou odchylku 

představuje § 265r odst. 5 TŘ v tom smyslu, ţe v případě obtíţí s doručením vyrozumění o 

veřejném zasedání osobě, která můţe být rozhodnutím přímo dotčena, postačuje vyrozumět 

jejího obhájce nebo zmocněnce a pokud není těchto osob, je třeba je k tomuto účelu 

ustanovit.
434

 Nejpodstatnějším rozdílem mezi oběma úpravami je však zcela omezená 

moţnost provádění důkazů.
435

 Zatímco v řízení o odvolání, ve kterém se od účinnosti novely 

č. 265/2001 Sb. výrazně uplatňuje apelační princip
436

 a odvolacímu soudu je výslovně 

umoţněno odchýlit se od skutkového stavu tak, jak jej zjistil nalézací soud
437

, dovolací soud 

je zjištěným skutkovým stavem vázán a v zásadě mu nepřísluší přezkoumávat správnost a 

úplnost provedeného dokazování ani hodnocení důkazů soudů niţších stupňů.
438

 Nastane-li 
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situace, ţe je v řízení o dovolání zjištěna vada v důkazním řízení takového rozsahu, ţe je tím 

způsobeno porušení práva obviněného na spravedlivý proces
439

, jedná se vzhledem 

k omezenému rozsahu dokazování vţdy o neodstranitelnou vadu, a je tedy třeba taková 

rozhodnutí zrušit a trestní věc obviněného přikázat soudům niţšího stupně k novému 

projednání a rozhodnutí. Omezené dokazování je moţné provádět pouze v případě, ţe je to 

nutné pro rozhodnutí o dovolání – to znamená, ţe jej moţné provést je pouze v návaznosti na 

obsah dovolání, a to pouze za účelem přezkoumání napadeného rozhodnutí (slouţí buď 

k ověření výsledku původního řízení, nebo zpochybnění správnosti napadeného rozhodnutí a 

řízení mu předcházejícího).
440

 

7.3.2. Neveřejné zasedání 

 

Byť je veřejné zasedání pravidelnou formou řízení o dovolání
441

, v soudní praxi forma 

drtivě převaţuje právě neveřejná forma, a to s ohledem na skutečnost, ţe většina podaných 

dovolání je odmítána dle § 265i odst. 1 TŘ.
442

 Co se týče průběhu neveřejného zasedání, uţijí 

se pro absenci speciální úpravy obecná pravidla obsaţené v ustanoveních § 240–244 TŘ.
443

 

Konkrétně lze tuto formu uţít v následujících případech: 

 pokud se rozhoduje o odmítnutí dovolání dle § 265i odst. 1 TŘ 

V případech odmítnutí dovolání ze zcela formálních důvodů (§ 265i odst. 1 písm. a) aţ 

d) TŘ se jedná o obdobnou úpravu, jako u odvolání
444

, ve zbylých případech se jedná 

o odmítnutí z důvodů, ţe dovolání nelze zjevně vyhovět a toto skutečnost je seznatelné 

jen na podkladě spisového materiálu
445

, a proto jakákoliv součinnost dovolatele 

v případném veřejném zasedání postrádá význam.  

 Pokud je vydáno kasační rozhodnutí
446

, kterým je zároveň věc 

příkázána k novému projednání a rozhodnutí
447

, je-li zřejmé, ţe vadu nelze odstranit 
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ve veřejném zasedání. Protoţe právní úprava odkazuje na § 265l odst. 2 TŘ, lze 

v neveřejném zasedání vydat i rozhodnutí, jímţ je soudům niţších stupňů přikázáno 

doplnit chybějící nebo neúplný výrok.
448

 Podmínka o neodstranitelnosti vad je dle 

mého názoru např. splněna v podstatě vţdy u naplnění dovolacích důvodů § 265b odst. 

1 písm. a) – d) TŘ, neboť představují závaţné procesněprávní vady, které lze zhojit 

pouze tak, ţe bude část řízení těmito důvody postiţená opakována. Dále se bude 

patrně jednat o případy, pokud je rozhodnutí zrušeno z důvodu porušení práva na 

spravedlivý proces (tak tomu např. u závaţných chyb při dokazování
449

, porušení 

některých procesněprávních zásad
450

 apod.). O neodstranitelnou vadu půjde také vţdy 

v případech, pokud se ukáţe jako nutné doplnit k jejímu odstranění dokazování, neboť 

dovolací soud tímto způsobem vadu odstranit nemůţe, a to vzhledem k jeho 

omezenému oprávnění důkazy provádět.
451

 

 V případě jiných rozhodnutí, pokud s tím souhlasí obviněný a nejvyšší 

státní zástupce. V praxi se můţe jednat např. o rozhodnutí o zamítnutí odvolání nebo 

rozhodnutí soudu ve věci samé ve formě usnesení.
452

 Souhlas je zjišťován jiţ v rámci 

úkonů soudu prvního stupně před tím, neţ je spis předloţen dovolacímu soudu 

k rozhodnutí.
453

 K udělení souhlasu nestanoví zákon ţádnou lhůtu, proto je z tohoto 

důvodu potřeba vycházet z toho, ţe v případě, ţe některá ze příslušných stran souhlas 

neudělí (za nejvyššího státního zástupce tak můţe učinit pověřený státní zástupce 

Nejvyššího státního zastupitelství
454

), platí, ţe nebyl dán, a nemůţe tedy dojít 

k rozhodnutí ve formě neveřejného zasedání pouze na základě § 265r odst. 1 písm. c) 

TŘ. Vzhledem k tomu, ţe právní úprava nijak nepravuje moţnost zpětvzetí takového 

souhlasu, domnívám se, ţe tak učinit pravděpodobně nelze (opačný závěr by byl 

odůvodnitelný pouze analogickou aplikací ustanovení o zpětvzetí dovolání obdobným 

způsobem, jakým se dovozuje moţnost zpětvzetí prohlášení o tom, ţe obviněný trvá 
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na projednání jeho trestní věci
455

), byť by jako námět de lege ferenda mohlo být 

zváţeno, zda by tak nemělo být umoţněno písemným podáním během lhůty k podání 

dovolání, neboť během ní lze měnit i jeho samotný obsah a důvody.
456

 Po předloţení 

spisů k Nejvyššímu soudu by moţnost takového postupu byla samozřejmě neţádoucí. 

 

7.4. Odklad a přerušení výkonu rozhodnutí 

 

Povaha dovolání jako opravného prostředku mimořádného se mj. provevuje tím, ţe 

jeho uplatnění na rozdíl od odvolání nemá odkladný účinek, a tedy jím napadená rozhodnutí 

je moţné vykonat i přesto, ţe byla touto cestou napadena. Institut odkladu a přerušení výkonu 

rozhodnutí představuje výjimku z tohoto pravidla umoţňující dovolacímu soudu za určitých 

podmínek výkon jiţ pravomocných rozhodnutí odloţit, či přerušit, v návaznosti na tom, zda 

jiţ výkon povinností vymezených v napadeném rozhodnutí byl zahájen, či nikoliv. Jedná se 

zejména o uloţené trestní sankce, můţe se ale týkat i výroků jiných, např. ohledně nároku 

poškozeného.
457

  

Příslušným orgánem k tomuto rozhodnutí je vţdy předseda senátu, který byl v dané 

věci přidělen ke konečnému rozhodnutí o dovolání.
458

 Pokud rozhoduje na návrh předsedy 

senátu prvního stupně, vydává rozhodnutí vţdy – jak negativní, tak pozitivní.
459

 Pokud není 

takový návrh podán, je takové rozhodnutí výhradně na volné úvaze předsedy senátu, pokud 

podmínky k takovému rozhodnutí splněny dle něj nejsou, ţádné rozhodnutí se nevydává
460

, 

tento postup je potom stručně odůvodněn v usnesení s odkazem na výsledek dovolacího 

řízení.
461

 Trestní řád neobsahuje ţádné pravidlo, za jakých podmínek je moţné takto do 
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vykonatelnosti pravomocných rozhodnutí zasáhnout, určitá pravidla musela být proto 

dovozena aţ rozhodovací praxí.
462

 Stručně řečeno by se k tomuto řešení mělo přistupovat za 

situace, kdy je na základě studia spisového materiálu a obsahu podaného dovolání 

pravděpodobné, ţe dovolací soud později takovému dovolání vyhoví, protoţe bude shledáno 

důvodným, a případný výkon rozhodnutí by se proto stal nepřípustným.
463

 S ohledem na těţko 

odčinitelné následky výkonu rozhodnutí je takový postup vhodný zejména v případě, ţe byl 

napadeným rozhodnutím uloţen nepodmíněný trest odnětí svobody.  

Odklad či přerušení výkonu trvá aţ do té doby, neţ soud rozhodne o samotném 

dovolání. Protoţe usnesením o odloţení nebo přerušením výkonu rozhodnutí není nijak 

předjímáno, jak Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodne
464

, není vyloučeno, ţe nakonec 

nebude dovolání shledáno důvodným, a bude proto potřeba pokračovat ve výkonu rozhodnutí, 

které nakonec zůstalo dovoláním nedotčeno.
465

 Úkony směřující k výkonu rozhodnutí 

v takovém případě obstarává předseda senátu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, po 

vrácení spisu na příslušný soud.
466

 

7.5. Potřebné šetření 

 

§ 265o odst. 2 TŘ stanoví pro případ, kdy je potřeba objasnit nějakou okolnost pro 

účely rozhodnutí o dovolání, moţnost předsedy senátu dovolacího senátu provést potřebné 

šetření.
467

 Zákonná úprava rovněţ umoţňuje, aby jej na jeho ţádost provedl jiný orgán činný 

v trestním řízení (např. soud niţšího stupně nebo policejní orgán).
468

 Základním účelem je 

zajištění důkazního materiálu potřebného pro rozhodnutí o dovolání, např. můţe být v jeho 

rámci zjišťováno, zda odvolání podané obviněným v dané trestní věci lze povaţovat za včas 

podané.
469

 Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu lze dále příkladmo uvést např. šetření za 

účelem opatření úmrtního listu obviněného ke zjištění, kdy obviněný zemřel, pokud je 
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dovolání podáno nejvyšším státním zástupcem z důvodu, ţe trestní stíhání bylo proti 

obviněnému vedeno, ačkoliv byl dán důvod jeho nepřípustnosti dle § 11 odst. 1 písm. e) 

TŘ.
470

 Dále je tento institut např. moţné vyuţít za účelem ověření, zda se obviněný včas a 

z váţného důvodu omluvil z účasti na veřejném zasedání o odvolání, pokud bylo i tak konáno 

v jeho nepřítomnosti, čímţ je dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) TŘ, a to 

dotazem na ošetřujícího lékaře obviněného.
471

 V rámci šetření je dále moţné v naléhavých 

případech vyuţít zajišťovacích institutů v hlavě čtvrté trestního řádu (§ 67 – 88a TŘ).
472

 

Zatčení obviněného a jeho vzetí do vazby je moţné pouze za splnění dvou kumulativních 

podmínek. Je potřeba, aby tento postup navrhl nejvyšší státní zástupce v dovolání podaném 

v neprospěch obviněného a dovolací soud takový postup povaţuje za nezbytný s ohledem na 

závaţnost trestného činu obviněného a naléhavost vazebních důvodů.
473

 Z těchto zákonných 

předpokladů vyplývá, ţe k takovému postupu by v dovolacím řízení mělo docházet zcela 

výjimečně. 

7.6. Některé zásady řízení o dovolání 

 

Obdobně jako v řízení o odvolání, je i řízení o tomto mimořádném opravném 

prostředku ovládáno zásadou zákazu reformationis in peius a beneficia cohaesionis.  

7.6.1. Zákaz reformationis in peius 

 

Pravidlo, které se s výjimkou právní úpravy odporu a částečně obnovy řízení
474

 uţije 

ve všech řízeních o opravných prostředcích, zakazuje v určitých případech, aby došlo 

v důsledku jejich uţití ke změně postavení obviněného k horšímu, a to jak v rozhodnutí ve 

věci samé
475

, tak v případném novém řízení po přikázání věci po jeho novém projednání
476

. 

Základní podmínkou pro to, aby došlo k aplikaci této zásady je, aby bylo napadené rozhodnutí 

zrušeno výhradně z důsledku dovolání podaného v jeho prospěch. Pokud dovolání podal 
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pouze obviněný, je zde situace jednoduchá, neboť ten dovolání ve svůj neprospěch podat 

nemůţe.
477

 Dovolání nejvyššího státního zástupce oproti tomu můţe být podáno i 

v neprospěch obviněného
478

, z tohoto důvodu je proto označení této skutečnosti jednou z jeho 

povinných obsahových náleţitostí.
479

 Z tohoto důvodu je podstatné, aby dovolací soud ve 

výroku kasačního usnesení přesně uvedl, z podnětu kterých dovolání bylo rozhodnutí zrušeno 

– pokud se tomu tak stalo z podnětu jak dovolání obviněného, tak nejvyššího státního 

zástupce podaného v neprospěch obviněného, výše uvedená zásada se neuplatní.
480

 Poměrně 

zajímavým případem je situace, kdy je dovolání podáno jak ve prospěch, tak neprospěch 

obviněného, v takovém případě je potřeba přihlédnout k tomu, ve kterých částech bylo 

dovolání shledáno důvodným.
481

 Uplatnění tohoto zákazu zároveň závisí i na tom, zda bylo 

v prospěch, či neprospěch obviněného vedeno i řízení o odvolání. Pokud odvolací soud 

rozhodoval pouze na podkladě odvolání obviněného, nemůţe dojít ke změně v jeho 

neprospěch ani v případě, ţe dovolací soud shledá důvodným dovolání, které bylo nejvyšším 

státním zástupcem podáno v jeho neprospěch.
482

 Změnu v neprospěch obviněného je potřeba 

posuzovat z objektivního hlediska, coţ znamená, ţe podstatné je kritérium konečného 

výsledku pro obviněného v novém rozhodnutí
483

, netýká se tedy řízení samotného (např. 

dokazování, upřesnění popisu skutku, pokud se tím nijak nemění právní kvalifikace, ani 

uloţená sankce
484

 apod.). Při zhodnocení výsledku nepostačuje mechanické porovnání 

trestních sazeb, ale je nutno posuzovat výsledek z hlediska případného následku pro 

obviněného v celém rozsahu rozhodnutí.
485

 Protoţe se tato zásada analogickým způsobem 

uplatní i při úpravě odvolání, nabízí se otázka, zda by nemělo být porušení této zásady jedním 

z důvodu dovolání podle § 265b TŘ. I kdyţ by de lege ferenda bylo porušení této 

procesněprávní zásady dle mého názoru vhodné jako důvod dovolání výslovně uvést, lze tento 

nedostatek právní úpravy překlenout ustálenou judikaturou Ústavního soudu, jenţ tuto zásadu 
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zahrnul do práva na spravedlivý proces, a proto je dovolací soud povinen ji respektovat bez 

ohledu na úpravu dovolacích důvodů.
486

 

7.6.2. Beneficium cohaesionis 

 

Zásada tzv. dobrodiní souvislosti představuje výjimku z pravidla, ţe rozhodnutí a 

řízení jim přecházející napadená dovoláním podléhají věcnému přezkumu pouze ohledně 

osob, které opravný prostředek uplatnily.
487

 Hlavním účelem daného institutu je umoţnit za 

splnění určitých podmínek změnu či zrušení rozhodnutí ve prospěch osoby, která dovolání 

nepodala, nebo jej ani podat nemohla
488

 – neboť s ohledem na znění § 261 TŘ je moţná 

změna i ve prospěch zúčastněné osoby, která není oprávněna dovolání podat.
489

 Dovolací 

soud je povinen tuto zásadu uplatnit z úřední povinnosti, dovolatel se tedy jejího uţití vůbec 

nemusí domáhat.
490

 Základním předpokladem je existence společného důvodu zrušení 

rozhodnutí (nebo i předcházejícího vadného řízení
491

), kdy v takovém případě přichází 

v úvahu zrušení příslušných rozhodnutí ohledně všech osob, kterým tento společný důvod 

svědčí, bez ohledu na to, zda opravný prostředek uplatnily. Společný důvod musí být dán 

objektivně, to znamená, ţe se netýká individuality obviněného.
492

 Můţe se jednat např. o 

případy, kdy ve věci rozhodl soud, který byl nesprávně obsazen ve smyslu § 265b odst. 1 

písm. a) TŘ, neboť tato skutečnost se zásadně týká všech spoluobviněných, případně 

zúčastněné osoby. Obdobně je potřeba postupovat i v případě, ţe chybné právní posouzení 

skutku se ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) TŘ se týká i jiného spoluobviněného.
493

 Tak tomu 

bude v případě, ţe některá ze skutečností, která má vliv na právní posouzení skutku, svědčí i 

spoluobviněným, kteří dovolání nepodali.
494

 Stejně tak je moţné tuto zásadu uplatnit 

v případě, ţe soudy niţších stupňů chybně rozhodly o nároku poškozeného, pokud se zjištěná 

hmotněprávní vada týká i jiného spoluobviněného, který si dovolání proti tomuto výroku 
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nepodal.
495

 Oproti tomu pokud dovolací soud rozhodne tak, ţe je dán důvod dovolání podle § 

265b odst. 1 písm. b) TŘ z důvodu, ţe je některý z členů soudního senátu vyloučen z důvodu 

podjatosti, je dle mého názoru nutno posoudit existenci důvodu vyloučení u kaţdé osoby 

individuálně, neboť např. poměr člena soudního senátu k jednomu obţalovaných nebo jeho 

obhájci (např. z důvodu, ţe se jedná o příbuzné), se nijak nemusí týkat spoluobţalovaných, a 

proto tuto zásadu nelze v tomto případě aplikovat. Pokud je napadené rozhodnutí rušeno 

z důvodu chybného hmotněprávního posouzení skutku, nelze tuto zásadu aplikovat ani 

v případě, ţe skutkové okolnosti, na jejichţ základě bylo rozhodnutí ohledně některého 

spoluobviněných zrušeno, nemají ţádný vztah ke spoluobviněným, kteří dovolání nepodali.
496

  

 

7.7. Řízení po přikázání věci 

 

Je-li dovolání vyřízeno tak, ţe je věc obviněného vrácena soudu (nebo výjimečně 

státnímu zástupci) k novému projednání a rozhodnutí věci, je dotyčný orgán činný v trestním 

řízení vázán pravidly vymezenými v § 265s TŘ. Nové řízení je potřeba provést pokaţdé, kdy 

dovolací soud shledá dovolání důvodným a Nejvyšší soud neshledá podmínky pro to, aby 

vydal rozhodnutí ve věci samé v celém rozsahu zrušení rozhodnutí, pročeţ je ve věci nutné 

znovu rozhodnout, neboť pouze kasačním výrokem nedošlo k odstranění zjištěných vad.
497

 

Orgán činný v trestním řízení, jemuţ byla věc vrácena k novému projednání a 

rozhodnutí, je vázán právním názorem, který ve svém rozhodnutí vyslovil Nejvyšší soud
498

, 

přičemţ tato povinnost stíhá i další orgány činné v trestním řízení, pokud o věci opětovně 

rozhodují, typicky se tato povinnost vztahuje na odvolací soud, pokud byla věc vrácena soudu 

prvního stupně.
499

 Obdobné pravidlo stanoví trestní řád i u odvolání
500

, stíţnosti
501

 a stíţnosti 

pro porušení zákona
502

. Právním názorem se rozumí stanovisko dovolacího soudu k otázkám 

aplikace a interpretace norem hmotného a procesního práva, které mají význam z hlediska 
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rozhodování v trestních věcech.
503

 Jiţ jednou vyslovený právní názor zavazuje i dovolací soud 

samotný, a to bez ohledu na to, jestli došlo ke změně sloţení senátu, který ve věci původně 

rozhodl.
504

 Výjimku z pravidla vázanosti právním názorem představuje situace, kdy v novém 

řízení dojde k takové změně skutkového stavu, ţe jiţ nemůţe být jeho podkladem.
505

 Pokud 

dojde ze strany dotčených orgánů k porušení tohoto pravidla a nerespektování závazného 

právního názoru, je tato situace řešitelná nařízením příslušenému soudu, aby o věci opětovně 

rozhodl v jiném sloţení senátu, nebo i přikázáním věci k rozhodnutí jinému soudu, neboť je to 

jeden z důleţitých důvodů, který uplatnění tohoto institutu představující jistou formu zásahu 

do práva na zákonného soudce, umoţňuje.
506

 

V kasačním rozhodnutí můţe rovněţ být příslušnému orgánu činnému v trestním 

řízení nařízeno provést určité procesní úkony.
507

 Není ovšem vázán příkazy o tom, jak mají 

být určité důkazy hodnoceny, obdobně jako v případě kasačního rozhodnutí soudu 

odvolacího.
508

 Jistou výjimku dle mého názoru představuje situace, pokud dojde ke zrušení a 

přikázání věci v důsledku závaţných chyb v dokazování způsobující porušení práva na 

spravedlivý proces, obzvlášť za situace, kdy je důvodem kasačního rozhodnutí zjevně 

nelogické hodnocení důkazů soudy niţšího stupně.
509

 

Pokud bylo rozhodnutí zrušeno jen v důsledku dovolání podaného ve prospěch 

obviněného, jsou příslušné orgány činné v trestním řízení zároveň povinny v novém řízení 

respektovat zásadu zákazu reformationis in peius.
510

 

 

8. Rozhodnutí o dovolání 
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S výjimkou případů, kdy se podání adresované dovolacímu soudu vůbec nepovaţuje 

za dovolání
511

, vzniká Nejvyššímu soudu po předloţení spisu soudem prvního stupně 

povinnost o něm rozhodnout. 

8.1. Odmítnutí 

 

Před tím, neţ je napadené rozhodnutí podrobeno přezkumné činnosti ve smyslu § 265i 

odst. 3–5 TŘ, dovolací soud z úřední povinnosti zkoumá, zda není dán některý z důvodů 

k odmítnutí dovolání.
512

 Taxativní výčet případů, ve kterých je Nejvyšší soud povinen takové 

rozhodnutí učinit, je uveden v § 265i odst. 1 TŘ, z nichţ pod písmeny a) aţ d) jsou obsaţeny 

případy výslovně formální, ohledně důvodů odmítnutí dovolání e) a f) lze dle mého názoru 

hovořit částečně i o přezkumu věcném.  

Usnesení, jímţ Nejvyšší soud dovolání odmítá, má stanovené náleţitosti v § 265i odst. 

2 TŘ, představující úpravu speciální vůči obecnému ustanovení o odůvodnění usnesení
513

, je 

tak umoţněn jeho stručnější rozsah. Jeho těţištěm bude zejména zdůvodnění, na základě 

jakých okolností bylo podané dovolání odmítnuto.
514

  

8.1.1. Pro nepřípustnost 

 

Dovolání lze podat pouze proti taxativně uvedeným pravomocným rozhodnutím soudů 

druhého stupně ve věci samé, u nichţ to zákon připouští.
515

 Z toho lze dovodit, ţe jakákoliv 

jiná rozhodnutí (např. o zajištění osob nebo věcí
516

, či v řízení vykonávacím
517

) nemohou 

zaloţit přezkumnou činnost dovolacího soudu. Příkladmo lze uvést dále např. případy, kdy je 

dovolání podáno proti rozhodnutí soudu prvního stupně
518

, nebo kdy je podáno proti té části 
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rozhodnutí, kterou nepřezkoumával (a ani tak učinit nemusel) odvolací nebo stíţnostní 

soud
519

.  

8.1.2. Pro podání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b TŘ 

 

Tento důvod odmítnutí dovolání spočívá v tom, ţe dovolatel podá dovolání z jiného 

důvodu, neţ jsou ty, které jsou obsaţeny v uvedeném taxativním výčtu. Důraz je zde kladen 

na to, ţe nepostačuje, aby byl důvod dovolání vymezen jen formálně, vytýkané vady musí 

alespoň jednomu z dovolacích důvodů odpovídat i věcně.
520

 Odmítnout podané odvolání takto 

nelze v případě, ţe vedle důvodů právně irelevantních, je vedle nich alespoň jeden z nich 

uplatněn ve smyslu odpovídajícího ustanovení.
521

 V praxi se lze nejčastěji setkat s tím, ţe 

dovolatelé uplatňují ve svých podáních námitky skutkového charakteru a podřazují je pod 

důvod § 265b odst. 1 písm. g) TŘ.
522

 Jak bylo jiţ popsáno v příslušné kapitole, lze se setkat 

s podáními, kdy vytknuté vady odpovídájí jinému důvodu dovolání, neţ tomu, který byl 

formálně uplatněn. Zde se omezím na zrekapitulování zásady, ţe uplatněný dovolací důvod 

by měl být posuzován z hlediska materiálního, a dovolání tedy posouzeno podle toho, 

kterému z dovolacích důvodů vytknuté vady skutečně odpovídají.  

8.1.3. Z dalších formálních důvodů 

 

Jedná se o dovolání podané opoţděně
523

, osobou neoprávněnou
524

, osobou, která ho 

znovu podala, kdyţ ho předtím výslovně vzala zpět
525

, nebo nesplňuje-li podané dovolání 
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jeho obsahové náleţitosti
526

. Tato ustanovení dle mého názoru nevyvolává ţádné potíţe při 

jeho aplikaci. Směřuje na situace, kdy dovolání nemůţe být projednáno z důvodů, které 

vyplývají přímo z návětí příslušného ustanovení, a nepotřebují tedy dle mého názoru bliţší 

vysvětlení. Blíţe k jednotlivým institutům viz jednotlivé kapitoly práce. 

8.1.4. Pro zjevnou neodpostatněnost dovolání 

 

Pokud není v konkrétním případě dán důvod k postupu podle některého z ustanovení 

a) – d), zaměří se dovolací soud na to, zda nelze dovolání odmítnout jako zjevně 

neodpostatněné.
527

 Jedná se o zjevnou obdobu podobného instutu v řízení o ústavní 

stíţnosti
528

, jehoţ účelem je zajistit efektivní rozhodovací činnost Nejvyššího soudu, a 

zabránit tak jeho přetíţení.
529

 V komentářové literatuře obecně panuje shoda na tom, ţe tuto 

okolnost je potřeba vţdy posoudit individuálně v konkrétní věci podle samotného obsahu 

dovolání.
530

 Z této skutečnosti plyne, ţe zjevná neodpostatněnost je pojem poměrně volným, 

např. Šámal k tomu uvádí: „Je zcela zřejmé, že dovolání nemůže být úspěšné. Tak tomu bude 

zpravidla tam, kde je již z obsahu dovolání a z příslušného spisu dostatečně patrné, že 

rozhodnutí nebo jemu předcházející řízení netrpí vytýkanými vadami, popřípadě lze z návrhu 

dovolatele na rozhodnutí dovolacího soudu zjistit, že takovému návrhu nelze vyhovět 

a rozhodnutí, jehož se dovolatel domáhá, nelze v dovolacím řízení ani v následném řízení 

v dané věci učinit.“.
531

 Soudní judikatura dovozuje, ţe by tak tomu mělo být zejména 

v případech, kdy námitky v dovolání uplatněné jsou jejich pouhým opakováním, neboť se 

s nimi soudy niţších stupňů přesvědčivě vypořádaly a Nejvyšší soud se s takovým 

vypořádáním ztotoţňuje.
532

 Při výkladu tohoto pojmu lze rovněţ vycházet z odpovídající 

rozhodovací praxe soudu Ústavního.
533

 Jak jsem jiţ předeslal, nepovaţuji tento důvod 
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odmítnutí dovolání za čistě formální. Zajímavé je poukázat na vztah mezi zjevně 

neodpodstatněným a nedůvodným dovoláním. Byť je základní rozdílem to, ţe v případě 

prvním neprovádí dovolací soud přezkumnou činnost ve smyslu § 265i odst. 3–5 TŘ, je třeba 

poukázat na skutečnost, ţe v praxi tyto pojmy často splývají a hranice mezi nimi není zcela 

jasná. Jako příkladem mohou slouţit některá z rozhodnutí vydaná Nejvyšším soudem 

v poslední době. Např. ze struktury usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 2. 

2017, sp. zn. 6 Tdo 1588/2016 plyne, ţe poté, co nezjistil ani jeden z důvodů odmítnutí 

dovolání dle § 265i odst. 1 písm. a) aţ d) TŘ, zabýval se následně důvodností dovolání a poté, 

co se s těmi námitkami, které shledal uplatněné právně relevantně, neztotoţnil, odmítl jej jako 

zjevně neopodstatněné. Z výše uvedených důvodů proto nemohu souhlasit s tvrzením, ţe se 

jedná o důvod odmítnutí čistě formálního charakteru. Jistým způsobem se tedy jedná o 

přezkum meritu věci, byť samozřejmě ve zjednodušené formě. Největší význam má proto dle 

mého názoru institut zjevné neopodstatněnosti v moţnosti vypořádat se s námitkami 

dovolatelů v neveřejném zasedání i bez souhlasu stran trestního řízení
534

, coţ dle mého názoru 

výrazně napomáhá k předcházení přetíţení dovolacího soudu, ke kterému by reálně mohlo 

dojít, pokud by byl dovolací soud povinen v těchto případech nařizovat zasedání veřejné. 

8.1.5. Je-li zcela zřejmé, že projednání dovolání by nemohlo zásadně ovlivnit 

podstavení obviněného a otázka, která má být z podnětu dovolání řešena, není po 

právní stránce zásadního významu 

 

Specifičnost mimořádných opravných prostředků spočívá mj. v tom, ţe umoţňují 

průlom do jiţ pravomocných rozhodnutí, která by měla jinak v zásadě zůstat nezměnitelná.
535

 

Tuto skutečnost reflektuje v příslušném ustanovení i Listina základních práv a svobod
536

 

tvořící součást ústavního pořádku ČR.
537

 Tento důvod odmítnutí dovolání lze tedy chápat jako 

určitou protiváhu, která za určitých předpokladů umoţňuje dovolacímu soudu ponechat 

napadená rozhodnutí v platnosti (vychází se zde z právního zájmu na stabilitě soudních 

rozhodnutí, která jiţ nabyla právní moci
538

), byť lze námitkám ve formálně bezvadném 

dovolání přiznat opodstatnění, a proto nepřipadá v úvahu jejich odmítnutí podle § 265i odst. 1 
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písm. a) – e) TŘ.
539

 Příslušné ustanovení trestního řádu stanoví dvě základní podmínky, které 

musí být kumulativně splněny, aby mohl dovolací soud takto rozhodnout. Zaprvé případné 

projednání dovolání nesmí zásadně ovlivnit postavení ovlivněného. Je tedy potřeba uváţit, 

jakým způsobem by dovolací soud rozhodl, shledal by snad dovolání důvodným a napadené 

rozhodnutí by zrušil.
540

 Pokud by se i v takovém případě situace obviněného po případném 

zásahu Nejvyššího soudu nijak zásadně nemohla změnit (ať v jeho prospěch, či neprospěch), 

je splněna tato podmínka. V případě chybného hmotněprávního posouzení se můţe jednat 

např. o situaci, kdy obviněný svým jednáním naplnil jiný alternativní znak skutkové podstaty 

trestného činu, za jehoţ spáchání byl uznán vinným, který je stejně závaţný jako zákonný 

znak uvedený v napadeném rozhodnutí.
541

 Ve světle výše uvedeného se nabízí otázka, zda má 

skutečný význam závěr, podle kterého se obviněný můţe v rámci řízení o dovolání domáhat 

příznivějšího důvodu zproštění obţaloby.
542

 Dle mého názoru se jedná o typickou situaci, 

která nemá na postavení obviněného sebemenší vliv, a zrušení jiţ pravomocného 

zprošťujícího rozsudku jen z tohoto důvodu shledávám v rozporu se zásadou, na které je 

ustanovení § 265i odst. 1 písm. f) TŘ vybudováno – a to zájmem na zachování pravomocných 

rozhodnutí. Jako druhou podmínku zákon stanoví, ţe otázka, která má být z podnětu dovolání 

řešena, není po právní stránce zásadního významu. Tak tomu bude v případě, je-li otázka jiţ 

rozhodovací praxi vyřešena a nepůsobí ţádné výkladové potíţe (je odvolacími soudy 

rozhodována jednotně).
543

 

8.2. Věcný přezkum Nejvyššího soudu 

 

Neshledá-li dovolací soud ţádný důvod k odmítnutí dovolání, podrobí napadené 

výroky rozhodnutí a řízení napadené části rozhodnutí předcházející věcnému přezkumu. 

Obdobně jako u úpravy odvolání se zde uplatní princip vázanosti soudu obsahem podaného 

opravného prostředku, coţ znamená, ţe dovolací soud podrobuje věcnému přezkumu pouze ty 
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výroky (a v návaznosti na to i předcházející řízení), proti nimţ bylo podáno dovolání.
544

 

Pokud bylo dovolání podáno proti části rozhodnutí, které se týká jen některé z osob, o nichţ 

bylo rozhodnuto týmţ rozhodnutím, je dále přezkum (aţ na dále zmíněnou výjimku) omezen 

pouze na osobu, jíţ se část rozhodnutí a předcházející řízení týká
545

 – jedná se v tomto smyslu 

zcela o analogickou úpravu k odvolání.
546

 Můţe se jednat např. o situaci, kdy z více 

spoluobviněných podá dovolání pouze jeden z nich do výroku, který se bezprostředně dotýká 

pouze jej, nebo nejvyšší státní zástupce podá dovolání pouze ve vztahu k některému z nich.
547

  

Dále je přezkum limitován tak, ţe zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí se přezkoumávaná 

pouze z hlediska uplatněných dovolacích důvodů.
548

 Zákonná úprava nicméně upravuje 

několik výjimek, kterými je zaloţena povinnost Nejvyššího soudu provést přezkum 

napadených rozhodnutí v širším rozsahu, neţ se domáhá dovolatel, a to z úřední povinnosti – 

podané dovolání se tedy aplikaci těchto pravidel domáhat nemusí.
549

 

 pokud vady dovoláním nenapadených výroků by mohly mít vliv na 

správnost výroků, proti nimţ bylo dovolání podáno, je potřeba k nim přihlíţet.  Je zde 

tedy dána podmínka, ţe výroky musí spolu věcně nějakým způsobem souviset.
550

  

 povinnost dovolacího soudu přezkoumat v návaznosti na vytýkané vady 

v případě důvodně podaného dovolání proti výroku o vině i výroky na ně navazující, 

které mají podklad v tomto výroku (obligatorně výrok o trestu, popř. další výroky – 

např. o ochranném opatření nebo o nároku poškozeného).
551

 Dovolání je podáno proti 

výroku o vině důvodně, pokud o něm dovolací soud rozhodl některým ze způsobů 

předpovídaných v § 265k – 265m TŘ.
552

 Pokud se v rozhodnutí nachází více částí 

výroku o vině, které jsou vzájemně oddělitelné (lze si představit např. situaci, kdy bylo 

v případě vícečinného souběhu trestných činů rozhodnuto o několika skutcích a 

                                                 
544

 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 500. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. 
545

 § 265i odst. 5 TŘ. 
546

 § 254 odst. 4 TŘ. 
547

 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 502. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. 
548

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3248. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
549

 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 500. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7. 
550

 SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004, s. 82. Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9953-3. 
551

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 3250. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
552

 Tamtéţ, s. 3521. 



 

84 

 

dovolání je důvodné pouze do výroku o vině o některých z nich), musí mít další 

přezkoumávané výroky návaznost právě na výrok, jehoţ zrušení přichází v úvahu.
553

 

Je třeba dále poukázat na fakt, ţe v případě, ţe je shledán výrok o vině vadným, je 

podle § 265k odst. 2 TŘ dovolací soud povinen zrušit takto napadené výroky z úřední 

povinnosti bez ohledu na to, zda byly skutečně přezkoumávány (neboť rozšíření 

přezkumné činnosti dovolacího soudu je moţné pouze v případě, ţe vytčené vady mají 

návaznost právě na tyto přezkoumávané výroky).
554

 

 pokud přichází v úvahu pouţití zásady beneficia cohaesionis
555

. 

Kritéria, která při přezkumu výroků dovolací soud pouţívá, jsou tři: 

 zákonnost výroků napadeného rozhodnutí – jedná se o posouzení 

souladu výroků s příslušnými ustanovení zákona (můţe se jednat o hmotněprávní i 

procesněprávní normy)
556

, 

 odůvodněnost výroků napadeného rozhodnutí – zde se zjišťuje, zda 

napadené výroky odpovídají zjištěnému skutkovému stavu, na němţ je rozhodnutí 

zaloţeno
557

, 

 správnost postupu předchazejícího napadené části rozhodnutí – 

předcházející řízení moţno povaţovat za správné, pokud postup, který vyústil 

v napadené výroky, odpovídal příslušním procesním předpisům
558

. 

Poté, co Nejvyšší soud provede přezkum v tomto rozsahu, vydá jedno z následujících 

rozhodnutí: 

8.3. Zamítnutí dovolání 

 

Usnesením o zamítnutí dovolání podle § 265j TŘ je učiněn závěr, ţe po provedení 

přezkumné povinnosti v rozsahu § 265i odst. 3–5 TŘ netrpí napadené rozhodnutí nebo řízení 
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mu předcházející ţádnou vadou.
559

 Protoţe je o dovolání třeba rozhodnout v celém jeho 

rozsahu jako celku, nelze takto postupovat, pokud dovolací soud dojde k závěru, ţe dovolání 

je důvodné zčásti, v takovém případě je nutné, aby bylo napadené rozhodnutí částečně 

zrušeno, a to v tom rozsahu, ve kterém bylo dovolání shledáno důvodným.
560

 Předpokladem 

pro toto rozhodnutí je tedy provedení výše uvedené přezkumné činnosti, čímţ je dán základní 

rozdíl od institutu zjevné neodpostatněnosti. Aţ na jeho základě dojde dovolací soud k závěru, 

ţe nelze dovolání vyhovět, zatímco v druhém případě lze takové rozhodnutí učinit i bez něj. 

Další rozdíl spočívá v tom, ţe na rozdíl od odmítnutí dovolání lze takto rozhodnout ve formě 

neveřejného zasedání pouze v případě, ţe s tím souhlasí nejvyšší státní zástupce a 

obviněný.
561

 

8.4. Kasační rozhodnutí 

 

Základním předpokladem pro vydání kasačního rozhodnutí je závěr dovolacího soudu 

o tom, ţe podané dovolání (nebo alespoň jedno z nich, je-li jich v jedné věci podáno více), je 

alespoň zčásti důvodné.
562

 Z povahy věci vyplývá, ţe o tento případ se bude jednat za situace, 

kdy dovolací soud neshledá ţádný důvod pro odmítnutí dovolání podle § 265i TŘ, ani 

podmínky pro jeho zamítnutí dle § 265j TŘ
563

 – tedy, ţe po provedeném přezkumu 

v intencích § 265 odst. 3–5 TŘ shledá v napadeném rozhodnutí nebo rozhodnutí mu 

předcházejícím nějakou vadu. Nejvyšší soud v takovém případě napadené rozhodnutí nebo 

jeho část zruší s tím, ţe je moţné, aby zrušil i vadné řízení takovému rozhodnutí 

předcházející. Takový postup přichází v úvahu např. za situace, kdy soud prvního stupně 

provedl dokazování v nepřítomnosti obviněného, aniţ by k tomu byly dány zákonné 

podmínky; v takovém případě soud zruší i řízení ve vadně provedeném hlavním líčení.
564

 

Obdobně dovolací soud vadné řízení napadenému rozhodnutí předcházejícímu zruší i 

v případě, ţe v něm bylo porušeno právo na spravedlivý proces, např. z důvodu, ţe odvolací 
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soud neoprávněně uděloval soudu prvního stupně závazné pokyny ohledně toho, jak má 

hodnotit svědecké výpovědi.
565

 

Na rozdíl od právní úpravy odvolání
566

 neobsahuje trestní řád ţádné důvody zrušení 

napadených rozhodnutí z důvodně podaného dovolání. Kasační důvody tedy odpovídají 

úspěšně uplatněným důvodům dovolání ve smyslu § 265b TŘ.
567

 

Pokud je rozhodnutí vadné pouze částečně, je dovolací soud povinen ve smyslu § 265k 

odst. 2 TŘ zrušit pouze v jeho vadné části.
568

 Obdobná zásada platí i při rušení rozsudku 

nalézacího soudu odvolacím soudem.
569

 Vadná část rozhodnutí musí být oddělitelná od jeho 

ostatních, bezvadných částí.
570

 Jako příklad je v komentářové literatuře uvedena oddělitelnost 

výroku o stanovení přiměřených povinností u podmíněně odsouzeného od výroku, jemuţ byl 

obviněnému uloţen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem jeho výkonu.
571

 Mezi další 

případy lze řadit i oddělitelnost výroku o uplatněném nároku poškozeného od výroku o vině a 

trestu.
572

 Pokud bylo v napadeném rozhodnutí rozhodováno o více trestných činech 

spáchaných v souběhu vícečinném, je oddělitelným výrokem část výroku o vině týkající se 

některého ze skutků (např. z důvodu jeho vadného hmotněprávního posouzení) od ostatních 

částí výroků o vině ohledně skutků zbývajících, kde dovolací soud ţádnou vadu neshledal.
573

 

Neoddělitelnými výroky jsou ovšem části výroku o vině, které se týkají jednoho skutku (např. 

výrok o právním posouzení skutku – právní větě a popisu skutku – skutkové větě, stejně tak 

nelze oddělit část výroku o vině v případě jednočinného souběhu trestných činů o jednom 

z pouţitých právních posouzení skutku od ostatních).
574

 Pokud je dovolání shledáno 

důvodným pouze ohledně jednoho výroku o trestu v případě, ţe druhů trestů bylo v dané 

trestní věci uloţeno více, musí dovolací soud zrušit celý výrok o trestu týkající se všech 

uloţených trestů za předpokladu, ţe je věc přikázána k opětovnému projednání a 
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rozhodnutí.
575

 Opačný postup by ohledně nezrušené části výroku o trestu znamenal, ţe věc je 

pravomocně skončená, coţ by znemoţňovalo provedení dalšího trestního řízení z důvodu 

překáţky rei iudicate, zakládající jeden z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání.
576

 Pokud 

podal dovolání pouze některý ze spoluobviněných, jiţ z omezeného rozsahu věcného 

přezkumu vyplývá, ţe dovolací soud zruší rozhodnutí pouze ve vztahu k této osobě
577

, není-li 

zároveň dán předpoklad k aplikaci zásady beneficia cohaesionis v souladu poslední větou 

ustanovení § 265k odst. 2 TŘ. Obdobně soud zruší napadené rozhodnutí pouze částečně 

v případě, ţe z dovolání podaná více spoluobviněnými shledá důvodným pouze některá 

z nich, a to pouze ve vztahu k osobám, které dovolání uplatnily opodstatněně.
578

  

Další důleţité pravidlo upravuje situaci, kdy je zrušen, byť částečně, výrok o vině, 

neboť v takovém případě je dovolací soud povinen z úřední povinnosti zrušit celý výrok o 

trestu i další na něj obsahově navazující výroky (např. výrok o nároku poškozeného či výrok o 

ochranném léčení) a to bez ohledu na to, zda byly věcně přezkoumávány.
579

 Výrok o trestu 

tedy musí být celý zrušen i v případě, ţe soud zruší v případě vícečinného souběhu trestných 

činů část výroku o vině týkající se pouze některého ze skutků.
580

  

Součástí kasačního usnesení je vţdy i výrok, kterým jsou zrušena další rozhodnutí na 

zrušené rozhodnutí nebo jeho část obsahově navazující, pokud vzhledem k této skutečnosti 

pozbyla podkladu.
581

 Jedná se o rozhodnutí časově učiněná po zrušených rozhodnutích v téţe 

věci, která byla zpravidla vydána v rámci vykonávacího řízení.
582

 

Pokud je po zrušení rozhodnutí nutno učinit ve věci nové rozhodnutí, postupuje 

Nejvyšší soud obvykle podle ustanovení § 265l a § 265m TŘ.
583

 Výjimku představuje situace, 

kdy je jiţ zrušením příslušného výroku nebo jeho části napravena zjištěná vada, v takovém 

případě obsahuje jeho rozhodnutí pouze kasační výrok dle § 265k TŘ. Můţe se jednat např. o 

situaci, kdy byl ve výroku o trestu uloţen druh trestu, který zákon nepřipouští s odkazem na 
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opodstatněně uplatněný důvod dovolání § 265 odst. 1 písm. h) TŘ a věc není vzhledem 

k řádně zjištěným okolnostem nutno vracet soudu niţšího stupně k novému projednání a 

rozhodnutí – jedná se např. o uloţení trestu propadnutí majetku nebo vyhoštění, aniţ by 

k tomu byly splněny příslušné hmotněprávní podmínky.
584

 Není-li nutné věc přikázat dle § 

265l TŘ, neuplatní se závěr o povinnosti zrušit výrok o trestu celý, neboť v tomto případě 

není potřeba nového řízení ve věci, jehoţ provedení by bránila překáţka věci rozhodnuté.
585

 

Forma kasačního rozhodnutí je odvislá od toho, zda bylo vedle kasačního výroku, byť 

částečně, rozhodnuto ve věci samé podle § 265m TŘ, v takovém případě je rozhodnuto 

formou rozsudku
586

, v ostatních případech má rozhodnutí formu usnesení. Forma rozhodnutí 

má také vliv na to, v jaké z dvou forem zasedání bude dovolání projednáno a rozhodnuto. 

8.5. Přikázání věci k novému projednání a rozhodnutí 

 

8.5.1. Obecná východiska 

 

Zruší-li dovolací soud napadené rozhodnutí nebo jeho část a je nutné ve věci znovu 

rozhodnout, je věc zpravidla v potřebném rozsahu přikázána příslušnému orgánu činnému 

v trestním řízení, aby ji v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.
587

 Tak tomu bude obvykle 

v případech, pokud bylo napadené rozhodnutí zrušeno celé nebo v podstatné části.
588

 Ačkoliv 

to zákon nestanoví výslovně, přikázání věci k novému projednání a rozhodnutí bude dle mého 

názoru vţdy nutné učinit za předpokladu, ţe pro řádné objasnění věci bude nutno potřebovat 

doplnit dokazování, neboť Nejvyšší soud v řízení o dovolání vzhledem k velmi omezené 

moţnosti provádět v řízení o dovolání důkazy
589

 tuto moţnost nemá. Obdobně bude potřeba 

postupovat, pokud jsou zjištěny vady procesního charakteru, které mohou být zhojeny pouze 

opakovaním vadné části řízení.
590

 Dovolací soud není oprávněn k přikázání věci v případě, ţe 

je zrušen pouze výrok o nároku poškozeného a soud o něm znovu nerozhodne podle § 265m 
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TŘ.
591

 Opačný postup by znamenal, ţe by příslušný orgán činný v trestním řízení rozhodoval 

pouze o soukromoprávním nároku, kdy je jiţ o vině a trestu pravomocně rozhodnuto, a je tedy 

splněn hlavní účel trestního řízení.
592

 Zmíněné pravidlo stanovující, ţe v tomto případě 

odkáţe dovolací soud poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, je obsaţeno v § 

265m odst. 2 TŘ, které odkazuje na obdobnou právní úpravu u odvolání
593

, z čehoţ vyplývá, 

ţe stejná zásada se uplatní i v řízení o tomto mimořádném opravném prostředku. 

Věc se zpravidla přikazuje soudu, o jehoţ rozhodnutí jde, coţ znamená stíţnostní nebo 

odvolací soud, jehoţ rozhodnutí bylo prostřednictvím dovolání napadeno.
594

 S ohledem na 

charakter a povahu vad je moţné věc přikázat i soudu, který rozhodl ve věci v prvním 

stupni.
595

 Zákon nestanoví pro tento případ konkrétní směrnici, tento postup bude dle mého 

názoru připadat v úvahu např. tehdy, kdyţ odvolací soud v rámci věcného přezkumu nezjistí 

vady rozsudku soudu nalézacího nebo řízení, které mu předcházelo, zakládající některý 

z dovolacích důvodů, neboť nápravu v takovém případě lze s ohledem na zajištění zásady 

dvojinstančnosti trestního řízení napravit pouze tak, ţe proběhne znovu hlavní líčení (např. za 

situace, kdy je nutné doplnit dokazování ve větším rozsahu). Výjimečně je moţné, aby 

dovolací soud vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí i příslušnému státnímu zástupci, 

pokud je vzhledem k závaţným procesním vadám potřeba vrátit věc do stadia v přípravném 

řízení.
596

 Tak tomu bude např. za situace, kdy trestní stíhání bylo proti obviněnému vedeno 

celou dobu (včetně přípravného řízení) jako proti uprchlému i přesto, ţe k tomu nebyly 

splněny zákonné podmínky, a v důsledku tohoto vadného postupu bylo v řízení před soudem 

zabráněno obviněnému účastnit se hlavního líčení, coţ zakládá dovolací důvod § 265b odst. 1 

písm. d) TŘ.
597
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Pokud vada spočívá pouze v tom, ţe je výrok neúplný nebo v rozhodnutí zcela chybí, 

přikáţe dovolací soud příslušnému soudu, aby o takovém výroku rozhodl nebo aby neúplný 

výrok doplnil, pokud tak neučiní sám rozsudkem podle § 265m TŘ.
598

 

8.5.2. Změna složení senátu nebo soudu po přikázání věci 

 

§ 265l odst. 3 TŘ stanovuje výjimečnou moţnost nařídit příslušnému soudu, aby 

v odůvodněných případech věc znovu projednal a rozhodl v jiném sloţení senátu. Zároveň 

také dovolací soud můţe rozhodnout o jejím přikázání jinému věcně příslušnému soudu. 

Jedná se tedy o analogickou úpravu k stejnému institutu v řízení o odvolání
599

, k jehoţ 

aplikaci musí být vzhledem k zásahu do práva na zákonného soudce a soudu
600

 přistupováno 

jen za splnění přísných podmínek. Především je potřeba uvést, ţe důvodem aplikace tohoto 

ustanovení není situace, kdy dovolací soud má na věc odlišný právní názor neţ soudy niţších 

stupňů, kterým byla věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí.
601

 V komentářové 

literatuře je dále uváděno, ţe k tomuto kroku můţe Nejvyšší soud přístoupit, pokud jsou dány 

důvodné pochybnosti o tom, ţe v současném sloţení senátu lze věc spravedlivě projednat a 

rozhodnout.
602

 V právní praxi byla aplikace tohoto institutu dovozena dále v případech, kdy 

soudy niţších stupňů opakovaně odmítly respektovat právní názor Nejvyššího soudu a věc 

z toho důvodu musela být přikázána k novému projednání a rozhodnutí jiţ podruhé
603

, nebo 

v případě, kdy z obsahu spisu vyplývá důvodné podezření, ţe soud niţšího stupně nebude ve 

stejném sloţení senátu schopen postupovat bez zaujetí svým původním právním názorem
604

. 

Dovolací soud by dle mého názoru měl vţdy zvaţovat, zda je aplikace tohoto ustanovení 

vhodná vzhledem k otázce procesní ekonomie. Splněním poţadavku na řádné a spravedlivé 

projednání věci je dle mého názoru nutno rozumět i zajištění toho, aby byla trestní věc po 

zrušení jiţ pravomocného rozhodnutí a přikázání opětovně rozhodnuta co nejrychleji a bez 
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průtahů. Pokud je nařízena k projednání v jiném sloţení senátu, můţe druhá strana (tedy i ta, 

která dovolání nepodala) trvat na provedení dokazování od samého začátku, a to z důvodu 

toho, ţe se změnilo jeho sloţení.
605

 V případě skutkově sloţitých případů vyţadujících 

zdlouhavé dokazování to můţe reálně způsobit značné prodlouţení trestního řízení. Proto je 

potřeba skutečně v takových případech zváţit, zda je tento krok účelný a pro splnění účelu 

trestního řízení by nepostačovalo setrvat na poţadavku, aby orgán, jemuţ byla věc vrácena, se 

skutečně řídil závaznými pokyny a právním názorem dovolacího soudu a v tomto smyslu je 

případně upřesnit. 

V případě, ţe se závazným právním názorem či pokyny opakovaně neřídily jak 

nalézací, tak odvolací soud a dovolacím soudem bylo rozhodnuto o zrušení jejich rozhodnutí 

a o vrácení věci soudu prvního stupně k opětovnému projednání a rozhodnutí a bylo pouţito 

ustanovení § 265l odst. 3 TŘ, neřeší právní úprava to, ţe o případném dalším odvolání bude 

v takovém případě rozhodovat senát ve stejném sloţení senátu. To můţe znamenat velký 

problém za situace, kdy prvostupňovým soudem bude v novém sloţení senátu nově 

rozhodnuto o zproštění obţaloby (za předpokladu, ţe původně soud prvního stupně 

obţalovaného uznal vinným a s jeho názorem se ztotoţnil i odvolací soud), nicméně o nově 

podaném odvolání bude rozhodovat senát odvolacího soudu ve stejném sloţení, který rovněţ 

předchozí pokyny Nejvyššího soudu nerespektoval. Pokud ale odvolací soud bude v těchto 

případech trvat na svém právním názoru, můţe věc pouze vrátit k novému projednání a 

rozhodnutí, neboť sám o odsouzení obviněného v případě, ţe je prvostupňovým rozhodnutím 

obţaloby zproštěn, rozhodnout nemůţe.
606

 Protoţe proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímţ 

byla věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí, není dovolání přípustné
607

, mohla by 

tato situace vést k vracení věci novému projednání „donekonečna“, případně nic odvolacímu 

soudu nebrání nařídit opětovnou změnu sloţení senátu uţitím § 262 TŘ. Je pravda, ţe i 

v těchto případech je odvolací soud vázán právním názorem, který vyslovil dovolací soud
608

, 

nicméně právní úprava v tomto případě není schopná efektivně postihnout nedodrţování 

pravidla o vázanosti soudů niţších stupňů právním názorem vysloveným v téţe věci soudem 

vyšším. Situace je v současné situaci řešitelná pouze podáním stíţnosti pro porušení zákona, 

která je ale plně v diskreci ministra spravedlnosti jakoţto jedinou osobou oprávněnou k jejímu 
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podání.
609

 Nejjednodušší řešení de lege ferenda by dle mého názoru mohlo být zavedení 

pravomoci dovolacího soudu předběţně nařídit odvolacímu soudu, ţe i on je povinen ve věci 

rozhodnout v jiném sloţení senátu, pokud bude v dané věci odvolání podáno, čímţ by se dané 

věci dalo předejít. 

Pokud obviněný trvá na tom, aby jeho věc opětovně projednal a rozhodl senát ve 

stejném sloţení, je moţné podat proti rozhodnutí dovolacího soudu ústavní stíţnost proti 

výroku, kterým Nejvyšší soud ustanovení § 265l odst. 3 TŘ aplikoval a v ní argumentovat 

porušením práva na zákonného soudce.
610

 

8.5.3. Rozhodnutí o vazbě 

 

Pokud nelze v důsledku kasačního rozhodnutí nadále vykonávat trest odnětí svobody, 

který byl uloţen zrušeným rozhodnutím, vzniká dovolacímu soudu povinnost rozhodnout ze 

zákona zároveň o vazbě.
611

 To platí za předpokladu, ţe zde není ţádný jiný právně relevantní 

důvod pro další omezení obviněného na svobodě. Jedná se např. o situaci, kdy je obviněnému 

jiným pravomocným rozsudkem uloţen nepodmíněný trest odnětí svobody a situaci lze tedy 

vyřešit převedením obviněného do jeho výkonu, v takovém případě nemá rozhodnutí o vazbě 

význam.
612

  Nejvyšší soud posuzuje důvodnost vazby ve smyslu § 67 TŘ k okamţiku vydání 

kasačního rozhodnutí.
613

 Obvykle se bude vzhledem k fázi řízení jednat o vazbu útěkovou
614

, 

či předstiţnou
615

, koluzní důvod vazby je v těchto případech dle mého názoru méně 

pravděpodobný, byť to zřejmě z podstaty věci vyloučeno není (např. pokud by bylo na 

základě pokynu dovolacího soudu provést výslech nových svědků, u kterých by hrozilo, ţe na 

ně obviněný bude působit). Jistý problém můţe představovat situace, kdy dovolací soud 

dospěje k závěru, ţe je obviněného potřeba vzít do vazby, a to s ohledem na jeho právo být 
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osobně slyšen
616

, a to vzhledem k tomu, ţe právní úprava vazebního zasedání se na řízení o 

dovolání výslovně z dikce zákona neuţije.
617

 V odborné literatuře je zmíněno, ţe v takovém 

případě by mělo být nutné projednat dovolání ve veřejném zasedání.
618

 Takové řešení dle 

mého názoru není potřeba. Právo být osobně slyšen před rozhodnutím o vzetí do vazby můţe 

být zajištěno např. výslechem prostřednictvím videokonferečního zařízení v rámci provádění 

potřebného šetření před rozhodnutím v řízení o dovolání.
619

 Poté nic nebrání tomu, aby bylo o 

vazbě rozhodnuto v zasedání neveřejném
620

, neboť opačný postup by byl v případech, ţe 

napadené rozhodnutí nebo řízení mu předcházející trpí vadou, kterou nelze ve veřejném 

zasedání odstranit, v rozporu se zásadou procesní ekonomie. Tento postup shledávám ústavně 

zcela konformním, neboť obviněný takto dostane moţnost vyjádřit se osobně k důvodům 

vazby a je zároveň zachován poţadavek na efektivním projednání dovolání tam, kde by 

nařízení veřejného zasedání bylo zbytečné. Pokud se obviněný do vazby nebere, není nutné jej 

k této záleţitosti vyslechnout a v takovém případě forma rozhodnutí v neveřejném zasedání 

nevyvolává ţádné potíţe.  

8.6. Rozsudek Nejvyššího soudu 

 

Na rozdíl od právní úpravy odvolání, ve které od účinnosti novely trestního řádu č. 

265/2001 Sb. převaţují prvky apelace, je dovolání vybudováno převáţně na principu 

kasačním – je-li nutno po zrušení rozhodnutí nebo jeho části ve věci znovu rozhodnout, bývá 

obvyklým způsobem jeho vyřízení přikázání věci k jejímu novému projednání a 

rozhodnutí.
621

 Výjimku z tohoto případu představuje ustanovení § 265m TŘ, umoţňující 

dovolacímu soudu rozhodnout ve věci samé v rozsahu zrušení napadených rozhodnutí.
622

 

V takovém případě má jeho rozhodnutí formu rozsudku, a to i v případě, ţe bylo ve věci samé 

rozhodnuto v rozsahu zrušení napadeného rozhodnutí pouze částečně a ohledně zbývající 

zrušené části byl zvolen postup dle § 265l TŘ.
623

 Z dikce ustanovení § 265m TŘ plyne, ţe i 
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kdyţ jsou splněny podmínky pro to, aby Nejvyšší soud rozhodl ve věci samé rozsudkem, 

můţe i přesto věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí, jedná se tedy o ryze fakultativní 

postup.
624

 Tím se dovolání zásadně odlišuje od právní úpravy odvolání, která umoţňuje kasaci 

rozsudku soudu prvního stupně pouze za splnění určitých podmínek.
625

 Je-li důvodně 

uplatněn dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. k) TŘ, můţe dovolací soud rozsudkem sám 

chybějící nebo neúplný výrok doplnit.
626

 

Základní podmínka pro rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci samé je splnění 

předpokladu, ţe byl soudy niţších stupňů řádně zjištěn skutkový stav, který není potřeba 

doplnit, a na jehoţ základě je moţno ve věci rozhodnout.
627

 Toto pravidlo, byť jej zákon 

nestanoví výslovně, vyplývá z omezené moţnosti dovolacího soudu provádět důkazy
628

 a 

z omezeného oprávnění dovolacího soudu zasahovat do skutkových zjištění soudů niţšího 

stupně, ke kterému je moţné přistoupit pouze tehdy, bylo-li porušeno ústavně garantované 

právo obviněného na spravedlivý proces
629

, přičemţ při takovém zjištění bude nutno vrátit věc 

k novému projednání a rozhodnutí.  

Způsob rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 265m TŘ můţe dvojí – buďto na 

základě vlastního samostatného procesního postavení, nebo v procesním postavení niţšího 

soudu, kdy např. po zrušení dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu sám 

rozhodně o podaném odvolání.
630

 

Ustanovení § 265m TŘ stanoví tři omezení, kdy dovolací soud sám rozhodnout 

nemůţe. První dvě z nich jsou v podstatě analogická k právní úpravě odvolání.
631

 Pokud byl 

obviněný obţaloby zproštěn nebo bylo trestní stíhání zastaveno, není moţné jej pro tento 

skutek uznán vinným
632

, a pokud tedy dovolací soud shledá v takovém rozhodnutí vadu, pro 

kterou je nutné jej zrušit, můţe pouze věc příslušnému soudu vrátit k novému projednání věci 
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se závaznými pokyny.
633

 Pokud hodlá dovolací soud zpřísnit právní kvalifikaci skutku, můţe 

tak učinit pouze za předpokladu, ţe by tuto kvalifikaci mohly pouţít i soudy niţších stupňů.
634

 

Jedná se o ochranu před tzv. překvapivými rozhodnutími, kdy pokud není obviněný v průběhu 

řízení řádně na moţnost této přísnější právní kvalifikace upozorněn buď v obţalobě, nebo 

soudem, dojde pouţitím takové kvalifikace v rámci řízení o dovolání k odnětí moţnosti 

obviněného v rámci jeho obhajoby adekvátně procesně reagovat
635

, coţ v souladu s ustálenou 

judikaturou Ústavního soudu představuje porušení práva na spravedlivý proces.
636

 Konečně je 

moţnost dovolacího soudu, aby sám uloţil výjimečný trest, omezena na případy, kdy byl 

takový trest uloţen jiţ uloţen přezkoumávaným rozhodnutím, případně soudem prvního 

stupně.
637

 Zde je evidentní omezení oprávnění dovolacího soudu ve srovnání se soudem 

druhého stupně, který můţe sám výjimečný trest uloţit, i kdyţ jej neuloţil soud prvního 

stupně. 

8.7. Další opravné prostředky 

 

V ustanovení § 265n TŘ je stanoveno pravidlo, podle které není další opravný 

prostředek proti rozhodnutí o dovolání přípustný, s výjimkou obnovy řízení. Z dikce § 277 TŘ 

vyplývá, ţe to v zásadě přichází do úvahy pouze v případě, ţe Nejvyšší soud rozhodl o 

podaném dovolání podle § 265m TŘ, tedy pravomocným rozsudkem.
638

 Domnívám se, ţe 

toto pravidlo je v podstatě zbytečné, a to vzhledem k úpravě přípustnosti jednotlivých 

opravných prostředků v příslušných ustanoveních trestního řádu. U stíţnosti to plyne pouze ze 

skutečnosti, ţe stíţnost proti usnesení soudu lze podat v případě, ţe to zákon připouští
639

 (její 

nepřípustnost by tedy plynula ze samotného faktu, ţe úprava dovolání nic takového 

nestanoví). U odvolání lze k tomuto závěru dospět argumentem a contrario, na základě 

kterého nelze podat odvolání proti jinému rozhodnutí, neţ rozsudku soudu prvního stupně
640

, 
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analogicky lze postupovat i v případě právní úpravy odporu proti trestnímu příkazu
641

. U 

stíţnosti pro porušení zákona je výslovně stanoveno, ţe jí nelze podat proti kterémukoliv 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, ledaţe zákon nestanoví jinak.
642

 Z definovaných zákonných 

výjimek
643

 lze stejným logickým argumentem odvodit, ţe se nemůţe jednat o rozhodnutí o 

dovolání. Ačkoliv přítomnost tohoto redudantního procesního ustanovení nevyvolává ţádné 

aplikační obtíţe, domnívám se z výše naznačeného důvodu, ţe by jej bez větších problémů 

dotvořila judikatura.  

9. Návrhy de lege ferenda 

 

Současnou právní úpravu dovolání v trestním řízení jako celek povaţuji za 

dostatečnou, nicméně v jistých aspektech vykazuje nedostatky, které jsem se v této práci 

pokusil vyjádřit. Z kapacitních důvodů v této kapitole shrnuji pouze ty nejdůleţitější, pro 

podrobnější výklad odkazuji na kapitoly mé diplomové práce, které se věnují jednotlivým 

institutům a rozebírají návrhy de lege ferenda podrobněji. 

Co se týče přípustnosti dovolání, je dle mého názoru nejdůleţitější, aby 

při rekodifikaci trestního procesu bylo umoţněno prostřednictvím dovolání napadat dále 

pouze rozhodnutí soudu a vyloučena moţnost dovolacího soudu zasahovat do přípravného 

řízení. Jsem dále i proti rozšiřování výčtu soudních rozhodnutí, proti kterým by mělo být 

dovolání přípustné (např. týkající se vykonávacího řízení, zajišťovacích institutů, rozhodnutí o 

obnově atp.) a to z důvodu velkého nápadu věcí, o kterých musí Nejvyšší soud v řízení o 

dovolání rozhodnout. Pokud by mělo v rámci nové úpravy dovolání dojít k rozšíření 

dovolacích důvodů, je na zváţení, aby bylo prostřednictvím přechodného ustanovení moţno 

podat „nové“ dovolání i proti rozhodnutím, která by nabyla právní mocí dříve, neţ nová 

právní úprava nabyde účinnosti obdobně, jako tomu bylo při zavedení dovolání do civilního 

procesu. 

K důvodům dovolání lze uvést, ţe většina sporných otázek byla vyřešena rozhodovací 

praxí. Nová právní úprava by tedy měla odpovídat tomu, ţe judikatura Nejvyššího a 

Ústavního soudu de facto rozšířila výčet vad, pro které můţe být rozhodnutí v řízení o 
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dovolání zrušeno. Mezi důvody dovolání by se tak měla objevit další procesní pochybení – 

např. nedodrţení zásady reformationis in peius a beneficia coheasionis, uţití procesně 

nepřípustného důkazu, jeho opomenutí nebo nedodrţení povinnosti upozornit obviněného na 

moţnost odchylného právního posouzení skutku. Stávající dovolací důvody by měly být 

upraveny ve smyslu návrhů de lege ferenda v jednotlivých kapitolách. Zde zmíním alespoň ty 

nejdůleţitější – u důvodu § 265b odst. 1 písm. b) TŘ by měla být vypuštěna podmínka o 

povinnosti uplatnit a tvrdit tuto skutečnost jiţ před rozhodnutím odvolacího soudu, pokud je 

obviněnému známa, důvod § 265b odst. 1 písm. g) TŘ by měl být legislativně upraven tak, 

aby bylo za výjimečných situací výslovně moţné zasahovat do skutkového stavu, a to i 

v neprospěch obviněného, u důvodu § 265b odst. 1 písm. h) TŘ by mělo být výslovně moţné 

za určitých okolností zasahovat do výroku o trestu i z důvodu jeho nepřiměřenosti, zejména 

z důvodu sjednocení rozhodovací praxe. Konečně důvod § 265b odst. 2 TŘ by se měl dle 

mého názoru týkat kaţdého výjimečného trestu, nikoliv pouze trestu odnětí svobody na 

doţivotí. 

 K problematice oprávněných osob bych rád upozornil zejména na povinnost 

obviněného podat dovolání prostřednictvím obhájce, i kdyţ má sám právnické vzdělání, 

kterou povaţuji vzhledem k povinnosti obhájců řídit se pokyny klienta, a podávat tedy i 

zjevně neúspěšná dovolání, za nepotřebnou. Dále jsem se vyjádřil k případné moţnosti 

rozšířit výčet oprávněných osob, přičemţ jsem takový postup shledal jako nevhodný a to jak u 

osob se samostatným obhajovacím právem, tak i u poškozeného a zúčastněné osoby. 

Co se týče lhůty k podání dovolání, podrobil jsem zde kritice zejména její faktické 

prodlouţení v případě podání v blanketní formě, ke kterému neshledávám vzhledem k její 

základní délce ţádný důvod. Nesouhlasím zároveň i s tím, ţe právní úprava navíc umoţňuje i 

navrácení lhůty k odstranění vad dovolání, coţ fakticky umoţňuje její další prodlouţení. 

K jejímu zachování jsem vyjádřil názor, ţe by měla být zachována i v případě, ţe bylo ve 

lhůtě podáno k poštovní přepravě a adresováno soudu, který v dané věci rozhodoval ve 

druhém stupni.  

Ke zpětvzetí dovolání nejvyšším státním zástupcem jsem dospěl k závěru, ţe by 

obviněný měl mít moţnost trvat na tom, ţe trvá na pokračování dovolacího řízení i v případě, 

ţe bylo podáno v jeho prospěch i neprospěch za předpokladu, ţe by v takovém případě 

nemohlo dojít v případě jeho důvodnosti ke změně v jeho neprospěch. Dále jsem se věnoval 



 

98 

 

mj. skutečnosti, ţe trestní řád nestanoví ţádný postup, ani lhůtu pro vyţádání vyjádření 

obviněného, zda v tomto případě na projednání dovolání trvá s tím, ţe podobný postup by měl 

být v trestním řádu formalizován. 

Co se týče řízení o dovolání, neshledávám v současné úpravě ţádné větší problémy. 

Domnívám se sice, ţe některé záleţitosti s ním spojené by měly být upraveny přímo 

v trestním řádu, nikoliv pouze judikaturou (např. za jakých podmínek můţe předseda senátu 

Nejvyššího soudu rozhodnout o odkladu nebo přerušení výkonu napadeného pravomocného 

rozhodnutí), nicméně právní praxi v této oblasti povaţuji za tolik ustálenou, ţe případná 

absence takové změny v rámci rekodifikace trestního práva procesního by patrně 

nezpůsobovala ţádné větší potíţe. 

Ohledně rozhodnutí o dovolání si největší pozornost z hlediska de lege ferenda 

zaslouţí případy, kdy je dovolání shledáno důvodným. Za nedostatečnou povaţuji právní 

úpravu, která umoţňuje dovolacímu soudu přikázat věc k novému projednání a rozhodnutí 

jinému senátu, nebo jí dokonce delegovat i na jiný soud. Jednak problém spatřuji v tom, ţe by 

podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení měly být upraveny přímo v trestním řádu, nikoliv 

pouze v judikatuře, neboť se jedná o zásah do ústavně garantováno práva na zákonného 

soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny. Dále povaţuji za nepraktické, ţe dovolací soud nemůţe 

nařídit změnu sloţení odvolacího soudu v případě, ţe se věc vrací soudu prvního stupně 

k novému projednání a rozhodnutí za předpokladu, ţe právní názor opakovaně nedodrţely oba 

soudy niţšího stupně. Co se týče rozhodnutí o vazbě, povaţuji za potřebné upravit výslovně 

výslech obviněného prostřednictvím videokonferenčního zařízení v rámci potřebného šetření 

tak, aby bylo moţné rozhodnout o vzetí obviněného do vazby, i kdyţ dovolací soud rozhoduje 

o dovolání v neveřejném zasedání, a to z důvodu práva obviněného být v takovém případě 

osobně slyšen, neboť v současné době takový postup vyplývá pouze ze soudní judikatury. 

Jsem toho názoru, ţe z důvodu řádného zachování práva na spravedlivý proces by měl tento 

postup vyplývat přímo ze zákona.  
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Závěr 

 

Ve své práci jsem se zabýval institutem dovolání v trestním právu procesním. Zejména 

jsem se soustředil na rozbor jednotlivých ustanovení příslušné hlavy sedmácté trestního řádu, 

které představují ucelenou právní úpravu tohoto mimořádného opravného prostředku. 

V menším rozsahu jsem se dále zabýval jeho srovnáním s řádnými opravnými prostředky v 

trestním řízení. 

V první kapitole, která se věnuje přípustnosti dovolání, jsem se nejprve věnoval výčtu 

rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat a dospěl jsem k závěru, ţe se ukázalo jako 

správné rozhodnutí zákonodárce, který jej umoţnil uplatnit pouze proti vyjmenovaným 

rozhodnutím soudu, nikoliv i státního zástupce. Dále jsem se zabýval přípustností dovolání 

z hlediska časové působnosti zákona. Dovodil jsem, ţe názor, podle kterého by bylo moţné 

podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci dříve, neţ nabyla účinností 

novela č. 265/2001 Sb., by musel být odůvodněn přechodným ustanovením, které v tomto 

případě chybí. 

Ve druhé kapitole zaměřené na jednotlivé důvody dovolání jsem podrobil jednotlivá 

ustanovení trestního řádu je upravující podrobné analýze v návaznosti na odbornou literaturu 

a judikaturu. Zejména jsem se soustředil na ty důvody dovolání, u nichţ lze vzhledem 

k rozhodovací praxi Nejvyššího soudu především v posledních letech, vysledovat rozšíření 

jejich výkladu i na případy, které původně dovolací soud neakceptoval jako obsahově 

naplňující některý z důvodů dovolání. 

V rámci třetí kapitoly jsem analyzoval současnou úpravu oprávněných osob, které 

mohou dovolání podat. Věnoval jsem se zde zejména poţadavku právní úpravy, aby obviněný 

podal vţdy dovolání prostřednictvím obhájce. Dále jsem se mj. zabýval tím, zda by neměl být 

výčet oprávněných osob rozšířen o další subjekty trestního řízení – a to zejména o 

poškozeného, zúčastněnou osobu, nebo osoby se samostatným obhajovacím právem, přičemţ 

jsem dospěl k závěru, ţe taková změna by byla neţádoucí.  

Instituty lhůty a místa k podání dovolání obsahově tvoří kapitolu čtvrtou mé práce. 

Zabýval jsem se v ní hlavně lhůtou k podání dovolání pro obviněného a poukázal na 

nedůvodné zvýhodnění těch, kteří podají mimořádný opravný prostředek, který nesplňuje 

povinné obsahové náleţitosti. Opomenut nezůstal ani rozbor instututu zachování lhůty, který 
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umoţňuje podat dovolání i na jiném místě, neţ je soud prvního stupně, kde jsem vyjádřil 

nesouhlas s tím, ţe podání dovolání k poštovní přepravě má v návaznosti na tom, jakému 

nesprávnému soudu je adresováno, rozdílné důsledky pro obviněného. 

V páté kapitole jsem se stručně zabýval obsahovými náleţitostmi dovolání a jejich 

významem, neboť z jeho obsahu plyne, v jakém rozsahu provede Nejvyšší soud přezkum 

napadených rozhodnutí. 

Šestá kapitola diplomové práce se obsahově zabývá institutem zpětvzetí dovolání. Zde 

jsem se zaměřil na podmínku, za které můţe dovolání vzít zpět obhájce obviněného. Dále 

jsem pokládal za důleţité poukázat na problematiku zpětvzetí dovolání nejvyšším státním 

zástupcem, které bylo podáno ve prospěch obviněného, neboť právní úpravu v tomto rozsahu 

povaţuji za nedostatečnou a to z důvodu, ţe samotný proces získání vyjádření obviněného, ţe 

trvá na projednání věci, není nijak formalizován. 

V sedmé kapitole zaměřené na řízení o dovolání jsem analyzoval úkony, které o 

kaţdém dovolání činí jak soud prvního stupně, tak soud dovolací. Součástí výkladu této části 

diplomové práce byly dále formy zasedání, ve kterých Nejvyšší soud můţe dovolání projednat 

– a to jednak z hlediska jejich průběhu, tak i podmínek, za kterých nemusí být o dovolání 

rozhodnuto v zákonem předpokládané pravidelné formě, kterou je zasedání veřejné. V rámci 

této kapitoly je zároveň pojednáno i o dvou zásadách, které se v řízení o dovolání uţijí. 

Zejména jsem povaţoval za vhodné upozornit na to, ţe zásadu zákazu reformationis in peius 

je nutno povaţovat za součást práva na spravedlivý proces, coţ má význam zejména v 

případech, pokud ji obecné soudy neaplikují. Na to závěrem navazuje stručné pojednání o 

novém řízení po přikázání věci dovolacím soudem – zejména z hlediska, jaké instrukce můţe 

skutečně Nejvyšší soud v rámci kasačního rozhodnutí příslušnému orgánu činnému v trestním 

řízení udělovat, neboť nelze kategoricky tvrdit, ţe mu nikdy nepřísluší přikázat soudu niţšího 

stupně, jak má hodnotit důkazy, pokud důvodem zrušení rozhodnutí bylo porušení práva na 

spravedlivý proces, kdyţ v napadených rozhodnutích byly důkazy hodnoceny zcela 

nelogicky. 

V osmé kapitole, která se věnuje rozhodnutí o dovolání, jsem podrobil analýze 

všechny alternativy, jak můţe dovolací soud o podaném dovolání rozhodnout. V případě 

odmítnutí či zamítnutí dovolání jsem největší pozornost věnoval institutu tzv. zjevné 

neodpodstatněnosti dovolání. Další část kapitoly se jiţ věnuje případům, kdy je dovolání 
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shledáno důvodným. V práci se nejprve zabývám rozsahem zrušení rozhodnutí. Následuje 

rozbor přikázání věci k novému projednání, kde se mj. zabývám i problematikou změny 

sloţení senátu nebo soudu po přikázání věci, neboť představuje zásah do práva na zákonného 

soudce. Nelze opomenout ani rozhodování Nejvyššího soudu o vazbě, kde jsem se zaměřil 

zejména na právo obviněného být v případě rozhodování o vazbě osobně slyšen. Závěrem této 

části diplomové práce jsem se zabýval rozsudkem Nejvyššího soudu ve věci samé, a to hlavně 

z hlediska podmínek, za kterých můţe dovolací soud takto rozhodnout. 

V poslední deváté kapitole shrnuji návrhy de lege ferenda, které navazují na výklad 

mé práce. Za nejpodstatnější povaţuji návrhy k jednotlivým důvodům dovolání, nicméně 

v rámci své práce jsem poukázal na moţnosti zefektivnění či zlepšení právní úpravy i v jiných 

oblastech právní úpravy tohoto mimořádného opravného prostředku.
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Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01 

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. 9. 2000, sp. zn. I. ÚS 129/2000 

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. 1. 2004, sp. zn. II. ÚS 651/02 

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 217/03 

R 9/2016 

R 44/2014 

R 20/2014 

R 10/2013 

R 6/2013 

R 38/2012 

R 36/2012 

R 26/2012 

R 46/2011 

R 40/2011 

R 21/2009 

R 41/2007 

R 38/2007 

R 28/2007 

R 38/2006 

R 57/2005 

R 54/2005 

R 40/2005 

R 38/2005 

R 35/2004 

R 16/2004 

R 58/2003 

R 51/2003 

R 47/2003 

R 36/2003 

R 28/2003 

R 25/2003 

R 22/2003 

R 9/2003 

R 31/2002 
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R 20/1997 

R 14/1991 

R 49/1987 

R 26/1976 

R 25/1971 

R 37/1965 

Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 

1. 2014, sp. zn. 15 Tdo 902/2013 

Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 

2. 2004, sp. zn. 15 Tdo 44/2004 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 

1292/2016 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 

439/2016 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 7. 2002, sp. zn. 6 Tdo 142/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 5 Tdo 

1104/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. 4 Tdo 865/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 541/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2017, sp. zn. 6 Tdo 

1646/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. 8 Tdo 605/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 6 Tdo 647/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 7 Tdo 

1752/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 8 Tdo 

1765/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 

1706/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 7 Tdo 

1217/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 6 Tdo 

1588/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 6 Tdo 33/2017 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 6 Tdo 

1619/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 

1561/2016 
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 

1542/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 

1520/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 3 Tdo 

1560/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 

383/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. 6 Tdo 

1459/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. 3 Tdo 

1099/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 3 Tdo 

1197/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 10. 2016, sp. zn. 3 Tdo 

1121/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 10. 2016, sp. zn. 7 Tdo 236/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 5 Tdo 

1037/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 4 Tdo 

1147/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 8. 2016, sp. zn. 7 Tdo 978/2016. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. 3 Tdo 812/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 8 Tdo 761/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 7 Tdo 266/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 3 Tdo 67/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 8 Tdo 99/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 

1337/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 5 Tdo 

1620/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 5 Tdo 

1300/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 372/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2015, sp. zn. 11 Tdo 

132/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 4 Tdo 100/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 7 Tdo 207/2015 
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 3 Tdo 247/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 3 Tdo 17/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 7 Tdo 82/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 3 Tdo 84/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 6 Tdo 29/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. 7 Tdo 20/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 8 Tdo 

1418/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. 7 Tdo 

1463/2014 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 10. 2013, sp. zn. 3 Tdo 

1057/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 6. 2013, sp. zn. 11 Tdo 542/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 3 Tdo 532/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 4 Tdo 482/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 3 Tdo 488/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 8 Tdo 401/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. 11 Tdo 

338/2013 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 5 Tdo 588/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 534/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2011, sp. zn. 5 Tdo 

1383/2011 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 1. 2011, sp. zn. 7 Tdo 

1567/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 6 Tdo 

1064/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. 3 Tdo 98/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. 8 Tdo 

1102/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 6 Tdo 

1463/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 5 Tdo 14/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 8. 2007, sp. zn. 6 Tdo 871/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 6 Tdo 642/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 8 Tdo 512/2007 
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 11 Tdo 

494/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2007, sp. zn. 11 Tdo 18/2007 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 9. 2006, sp. zn. 5 Tdo 946/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 6 Tdo 830/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2006, sp. zn. 11 Tdo 

142/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 8 Tdo 704/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 8 Tdo 202/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. 11 Tdo 

919/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 5. 2004, sp. zn. 11 Tdo 

509/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 11 Tdo 

426/2004 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 5 Tdo 

1098/2003 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 442/2003 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 5 Tdo 630/2003 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 5 Tdo 

1058/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. 7 Tdo 

1053/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 6 Tdo 999/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 11. 2002, sp. zn. 11 Tdo 

636/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 3 Tdo 

810/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 

767/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 10. 2002, sp. zn. 5 Tdo 

785/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 10. 2002, sp. zn. 6 Tdo 

789/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 10. 2002, sp. zn. 11 Tdo 

769/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 9. 2002, sp. zn. 11 Tdo 79/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. 5 Tdo 547/2002 
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. 7 Tdo 528/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. 3 Tdo 386/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 7. 2002, sp. zn. 11 Tdo 

291/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 7. 2002, sp. zn. 7 Tdo 367/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 7. 2002, sp. zn. 7 Tdo 330/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2002, sp. zn. 7 Tdo 236/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 7. 2002, sp. zn. 6 Tdo 142/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 7 Tdo 91/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 3 Tdo 68/2002 

 

4. Seznam použitých právních předpisů 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe), 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

5. Seznam použitých internetových zdrojů 

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Charakteristika a výsledek věcí - fyzické osoby 

za rok 2016 [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: 

http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sl

oupec=obsah_dokumentu_pdf&where=id_dokumentu=1172560&typSloupce=pdf&file

Name=null. 



 

112 

 

  

Dovolání 

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 moţné dovolání v trestním řízení 

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

moţné 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 rovněţ 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. Těţištěm 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, neţ u soudu, který ve věci rozhodoval 

v prvním stupni.  
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Obsahem páté kapitoly je rozbor obsahových náleţitostí dovolání a jejich významu pro 

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

Šestá kapitola reflektuje skutečnost, ţe právní úprava umoţňuje 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 můţe dovolací soud 

dovolání projednat. Součástí kapitoly je rovněţ 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 můţe 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 uţ 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. 

 

Klíčová slova: dovolání, mimořádný opravný prostředek, Nejvyšší soud České 

republiky
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Extraordinary appeal 

Abstract 

The thesis is devoted to the issues associated with an extraordinary appeal in criminal 

proceedings. An extraordinary appeal is an extraordinary remedial measure by which final 

decision of the court may be contested if the court decided in the second instance and the law 

permits it. 

 

The chapter seventeen of the Rules of Criminal Procedure consists of 18 sections which 

represent the main source of law to this extraordinary remedial measure. The thesis focuses on 

their analysis while taking the literature and case law into account. Therefore, the paper aims 

to point out the problematic aspects of corresponding sections and case law that determine the 

conditions by which an extraordinary appeal may be lodged and processed. Naturally, the 

paper also seeks to convey the ideas of solving the particular problems in which its readers 

have been introduced in the thesis. Brief comparsion to the rest of the remedial measures 

contained in the Rules of Criminal Procedure is also presented. 

 

The thesis consists of the introduction, nine individual chapters and the conclusion. 

Individual chapters are divided into subsections to make the content of the paper easier to be 

oriented within. 

 

The first chapter deals with the conditions of admissibility of an extraordinary appeal. 

The term decision on the merits is thoroughly explained in this part. Brief analysis of 

admissibility of an extraordinary appeal in terms of time competency of the law is also 

contained within this chapter. The second chapter includes analysis of the grounds for 

extraordinary appeal. The grounds whose interpretation by case law can still be considered 

questionable to some extent are described in the most detail in the paper. 

 

The third chapter is devoted to the entitled persons. The main focus of this part of the 

thesis lies in analysis of lodging an extraordinary appeal by the accused. The paper also deals 

with the possibility of granting more subjects the position of an entitled person. The fourth 
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chapter introduces the reader to the deadline and place of submission of an extraordinary 

appeal. The issues connected with lodging an extraordinary appeal in the form of an empty 

transcript is explained in this part of the paper. Since the deadline for filling an extraordinary 

appeal is also maintained if it was filled at the different court than the court that decided on 

the matter in first instance, the analysis of problematic aspects of this specific rule is also 

contained.  

 

The fifth chapter represents brief explanation of contents of an extraordinary appeal and 

its direct impact on the extent of the examination of contested decisions. The sixth chapter 

takes the right of the entitled person to withdraw their extraordinary appeal into account. 

Therefore, it aims at analysis of aspects of this matter that still remain problematic. For this 

reason, the most attention is given to the withdrawal of an extraordinary appeal that has been 

lodged by the Supreme Public Prosecutor. 

 

The seventh chapter deals with the problematic aspects of proceedings in the Supreme 

Court. Analysis of proceedings before the court of appeal and proceedings after the order of a 

matter is also included. Next, the paper deals with the forms of the hearing of an extraordinary 

appeal. Some of the principles of the proceedings are also subject to polemic in this part of the 

thesis. And finally, it is also devoted to some of the actions and supplementations that the 

Supreme Court performs during the proceedings. 

 

The eighth chapter offers analysis of all possible kinds of the decision of extraordinary 

appeal made by the Supreme Court. First, extraordinary appeals that were rejected or 

dismissed are described in this part of the thesis which means that contested decisions 

remained intact after such decision. The Supreme Court may also find that the filled 

extraordinary appeal is justified. A form of its decision that may follow in such case is a 

subject of the next part of the paper. Finally, it is concluded by possibility of appeal against 

the decision on the extraordinary appeal. 

 

The ninth and final chapter then sums up the proposals de lege ferenda that have been 

proposed in the previous chapters of the thesis. 

 



 

116 

 

Key words: extraordinary appeal, extraordinary remedial measure, The 

Supreme Court of the Czech republic 

 


