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1. ÚVOD 

Právní principy jsou určité ideje, na kterých je právo jako celek, ale i jeho jednotlivá právní 

odvětví, vystaveno. Jsou vyjádřením právně politického a právně filosofického přístupu dané 

společnosti, a jsou odrazem společenského systému hodnot. Lze je nalézt jak v hmotněprávní 

úpravě, tak i v úpravě procesněprávní. 

Význam právních principů lze předně spatřovat při procesu tvorby legislativy, neboť 

zákonodárce musí právní principy při tvorbě práva zohledňovat. Právní principy 

přirozenoprávního charakteru může pouze vzít na vědomí a respektovat je, zatímco jiné 

principy může omezit či dokonce potlačit. 

Smysl právních principů je ten, že pomáhají pochopit podstatu právní úpravy a jejích 

institutů, a díky jejich existenci lze překonávat mezery v právu a vykládat neurčité právní 

pojmy. Lze je využít i při interpretaci a aplikaci právních norem, jakož i při aplikaci správního 

uvážení. Právě s ohledem na význam právních principů lze považovat problematiku právních 

principů za zajímavou a nadčasovou. 

Každé právní odvětví má své specifické právní principy, a nejinak tomu je i u správního 

práva trestního, které se zabývá trestáním v oblasti veřejné správy, především postihováním 

deliktů označených jako přestupky. Zásady, které se uplatňují v řízení o přestupcích, mají 

garantovat obviněnému maximální respekt k jeho právům a svobodám, a proto je nutné jim 

přikládat zvláštní význam a klást důraz na jejich uplatňování. V literatuře však nepanuje shoda 

na tom, které zásady, s jakým obsahem a v jakém rozsahu se mají v řízení o přestupcích 

uplatňovat.  

V této diplomové práci jsem si proto vytyčil za cíl nalézt určitý seznam základních 

principů, které by se měly v řízení o přestupcích uplatňovat, a podat jejich stručný komentář. 

Za základní jsou tyto principy označeny proto, že se jedná o nutné minimum, které by mělo být 

dodržováno, nicméně výčet jistě nebude taxativní, ale demonstrativní, tudíž ponechám prostor 

pro uplatnění i jiných principů. 

Jedním z těchto principů je však i princip ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci), kterému 

bude v této diplomové práci věnována zvláštní pozornost. To proto, že snad žádný jiný princip 

nevyvolává takové vášně, jako právě tento. To je způsobeno především rozporuplným 

rozhodováním Evropského soudu pro lidská práva, ale také skutečností, že napříč jednotlivými 
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právními řády je pojetí uvedeného principu rozdílné. To vede k tomu, že se v praxi i literatuře 

lze setkat s různými názory na obsah a aplikaci principu ne bis in idem. 

Dalším cílem této diplomové práce je tudíž představit čtenáři princip ne bis in idem. 

Vysvětlit pojem, poukázat na to, kdy se lze s tímto principem setkat poprvé a vysledovat jeho 

následné přebírání prvními řády. Dále také analyzovat judikaturu Evropského soudu pro lidská 

práva a ukázat, jakým bouřlivým vývojem si uplatňování tohoto principu prošlo. 

Dále mám v této práci v úmyslu nastínit problematiku uplatňování principu ne bis in idem 

na nadnárodní úrovni a ukázat, zda má na úspěšné dovolání se tohoto principu vliv původ 

právního dokumentu, kterého se osoba bude dovolávat, či nikoli. 

V závěru této práce se budu stručně zabývat vnitrostátní právní úpravou, a to s ohledem na 

nejproblematičtější požadavek Evropského soudu pro lidská práva, a sice spojením, resp. 

koordinací více probíhajících řízení. 
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2. K PRÁVNÍM PRINCIPŮM (ZÁSADÁM) 

 

Právní zásady neboli právní principy (zkráceně pak jen „zásady“ nebo „principy“), definuje 

právnický slovník jako „vůdčí zásady, regulativní ideje, které představují východiska práva 

(právního řádu) nebo určitého právního odvětví“1. S právními normami mají společný 

regulativní charakter, avšak na rozdíl od nich si mohou vzájemně odporovat. To je možné proto, 

že zásady se neuplatňují vždy a v plném rozsahu, ale uplatňují se v závislosti na stadiu řízení, 

druhu řízení atd.  

Význam zásad je poznávací (pomáhají pochopit podstatu právní úpravy a jejích 

institutů), aplikační (jejich existence přispívá ke správné a jednotné aplikaci právní úpravy) a 

interpretační (poskytují vodítko pro výklad). Své uplatnění však nacházejí i při tvorbě práva, 

neboť legislativa z nich musí vycházet a musí je respektovat.2 

Právní principy jsou uznávány jako (podpůrné) prameny práva. Jejich existence je spjata 

s vyjádřením hodnot společnosti, které dlouhodobě uznává a chrání, přičemž jejich ochranou 

projevuje snahu o jejich uchování.  

 

2.1 Právní principy jako prameny práva 

„Žádný právní řád nemůže ve svých předpisech pamatovat na každý detail úpravy. Ta je 

více či méně obecná, a musí být proto při své aplikaci dodatečně konkretizována. Stejně tak je 

třeba interpretačně zaplňovat mezery v právu. To se děje judikaturou, přičemž tato kreativní 

role soudů se musí uskutečňovat v určitých mezích, které jsou dány rámcem příslušného 

právního řádu. Právní zásady (principy) jsou v tomto směru velmi vhodným nástrojem“.3 

Podstatná část zásad je explicitně zakotvena na úrovni ústavního práva, jiné jsou však 

vyvozovány teorií či judikaturou. Počet druhů zásad se liší dle autorů, nicméně právní teorie 

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

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

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
2 Viz FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019, 93 s. 
3 TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2017. Student (Leges), 102 s. 
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rozlišuje dva základní druhy zásad: obecné zásady právní (axiomatické zásady) a odvětvové 

zásady.  

2.2 Obecné zásady právní (axiomatické zásady) 

„Obecné zásady právní axiomatické povahy jsou vlastní každému právnímu řádu. Jedná 

se o zásady, které se týkají pojmového vymezení právního řádu jako takového a nevycházejí 

z konkrétního právního řádu. Mezi tyto zásady patří zejména zásady, které vyjadřují axiomy 

práva jakožto normativního systému vynucovaného státem. Typickou zásadou této kategorie je 

nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet (nikdo nemůže na jiného převést více 

práv, než kolik má sám). Dalšími zásadami jsou lex posterior derogat legi priori, lex specialis 

derogat legi generali“.4 

 

2.3 Odvětvové zásady (obecně) 

Odvětvové zásady jsou typické pro jednotlivá právní odvětví. Zde lze příkladmo uvést 

tato odvětví: ústavní právo, rodinné právo, správní právo, finanční právo, občanské právo 

(hmotné). Odvětvové principy se pak uplatňují především v těchto oborech. Uvnitř právních 

odvětví lze nalézt další členění, a to nejméně na principy procesní a hmotněprávní. 

 

2.3.1 Odvětvové zásady správního práva 

Skulová rozlišuje tyto zásady správního řízení5: zásadu písemnosti správního řízení, 

ústnosti, neveřejnosti, oficiality, dispoziční, dvojinstačnosti, jednotnosti řízení, koncentrace, 

vyšetřovací, volného hodnocení důkazů a jiné. 

„Existence obecných principů práva, resp. správního práva, je všeobecně přijímána. 

Vyjadřují jeho podstatné rysy, sociální potřeby v nejširším slova smyslu, tradice správy a etiku 

příslušného právního systému.“6 Některé z nich jsou výslovně zakotveny v ústavě a 

v zákonech. Jak uvedl Ústavní soud,7 postavení pramenů práva mají ovšem i principy, které 

nejsou výslovně v ústavě (zákonech) uvedeny. 

                                                 
4 TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2017. Student (Leges), 105 s. ISBN 978-80-7502-184-7. 
5 SKULOVÁ, Soňa et al. Správní právo procesní. Plzeň:Aleš Čeněk, 2008, 76 s. ISBN 978-80-7380-110-6. 
6 HENDRYCH, Dušan. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 36. 
7 Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
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2.4 Základní zásady činnosti správních orgánů 

Od výše uvedených zásad je nutné odlišovat základní zásady činnosti správních orgánů, 

které jsou základem pro veškerou činnost správních orgánů. „Základní zásady činnosti 

správních orgánů se uplatní při veškerém výkonu veřejné správy (§ 188). Je nepřijatelné, aby 

např. zvláštní zákon vyloučil užití správního řádu a sám dostatečně neupravil alespoň základní 

zásady řízení, neboť takový postup by byl v rozporu se zásadou legality obsaženou v čl. 2 odst. 

3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.“8 

Tyto zásady jsou tak závazné pro celou veřejnou správu, a to bez ohledu na to, zda správní 

orgán zrovna postupuje podle správního řádu nebo podle jiné právní úpravy. Dále je třeba 

upozornit také na skutečnost, že ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu se vztahuje na veškeré 

právní předpisy upravující výkon působnosti správních orgánů v oblasti veřejné správy bez 

ohledu na to, kdy nabyly účinnosti.9 

Základní zásady činnosti správních orgánů lze naleznout v § 2 až § 8 správního řádu. 

Těmito zásadami jsou zásada legality, proporcionality, zákazu zneužití pravomoci, ochrana 

dobré víry, soulad přijatého řešení s veřejným zájmem, smírné odstranění sporů, legitimního 

očekávání, materiální pravdy, procesní rovnosti, služby veřejnosti, vstřícnosti, poučovací 

povinnosti, spolupráce správních orgánů a tzv. zásada procesní ekonomie (rychlost, 

hospodárnost, efektivnost postupu). 

 

2.5 Zásady přestupkového řízení 

V přestupkovém řízení rozhoduje správní orgán o vině a trestu za přestupek, jestliže 

dospěje k závěru, že došlo k jeho spáchání. Jde o řízení, které je jednou z mnoha forem 

správního řízení, např. vedle stavebního řízení nebo řízení o udělení občanství. Správní orgán 

při něm postupuje subsidiárně podle správního řádu, nicméně přímo aplikuje též hmotněprávní 

předpis, jenž obsahuje skutkovou podstatu přestupku, která byla naplněna. Uplatní se též navíc 

i zásady přestupkového řízení, které se v klasickém správním řízení logicky neaktivují. 

Procesní modifikace pak vyplývají ze Zákona. 

                                                 
8 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 500/2004, s. 97. 
9 Závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 10/2005. 
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„Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení. Jedná se o souhrn právních 

norem, které vymezují postavení subjektů tohoto řízení, jejich práva a povinnosti, a jejichž 

prostřednictvím se řídí proces projednávání a vyřizování přestupků.“10„U přestupkového řízení 

platí všechny zásady správního řízení, někdy modifikované přestupkovým zákonem, a to se týká 

i přestupkového řízení podle zvláštních zákonů.“11 

  

                                                 
10 HORZINKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H.: Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 3. vydání. Praha_ 

Leges, 2016, 313 s. 
11 Ibid. 
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3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY (SPRÁVNÍHO) TRESTÁNÍ 

 

„Základní zásady trestního řízení jsou určité právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je 

ovládáno trestní řízení. Jsou projevem právně politického a právně filosofického přístupu 

k trestnímu řízení. V důsledku své povahy jsou základem, na kterém je vybudována organizace 

trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů. Vyjadřují mínění zákonodárce o nejúčelnějším 

uspořádání trestního procesu.“12 

Je třeba vzít na zřetel, že se neuplatňují ve všech stádiích trestního řízení a neuplatňují se 

ani bezvýjimečně. V zájmu řádného fungování procesu jsou možné, účelné a někdy i nutné 

výjimky ze základních zásad trestního řízení včetně těch nejvýznamnějších. Musí ovšem být 

zachována podstata základní zásady a podstata výjimky ze zásady.13 

 

3.1 Užití zásad trestního práva 

Ačkoli v objektivním právu nenajdeme explicitní vyjádření, že zásady uplatňující se 

v řízení o trestných činech se uplatní i v řízení o přestupcích, lze jejich použití dovozovat  

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

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

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

ochraně lidských práv a základních svobod, v Listině základních práv EU.“14 Hendrych taktéž 

uzavírá, že „základní principy vztahující se na soudní trestání je třeba respektovat i v oblasti 

správního trestání.“15 

Použití zásad trestního práva spolehlivě dovodila i judikatura: „Také trestání za správní 

delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba 

vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného 

činu.“16 V jiném rozhodnutí pak Nejvyšší správní soud konstatoval: „Jak bylo shora uvedeno, 

správní delikty představují ve srovnání s trestnými činy jinou formu protiprávního společensky 

                                                 
12 JELÍNEK, J, a kol.: Trestní právo procesní. 3. vydání, Praha: Leges, 2013, s. 131. 
13 JELÍNEK, J. (ed.): Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, 

10 s. 
14 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C.H. Beck, 2013, 21 – 22. Beckova 

edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-456-8. 
15 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 295. 
16 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 6 A 126/2002 – 27 ze dne 27. října 2004. 
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nebezpečného jednání a pro jejich trestnost mají platit podobné principy a pravidla, jako v 

případě trestných činů.“ a dále pak „Nejvyšší správní soud opakuje, že pro trestnost správních 

deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako v případě trestných činů.“17 Že se trestnost 

správních deliktů řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů, Nejvyšší správní soud 

dovozoval také v rozsudku ze dne 31. 5.2007, sp. zn. 8 As 17/2007 - 135.  

Je možné poukázat i na další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu18: „Jak již bylo 

uvedeno výše, přestupek spadá do pojmu „trestních obvinění“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy; 

osobě obviněné z přestupku tedy náležejí procesní práva obdobná těm, jakých požívá obviněný 

z trestného činu. (…) I to jen dále dokládá těsné vazby mezi právem přestupkovým a právem 

trestním, zde v jeho hmotněprávní rovině; vzájemná blízkost obou právních oblastí vede k 

závěru, že by se nemělo zásadně lišit procesní postavení osob obviněných ze spáchání ať už 

přestupku, nebo trestného činu.“ 

Aplikaci zásady ne bis in idem i pro oblast správního trestání lze dovozovat z rozhodnutí 

téhož soudu, a to z vyjádření, že „[i] pro správní trestání platí zásada ne bis in idem, podle níž 

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

jednalo o stejný skutek, tj. aby byla dána totožnost skutku.“19 

 Konečně lze také odkázat na rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, že označení deliktu nebo 

přestupku odráží reálnou trestní politiku státu, nicméně nelze přeceňovat odlišnosti 

jednotlivých hmotněprávních úprav, ale zejména procesních pravidel.20 

Je třeba zmínit, že soudy se k potřebě analogické aplikace zásad trestního práva uchýlily 

zcela logicky, neboť správní právo trestní je považováno za trestní právo largo sensu, tj. za 

trestní právo v širším pojetí. V užším pojetí se trestním právem rozumí jen trestní právo soudní, 

ve kterém soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy (popř. provinění). V této práci je dále 

pojem trestní právo používán stricto sensu, není-li uvedeno jinak. 

  

                                                 
17 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8 As 29/2007-121 ze dne 31. května 2007. 
18 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 1 As 96/2008 - 115. 
19 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. února 2005, sp. zn. A 6/2003 - 44. 
20 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2008, sp. zn. 2 As 34/2006 - 73. 
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3.2 Neshoda v zásadách 

Zásady trestání lze členit z různých hledisek. Jako první se však nabízí členění na zásady 

hmotněprávní a zásady procesní. Dále lze jednotlivé zásady podle profesora Růžka dělit na 

zásady obecné, zásady zahájení řízení, zásadu veřejnosti, zásady dokazování a zásada 

materiální pravdy21. Co se týká jednotlivých zásad, Lze konstatovat, že neexistuje taxativní 

výčet zásad (správního) trestání, z čehož vyplývá, že jednotlivý autoři uvádí různé zásady. Je 

možné také vysledovat rozdílný přístup v oblasti trestního práva a správního práva trestního. 

Toto je zřejmě dáno skutečností, že judikatura dospěla k závěru, že pro oblast správního trestání 

se použijí podobné principy. Je otázkou, zda to znamená, že je v rámci správního trestání 

připuštěna menší míra ochrany než u trestných činů. Domnívám se, že ano22. Je ale nutné 

podotknout, že v trestním řízení musí být vždy garantováno určité minimum práv, a to bez 

ohledu na to, jestli se vede řízení v rámci trestního práva nebo správního práva trestního. Jestliže 

ale judikatura soudů tenduje ke stírání rozdílů mezi řízením podle trestního práva a řízením 

podle správního práva trestního, nabízí se otázka, zda je rozlišnost garantovaných záruk 

dlouhodobě udržitelná. Mám za to, že s ohledem na růst významu správního trestání se lze 

domnívat, že nikoli. Jak navíc bylo uvedeno výše, kategorizace deliktů představuje trestní 

politiku státu, v zásadě ale mezi přestupky a trestnými činy není rozdíl. 

3.3 Zásady podle autorů 

V doktríně nepanuje přesná shoda na tom, které zásady se ve správním trestání mají uplatnit, 

proto se mezi jednotlivými autory jejich výčet liší. Je však nutno podotknout, že mezi 

jednotlivými autory existuje také neshoda v obsahu jednotlivých zásad, neboť zatímco některý 

autor uvádí jednu zásadu, ale pojímá ji largo sensu, jiný autor uvádí více zásad, avšak hovoří o 

jejich obsahu stricto sensu. Jinými slovy, jeden autor je schopen rozčlenit jednu zásadu na 

několik „podzásad“, zatímco další autor tyto „podzásady“ uvádí jako samostatné zásady. 

Pro ilustraci níže uvádím výčet zásad dle jednotlivých autorů23 

  

                                                 
21 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019, 93 s. 
22 Vycházím z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jussila proti Finsku ze dne 23. listopadu 2006, 

§ 43: „Tax surcharges differ from the hard core of criminal law; consequently, the criminal-head guarantees will 

not necessarily apply with their full stringency (…)“. 
23 Uvádím-li jednotlivé zásady, ponechávám jejich pořadí nezměněné, aby bylo možné vysledovat systematiku dle 

jednotlivých autorů. 
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Frumarová, Horzinková24: 

 zákonnosti (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) 

 řádného zákonného procesu (ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon) 

 přiměřenosti 

 subsidiarity trestní represe 

 zákaz retroaktivity 

 zákaz analogie (in malam partem) 

 presumpce neviny 

 ne bis in idem 

 zákaz reformationis in peius 

Na jiném místě25 ale Horzinková s Kučerovou uvádí jiný výčet zásad: 

 legality 

 zákazu zneužití správního uvážení 

 ochrana dobré víry 

 soulad s veřejným zájmem 

 materiální pravdy 

 vzájemné součinnosti (mezi státními orgány, orgány policie a orgány obcí) 

 součinnosti s účastníky (přestupkový orgán dá účastníkům možnost vyslovit své 

stanovisko a možnost účinně se hájit) 

 smírné odstranění rozporů 

 dobré správy 

 zdvořilosti a slušnosti 

 rychlosti a procesní ekonomie 

 rovnost účastníků 

 oficiality 

 ústnosti 

 presumpce neviny 

 in dubio pro reo 

                                                 
24 FIALA, Z., FRUMAROVÁ, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M. et al: Správní právo trestní. Praha: Leges, 

2017, 53 – 57 s. 
25 HORZINKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H.: Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 3. vydání. Praha_ 

Leges, 2016, 313 s. 
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 dvouinstančnosti 

 zákaz reformace in peius 

 neveřejnosti 

 teritoriality 

 účelnosti a prospěšnosti 

 non bis in idem 

Mates26: 

 nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege 

 rovnosti v hmotných a procesních právech (lze dovodit z obecných zásad správního 

řízení) 

 subsidiarity trestní represe 

 řádný zákonný proces 

 ne bis in idem 

 presumpce nevinny  

Prášková27: 

 nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege 

 subsidiarita trestní represe 

 přiměřenosti a individualizace správního trestu 

 řádný zákonný proces 

 legality, oficiality  

 ne bis in idem 

 presumpce neviny 

 zajištění práva na obhajobu 

 rozhodování v přiměřené lhůtě 

Hendrych28: 

 zákonnosti (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) 

 subsidiarity trestní represe 

                                                 
26 MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. 7., přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 13 - 

19 s. 
27 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 27 - 43. 
28 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 295 - 298. 
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 rovnosti 

 řádného zákonného procesu (stíhání jen ze zákonných důvodů) 

 ne bis in idem 

 presumpce neviny 

S ohledem na význam správního trestání, které postupně přebírá roli trestního práva29, 

není překvapující, že se zásadami správního trestání zabýval i Výbor ministrů Rady Evropy, 

který se shodl ve svém Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(91)1 o 

správněprávních sankcích na těchto zásadách30: 

 správní sankce a podmínky jejich ukládání musí být stanoveny zákonem (nullum crimen 

sine lege, nulla poena sine lege) 

 zákaz retroaktivity 

 ne bis in idem 

 řízení musí proběhnout v přiměřené době 

 každé řízení, ve kterém je pravděpodobné uložení správní sankce, musí být ukončeno 

rozhodnutím 

 uplatní se též obecné principy řádného správního řízení [viz Rezoluce R (77)31 Výboru 

ministrů o ochraně jednotlivce ve vztahu k úkonům správních orgánů] a specifické 

zásady pro ukládání sankcí 

 zásada vyšetřovací 

 kontrola zákonnosti nezávislým a nestranným soudem 

Jelínek31 uvádí výčet těchto zásad: 

 stíhání jen ze zákonných důvodů (viz čl. 8 odst. 2 Listiny) 

 oficiality a legality 

 rychlosti řízení 

                                                 
29 „Ve skutečnosti toto droit pénal à deux vitesses (dvourychlostní trestní právo) zakrývá expanzivní represivní 

politiku, která se snaží trestat rychleji a tvrději s nižšími hmotnými a procesními zárukami. V tomto novém, jakoby 

leviatanském kontextu nejsou správní delikty ničím jiným než zavádějícím označením tvrdého jádra trestní 

strategie a správní právo se stává zkratkou, jež obchází obecné záruky trestního práva hmotného a procesního.“ 

– viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, odlišné stanovisko soudce Paula 

Pinto de Albuquerque, bod 21. Dostupné zde: http://eslp.justice.cz/justice/ 

judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?op

en&. 
30 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 

204 – 205 s. 
31 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, 127 – 188 s. 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
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 přiměřenosti 

 materiální pravdy 

 vyhledávací 

 volného hodnocení důkazů 

 spolupráce se zájmovými sdruženími občanů 

 obžalovací 

 veřejnosti 

 ústnosti a bezprostřednosti 

 právo na obhajobu 

 zajištění práv poškozeného (umožnit poškozenému uplatnění jeho práv) 

 uspokojení zájmů poškozeného (náhrada škody) 

Další významní představitelé trestního práva Fenyk, Gřivna a Císařová32 – uvádí tento výčet 

zásad: 

 řádného zákonného procesu (stíhání jen ze zákonných důvodů viz čl. 8 odst. 2 Listiny) 

 přiměřenosti a zdrženlivosti 

 rychlosti (v přiměřené lhůtě) 

 spolupráce orgánů činných v trestním řízení se zájmovými sdruženími občanů 

 právo na obhajobu 

 zajištění práv poškozeného 

 oficiality  

 legality (státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nich se dozvěděl) 

 obžalovací 

 veřejnosti 

  

                                                 
32 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019, 93 s. 
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3.4 Zásady trestání (obecně) 

Z výše uvedeného výčtu zásad je zřejmé, že mezi jednotlivými autory napříč obory 

trestního práva a správního práva trestního je jen částečná shoda ve výčtu zásad, které se mají 

užít v případě trestání. Na základě shody však lze dovodit některé principy platné obecně pro 

trestání jako takové. Jedná se o principy jak hmotněprávní, tak procesněprávní. Níže uvádím 

výčet zásad, na kterých je mezi autory shoda, přičemž jsem do tohoto výčtu zařadil i zásady, u 

nichž sice shoda nepanuje, nicméně se domnívám, že je mezi zásady trestání zařadit lze.  Za 

zásady trestání jako takového tedy považuji níže uvedený výčet zásad. Přitom docházím 

k názoru, že by se tyto zásady měly uplatnit jak v trestním řízení dle Trestního řádu, tak 

v přestupkovém řízení, neboť mezi trestáním podle trestního práva a správního práva v zásadě 

není rozdíl. 

i. zásada zákonnosti (nullum crimen sine lege: certa, skripta, stricta, praevia, nulla 

poena sine lege, stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví) 

ii. zásada subsidiarity trestní represe 

iii. zásada přiměřenosti a individualizace trestu 

iv. zásada práva na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy) 

v. zásada vyšetřovací 

vi. zásada oficiality 

vii. zásada materiální pravdy 

viii. zásada zákazu reformationis in peius 

ix. zásada rovnosti účastníků 

x. zásada ústnosti a bezprostřednosti 

xi. zásada veřejnosti 

xii. zásada ne bis in idem 

3.5 Jednotlivé principy správního trestání 

V přestupkovém řízení se vedle obecných zásad trestání užijí ještě zásady správního řízení 

a základní zásady činnosti správních orgánů. Tyto zásady by však neměly mít přednost před 

obecnými zásadami trestání, neboť by mohly popřít jejich smysl a účel (např. zásada písemnosti 

správního řízení, která je v rozporu se zásadou, resp. dokonce právem na osobní přítomnost při 

projednání deliktu apod.). Navíc obecné zásady trestání lze považovat v přestupkovém řízení 

k zásadám správního řízení a základním zásadám činnosti správních orgánů za lex specialis. 

Obsah a limity obecných zásad trestání vyložil Evropský soud pro lidská práva ve své bohaté 
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judikatuře, nicméně jejich podrobný výklad přesahuje rámec této diplomové práce, proto níže 

uvádím jen nástin obsahu jednotlivých zásad. 

3.5.1 Zásada zákonnosti 

Jak bylo uvedeno, různí autoři přikládají zásadám různý obsah. U zásady zákonnosti 

tomu je stejně, nicméně i zde lze vysledovat dílčí shody mezi autory. Abych postihl vše, co tito 

autoři zařazují pod zásadu zákonnosti, budu se na ni dívat largo sensu, tedy zeširoka. 

Zásada zákonnosti znamená, že orgány postupují na základě zákona a jen v jeho mezích. 

Na ústavní úrovni lze zásadu zákonnosti nalézt v článku 2 odst. 3 Ústavy a článku 2 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod. V teorii je označována jako zásada enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí. Její význam tkví v tom, že veřejná moc může obecně činit jen to, 

k čemu je výslovně oprávněna. Pod tuto zásadu lze zahrnout také stíhání ze zákonných důvodů 

a způsobem, který stanoví zákon. V Listině  je vyjádřeno stíhání ze zákonných důvodů a 

způsobem, který stanoví zákon, v článku 8.  

Nepochybně pak v sobě zásada zákonnosti zahrnuje též zásady nullum crimen sine lege 

(certa, stricta, skripta, praevia) a nulla poena sine lege. Na tomto místě je vhodné se 

pozastavit, neboť pozorný čtenář jistě namítne, že zásady nullum crimen sine lege/nulla poena 

sine lege jsou hmotněprávního charakteru, tudíž je nelze zařazovat do principů řízení. 

Domnívám se však, že nelze říci, že tyto zásady patří striktně jen do oblasti hmotného práva. 

Dle mého názoru totiž mají i procesní aspekt. U zásady nullum crimen sine lege tento procesní 

aspekt spatřuji ve skutečnosti, že správní orgány si ještě před zahájením řízení, nejpozději však 

v řízení, musí učinit úsudek o tom, zda nějaké jednání vůbec teoreticky může být přestupkem. 

To se projevuje v tom, že musí znaky daného jednání subsumovat pod konkrétní právní normu, 

přičemž v průběhu řízení se úvaha o tom, zda jednání naplňuje znaky přestupku, může 

proměňovat, a to například za situace, kdy se změní právní úprava a nová bude pro pachatele 

příznivější v tom směru, že jednání již nebude trestné. 

U zásady nulla poena sine lege je procesní aspekt této zásady ještě zřetelnější, neboť 

správní orgán může uložit pouze takový trest, který zákon dovoluje, přičemž současně musí být 

přiměřený. K úvaze o tom, jaký trest správní orgán uloží, je tedy dlouhá cesta. Správní orgán si 

totiž dělá úsudek v průběhu celého řízení, a to na základě osoby obviněného, povaze a 

závažnosti spáchaného přestupku, okolností, za kterých k jeho spáchání došlo apod. Uložený 

trest je pak výsledkem řízení, tudíž jakýmsi jeho vyvrcholením. Právě v řízení totiž správní 

orgán dospívá k názoru, zda a jaký trest uloží.  
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Právě na základě procesních aspektů zásad nullum crimen sine lege/nulla poena sine 

lege, je uvádím jako zásady přestupkového řízení, ačkoli jsou tradičně zařazovány mezi zásady 

hmotněprávní. 

Zásada nullum crimen sine lege se skládá ze čtyř prvků, které by však bylo možné 

označit každý za jednotlivou zásadu. Jde o zásady nullum crimen sine lege33: 

certa: znamená, že právní norma má mít přesné vymezení, tzn. že definice deliktů má 

být určitá, ne vágní; 

stricta: znamená zákaz analogie in malam partem; právní předpisy mají obsahovat 

uzavřený katalog trestů a ochranných opatření; 

scripta: znamená, že trestněprávní norma musí mít zákonnou formu; 

praevia: znamená zákaz retroaktivity, z toho vyplývá, že trestnost činu se posuzuje a 

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

jen tehdy, je-li pro pachatele příznivější34 (čl. 40 odst. 6 Listiny, § 1 a § 2 odst. 1 trestního 

zákoníku).35 

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

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

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

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

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

spáchání uložit.“  

Například Mezinárodní pakt o občanských a politických právech tyto zásady v článku 

15 odst. 1 vyjadřuje následovně: „Nikdo nesmí být potrestán za čin, který nebyl trestný podle 

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

účinný v době, kdy byl trestný čin spáchán. Nový zákon má zpětnou působnost pouze tehdy, 

jestliže je pro pachatele příznivější.“ Další příklad je možné vzít z Římského statutu 

Mezinárodního trestního soudu, a to v článcích 22 (nullum crimen sine lege) a 23 (nulla poena 

sine lege). 

                                                 
33 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, 33 – 37 s. 
34 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, sp. zn. 6 A 126/2002 - 27. 
35 Viz nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01. 
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Tato záruka se však výslovně vztahuje pouze k trestným činům, nicméně je samozřejmé, 

že se bude vztahovat i na trestné činy mladistvých, které označujeme jako provinění, přičemž 

judikatura dovodila uplatnění tohoto principu také na správní delikty, resp. přestupky.36 

 

3.5.2 Zásada subsidiarity trestní represe 

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

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

kdy nedostačují jiné prostředky a nástroje (např. odpovědnost podle soukromoprávních 

předpisů, veřejnoprávní sankce netrestního charakteru).“37 „Veřejná správa má působit svou 

nepřetržitou, pozitivní činností k odstraňování podmínek a příležitostí k páchání protiprávních 

činů, využívat ekonomická, politická či sociální opatření.“38 „Samotné potrestání je pak 

efektivní nikoli svou přísností, ale svou neodvratitelností.“39  

Subsidiarita trestní represe úzce souvisí s materiální stránkou deliktu, kterou se rozumí 

společenská škodlivost. Jde totiž o to, že protiprávní jednání musí být také trestné, aby mohlo 

být postiženo. Nicméně je třeba vzít na vědomí, že ne každé protiprávní a trestné jednání je 

nutně společensky škodlivé. Trestat pachatele deliktu je tedy možné až tehdy, jestliže to 

odůvodňuje závažnost spáchaného deliktu, přičemž se zohledňují i okolnosti jeho spáchání. 

Existuje tedy jakási pomyslná hierarchie, kdy bude-li protiprávní a trestné jednání dostatečně 

závažné, bude jím spáchán trestný čin. Bude-li protiprávní a trestné jednání méně společensky 

škodlivé, bude jím spáchán přestupek. Může však nastat i situace, kdy protiprávní a trestné 

jednání nebude dosahovat ani takové závažnosti, aby mohlo být postižitelné jako přestupek. 

Tato zásada tudíž vyjadřuje myšlenku, že není-li nutné pachatele deliktu potrestat, nemá být 

trestán. Jestliže je ale pachatele nutné potrestat, má být dána přednost potrestání za přestupek 

před potrestáním za trestný čin, avšak pouze jestliže je takové potrestání dostatečné.40 

Nejvyšší správní soud projednával případ, ve kterém byla řidiči dopravního prostředku 

uložena pokuta za překročení maximální povolené rychlosti, a to o 2 km/h. Řidič se 

předmětného přestupku dopustil na přehledném a prázdném úseku, kde nemohlo dojít 

                                                 
36 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010 - 92. 
37 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 30. Teoretik. 
38 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 41. Beckova 

edice právní instituty. 
39 Ibid. 
40 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04, nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 

2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13 - 1, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j.  

8 As 17/2007 - 135, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2016, sp. zn. 8 Tdo 1362/2016. 
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k porušení či ohrožení objektu skutkové podstaty přestupku, totiž k ohrožení života a zdraví, 

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

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

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

Správně však soud konstatoval:  

„Lze tedy obecně vycházet z toho, že jednání, jehož formální znaky jsou označeny 

zákonem za přestupek, naplňuje v běžně se vyskytujících případech materiální znak přestupku, 

neboť porušuje či ohrožuje určitý zájem společnosti. Z tohoto závěru však nelze dovodit, že by 

k naplnění materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn 

formální znak přestupku zaviněným jednáním fyzické osoby. Pokud se k okolnostem jednání, jež 

naplní formální znaky skutkové podstaty přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, 

které vylučují, aby takovým jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem 

společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku přestupku a takové jednání potom nemůže 

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

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

přestupku“41 

  

                                                 
41  Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2009, č. j. 5 As 104/2008 - 45. 
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3.5.3 Zásada přiměřenosti a individualizace trestu 

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

a závažnosti spáchaného přestupku a k poměrům pachatele.“42 „Podle zásady individualizace 

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

konkrétního pachatele.“43 

 Tato zásada vyžaduje, aby byl trest přizpůsoben osobě pachatele. Trest má tudíž 

zohledňovat například charakterové vlastnosti pachatele, okolnosti, za kterých se činu dopustil, 

motiv jednání, ale také jeho majetkové poměry. Tím má být zajištěno, aby všem pachatelům 

nebyla například ukládána stejně vysoká pokuta. Pro bohatého by totiž výše pokuty mohla být 

zanedbatelná, zatímco pro chudého by stejně vysoká pokuta byla likvidační.44 

 

3.5.4 Zásada práva na spravedlivý proces 

Právo na spravedlivý proces (fair trial) garantuje nemožnost bezdůvodného stíhání 

jednotlivců a také zaručuje, že do práv osob, které jsou jinak důvodně stíhány, nebude 

zasahováno více, než je nezbytně nutné. Postup, ve kterém se rozhoduje o vině a trestu za 

spáchaný přestupek, musí být upraven zákonem a musí splňovat požadavky spravedlivého, fair 

procesu.45 

Článek 6 Úmluvy stanoví požadavky na řízení, aby mohlo být považováno za 

spravedlivé. Jde o to, aby záležitost byla projednána 

i.  spravedlivě 

ii. veřejně a v přiměřené lhůtě 

iii. nezávislým a nestranným 

iv. soudem zřízeným zákonem 

v. a aby rozsudek byl vyhlášen veřejně 

Jde tedy o požadavky kladené na řízení a orgán, který řízení vede. Podrobný výklad 

těchto požadavků dalece přesahuje rámec této diplomové práce, proto jim zde nebude dán 

                                                 
42 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 31. 
43 Ibid. 
44 Srov. nález Ústavního soudu ze dne  9. března 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02, usnesení Nejvyššího správního soudu 

ze dne 20. dubna 2010, sp. zn. 1 As 9/2008 – 133. 
45 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017 s. 32. 
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prostor. Dále musí být v řízení dodržen princip presumpce neviny a obviněnému musí být 

zaručena minimální práva. 

3.5.4.1 Presumpce neviny 

Pokud jde o presumpci neviny, v Listině je vyjádřena takto: „Každý, proti němuž je 

vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu nebyla jeho vina vyslovena.“46 Z podstaty presumpce neviny plynou z hlediska 

dokazování skutkového stavu věci některé důsledky: 

a) pravidlo in dubio pro reo 

Existují-li stran otázek viny, stran otázek skutkových, důvodné pochybnosti, které jsou 

dalším dokazováním neodstranitelné, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného.47 

b) nedokázaná vina má týž význam jako dokázaná nevina  

Zlo znamenající únik skutečného pachatele spravedlivému trestu v důsledku 

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

postihu někoho, kdo pachatelem ve skutečnosti není (…).48 

c) povinnost orgánů dokázat vinu 

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

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

dokonce může zůstat nečinný. „Obviněný ze správního deliktu může na svou obhajobu uvádět 

jakákoli tvrzení, popř. může zůstat nečinný, a je na správním orgánu, aby zjistil skutkový stav 

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“49 

d) nestrannost a nezaujatost50 

Podle Práškové se tato zásada projevuje v rámci shromažďování podkladů pro 

rozhodnutí a dokazování51, v etapě rozhodování52 a v oblasti zacházení s obviněným53. 

„Z projednání a rozhodování věci je především vyloučen soudce, u něhož lze mít 

pochybnosti o jeho nestrannosti pro jeho poměr k věci, ke stranám řízení nebo k jejich 

                                                 
46 Čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
47 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 

s. 109 – 110.  
48 Ibid. 
49 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2017, sp. zn. 4 As 199/2017 – 30, bod 14. 
50 V teorii a judikatuře se setkáváme spíše s pojmy „nezávislost“ a „nestrannost“ (srov. nález Ústavního soudu I. 

ÚS 722/05 – 2 ze dne 7. března 2007). 
51 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 39. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9. 
52 Ibid, s. 40. 
53 Ibid, s. 42. 
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zástupcům.“54 „Nestrannost se obyčejně definuje jako absence předsudku (podjatosti) a 

stranickosti a lze k ní přistupovat ze dvou hledisek. Rozlišuje se subjektivní přístup, při kterém 

se zkoumá stav mysli soudce, a objektivní přístup, při kterém se zkoumá, zda soudce z hlediska 

svého statusu, funkcí, poměru k věci a stranám řízení poskytuje dostatečné záruky, aby byly 

vyloučeny jakékoli pochybnosti o jeho nestrannosti. Rozlišuje se tedy tzv. nestrannost 

subjektivní (konkrétní) a nestrannost objektivní nebo strukturální (abstraktní).“55 

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

za nestranného předsedu senátu odvolacího soudu, který kvalifikuje obhajobu obviněného jako 

„neskutečnou, skandální, lživou, hanebnou a odpornou“, obviněnému hrozí, že soud bude 

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

skutečně zpřísněn.“56 Nezaujatost lze vyložit tak, že soudce nemá poměr k věci. 

e) požadavek přiměřenosti 

Co se týká požadavku přiměřenosti, lze odkázat na podaný výklad u zásady přiměřenosti 

a individualizace trestu. 

 

3.5.4.2 Právo na obhajobu (minimální práva obviněného) 

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

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

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

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

obhájce.“ Jde o relativně samostatné právo obviněného, které však lze podřadit pod právo na 

spravedlivý proces, neboť právo na spravedlivý proces je významově širší. Právo na obhajobu 

zahrnuje: 

a) právo být neprodleně seznámen s obviněním 

V Úmluvě je zakotveno toto právo v článku 6 odst. 3 písm. a). „Pokud jde o obsah 

informace, obviněný musí být podrobně seznámen s povahou a důvody obvinění. Důvodem 

obvinění je skutek, pro který je obviněný stíhán a který musí být dostatečně identifikován 

                                                 
54 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002, s. 124 – 125. 

Výběrové texty. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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popisem jednání, uvedením místa a doby jeho spáchání a popř. i označením poškozeného. 

Povahou obvinění je pak právní kvalifikace tohoto skutku.“57 

b) právo obhajovat se a mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby 

Doba poskytnutá k obhajobě bude vždy záviset na povaze obvinění a konkrétních 

okolnostech. 

c) právo na kontradiktorní vedení procesu 

Zde si předně dovoluji poukázat na rozdíly v pojetí kontradiktornosti procesu. Jak uvádí 

Repík58, kontradiktornost v pojetí Úmluvy není spojena s určitým procesním systémem. 

K tomu odkazuje na rozhodnutí Soudu ve věci Brandstetter v Rakousko: „Právo na 

kontradiktorní trestní proces implikuje jak pro obžalobu, tak pro obhajobu možnost seznámit 

se s důkazy a argumenty předloženými druhou stranou a vyjádřit se k nim. Vnitrostátní 

zákonodárství může vyhovět tomuto požadavku různým způsobem, ale zvolená metoda musí 

zaručovat, aby strana byla seznámena s tím, že druhá strana předložila vyjádření, a aby měla 

reálnou možnost komentovat toto vyjádření.“ 

Dále lze odkázat i na Jelínka59, který stručně shrnuje závěry Štiavnické60, že pojem 

kontradiktornosti používá zejména Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře, zatímco 

v kontinentální literatuře používají autoři pro označení procesu sporné povahy i pojem 

„accusatorial“, což se nepovažuje za správné, protože zásadou akuzační (obžalovací61) je 

v současné době ovládaný jak adversární62, tak i inkviziční proces63. Autorka dále uvádí, že 

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

Výběrové texty. 
58 Ibid, s. 147 - 148. 
59 JELÍNEK, J. (ed.): Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, 

s 14 a násl. 
60 Štiavnická, J. Zásada kontradiktórnosti v trestnom konaní. Doktorská disertační práce. Univerzita Karlova 2005. 

Školitel prof. JUDr.Antonín Růžek. 
61 „Obžalovací zásada (akuzační princip) ovlivňuje celkové uspořádání tr. procesu, neboť jejím důsledkem je 

rozdělení procesních funkcí mezi různé subjekty. Obžalobu podává a před soudem ji zastupuje státní zástupce, 

který je povinen prokazovat vinu obžalovaného, proti němu stojí obžalovaný, příp. zastoupený obhájcem, a jejich 

spor rozhoduje nezávislý a nestranný soud.“ ŠÁMAL, Pavel. Obžalovací zásada. In: HENDRYCH, Dušan, 

BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, 

Marie. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
62 Adversární proces je označení angloamerické právní kultury pro takové vedení trestního procesu, kdy strany 

soudu předkládají protikladná fakta, přičemž soudce zastává roli nestranného arbitra. Jedná se tudíž o jakýsi 

procesní souboj stran. Připodobnit jej lze k civilnímu spornému řízení. 
63 „Inkviziční princip byl základem feudálního inkvizičního procesu, který byl založen na zásadě vyšetřovací 

(inkviziční) a soustřeďoval všechny základní procesní funkce do rukou soudce (inkvirenta), který sám opatřoval 

i prováděl důkazy, a to jak ve prospěch, tak i v neprospěch obviněného, a nakonec i ve věci rozhodoval o jeho vině 

či nevině.“ ŠÁMAL, Pavel. Inkviziční princip. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, 

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

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
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v pojetí Evropského soudu pro lidská práva není zásada kontradiktornosti spojená s konkrétním 

procesním modelem, tudíž není možné tvrdit, že kontradiktorní proces je proces založený na 

zásadách uplatňovaných v adversárním porcesu v angloamerickém pojetí. 

Také Trechsel64 představuje pojetí kontradiktorního procesu Evropským soudem pro 

lidská práva stejně: „According to the Court, the right to an adversarial trial means, in a 

criminal case, that both prosecution and the defence must be given the opportunity to have 

knowledge of and comment n the observations filled and evidence adduced by the other party.“, 

k tomu pak odkazuje na rozsudek Soudu ve věci Kamasinski proti Rakousku, § 102.65 

Toto právo tudíž v pojetí Evropského soudu pro lidská práva zahrnuje zejména 

vyslýchat a dát vyslýchat svědky, právo vyjadřovat se ke všem skutečnostem a důkazům a 

předkládat skutečnosti a důkazy. Z toho lze dovodit, že obvinění musí nutně mít právo účastnit 

se řízení, aby všechna práva vyplývající z kontradiktorního procesu mohl uplatňovat. 

 

d) právo na bezplatnou pomoc tlumočníka 

Aby mohl být naplněn požadavek neprodleného seznámení s povahou a důvody 

obvinění, je logické, že se tak musí stát v jazyce, kterému obviněný rozumí. Podotýkám, že 

právo na bezplatnou pomoc tlumočníka se vztahuje i pro řízení o přestupcích, jak uvedl 

Evropský soud pro lidská práva ve věci Öztürk proti Německu.66 

 

3.5.5 Zásada vyšetřovací 

Odpovědnost za prokázání leží především na správním orgánu. Ten je povinen aktivně 

vyhledávat skutečnosti a důkazy svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného.67 Naopak 

obviněný může zůstat zcela pasivní, přičemž tato pasivita mu nemůže být přičtena k tíži a nelze 

z ní dovozovat, že je obviněný vinen. Úzce tato zásada souvisí se zásadou materiální pravdy. 

 

                                                 
64 TRECHSEL, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. 2. Oxford University Press, 2006, 90 s. 
65 „It is an inherent part of a "fair hearing" in criminal proceedings as guaranteed by Article 6 § 1 (art. 6-1) that 

the defendant should be given an opportunity to comment on evidence obtained in regard to disputed facts even if 

the facts relate to a point of procedure rather than the alleged offence as such.“ Rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Kamasinski proti Rakousku ze dne 19. prosince 1989. 
66 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Öztürk proti Německu ze dne 21. února 1984. 
67 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 1 As 96/2008 – 115. 
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3.5.6 Zásada oficiality 

Zásada oficiality znamená, že správní orgán zahajuje řízení o přestupku z moci úřední, 

určuje jeho předmět a provádí procesní úkony z úřední moci (ex officio), z vlastní iniciativy.68 

 

3.5.7 Zásada materiální pravdy 

Správní orgány jsou povinny zjistit skutkový stav, o kterém nejsou důvodné 

pochybnosti. Smyslem je, aby se správní orgán přiblížil absolutní pravdě, jak jen je to možné a 

mohl s určitostí prohlásit, zda ke spáchání přestupku došlo či nikoli. Jestliže budou existovat 

pochybnosti svědčící ve prospěch obviněného, musí se vždy uplatnit zásada in dubio pro reo. 

 

3.5.8 Zákaz reformationis in peius 

Podání opravného prostředku obviněným mu nesmí být k tíži, tudíž zásadně není 

možné, aby mělo jeho podání za následek zhoršení situace – trestu.  

 

3.5.9 Zásada rovnosti účastníků 

Zásada rovnosti účastníků, označována též jako zásada rovnosti zbraní, stanoví, že 

správní orgán má k účastníkům přistupovat stejně. Všem musí dát stejnou příležitost uplatňovat 

jejich práva, tzn. předkládat skutečnosti a důkazy, vyjadřovat se atd. 

 

3.5.10 Zásada ústnosti a bezprostřednosti 

Správní orgán si má vytvořit úsudek také s ohledem na osobu obviněného. Proto je 

nezbytné, aby osobu obviněnou vnímal vlastními smysly. Může tak zjistit postoj obviněného, 

který může mít vliv na druh a výměru sankce. Dále si správní orgán může učinit názor o 

rozumové a mravní vyspělosti obviněného a jeho intelektu, což jsou faktory, které mohou mít 

vliv též na uplatnění institutů omylu či okolností vylučujících protiprávnost. Konečně lze říci, 

že ústnost a bezprostřednost řízení jsou nezbytnou podmínkou pro naplnění kontradiktorního 

vedení řízení. 

 

                                                 
68 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 33. 
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3.5.11 Zásada veřejnosti 

Veřejnost řízení chrání strany před tajnou justicí vymykající se kontrole veřejnosti a je 

také jedním z prostředků pro vytvoření a zachování důvěry k soudům.69 Podle Soudu se 

požadavek veřejnosti řízení skládá ze čtyř prvků70: 

i. Právo obviněného být fyzicky přítomen u rozhodovacího orgánu 

ii. Právo obviněného se účinně podílet na průběhu řízení 

iii. Veřejné a ústní projednání deliktu 

iv. Povinnost rozhodovacího orgánu vyhlásit své rozhodnutí veřejně 

3.5.12 Ne bis in idem 

Zásada ne bis in idem snad nikdy nevyvolávala takové kontroverze, jako v posledních 

letech. To je dáno nekonzistentním rozhodováním Evropského soudu pro lidská práva a 

rozdílným pojetím této zásady napříč právními řády. Této zásadě je věnována podstatná část 

této diplomové práce, neboť si zaslouží podrobnější rozbor, a proto zde odkazuji na výklad 

obsažený v následujících pasážích této diplomové práce. 

  

                                                 
69 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pretto a ostatní proti Itálii ze dne 8 prosince 1983. 
70 ŠKUREK, M.: Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. Praha: Leges, 2015, 80 s. 
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4. ZÁSADA NE BIS IN IDEM 

 

4.1 Pojem 

Spácháním trestného činu nebo přestupku vzniká mezi státem a pachatelem hmotněprávní 

vztah, jehož obsahem je ius puniendi, tedy právo státu potrestat pachatele. Stát má ale toto právo 

pouze jednou. Myšlenka, která stojí za tímto omezujícím významem zásady ne bis in idem je 

ta, že opakující se stíhání (domnělého) pachatele by jej stavělo do značně nevýhodné pozice, 

neboť opakované stíhání zvyšuje pravděpodobnost toho, že by byl (domnělý) pachatel nakonec 

uznán vinným.71 

Ne bis in idem (též non bis in idem) lze z latiny přeložit jako „ne dvakrát v téže věci“. 

Původně byl význam tohoto principu takový, že pachatele nebylo možné opětovně obvinit, 

jestliže již jednou byl osvobozen – viz Digesta 48.2.7.272. Následný posun ve výkladu této 

zásady znamenal, že pachatele nebylo možné potrestat za něco, za co již potrestán byl. 

V průběhu právního vývoje však docházelo k dalším proměnám, které pozměnily význam této 

zásady tak, že pachatele nebylo možné nejen opětovně potrestat, ale i stíhat. Jak ale vyplývá 

z rozhodnutí ESLP ve věci A a B proti Norsku73, za určitých okolností není vedení více řízení, 

která vyústí ve více trestů, v rozporu s článkem 4 Protokolu č. 7. Domnívám se ale, že tento 

názor znamená možné budoucí popření pevně zakořeněné zásady ne bis in idem. 

Navzdory různým pojetím a proměnám zásady ne bis in idem lze uzavřít, že obecně tato 

zásada říká, že nikdo nemůže být opakovaně stíhán pro čin, pro který již byl stíhán a odsouzen 

(convict) nebo zproštěn viny (acquit), a také, že nikdo nemůže být opakovaně potrestán za 

čin, za který již potrestán byl. Důsledkem pravomocného rozhodnutí je totiž vytvoření překážky 

res iudicata, přičemž procesní vyjádření této zásady se označuje jako ne bis in idem.74 Lze 

konstatovat, že zásada ne bis in idem je obecně platnou zásadou v trestním právu 

demokratických států.75 

                                                 
71 GEIß, Robin. Ne bis in idem. Max Planck Encyclopedias of International Law. Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law. [online]. 2013 [cit. 1. 10. 2019] Dostupné z: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/ 

law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e66 
72 “The Governor should not permit the same person to be again accused of crime of which he has been acquitted.” 
73 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, ze dne 15. listopadu 2016. 
74 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 158 s. 
75 ČAPEK, Jan. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv: [komentář s judikaturou]. ČÁST DRUHÁ – 

PROTOKOLY. Praha: Linde, 2010, 123 s. 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e66
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e66
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Podle Hubálkové tato zásada vyjadřuje skutečnost, že nelze nikoho trestně stíhat, soudit, 

a odsoudit za stejné skutečnosti, které již jednou byly předmětem odsuzujícího nebo 

osvobozujícího rozsudku, který nabyl právní moci.76 

4.1.1 Ne bis in idem jako základní lidské právo 

Stejně jako Tomášek77 i Pipek zastává názor, že je plně na místě zařadit tento princip mezi 

základní lidská práva, a to s odůvodněním, že jeho neuplatnění či uplatnění se nepochybně 

přímo dotýká základních lidských práv a svobod individua. Následně konstatuje, že na základě 

této skutečnosti nelze tento princip omezovat jen na úroveň národního práva, ale jde o princip, 

který musí mít mezinárodní nebo dokonce supranacionální uplatnění, stejně jako ostatní lidská 

práva.78 Lze poukázat na skutečnost, že Mezinárodní kongres asociace trestního práva (AIDP) 

přijal XVII. Rezoluci, v jejíž sekci 4 dochází k názoru, že princip ne bis in idem je nutno 

zakotvit na mezinárodní úrovni stejně jako ostatní lidská práva.79 

 

4.2 Hmotněprávní aspekt 

Hmotněprávní aspekt zásady ne bis in idem spočívá v tom, že pachatele nelze opětovně 

potrestat. Pravomocné rozhodnutí o trestném činu nebo přestupku totiž zakládá překážku věci 

rozhodnuté (res iudicata), a to bez ohledu na skutečnost, zda rozhodnutí vyznívá ve prospěch 

či neprospěch pachatele. Opětovně lze rozhodnout jen tehdy, jestliže bylo pravomocné 

rozhodnutí zrušeno. 

 

4.3 Procesní aspekt 

Procesní aspekt zásady ne bis in idem znamená, že pachatel nemůže být opětovně stíhán. 

Dle výše odkazovaného rozhodnutí A a B proti Norsku však může dojít k souběžnému řízení. 

Mám za to, že tento přístup lze hodnotit jako obcházení dříve nastoleného stavu, ve kterém bylo 

vedení více řízení – ať už vedle sebe nebo po sobě jdoucích – nemyslitelné, a bylo považováno 

za porušení uznávané zásady ne bis in idem. Lze tedy souhlasit s názorem soudce ESLP de 

                                                 
76 Viz HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika: judikatura a řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 
77 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 158 s. 
78 PIPEK, Jiří. Princip ne bis in idem v konkurenci jurisdikcí. Trestněprávní revue. 2004, č. 4, s. 100. 
79 RESOLUTIONS OF THE CONGRESSES OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW 

(1926-2014), s. 415 - 420. Dostupné zde http://www.penal.org/sites/default/files/RIDP86%2012%202015 

%20EN.pdf. 

http://www.penal.org/sites/default/files/RIDP86%201-2%202015%20EN.pdf
http://www.penal.org/sites/default/files/RIDP86%201-2%202015%20EN.pdf
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Albuquerquem, který v disentu k tomuto rozhodnutí vyjádřil názor, že tímto rozhodnutím ESLP 

bere zpět výdobytky rozhodnutí ve věci Zolotukhin. 

 

4.4 Účinek horizontální  

O horizontálním účinku hovoříme, jestliže je dána konkurence jurisdikcí několika států.80 

To může nastat například za situace, kdy český občan spáchá trestný čin, který bude trestný jak 

v České republice, tak také v cizí zemi. Na českého občana totiž dopadne tzv. aktivní princip 

personality dle § 6 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: 

„Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České 

republiky…“ Více k této problematice viz kapitola Mezinárodní uplatnění zásady ne bis in 

idem. 

 

4.5 Účinek vertikální 

Jestliže nastane situace, kdy dojde ke konkurenci jurisdikcí státu a mezinárodního orgánu 

či tribunálu, hovoříme o vertikálním účinku.81 K tomu viz článek 1 Římského statutu 

Mezinárodního trestního soudu: 

„An International Criminal Court ("the Court") is hereby established.  

It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise 

its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international 

concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national 

criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be 

governed by the provisions of this Statute.“ 

 Nejedná se však tak docela o konkurenci jurisdikcí, neboť Mezinárodní trestní soud 

stíhá mezinárodní zločiny na základě zásady komplementarity, tedy až v případě, kdy stát 

pachatele odmítá potrestat úplně nebo kdy pachatele sice potrestá, nicméně neadekvátně.82 

                                                 
80 GEIß, Robin. Ne bis in idem. Max Planck Encyclopedias of International Law. Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law. [online]. 2013 [cit. 1. 10. 2019] Dostupné z: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/ 

law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e66 
81 Ibid. 
82 Srov. Čl. 17, 20 a Preambuli Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e66
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e66


36 

 

4.6 Účinek vnitrostátní 

Vnitrostátním účinkem se má na mysli situace, kdy se zásada ne bis in idem aktivuje 

v případě, že vznikne konkurence jurisdikce, resp. příslušnosti mezi několika vnitrostátními 

orgány. 
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5. VÝVOJ ZÁSADY NE BIS IN IDEM V PRAMENECH 

 

5.1 Starověký Řím 

„Vládce by neměl dovolit, aby byla stejná osoba obviněna ze zločinu, pro který již byla 

zproštěna viny.“83 

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

se nevede v jedné věci dvakrát soudní jednání). V Římském soukromém právu mělo zahájení 

řízení (litiscontestatio84) několik dalekosáhlých právních následků. Zaprvé, strany byly vázány 

výsledkem, a zadruhé, litiscontestatio „konzumovalo“ nárok, čímž byla založena překážka res 

in iudicium deducta, takže nebylo možné podat pro stejný nárok opětovnou žalobu.85 

Van Bockel trefně poznamenává, že ačkoliv panuje obecná shoda na tom, že princip 

ne bis in idem má svůj původ v Římském právu, je překvapující, že v pojetí této zásady panuje 

mezi národy tolik odlišností. Zamýšlí se proto nad tím, zda jednotlivá národní pojetí této zásady 

nemají v některých případech různý původ. Uzavírá, že pokud tomu tak je, znamenalo by to, že 

to, co je běžně označováno jako obecná zásada ne bis in idem, je více či méně otevřenou 

kategorií právních pravidel a principů, které vznikaly nezávisle na sobě, a které mohly být 

označeny za zásadu ne bis in idem až později.86 

Na jiném místě Bockel uvádí, že existenci principu ne bis in idem lze vysledovat zpětně 

do Řeckého a Římského práva, a že není sporu o tom, že si jej následně osvojilo i kanonické 

právo, odkud se poté rozšířil do všech právních řádů. Uzavírá, že odůvodnění tohoto principu 

se v průběhu času zcela změnilo, a dokonce byl nedávno zpochybněn i jeho status jakožto 

právního principu.87 

                                                 
83 Digesta 48.2.7.2. 
84 “Litiskontestace byla známa již v řízení legisankčním, teprve za panství formulí nabyla však zcela zvláštního 

právního významu a dostala také svou typickou formu: státní úředník, obyčejně praetor, provedl jmenování soudce 

pro druhé stadium řízení a vyhotovil pro něj závaznou písemnou instrukci - formuli. Formule ovšem vznikala ze 

spolupráce praetora s žalobcem a žalovaným a proto římští právníci hodnotili litiskontestaci jako zvláštní smlouvu 

mezi žalobcem a žalovaným, kterou svěřují rozhodnutí sporu do rukou nestranného soudce, státní mocí 

autorizovaného.” KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. 
85 BOCKEL, Bas van. The Ne Bis In Idem Principle in EU Law (Alphen aan de Rijin: European Monographs, 

Kluwer Law International 2010), s. 30. 
86 Ibid. 
87 BOCKEL, Bas van. Ne Bis In Idem in EU Law. Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 2016. 



38 

 

5.2 Osvícenství 

Osvícenství je charakterizováno jako období vzpoury proti barokní religiozitě, proti níž se 

osvícenství vymezuje důrazem na rozum, vzdělání a myšlenky humanismu. Proto se právě 

v této době objevuje pátý dodatek (1791) ústavy Spojených států amerických. Jeho autorem je 

James Madison, Virginský právník, který se později stal čtvrtým prezidentem USA. 

Pátý dodatek mimo jiné obsahuje zásadu ne bis in idem, kterou však zná anglo-americká 

právní kultura pod označením double jeopardy, a to v modifikované podobě. Doslovně je 

zásada double jeopardy vyjádřena v Dodatku takto: „nor shall any person be subject to be twice 

put in jeopardy of life or limb“88. 

Francouzská ústava z roku 1791 ve své kapitole páté, článku devátém obsahovala toto 

vyjádření zásady ne bis in idem: „tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris 

ni accusé à raison du même fait.“89 

5.3 Kontinentální právní úprava 

Zásadu ne bis in idem lze v evropském kontextu poprvé naleznout v roce 1844 v 

extradiční smlouvě mezi Francií a Nizozemskem a mezi Francií a Lucemburskem90, přičemž 

další dokument, kde se následně tato maxima objevila, byla Evropská úmluva o vydávání  z 

roku 1957, konkrétně v článku 9.91 V právu Evropského společenství se poté objevila v roce 

1987 v Úmluvě mezi členskými státy Evropského společenství týkající se dvojího stíhání,92 

a dále je možné ji nalézt v čl. 54 Úmluvy k provedení Schengenské dohody z roku 1985.  

Prvním pokusem o zakotvení zásady ne bis in idem mezi členskými státy Evropského 

společenství byla Úmluva mezi členskými státy ES o dvojím postihu z roku 1987, avšak pro 

nedostatek ratifikujících států nevstoupila v platnost.93 Příznivější osud ale potkal Úmluvu 

k provedení Schengenské dohody z 14. června 1985.  

Do právního rámce Evropského společenství pak byla zásada zprostředkovaně začleněna 

integrováním Schengenského acquis článkem K.12 bodem 5 Amsterodamské smlouvy94 a od 

                                                 
88 Pátý dodatek ústavy Spojených států amerických. Dostupné zde https://www.senate.gov/civics/ 

constitution_item/constitution.htm 
89 Ústava Francouzského království z roku 1791. Dostupné zde http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1791.5082.html 
90 Albert Billot, Traité de l‘extradition, E. Plon et Cie , Imprimeurs, Paris, 1874, s. 527 a 541. 
91 European Convention on Extradition. 
92 Convention between member states of the European Communities on double jeopardy. 
93  TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 164 s. 
94 TREATY OF AMSTERDAM AMENDING THE TREATY ON EUROPEAN UNION, THE TREATIES 

ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITIES AND CERTAIN RELATED ACTS 

http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf, str. 22. 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1791.5082.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1791.5082.html
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
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té doby se běžně vyskytovala v právu evropského společenství. Významným aktem pak bylo 

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

založení Evropského společenství (nově byla přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské 

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

Unie. Lisabonská smlouva na základě čl. 6 Smlouvy o Evropské unii začleňuje princip ne bis 

in idem do práva Evropské Unie prostřednictvím čl. 50 Listiny základních práv EU. V 

judikatuře Evropského soudního dvora se tato maxima poprvé objevila v oblasti soutěžního 

práva, a to ve věci Walt Wilhelm C 14-68.  

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

druhé světové válce; lze ji naleznout např. v Základním zákoně Spolkové republiky Německo 

v článku 103 odst. 3 (1949), v článku 9 Evropské úmluvy o vydávání osob (1957), v článku 9 

Evropské úmluvy o trestech za dopravní přestupky95 z roku 1964, v článku 8 Úmluvy o 

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

nedovoleném obchodu na moři (1995), článku 35 Evropské úmluvy o předávání trestního řízení 

(1972), článku 50 Listiny základních práv a svobod EU (2012). 

Dále se zásada ne bis in idem objevuje v článku 14 odstavci 7 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech přijatého dne 19. prosince 1966 v New Yorku. Je vhodné 

poukázat na fakt, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech nepřipouští ze 

zákazu opětovného trestního stíhání výjimky.96 Protože v minulosti vznikly nejasnosti 

s interpretací tohoto článku, Výbor Spojených národů pro lidská práva vyložil uvedený článek 

tak, že „se vztahuje pouze na rozhodnutí soudů jednoho a téhož státu a nezakotvuje mezinárodní 

platnost zásady ne bis in idem.“97 Sám Výbor uvedl následující: „(…)article 14, paragraph 7, 

must be understood as referring exclusively to the relationships between judicial decisions of a 

single State and not between those of different States“.98 

 Římský statut tuto zásadu zakotvuje ve svém článku 20, bodu 2. a 3. Náš ústavní pořádek 

ji zakotvuje v článku 40 odst. 5 Listiny: „Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již 

byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění 

mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.“ Pro oblast správního trestání je 

relevantním právním předpisem Zákon. 

 

                                                 
95 European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences. 
96 Více viz kapitola Užití mimořádných opravných prostředků.  
97 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
98 Doporučení CCPR/C/31/D/204/1986 z 2. listopadu 1987 ve věci A. P. proti Itálii, bod 5.3. 
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5.3.1 Článek 4 Protokolu č. 7 

Jelikož lze Úmluvu považovat za nejdůležitější lidskoprávní katalog, je nutné se zvláště 

pozastavit u tohoto pramenu zásady ne bis in idem. 

Samotná Úmluva zásadu ne bis in idem neobsahuje, zásada však byla k Úmluvě připojena 

dodatkovým protokolem č. 7 z roku 1984. Cílem tohoto Protokolu č. 7 je zabránit opakování 

trestního řízení, jestliže již jednou takové řízení vyústilo v konečné rozhodnutí (final decision). 

Jak vyplývá z judikatury Soudu, záruky zakotvené v článku 4 Protokolu č. 7 zaujímají 

prominentní místo v systému štrasburské ochrany lidských práv, neboť od tohoto článku nelze 

odstoupit ve smyslu článku 15 Úmluvy.99 Smyslem článku 4 Protokolu č. 7 je uchovat základní 

právo garantující, že nikdo nebude souzen ani potrestán v trestním řízení za trestný čin (viz 

autonomní význam těchto pojmů), za který již byl zproštěn viny nebo za který již byl uznán 

vinným. Originální znění článku 4 Protokolu č. 7 je následující: 

1. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings 

under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has 

already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and 

penal procedure of that State.  

2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the reopening 

of the case in accordance with the law and penal procedure of the State 

concerned, if there is evidence of new or newly discovered facts, or if there 

has been a fundamental defect in the previous proceedings, which could 

affect the outcome of the case.  

3. No derogation from this Article shall be made under Article15 of the 

Convention. 

V českém překladu zní tento článek následovně: 

1. Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím 

pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen 

konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu.  

                                                 
99 „The Court reiterates that the guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 occupies a prominent place in 

the Convention system of protection, as is underlined by the fact that no derogation from it is permissible under 

Article 15 of the Convention in time of war or other public emergency.“ Rozsudek Mihalache proti Rumunsku z 8. 

července 2019 (stížnost č. 54012/10), bod 47. 
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2. Ustanovení předchozího odstavce nejsou na překážku obnově řízení podle 

zákona a trestního řádu příslušného státu, jestliže nové nebo nově zjištěné 

skutečnosti nebo podstatná vada v předešlém řízení mohly ovlivnit rozhodnutí 

ve věci. 

3. Od tohoto článku nelze odstoupit podle článku 15 Úmluvy. 

Nadále budu pracovat s originálním zněním, neboť úředními jazyky Soudu jsou dle 

článku 12 Statutu Rady Evropy angličtina a francouzština100, navíc lze s originálním zněním 

lépe pracovat s ohledem na skutečnost, že Soud vykládá pojmy Úmluvy, které jsou uvedeny 

v oficiálním úředním jazyce, a také z důvodu, že český překlad již byl mnohokrát kritizován 

proto, že ne zcela odpovídá originálnímu znění.101 K tomu lze poukázat např. na Škurka, který 

uvádí: „Úmluva sice (…) používá pojem „criminal offence“, který je v mnoha českých 

překladech, a to i oficiálním překladu Úmluvy, otrocky překládán jako „trestný čin“, tento však 

není přiléhavý. Judikatura Soudu navazující na relevantní články Úmluvy do množiny 

„criminal offences“ zcela v souladu s jejím účelem zahrnuje jak trestné činy, tak i 

administrativní delikty, do jejichž rámce spadají i přestupky, přičemž tuto skupinu 

protiprávních jednání je spíše vhodné označit univerzálním pojmem „trestní delikt“. 102 

Je sice pravdou, že kritizován byl překlad Úmluvy, nikoli Protokolu č. 7, nicméně mám 

za to, že právě s ohledem na skutečnost, že ESLP pracuje se zněním v oficiálních jazycích, mělo 

by být v této diplomové práci taktéž pracováno s alespoň jedním z oficiálních jazyků Soudu.  

 

5.3.2 Obsah článku 4 Protokolu č. 7 

Jak uvedl Soud v rozsudku Mihalache proti Rumunsku, první odstavec článku  

4 Protokolu č. 7 obsahuje tři komponenty principu ne bis in idem: „the two sets of proceedings 

                                                 
100 Srov. PROUZOVÁ, Anna. Evropský soud pro lidská práva: organizace, pravomoci a řízení. Praha: Linde, 

2004, s. 26 – 27. 
101 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6.2008, sp. zn. 2 As 9/2008 – 77: „Za zmínku jistě stojí, 

že zatímco anglické znění Úmluvy hovoří o „everyone charged with a criminal offence”, český překlad tento pojem 

převádí poněkud zavádějícím způsobem jako „každý, kdo je obviněný z trestného činu“. Nicméně původní anglický 

pojem má širší význam, jak uvádí v citovaném rozsudku Evropský soud pro lidská práva, a může být chápán jako 

termín zahrnující crimes, délits, i contraventions, tedy slovy české právní terminologie trestné činy i správní 

delikty.“ 
102 ŠKUREK, M.: Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. Praha: Leges, 2015, 46 s. 
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must be “criminal” in nature (1); they must concern the same facts (2); and there must be 

duplication of the proceedings (3).103,104 

  

                                                 
103 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mihalache proti Rumunsku ze dne 8. července 2019, 

§ 49. 
104 Viz Guide on Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights: Right not to be tried 

or punished twice. (Updated on 31 August 2019), s. 5 – 20. 
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6. UPLATNĚNÍ ZÁSADY NE BIS IN IDEM 

 

„Klíčovým okamžikem, kdy se aktivuje čl. 4 Protokolu č. 7, je zahájení nového 

(druhého) trestního stíhání v případě, kdy předchozí osvobozující či odsuzující rozsudek nabyl 

právní moci. Popisy skutkového stavu v obou řízeních představují vhodný odrazový můstek 

pro posouzení otázky, zda jsou skutky v obou řízeních totožné (resp. zda jsou totožné alespoň 

v podstatných rysech), a to bez ohledu na případné odlišnosti v právní kvalifikaci tohoto 

skutku v obou řízeních.“105 

Princip ne bis in idem se uplatní nejen ve vztahu pravomocného rozhodnutí o trestném 

činu k rozhodování o přestupku, ale i naopak, tedy v relaci rozhodování trestný čin – trestný 

čin nebo přestupek – přestupek.106, 107 „To vše pochopitelně platí za předpokladu, že první 

pravomocné rozhodnutí o daném činu nebylo zrušeno v předepsaném řízení z podnětu 

mimořádného opravného prostředku. Navíc (…) nelze uvedené principy vztáhnout na všechny 

činy kvalifikovatelné správními orgány (…) jako přestupky, nýbrž toliko na ty z nich, které 

mají trestněprávní povahu.“108  

Zásada ne bis in idem se uplatní tehdy, když po právní moci rozhodnutí probíhá o 

tomtéž skutku další řízení, anebo tehdy, když je o tomtéž skutku vedeno více řízení (nejsou-li 

splněny požadavky vyslovené v rozsudku A a B proti Norsku).  

6.1 Probíhající řízení u správního orgánu po pravomocném rozhodnutí v trestním řízení 

Jde o situaci, kdy existuje pravomocné rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto v jiném 

řízení.109 Takové rozhodnutí potom zakládá překážku ne bis in idem. Jiným řízením je dle mého 

názoru možné rozumět i rozhodnutí v kárném řízení, neboť jazykové vyjádření zákona tomu 

neodporuje. To ale může představovat problém, protože orgány postihující kárná provinění 

                                                 
105 KÜHN, Z. Zásada ne bis in idem a česká vnitrostátní praxe správního trestání. In: BERAN, K., ČECH, P., 

DVOŘÁK, B., ELISHER, D., HRÁDEK, J., JANEČEK, V., KÜHN, Z., NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. 

ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 217 s. 
106 Viz GŘIVNA, T. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). Správní právo. 

číslo 1 – 2. ročník 2014. 58 s. 
107 „V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (a v návaznosti na jeho výklad pojmů „trestní 

obvinění“ a „obviněný z trestného činu“) se stávající praxe soudů za určitých podmínek nebrání tomu, že zásadu 

„ne bis in idem“ ve smyslu citovaného článku Úmluvy je nezbytné vztáhnout jak na činy patřící v českém právním 

řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí 

v úvahu.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 183/2005 ze dne 22. března 2006. 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
109 „Nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně 

rozhodnuto.“ Viz § 77 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v pozdějším 

znění. 
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nemají ani zdaleka taková oprávnění, jako orgány činné v trestním řízení, tedy ani možnost 

odhalit a prokázat delikt. Naproti tomu překážka litispendence zakotvená v  

§ 77 odst. 1 Zákona je omezena pouze na řízení „podle tohoto zákona nebo trestní řízení.“  

Nastane-li situace, kdy bude správní orgán projednávat skutek, o němž již bylo pravomocně 

rozhodnuto v trestním řízení (myšleno v řízení podle Trestního řádu), musí takové řízení 

zastavit dle § 86 odst. 1 písm. j) Zákona. 

 

6.2 Probíhající řízení u orgánu činného v trestním řízení po pravomocném rozhodnutí 

správního orgánu 

„Účinky věci rozsouzené tak pro trestní řízení z důvodu dle § 11 odst. 1 písm. j) trvají i 

tehdy, jestliže ve správním řízení vůbec nedojde k uznání osoby, proti níž se správní řízení vede, 

vinnou ze spáchání přestupku či jiného správního deliktu, kárného provinění atd.“ 110 Trestní 

stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, 

jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o 

přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, 

ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno.111 

 

6.3 Současně probíhající řízení u správního orgánu i orgánu činného v trestním řízení, resp. 

u více správních orgánů. 

V zásadě je možné říci, že vedení dvou trestních řízení za jeden skutek podle nejnovější 

judikatury ESLP není vyloučeno, taková řízení by však měla splňovat kritéria, která nastavil 

ESLP v rozhodnutí ve věci A a B proti Norsku. Bude se jednat o případy, kdy je více řízení 

předvídáno zákonem a sledují-li vzájemně se doplňující cíle. Řízení navíc musí být vedena 

takovým způsobem, aby se v maximální možné míře zabránilo opakování při shromažďování 

a hodnocení důkazů, přičemž sankce uložená v prvním skončeném řízení musí být zohledněna 

v dalších řízeních.112 

 

                                                 
110 PROVAZNÍK, Jan. § 11 Nepřípustnost trestního stíhání. In: DRAŠTÍK, Antonín, Jaroslav FENYK aj. Trestní 

řád: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-2-11]. ASPI_ID KO141_1961CZ. Dostupné v Systému 

ASPI. ISSN: 2336-517X. 
111 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) Trestního řádu, v pozdějším znění. 
112 Bod 132 rozhodnutí A a B proti Norsku. 
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6.4 Pravomocná rozhodnutí správního orgánu a orgánu činného v trestním řízení vedle sebe 

Lze říci, že je obecně  vyloučeno, aby o jednom skutku existovalo více rozhodnutí, 

v některých případech to však možné je. Je tomu tak tehdy, jestliže orgán, který rozhoduje 

později, zohlední již uloženou sankci (viz výše), a řízení jako celek vyhovovala požadavkům 

ESLP nastolených v rozsudku A a B proti Norsku. 

 

6.5 Rozhodnutí za tzv. pořádkové delikty 

Zvláštním případem jsou rozhodnutí orgánu o uložení pořádkové pokuty, která jsou 

zajišťovacím prostředkem sloužícím k naplnění účelu správního řízení. Pořádkové pokuty lze 

ukládat účastníku řízení i opakovaně113, je však nutno podotknout, že slovem „opakovaně“ má 

zákonodárce na mysli situaci, kdy účastník řízení znovu naplní hypotézu předvídanou v § 62 

Správního řádu, a to buď stejným (opakovaným) jednáním nebo jednáním jiným. Nelze však 

ze slova „opakovaně“ učinit závěr, že za jeden skutek (např. hrubě urážlivé podání) může 

správní orgán prvního stupně uložit pořádkovou pokutu, a následně instančně nadřízený správní 

orgán může uložit za toto jedno podání další pořádkovou pokutu. Na druhou stranu však není 

možné ani učinit ten závěr, že jestliže by účastníkovi řízení již jednou byla uložena pořádková 

pokuta, není možné mu za opakování takového jednání nebo za jiné nežádoucí jednání uložit 

pokutu opětovně. I zde je tak důležité rozlišovat totožnost skutku. 

 

 

  

                                                 
113 Ustanovení § 62 odst. 3 Správního řádu: „Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla 

v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně.“ 
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7. TRESTNÍ ŘÍZENÍ (CRIMINAL PROCEEDINGS) 

 

V běžném úzu je trestní řízení chápáno jako řízení ve smyslu trestního řádu, popř. jiných 

procesních předpisů vnitrostátního práva, v rámci kterého se projednávají trestné činy. Jestliže 

by se však záruky garantované článkem 6 Úmluvy resp. doplňujícími protokoly vztahovaly jen 

na takto úzce vymezená řízení, mohlo by dojít k tomu, že by se státy snažily obejít tyto záruky, 

a to tím způsobem, že by delikty, které nyní označují za trestné činy, posunuly do oblasti 

správního práva a označily je jako přestupky. 

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

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

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

dopadu pouze na případy řízení o trestných činech a vyloučily její uplatnění na případy, kdy je 

týž čin téže osoby předmětem přestupkového i trestního řízení, ať už souběžně nebo postupně, 

učinily některé z nich (mezi nimi Rakousko, Francie, Německo a Itálie) k článku 4 protokolu č. 

7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod výhradu, že zákaz dvojího stíhání a 

potrestání se týká jen řízení o trestných činech podle vnitrostátního práva. Evropský soud pro 

lidská práva však neuznal tyto výhrady za platné s argumentem, že nesplňují podmínky článku 

64 (nyní článku 57) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stalo se tak ve věci 

G. versus Rakousko (viz rozsudek v této věci ze dne 23. 10. 1995).“114 

 

7.1 Kritéria Engel 

Aby Soud zaručil co možná nejširší ochranu práv obviněných osob, přišel s tzv. 

autonomním významem pojmu trestní obvinění. Od tohoto pojmu se pak odvíjí i obsah 

pojmů trestní řízení a trestný čin, přičemž je třeba uvést, že výklad pojmu „trestní obvinění“ 

musí být extenzivní.115 

Soud stanovil kritéria, dle nichž lze zjistit, zda se jedná o trestní obvinění ve smyslu 

Úmluvy. „Tato kritéria jsou zásadní pro otázku, zda jde o trestní řízení, a tudíž bude spadat do 

režimu čl. 6 Úmluvy. Pouze tehdy totiž musí být obviněnému zaručena všechna práva tvořící 

komponenty spravedlivého procesu.“116. Tato kritéria Soud poprvé vyložil v rozsudku ve věci 

                                                 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
115 Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. Pl. ÚS 9/2000. 
116 ŠKUREK, Martin. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. Praha: Leges, 2015, 56 s. 
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Engel a ostatní proti Nizozemí117, proto se vžila pod označením kritéria Engel. Kritéria 

zkoumají (i) zařazení deliktu ve vnitrostátním právu, (ii) povahu deliktu a účel sankce a (iii) 

druh a závažnost sankce.118 „Druhé a třetí kritérium jsou alternativní, a tudíž nemusí být nutně 

splněna kumulativně. To ale nevylučuje kumulaci druhého a třetího kritéria, pokud samostatná 

analýza každého z nich neumožňuje dospět k jednoznačnému závěru, zdali se jedná o "trestní 

obvinění" či nikoliv.“119,120 

 

a) Zařazení deliktu ve vnitrostátním právu 

 

První kritérium zkoumá, zda je delikt zařazen do odvětví trestního práva, nebo do jiného 

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

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

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

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

jmenovatele příslušné právní úpravy v jednotlivých smluvních státech. Skutečná podstata 

skutku je totiž okolností mnohem významnější.“121,122,123 Pokud ale samo vnitrostátní právo 

pokládá dotčenou věc za trestní, pak je tato věc podle prvního Engelova kritéria trestní i z 

ústavněprávního pohledu. Není proto nutné pokračovat dále a zkoumat další dvě Engelova 

kritéria.124 

Toto kritérium ale nemůže být jediné, neboť by bylo na Vysokých smluvních stranách 

Úmluvy a jejich vnitrostátním právu, co za trestný čin označí, a co nikoli. Fakticky by tak mohly 

obcházet garance poskytované Úmluvou, což samozřejmě není žádoucí.125 Navíc je třeba 

                                                 
117 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Engel a ostatní proti Nizozemí ze dne 8. června 1976. 
118 Např. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci A.P., M.P. and T.P. proti Švýcarsku, bod 39 nebo 

E.L., R.L. AND J.O.-L. proti Švýcarsku, bod 44. 
119 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. května 2010, sp. zn. 6 Tdo 1478/2009. 
120 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Putz proti Rakousku, bod 31. 
121 KOPA, M.  Bludný Holanďan správního trestání v soutěžních věcech. [online] 2015 [cit.  

2019-11-21]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-v.html. 
122 „This however provides no more than a starting point.“ TRECHSEL, Stefan. Human Rights in Criminal 

Proceedings. 2. Oxford University Press, 2006, 16 s. 
123 Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Engel a ostatní proti Nizozemí, bod 82; Benham proti 

Spojenému království, bod 56; Weber proti Švýcarsku, bod 31; Campbell a Fell proti Spojenému království, bod 

71; Demicoli proti Maltě, bod 33. 
124 Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2017, sp. zn. II. ÚS 1930/17 – 1. 
125 Srov. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Storbråten proti Norsku ze dne 1. února 2007: 

„Moreover, the legal characterisation of the procedure under national law cannot be the sole criterion of 

relevance for the applicability of the principle of ne bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. Otherwise, 

the application of this provision would be left to the discretion of the Contracting States to a degree that might 

http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-v.html
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poznamenat, že nic v Úmluvě nenaznačuje, že by trestní povaha deliktu vyžadovala určitou 

míru závažnosti.126,127 

Na druhou stranu lze uvést, že v některých členských státech Rady Evropy nejsou 

některé drobné přestupky považovány za trestní delikty, tudíž jsou podle právního řádu státu 

vyloučeny z režimu článku 6 Úmluvy. Takový přístup není podle Soudu v rozporu s Úmluvou, 

jestliže se daný delikt a rozhodnutí o něm neobjeví v žádném oficiálním registru deliktů a 

současně opatření, které bylo uloženo za jeho spáchání, nemá represivní charakter.128 Lze se 

tedy domnívat, že jestliže se nejedná o trestní delikt, neuplatní se zásada ne bis in idem, neboť 

tato zásada se uplatňuje právě jen ve vztahu k trestním deliktům. Ze stejného důvodu se zásada 

ne bis in idem zpravidla nevztahuje disciplinární delikty, nicméně problematika disciplinárních 

deliktů a aplikace zásady ne bis in idem vyžaduje hlubší rozbor, na který není v této práci 

prostor. 

 

b) Povaha deliktu a účel sankce 

 

Co se týká povahy deliktu, jde o otázku, komu je právní norma adresována, jestli všem 

osobám, nebo pouze osobám s určitým statusem.129 Důležité je zde to, kdo je subjektem deliktu, 

zda jde o subjekt obecný, nebo zvláštní, tj. konkrétní nebo speciální tak, jak je vymezuje nauka 

trestního práva. Obecným subjektem se rozumí, že pachatelem může být v zásadě kdokoli, kdo 

je trestně odpovědný. Konkrétním subjektem je osoba, která má zvláštní vlastnost (např. 

dlužník, voják, matka)130, avšak mezi touto zvláštní vlastností a spáchaným deliktem musí být 

souvislost. Tak např. trestného činu, Vraždy novorozeného dítěte matkou, podle § 142 trestního 

zákoníku, se může dopustit jen matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí 

při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, ale kdyby nějaká žena, byť by byla 

matkou, zavraždila sice dítě, avšak cizí, nedopustila by se trestného činu Vraždy novorozeného 

                                                 
lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention (…).“ Dostupné zde 

http://echr.ketse.com/doc/12277.04-en-20070201/view/.   
126 „There is in fact nothing to suggest that the criminal offence referred to in the Convention necessarily implies 

a certain degree of seriousness.“ Rozsudek ESLP ve věci Öztürk proti Německu ze dne 21. února 1984, bod 53. 
127 Viz Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lauko proti Slovensku a Kadubec proti Slovensku ze 

dne 2. září. 1998. 
128 ŠKUREK, M.: Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. Praha: Leges, 2015, 57 s. 
129 Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ruotsalainen proti Finsku, bod 46. 
130 ŠÁMAL, Pavel. § 113 [K pojmu pachatele]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, 

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

VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1264. 
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dítěte matkou, nýbrž trestného činu Vraždy. Speciální subjekt je osoba, která má zvláštní 

postavení nebo způsobilost131 (např. voják, úřední osoba). „Druhé kritérium představuje 

povaha deliktu z hlediska chráněného zájmu (obecný či partikulární), adresáta normy 

(potenciálně všichni občané či pouze určitá skupina osob se zvláštním statusem) a účelu sankce 

(odstrašující a represivní či pouze reparační).“132 Je-li subjekt obecný, půjde o trestní obvinění 

eo ipso.133  

O disciplinární delikt půjde tehdy, jestliže se pravidla chování vztahují pouze na 

omezenou a identifikovatelnou skupinu osob, přičemž sankce je uložena za jednání proti 

vnitřnímu řádu této skupiny.134 Může se ovšem stát, že delikt bude mít aspekt disciplinární, ale 

i trestní. K tomu se Soud v konkrétním případě vyjádřil tak, že nezákonnost určitého jednání 

nemůže zvrátit fakt, že bylo spácháno ve vězení. Některá jednání tudíž mohou být 

disciplinárním deliktem, zároveň ale i trestným činem.135 Taková jednání by pak měla být 

postihnuta ve dvou řízeních, tedy jednom disciplinárním a jednom trestním. Jestliže by ale mělo 

proběhnout jen jedno řízení, musí to být řízení trestní, neboť osobě nelze upřít ochranu článku 

6 Úmluvy jen proto, že v sobě vedle trestního elementu zahrnuje i element disciplinární.136 

Účelem sankce se má na mysli funkce trestu. Jde o to, zda je sankce stanovená za daný 

delikt spíše preventivně-represivní nebo reparační povahy.137„Abychom mohli už v rámci 

druhého kritéria dojít k závěru, že čl. 6 Úmluvy lze aplikovat, musí být předmětná právní norma 

stanovící konkrétní delikt obecná (Bendenoun proti Francii, § 47) a musí stanovovat 

preventivně-represivní sankci (Öztürk proti Německu, § 53).“138 Jestliže je norma určena jen 

určité skupině osob (např. vojákům, advokátům), závisí další postup na tom, zda je funkce 

sankce preventivně-represivní, či reparační. 

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

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

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

                                                 
131 Ibid. 
132 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 4 Tz 11/2010, 6 Tdo 37/2016, 8 Tdo 1233/2014, 8 Tdo 397/2012, 7 Tdo 

350/2016. 
133 Obvinění je trestní, jestliže je norma adresována všem a jestliže má sankce na prvním místě charakter odplaty. 

Viz TRECHSEL, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. 2. Oxford University Press, 2006, 19 s. 
134 Ibid, s. 21. 
135 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Campbell a Fell proti Spojenému království, bod 71. 
136 Viz TRECHSEL, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. 2. Oxford University Press, 2006, 21 s. 
137 KOPA, M.  Bludný Holanďan správního trestání v soutěžních věcech. [online]. 2015  

[cit. 2019-11-21]. Dostupné zde: http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-

v.html. 
138 Ibid. 

http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-v.html
http://jinepravo.blogspot.cz/2015/05/bludny-holandan-spravniho-trestani-v.html
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nepůjde o trestní věc. Pokud ale norma určená vymezené skupině osob bude stanovovat 

preventivně-represivní sankci, musíme postoupit ke zkoumání třetího Engelova kritéria.“139  

 

c) Druh a závažnost sankce 

 

Především je třeba říci, že Soud při zjišťování, zda šlo o trestní sankci, nezkoumá 

skutečně uloženou sankci, nýbrž tu, která hrozila, tudíž tu nejvyšší, kterou bylo možno uložit.140 

Nedávalo by totiž smysl, jestliže by řízení mělo být označeno za trestní na základě toho, jaká 

byla skutečně uložená sankce.141 

„Třetím kritériem je druh a závažnost sankce, a to nikoliv sankce skutečně uložené, 

nýbrž sankce, kterou bylo v daném případě za konkrétní delikt možné uložit.142 Druhé a třetí 

kritérium jsou v zásadě alternativní, nikoli kumulativní. V současné době aplikuje ESLP tato 

kritéria v podstatě tak, že ukazuje-li druhé kritérium na trestní povahu deliktu, potom třetí 

kritérium nemá žádnou relevanci. Naopak, pokud se delikty co do své povahy nejeví jako trestní, 

může závažnost uložitelné sankce ve výsledku převážit hodnocení ve prospěch trestní povahy 

deliktu.“143. 

 

7.1.1.1 odnětí svobody 

Odnětí svobody zásadně vede k závěru, že sankci lze označit jako trestní, ledaže z její 

podstaty, trvání nebo způsobu výkonu vyplývá, že zřejmě nemůže být škodlivá.144 Tak ve věci 

Engel a ostatní proti Nizozemí Soud konstatoval, že trest odnětí svobody na dva dny 

nedostačuje pro to, aby mohla být sankce považována za trestní. 

 

                                                 
139 Ibid. 
140 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Campbell a Fell proti Spojenému království, bod 72. 
141 Viz TRECHSEL, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. 2. Oxford University Press, 2006, 26 s. 
142 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 580. 
143 Ibid, s. 578. 
144 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Engel a ostatní proti Nizozemí, bod 82. 
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7.1.1.2 peněžité tresty 

Ve věci Weber proti Švýcarsku145 Soud uvedl, že pokuta 500 švýcarských franků, která 

navíc může být při nezaplacení transformována do trestu odnětí svobody, je dostatečně závažná 

sankce na to, aby mohla být označena za trestní.146 Na tomto místě je vhodné připomenout 

názor Soudu, že nic v Úmluvě nenaznačuje, že trestní delikt je spojen s určitou mírou 

závažnosti sankce.147 

Daňové penále lze v zásadě považovat za formu trestu z toho důvodu, že má obecný 

dopad (na daňové poplatníky), nemá povahu peněžní kompenzace, je prostředkem 

odstrašujícím/represivním a je zásahem (do majetkové oblasti) podstatným.148 

 

7.1.1.3 jiné tresty 

 Ve věci Malige proti francii šlo o následující: „Stěžovatelem je francouzský státní 

příslušník, pan J. Malige. V červnu 1993 byl při jízdě na motocyklu po rychlostní silnici 

zastaven policisty; v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 110 km/h, mu bylo naměřeno 

172 km/h. Pan Malige odmítl zaplatit pokutu. V říjnu 1993 byl předvolán před policejní soud 

(…), kde mj. vznesl námitku neaplikovatelnosti zákona (…), který zavedl řidičský průkaz na 

body, a námitku nezákonnosti dekretů (…), jimiž byl zákon proveden. Policejní soud v listopadu 

1993 uznal dotyčného vinným z překročení rychlosti o nejméně 40 km/h a odsoudil jej k pokutě 

1 500 FRF a patnáctidennímu odebrání řidičského průkazu. Pokud jde o výše uvedené dekrety, 

soud prohlásil, že trestní soudce je příslušný k posouzení zákonnosti správních norem pouze v 

případě, kdy je na nich založeno trestní stíhání nebo obsahují trestní sankci; jelikož odebrání 

bodů řidičského průkazu nemá povahu vedlejší trestní sankce, jeho zákonné opodstatnění se 

vymyká posouzení trestním soudcem.“149  

Případ se dostal až před ESLP, který poznamenal, že odebrání bodů je samo o sobě 

považováno za správní sankci, nikoli trestní (viz první kritérium Engel), „[p]okud jde o povahu 

sankce, Soud poznamenává, že k odebrání bodů dochází v rámci a v důsledku trestního 

obvinění.“ viz druhé kritérium Engel). „Pokud jde o stupeň závažnosti, Soud konstatuje, že 

                                                 
145 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Weber proti Švýcarsku, bod 34. 
146 Srov. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Putz proti Rakousku. 
147 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Öztürk proti Německu, bod 53. 
148 KOTLÁN, P. Daňová kriminalita a problematické aspekty trestní odpovědnosti. In: Nové jevy v hospodářské 

kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. Sborník příspěvků z konference. ACTA UNIVERSITATIS 

BRUNENSIS, vol. 596, 2017, 75 s. [online]. 2017 [cit. 2019-11-21]. Dostupné zde 

https://www.law.muni.cz/sborniky/nove_jevy/nove_jevy_2017.pdf 
149 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 9.1998, ve věci Malige proti Francii, český překlad. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/nove_jevy/nove_jevy_2017.pdf
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odebrání bodů může vést až ke ztrátě platnosti řidičského průkazu. Avšak je nesporné, že právo 

řídit motorové vozidlo je velmi užitečné pro běžný život a výkon povolání. Soud z toho vyvozuje, 

že i když odebrání bodů má preventivní charakter, má rovněž charakter kárný a odstrašovací, 

a rovná se tak vedlejšímu trestu. Vůle zákonodárce oddělit sankci odebrání bodů od ostatních 

trestů vyslovených trestním soudcem nemůže povahu tohoto opatření změnit. Soud dospěl k 

závěru, že čl. 6 odst. 1 je na případ aplikovatelný.“150 (viz třetí kritérium Engel) 

 

7.1.2 Shrnutí Engelových kritérií 

 

Lze shrnout slovy Ústavního soudu, že „"trestním obviněním" ve smyslu čl. 6 odst. 1 jsou 

podle judikatury ESLP prakticky řízení o veškerých sankcích ukládaných správními úřady 

fyzickým osobám za přestupek nebo jiný správní delikt, jakož i o sankcích ukládaných v řízení 

disciplinárním nebo kárném (státním zaměstnancům, vojákům, policistům), resp. ukládaných v 

obdobných řízeních členům komor s nuceným členstvím. Soud pak musí být nadán pravomocí 

zvážit nejen zákonnost sankce, ale i její přiměřenost.151 

Škurek zase výše uvedené shrnuje takto: „Můžeme tedy shrnout, že podle Engelových 

kritérií považujeme za obvinění „z trestního deliktu“ spadající do působnosti ustanovení článku 

6 Úmluvy obvinění z jakéhokoliv deliktu, jehož postih je vnitrostátními právními předpisy 

definován jako preventivní a zároveň i represivní opatření veřejné moci reagující na delikt, za 

jehož spáchání se ukládá sankce, kterou se citelně zasahuje do práv a svobod odpovědného 

subjektu. Delikt musí být také zpravidla spáchán osobou bez zvláštního postavení, vlastností 

nebo působnosti a nesmí mít vztah k vnitřní disciplíně určitého orgánu veřejné moci (…)“152 

  

                                                 
150 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. září 1998, ve věci Malige proti Francii, český překlad. 
151 Nález Ústavního soudu ze dne 27.června 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99 – 1. 
152 ŠKUREK, M.: Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. Praha: Leges, 2015, 57 s. 
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8. DVOJÍ STÍHÁNÍ (BIS) 

 

Článek 4 Protokolu č. 7 zcela zřejmě zakazuje následné řízení, jestliže první řízení se stala 

konečnými. Je třeba hovořit o řízení v množném čísle, neboť Soud vždy používá slovní spojení 

„set of proceedings“ popř. „sets of proceedings“. Z toho vyplývá, že článek 4 Protokolu č. 7 

nezakládá překážku litispendence, tudíž může být souběžně vedeno více řízení o jednom 

skutku, musí se však jednat o první „soubor“ (set) řízení, který neskončil konečným 

rozhodnutím (final decision). 

Porušením zákazu dvojího stíhání tak Soud rozumí situaci, kdy v prvním „souboru“ 

řízení bylo vydáno konečné rozhodnutí (final decision), avšak následně by byl veden druhý 

„soubor“ řízení. Naopak Soud nemá problém, jestliže je souběžně vedeno více „souborů“ řízení, 

avšak druhý „soubor“ řízení je zastaven, jestliže první „soubor“ řízení byl ukončen konečným 

rozhodnutím (final decision). Jestliže by ale k zastavení druhého „souboru“ řízení nedošlo, 

jednalo by se o situaci, která by byla v rozporu s článkem 4 Protokolu č. 7.153 K pojmu konečné 

rozhodnutí (final decision) viz dále. 

 

8.1 Řízení vedená vedle sebe (set of proceedings) 

Jak bylo zmíněno výše, Soud neshledává porušení zásady ne bis in idem, jestliže je 

vedeno více řízení vedle sebe, pokud jedno z nich neskončilo konečným rozhodnutím (final 

decision). V praxi je možné si představit např. situaci, kdy za jeden skutek bude souběžně 

vedeno trestní řízení a přestupkové řízení. Tato řízení je pak možné chápat jako „set of 

proceedings“, tedy jakýsi soubor řízení. Myšlenka Soudu je zřejmě taková, že jedno jednání 

vyvolalo jedno řízení ve správním právu a jedno řízení v trestním právu, tedy v různých 

právních odvětvích. Proto se na takovou situací dívá optikou, že bylo zahájeno jen jedno řízení, 

resp. soubor řízení, který je však v souladu s článkem 4 Protokolem č. 7. Odůvodňuje to tím, 

že řízení byla předvídatelná.154,155,156 

                                                 
153 Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. října 2002 ve věci Zigarella proti Itálii. 
154 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. listopadu 2016 ve věci A a B proti Norsku, bod 

132. 
155 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. listopadu 2014 ve věci Lucky Dev proti Švédsku, 

bod 62. 
156 Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. prosince 2005 ve věci Nilsson proti Švédsku. 
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Takové pojetí je však dle mého názoru zcela v rozporu se smyslem a účelem zásady ne 

bis in idem. Jde totiž především o pouhou a vysoce teoretickou úvahu, která nemá s praxí nic 

společného, neboť v praxi je proti obviněnému de facto i de iure vedeno více řízení, přičemž 

obviněný je takto i vnímá. Obviněný se totiž musí hájit ve dvou řízeních, tj. před více orgány a 

na různých místech. Musí se dostavovat k těmto orgánům za účelem svých výpovědí. Procesní 

pravidla před orgány se řídí jinými právními předpisy, tudíž také musí mít dvě odlišné procesní 

strategie a znát procesní předpisy i judikaturu v obou právních odvětvích. Důležitým faktorem 

je pak finanční stránka, neboť s ohledem na odlišnosti těchto řízení je zřejmé, že náklady na 

právní pomoc advokáta se navyšují. 

Proto nemohu souhlasit s názorem, že jeden soubor řízení je možné považovat za jedno 

řízení, které obviněného nezatěžuje více, než kdyby proti němu bylo vedeno skutečně jen jedno 

řízení, a shledávat tak tento postup v souladu s ideou, která stojí za zásadou ne bis in idem. Je 

tak možné připomenout názor Robina Geiße (viz výše), že je-li vedeno více řízení, zvyšuje se 

pravděpodobnost, že obviněný bude nakonec uznán vinným. 

Lze taktéž poukázat na skutečnost, že již samotné vedení řízení je pro obviněného 

takovou zátěží, že právní řád v některých případech umožňuje upustit od potrestání. Zde je 

možné poukázat na § 46 trestního zákoníku, resp. na § 42 a § 43 Zákona. Již totiž samotné 

projednání skutku má preventivně-represivní účel. Stejný účel však má i trest. O skutečnosti, 

že jen samotné trestního stíhání je pro obviněného újmou, svědčí i to, že v případě neodsouzení 

obviněného může tento žádat náhradu za nemajetkovou újmu, způsobenou nezákonným 

trestním stíháním. Na tomto místě si dovolím podotknout, že analogicky by náhrada újmy 

mohla být obviněnými z přestupku zcela legitimně požadována i za nezákonně vedené 

přestupkové řízení. 

Je také otázkou, co vede Soud k názoru, že dvě současně probíhající řízení vedle sebe 

nejsou porušením zásady ne bis in idem, avšak situace, kdyby totožná řízení byla vedena po 

sobě, by již byla rozporná se zásadou ne bis in idem. 

Uvedený přístup Soudu proto z výše uvedených důvodů neshledávám jako příliš 

vstřícný k právům jednotlivce. Naopak jej považuji za částečné vyprázdnění zásady ne bis in 

idem. Ochrana práv a základních svobod s sebou totiž při výkladu práva vždy musí nést 

extenzivní výklad, nikoli restriktivní.157 

                                                 
157 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. 
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8.1.1 R. T. proti Švýcarsku (2000) 

Tento případ se týkal stěžovatele, jemuž v květnu 1993 Úřad pro silniční provoz 

odejmul řidičský průkaz z důvodu řízení v opilosti. Toto opatření posléze svými rozsudky 

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

1993 vydal Okresní úřad v Gossau trestní příkaz, kterým byl stěžoval odsouzen k 

podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě ve výši 1 100 švýcarských franků. Stěžovatel se 

proti tomuto trestnímu příkazu neodvolal, a ten tak nabyl účinku věci pravomocně 

rozsouzené. 

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

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

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

orgán. Proto nebylo možné ve smyslu judikatury Soudu říci, že se trestní řízení opakovalo v 

rozporu s článkem 4 Protokolu č. 7.158 

8.2 Řízení vedená po sobě 

V rozsudku A a B proti Norsku Soud opět učinil kroky k vyprázdnění zásady ne bis in 

idem, když přišel s kritériem „dostatečně úzké věcné a časové souvislosti“ mezi současně více 

probíhajícími řízeními. Soud totiž nevylučuje, aby byla vedena dvě řízení, pokud bude splněna 

podmínka dostatečně úzké věcné a časové souvislosti a určité další podmínky  

(viz dále). Stručně uvedeno, jde o to, že řízení musí být propojena takovým způsobem, aby 

tvořila ucelený systém. „To znamená nejen to, že sledované cíle a prostředky použité k jejich 

dosažení by měly být v podstatě komplementární a spojené v čase, ale také že možné důsledky 

takového uspořádání právní reakce na dané jednání by měly být přiměřené a pro dotčené osoby 

předvídatelné.“159 V zásadě je však možné konstatovat, že princip ne bis in idem zakazuje 

vedení několik po sobě jdoucích trestních řízení, přičemž předpokladem vyloučení nového 

stíhání je totožnost osoby, totožnost skutku a existence pravomocného rozhodnutí. 

8.2.1 Nykänen proti Finsku (2014) 

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

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

                                                 
158 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. listopadu 2016 ve věci A a B proti Norsku. Dostupné 

zde http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a% 

20B%20proti%20Norsku.pdf?open&. 
159 KMEC, J. Reflexe recentní judikatury Evropského soudu pro lidská práva k zásadě ne bis in idem v judikatuře 

Nejvyššího soudu. In: GŘIVNA, T. (ed.) Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání 

spravedlnosti na Nejvyšší soudě v ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 111 s. 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
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obžalován a později uznán vinným z daňového podvodu, v důsledku čehož mu byla uložena 

pokuta včetně úroků ve výši 12 420 € a byl odsouzen k odnětí svobody v délce deseti měsíců.  

 

Soud předně připomněl rozhodnutí ve věci Garaudy proti Francii a zopakoval, že „[z] 

úhlu pohledu Úmluvy rovněž není problém, je-li za situace dvou souběžně probíhajících řízení 

jedno řízení zastaveno poté, co se druhé řízení stalo konečným (viz Zigarella proti Itálii). 

Nicméně v případech, kdy k takovému zastavení nedošlo, Soud shledal porušení (viz Tomasović 

proti Chorvatsku, cit. výše § 31, a Muslija proti Bosně a Hercegovině, § 37).“160 

K souběžnému daňovému a trestnímu řízení uvedl: „Ve finském právním systému jsou 

nicméně trestní a správní sankce ukládány různými orgány, aniž by řízení byla jakkoli 

propojena: obě řízení probíhají zcela samostatně a končí nezávisle na sobě. Navíc ani jedna ze 

sankcí není brána druhým ze soudů nebo správních orgánů při vyměřování sankce v potaz, ani 

mezi příslušnými orgány neprobíhá jiná interakce. (…) Nelze proto konstatovat, že by mezi 

trestním a daňovým řízením dle finského práva existovala blízká věcná a časová souvislost.“161. 

  

                                                 
160 „As concerns parallel proceedings, Article 4 of Protocol No. 7 does not prohibit several concurrent sets of 

proceedings. In such a situation it cannot be said that an applicant is prosecuted several times “for an offence for 

which he has already been finally acquitted or convicted” (see Garaudy v. France (dec.), no. 65831/01, ECHR 

2003‑IX (extracts)). There is no problem from the Convention point of view either when, in a situation of two 

parallel sets of proceedings, the second set of proceedings is discontinued after the first set of proceedings has 

become final (see Zigarella v. Italy (dec.), no. 48154/99, ECHR 2002‑IX (extracts)). However, when no such 

discontinuation occurs, the Court has found a violation (see Tomasović v. Croatia, cited above, § 31; and Muslija 

v. Bosnia and Herzegovina, no. 32042/11, § 37, 14 January 2014).“ Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

ve věci Nykänen proti Finsku, bod 49. 
161 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Nykänen proti Finsku, bod 51. 
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8.3 Totožnost osoby 

Totožnost osoby je předpokladem aplikace principu ne bis in idem, neboť určuje 

totožnost skutku. Skutek je totiž také určován osobou pachatele. Totožnost osoby je dána, 

jestliže je osoba shodná s tou, která již byla trestně stíhána či potrestána. Tato otázka v zásadě 

nevyvolává spory, proto jí nebude věnována pozornost. 
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9. TOTOŽNOST SKUTKU (IDEM) 

Aby bylo možné určit totožnost skutku, je nejprve nutné se zabývat pojmem skutek. 

„Skutek je událost ve vnějším světě, která je vyvolána jednáním člověka. Jde o všechny projevy 

vůle navenek, pokud jsou v příčinné souvislosti s vymezeným následkem a pokud jsou tyto 

projevy vůle zahrnuty zaviněním jednající osoby (viz R 8/1985). Skutek je tedy vymezen 

jednáním, jeho následkem a vztahem mezi nimi. Jeden skutek může mít znaky trestného činu, 

ale i více trestných činů (jednočinný souběh trestných činů), stejně jako nemusí vykazovat znaky 

žádného trestného činu.“162 Podstata skutku spočívá v jednání a v následku.  Jednat je možné 

komisivně, či omisivně. Následek rozlišujeme poruchový a ohrožovací. 

Jedno jednání může mít více následků (poruch či ohrožení), avšak počet následků 

neurčuje počet skutků. Jedná se tedy o jeden skutek bez ohledu na to, zda má jedno jednání 

jeden následek nebo zda má více následků.163 Za jeden skutek se považují všechny projevy 

pachatele navenek, které jsou příčinou následku významného z hlediska trestního práva, pokud 

jsou kryty zaviněním.164 

K zachování totožnosti skutku je nutné zachovat totožnost jednání nebo totožnost 

následku. Totožnost skutku je zachována, bude-li zachována alespoň buď totožnost jednání 

nebo totožnost následku. Totožnost skutku nemění okolnosti, které pouze individualizují skutek, 

zejména pokud jde o čas a místo spáchání trestného činu, formu zavinění, rozsah následku, 

způsob provedení, pohnutku. Také zůstává totožnost skutku zachována, pokud dojde pouze k 

upřesnění jednání obviněného.“165 

Ústavní soud k tomu uvedl, že „teorie a praxe nechápe totožnost skutku jen jako 

naprostou shodu mezi skutkovými okolnostmi popsanými v žalobním návrhu (ve shodě se 

sdělením obvinění) a výrokem soudu. Postačí shoda mezi podstatnými skutkovými okolnostmi, 

přičemž soud může a musí přihlížet i k těm změnám skutkového stavu, k nimž došlo při soudním 

projednávání věci.“166 

                                                 
162 KADLEC, Jan. § 220 Podklad pro rozhodnutí. In: DRAŠTÍK, Antonín, Jaroslav FENYK aj. Trestní řád: 

Komentář. Wolters Kluwer. 
163 SLAVÍKOVÁ, H. Totožnost obviněného a totožnost skutku při aplikaci principu ne bis in idem. [online]. 2003 

[cit. 2019-11-21]. Dostupné zde https://www.epravo.cz/top/clanky/totoznost-obvineneho-a-totoznost-skutku-pri-

aplikaci-principu-ne-bis-in-idem-21698.html. 
164 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.prosince 2018, sp. zn. 5 Tdo 192/2018. 
165 SLAVÍKOVÁ, H. Totožnost obviněného a totožnost skutku při aplikaci principu ne bis in idem. [online]. 2003 

[cit. 2019-11-21]. Dostupné zde https://www.epravo.cz/top/clanky/totoznost-obvineneho-a-totoznost-skutku-pri-

aplikaci-principu-ne-bis-in-idem-21698.html. 
166 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/totoznost-obvineneho-a-totoznost-skutku-pri-aplikaci-principu-ne-bis-in-idem-21698.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/totoznost-obvineneho-a-totoznost-skutku-pri-aplikaci-principu-ne-bis-in-idem-21698.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/totoznost-obvineneho-a-totoznost-skutku-pri-aplikaci-principu-ne-bis-in-idem-21698.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/totoznost-obvineneho-a-totoznost-skutku-pri-aplikaci-principu-ne-bis-in-idem-21698.html
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„Jestliže jednání pachatele, jež je podle obžaloby významné z hlediska následku 

trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák., soud nemá za prokázané, avšak současně jsou 

soudem zjištěny skutečnosti zakládající jiné jednání pachatele, než je popsáno v obžalobě, 

které je rovněž právně významné pro vznik téhož konkrétního následku popsaného v obžalobě, 

pak je totožnost skutku (§ 220 odst. 1 tr.ř.) zachována shodou následku v podobě vzniku škody 

na stejném majetku.“167 

Podle Soudu jde o totožnost skutku tehdy, jestliže se konkrétní skutkové okolnosti týkají 

téhož obžalovaného a jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě.168 O tom, že skutek musí být 

totožný aspoň v podstatných rysech, není v judikatuře sporu, nicméně nejasnosti panují v otázce 

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

vnějším světě záležející v jednání člověka. A právě tato otázka prošla v judikatuře Soudu 

bouřlivým vývojem. Abych jej demonstroval, stručně shrnuji níže některá rozhodnutí Soudu.  

9.1 Gradinger proti Rakousku (1995)  

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

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

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

pokutu ve výši 32 000 rakouských šilinků (ATS). O dva měsíce později okresní správa vydala 

trestní příkaz, kterým pana Gradingera odsoudila za řízení vozidla ve stavu opilosti k pokutě ve 

výši 12 000 ATS. 

 

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

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

nevylučuje po sobě následující použití obou inkriminovaných ustanovení. Ta podle ní mají 

odlišnou povahu a účel: zatímco čl. 81 odst. 2 trestního zákona ukládá trest za zabití pod vlivem 

alkoholu, čl. 5 zákona o silničním provozu trestá samotný fakt, že bylo v tomto stavu řízeno 

vozidlo; první ustanovení má tedy za cíl postihnout zásahy do života a bezpečnosti osob, druhé 

zajistit plynulost silničního provozu.“169  

                                                 
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. ledna 2001, sp. zn. 3 Tz 279/2000. 
168 „The Court’s inquiry should therefore focus on those facts which constitute a set of concrete factual 

circumstances involving the same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of 

which must be demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings.“ Rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin proti Rusku, bod 84. 
169 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Gradinger proti Rakousku ze dne 23. 10. 1995. 
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ESLP uvedl, že si je vědom rozdílných objektů skutkových podstat, nicméně relevantní 

bylo, že pan Gradinger byl potrestán za stejné jednání170, proto shledal porušení čl. 6 odst. 1 

Úmluvy i čl. 4 Protokolu č. 7. V uvedeném případě ESLP tedy judikoval, že totožnost trestného 

činu ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 7 je třeba chápat ve smyslu faktickém, a že právní kvalifikace 

činu není relevantní. 

9.2 Oliveira proti Švýcarsku (1998) 

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

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

zdraví. Následně byla postižena za nezvládnutí vozidla v důsledku nepřizpůsobení rychlosti 

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

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

nicméně uznal, že by bylo lepší, kdyby o skutku rozhodl jeden orgán v jednom řízení. 

Stěžovatelce však nevznikla žádná újma, neboť uložené sankce byly absorbovány.“171 

 

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

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

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

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

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

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

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

jednání představuje dva samostatné trestné činy.“172 

V tomto rozhodnutí se Soud přiklonil k přesně opačnému řešení než ve věci Gradinger. 

Totožnost skutku totiž posuzoval podle právní kvalifikace a nebral v potaz, že stěžovatelka byla 

za jedno jednání potrestána policejním soudcem, a následně za část totožného jednání ještě 

okresním státním zastupitelstvím. 

                                                 
170 „The Court is fully aware that the provisions in question differ not only as regards the designation of the 

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

provided for in section 5 of the Road Traffic Act represents only one aspect of the offence punished under Article 

81 para. 2 of the Criminal Code. Nevertheless, both impugned decisions were based on the same conduct. 

Accordingly, there has been a breach of Article 4 of Protocol No. 7 (P7-4).“ Dostupné zde 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57958, bod 55. 
171 ŠTREJTOVÁ, K. Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro 

české trestní řízení. Dostupné zde https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-

pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni.  
172 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. července1998 ve věci Oliveira proti Švýcarsku.   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57958
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni
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9.3 Malige proti Francii (1998) 

Francouzský státní příslušník, pan J. Malige v červnu 1993 byl při jízdě na motocyklu 

zastaven policisty. V místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 110 km/h, mu bylo naměřeno 

172 km/h. Uloženou pokutu odmítl zaplatit. V říjnu 1993 byl předvolán před policejní soud 

(…), kde vznesl námitku neaplikovatelnosti zákona, který zavedl řidičský průkaz na body, a 

námitku nezákonnosti dekretů, jimiž byl zákon proveden. Policejní soud v listopadu 1993 uznal 

dotyčného vinným z překročení rychlosti o nejméně 40 km/h a odsoudil jej k pokutě 1 500 FRF 

a patnáctidennímu odebrání řidičského průkazu. 

K otázce dekretů, „soud prohlásil, že trestní soudce je příslušný k posouzení zákonnosti 

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

sankci. Jelikož odebrání bodů řidičského průkazu nemá povahu vedlejší trestní sankce, jeho 

zákonné opodstatnění se vymyká posouzení trestním soudcem.“173  

Případ se dostal až před ESLP, který poznamenal, že odebrání bodů je samo o sobě 

považováno za správní sankci, nikoli trestní, a to s poukazem první kritérium Engel. „Pokud 

jde o povahu sankce, Soud poznamenává, že k odebrání bodů dochází v rámci a v důsledku 

trestního obvinění.“174 (viz druhé kritérium Engel). 

„Pokud jde o stupeň závažnosti, Soud konstatuje, že odebrání bodů může vést až ke ztrátě 

platnosti řidičského průkazu. Avšak je nesporné, že právo řídit motorové vozidlo je velmi 

užitečné pro běžný život a výkon povolání. Soud z toho vyvozuje, že i když odebrání bodů má 

preventivní charakter, má rovněž charakter kárný a odstrašovací, a rovná se tak vedlejšímu 

trestu. Vůle zákonodárce oddělit sankci odebrání bodů od ostatních trestů vyslovených trestním 

soudcem nemůže povahu tohoto opatření změnit. Soud dospěl k závěru, že čl. 6 odst. 1 je na 

případ aplikovatelný.“175 

9.4 Nilsson proti Švédsku (2005)  

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

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

přestupek, nicméně podaná stížnost byla odmítnuta s propracovanějším odůvodněním, které 

poprvé zavedlo test "dostatečně těsné věcné a časové spojitosti".  

 

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

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

                                                 
173 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. září 1998 ve věci Malige proti Francii. český překlad 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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přitěžujícími okolnostmi a nezákonné řízení vozidla a že odebrání průkazu z důvodu trestního 

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

přijatého opatření – odebrání řidičského průkazu na 18 měsíců – byla sama o sobě natolik 

vysoká, že ji bylo možné považovat za trestní sankci i bez ohledu na kontext předchozího 

trestního odsouzení.  

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

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

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

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

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

čin, za který již byl odsouzen konečným [pravomocným] rozsudkem" v rozporu s čl. 4 odst. 1 

Protokolu č. 7.“176 

9.5 Franz Fischer proti Rakousku (2001) 

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

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

jednotlivec již jednou pravomocně odsouzen nebo osvobozen.  

Proto skutečnost, že jediný skutek může založit více než jeden trestný čin, není v 

rozporu s tímto ustanovením. Soud podotkl, že existují případy, kdy jeden skutek na první 

pohled zakládá více trestných činů, i když bližší zkoumání ukáže, že pachatel musí být stíhán 

pouze pro jeden trestný čin, protože obsahuje všechna porušení zákona obsažená v ostatních 

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

nichž jeden obsahuje přesně stejné prvky jako ten druhý plus jeden navíc.“177  

V této věci ESLP uvedl, že zásadě ne bis in idem by odporovalo stíhání a potrestání 

tehdy, jestliže by skutkové podstaty přestupku a trestného činu byly totožné, resp. měly shodné 

podstatné prvky, a pachatel by byl potrestán za oba tyto delikty. 

Protože byl Franz Fischer stíhán a potrestán za dva delikty, které měly stejné podstatné 

prvky, byla porušena Úmluva, resp. článek Protokolu č. 7. 

                                                 
176 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, bod 113. Dostupné zde 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B

%20proti%20Norsku.pdf?open&. 
177 HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 

s. 90 – 91. Přehledy judikatury (Wolters Kluwer ČR). 

http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/249B39F366A2174DC12580E60050019F/$file/A%20a%20B%20proti%20Norsku.pdf?open&
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Nejvyšší soud názor ESLP reflektoval ve své judikatuře např. takto:  

„(…) zda je obviněný stíhán opětovně pro tentýž čin, je nutno nejprve 

posoudit vztah mezi právní kvalifikací jednotlivých protiprávních jednání 

přicházejících v úvahu. Pouze v případě, když se budou jednotlivé v úvahu 

přicházející právní kvalifikace deliktů z přestupkového a trestního řízení 

alespoň částečně překrývat ve svých formálních znacích skutkových podstat, 

pak je nutno v souladu s pravidly o totožnosti skutku hodnotit, zda skutek 

obviněného kvalifikovaný jako trestný čin není alespoň částečně obsažen ve 

skutku, který je rozhodný pro naplnění skutkové podstaty přestupku. Teprve 

potom lze dospět k závěru o tom, zda nedojde či nedošlo k porušení zásady 

„ne bis in idem“ odsouzením obviněného za trestný čin poté, co již byl v 

souvislosti s předmětným incidentem uznán vinným přestupkem.“178 

9.6 Ruotsalainen proti Finsku (2009)  

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

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

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

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

podvodu byl pan Ruotsalainen odsouzen k zaplacení pokuty 121 €. Ve správním řízení bylo 

vydáno rozhodnutí, že pan Ruotsalainen musí zaplatit poplatek z paliva ve výši 15 137 €. Obě 

řízení byla trestní, neboť o prvním není pochyb (vnitrostátním právem označeno jako trestní), 

a druhé bylo trestní ve smyslu Úmluvy. Soud konstatoval, že najít rozdíl mezi oběma skutky 

lze jen stěží, proto se jednalo o jeden skutek, a potrestání pana Ruotsalainena bylo v rozporu se 

zásadou ne bis in idem.179 

9.7 Zolotukhin proti Rusku (2009) 

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

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

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

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

158 zákona o správních přestupcích. Následně byl předveden do kanceláře velitele stanice, 

kterého začal urážet také, a navíc mu vyhrožoval i fyzickým násilím, načež se opět pokusil 

                                                 
178 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2006, sp. zn. 4 Tz 183/2005. 
179 Viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ruotsalainen proti Finsku, bod 56.   
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odejít. Po sepsání zprávy o přestupku byl stěžovatel převážen na regionální stanici, a po dobu 

tohoto převozu opět urážel kapitána policejní stanice a vyhrožoval mu. Dne 4. ledna 2002 byl 

uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 158 zákona o správních přestupcích a odsouzen 

ke třem dnům správního zajištění (detenci), přičemž proti tomuto rozhodnutí nebylo možné 

podat odvolání. Dne 23. ledna 2002 bylo proti stěžovateli zahájeno trestní řízení podle § 213 

odst. 2 písm. b) trestního zákona z trestného činu porušení veřejného pořádku, včetně bránění 

veřejnému činiteli sjednávajícímu nápravu porušení veřejného pořádku. Na základě svého 

chování vůči veliteli policejní stanice v průběhu sepisování zprávy o správním přestupku byl 

ještě obžalován z trestného činu urážky veřejného činitele podle § 319 trestního zákona. Na 

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

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

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

čin“, pokud je tento druhý trestný čin založen na totožném či v podstatných rysech 

totožném skutku.“180 Za důležité kritérium pro ne bis in idem Soud zvolil totožnost skutku, 

bez ohledu na to, jak je právně kvalifikován, tedy skutek de facto. 

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

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

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

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

trestního zákona však již naplnění prvku idem shledal. Odsouzení za správní delikt bylo 

založeno na skutku spočívajícím v urážení policistů (slečny Y. a kapitána S.) a odstrčení 

druhého ze jmenovaných. Totožný skutek představoval hlavní prvek obžaloby podle § 213 

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

odporu kapitánu S. Skutky v obou řízeních se lišily pouze v jednom prvku – vyhrožování násilím, 

které nebylo zmíněno v prvním („správním“) řízení. Z toho velký senát dovodil, že skutky v obou 

řízeních byly pro účely čl. 4 Protokolu č. 7 v podstatných rysech totožné.“181 

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

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

                                                 
180 „Accordingly, the Court takes the view that Article 4 of Protocol No. 7 must be understood as prohibiting the 

prosecution or trial of a second “offence” in so far as it arises from identical facts or facts which are substantially 

the same.“ Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin proti Rusku, bod 82. 
181 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin proti Rusku, český překlad. [ASPI ID: 

JUD151590CZ]. 
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myslí takové rozhodnutí, které má účinky res iudicata, tzn., pokud jsou vyčerpány všechny 

opravné prostředky nebo marně uplynula lhůta pro jejich podání.182 

9.8 Lucky Dev proti Švédsku (2014)  

Stěžovatelka provozovala dvě restaurace, nesprávně však přiznala daně, proto jí byly 

zpětně doměřeny, a to jednak z příjmu (cca 2,3 milionu Kč), a jednak z DPH (cca 1,1 milionu 

Kč). K tomu jí bylo též vyměřeno penále ve výši 40% ze zvýšené daně a 20% z DPH. Následně 

bylo proti stěžovatelce zahájeno trestní řízení, ve kterém byla odsouzena za závažný trestný čin 

za nedostatky ve vedení účetnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody a k 160 hodinám 

veřejně prospěšných prací. 

U ESLP stěžovatelka tvrdila, že „uložením daňového penále a vedením řízení o 

daňovém trestném činu a trestném činu za nedostatky ve vedení účetnictví, z něhož byla později 

shledána vinnou, byla dvakrát stíhána a potrestána v té samé věci“183 neboť „[t]a samá 

neúplná informace, která byla uvedena v účetnictví, byla předložena také v daňovém přiznání. 

Podle stěžovatelky tedy důvodem pro vznik odpovědnosti za trestný čin spáchaný ve spojitosti s 

nedostatky ve vedení účetnictví nebylo nic jiného, než opomenutí započítat určitý příjem; ten 

samý údaj, který nebyl uveden v daňovém přiznání a vedl k uložení daňového penále.“184  

Soud uvedl, že „obvinění stěžovatelky z daňového trestného činu a uložení daňového 

penále jsou součástí jednání a sankce uložené podle švédského práva za provinění spočívající 

v nedoložení řádných informací v daňovém přiznání a že tyto dva postupy byly předvídatelné. 

Přesto ale byly zkoumány odlišnými orgány a soudy bez toho, aby byla řízení spojená; obě 

řízení sledovala samostatný vývoj a stala se konečnými v odlišné okamžiky. Nelze říci, že zde 

byla úzká spojitost, věcná nebo časová, mezi trestním a daňovým řízením. Tímto se věc odlišuje 

od dřívějších případů R.T. proti Švýcarsku a Nilsson proti Švédsku (cit. výše), kde rozhodnutí o 

odnětí řidičského oprávnění bylo přímo založené na konečném odsouzení pro dopravní 

přestupek, a tedy neobsahovalo vlastní přezkum jednání a činu (…).“185 

                                                 
182 „The Court reiterates that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal 

proceedings that have been concluded by a “final” decision (…). According to the Explanatory Report to 

Protocol No. 7, which itself refers back to the European Convention on the International Validity of Criminal 

Judgments, a “decision is final ‘if, according to the traditional expression, it has acquired the force of res 

judicata. This is the case when it is irrevocable, that is to say when no further ordinary remedies are available 

or when the parties have exhausted such remedies or have permitted the time-limit to expire without availing 

themselves of them.“ Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin, bod 107. K tomu srov. 

Rozsudek téhož soudu ve věci Ruotsalainen proti Finsku, bod 41 a 44 in fine a Rozsudek ve věci Nikitin proti 

Rusku, bod 37. 
183 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lucky Dev proti Švédsku, bod 30. - 31, český překlad. 
184 Ibid, bod 46. 
185 Ibid, bod 62. 



66 

 

ESLP „potvrdil, že souběžné řízení není vyloučeno u uložení daňového penále ve 

správním řízení a stíhání, odsouzení a sankce za daňové podvody v trestním řízení, nicméně 

dospěl k závěru, že konkrétní okolnosti v projednávané věci neobstály v testu "dostatečně těsné 

věcné a časové spojitosti". (…) Ve věci Nykänen, ve které byl stanoven přístup uplatněný i v 

ostatních věcech proti Finsku a Švédsku, Soud na základě skutkových okolností zjistil, že ve 

finském systému ukládají trestní a správní sankce různé orgány, aniž jsou obě řízení jakkoli 

propojena: obě řízení byla vedena samostatně a byla pravomocně skončena nezávisle na sobě. 

Kromě toho soud nebo správní orgán při stanovení závažnosti ukládaného postihu nepřihlédl 

k sankci uložené druhým z nich a mezi příslušnými orgány neexistovala žádná součinnost. 

Ještě důležitější je skutečnost, že v rámci finského systému se daňové penále ukládá po 

přezkoumání jednání stěžovatele a jeho odpovědnosti dle příslušné daňové legislativy, které je 

nezávislé na posouzení v trestním řízení. Závěrem Soud rozhodl, že došlo k porušení článku 4 

Protokolu č. 7 k Úmluvě, jelikož byl stěžovatel v téže věci ve dvou samostatných řízeních dvakrát 

odsouzen.  

Je třeba podotknout, že v některých věcech (Nykänen, Glantz, Lucky Dev, Rinas, 

Österlund) probíhala obě řízení z velké části současně, ale požadavek časové spojitosti nebyl 

zjevně sám o sobě považován za dostatečný k tomu, aby bylo vyloučeno uplatnění zákazu ne bis 

in idem. Z těchto rozsudků vydaných proti Finsku a Švédsku lze rozumně dovodit, že vzhledem 

k tomu, že obě řízení probíhala z velké části současně, spočíval za konkrétních okolností závěr 

o porušení článku 4 Protokolu č. 7 v nedostatečné věcné spojitosti.“186 

9.9 A a B proti Norsku (2016)  

Soud posuzoval případ, ve kterém byli stěžovatelé dvakrát potrestáni za stejné jednání. 

Dopustili se toho, že v daňovém přiznání neuvedli příjem ze zahraničí ve výšce 12 600 000 €, 

čímž si snížili daňovou povinnost o 3 600 000 €. V roce 2007 proti  nim bylo zahájeno trestní 

stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu daňového podvodu. V roce 2008 proti nim 

zahájily řízení též finanční orgány, které vycházely z důkazů získaných v trestním řízení. 

Tentýž rok jim finanční orgány uložily penále ve výšce 30% z daňového nedoplatku. Trestní 

stíhání bylo ukončeno v roce 2009 s tím, že stěžovatelé byli uznáni vinnými ze spáchání 

daňového podvodu, přičemž daňové penále a doměřenou daň uhradili ještě před skončením 

trestního stíhání. U Soudu namítali, že druhé „odsouzení“, tj. trestním soudem, porušilo zásadu 

ne bis in idem. 

                                                 
186 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, bod 114 český překlad. 
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Soud rozhodl, že vedení dvou řízení (trestního a správního) bylo pro pachatel 

předvídatelné, a že trestní soud vzal při uložení trestu již uloženou sankci finančními orgány. 

Uzavřel, že ačkoli byly uloženy dva různé tresty ve dvou typech řízení, existovala mezi nimi 

dostatečně úzká věcná spojitost.187  

Jelikož si Soud byl při rozhodování věci A a B proti Norsku byl vědom nejasností, které 

se v jeho judikatuře v otázce ne bis in idem vyskytovaly, objasnil kritéria, která se v jeho 

rozsudcích na toto téma objevila. Dle Soudu Úmluva nezakazuje v různých řízeních zohlednit 

různé zákonem chráněné zájmy, které byly ohroženy nebo porušeny totožným skutkem, avšak 

při vedení vícero trestních řízení jsou kladeny zvláštní nároky, při jejichž splnění lze pachatele 

potrestat za totožný skutek, aniž by došlo k porušení zásady ne bis in idem. Těmito kritérii jsou: 

i. dostatečně úzká věcná a časovou spojitost 

ii. totožnost skutku 

iii. zda existovalo pravomocné rozhodnutí 

iv. zda došlo k opakování řízení 

9.9.1 Dostatečně úzká věcná a časová spojitost 

Co se týká dostatečně úzké věcné a časové spojitosti, uvedl Soud188, že mezi faktory pro 

stanovení, zda existuje dostatečně úzká věcná spojitost, patří: 

a) zda obě samostatná řízení sledují vzájemně se doplňující cíle; jde o to, zda se 

řízení týkají různých aspektů daného protispolečenského jednání 

 

b) zda je kombinace řízení předvídatelným důsledkem jednoho (idem) 

postihovaného jednání 

 

c) zda jsou řízení vedena způsobem, který v maximální možné míře zabrání 

opakování při shromažďování a hodnocení důkazů, zejména skrze odpovídající 

vzájemnou součinnost mezi jednotlivými příslušnými orgány, díky které se 

prokázané skutkové okolnosti využijí i v druhém řízení 

 

                                                 
187 ŠAMKO, P. A. a B. proti Nórsku - prelom vo výklade zásady ne bis in idem pri daňových trestných 

činoch.[online]. 2017 [cit. 11.11.2019]. Dostupné z: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a530-a-a-b-proti-norsku-

prelom-vo-vyklade-zasady-ne-bis-in-idem-pri-danovych-trestnych-cinoch. 
188 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, bod 132. 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a530-a-a-b-proti-norsku-prelom-vo-vyklade-zasady-ne-bis-in-idem-pri-danovych-trestnych-cinoch
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a530-a-a-b-proti-norsku-prelom-vo-vyklade-zasady-ne-bis-in-idem-pri-danovych-trestnych-cinoch
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d) zda je sankce uložená v řízení, které bylo skončeno jako první, zohledněna v 

řízení, které je skončeno jako poslední, s cílem zamezit, aby byl dotčený 

jednotlivec v konečném důsledku vystaven nadměrné zátěži, přičemž 

pravděpodobnost posledně zmiňovaného rizika je nejnižší, pokud existuje 

mechanismus započtení, kterým se zajistí přiměřenost celkové výše všech 

uložených sankcí.189 

K tomuto kritériu Soud uvedl, že v případě absence jednoho z těchto dvou aspektů (tj. 

věcného či časového), nebude kritérium dostatečně úzké věcné a časové spojitosti naplněn.190 

Pro přehlednost uvádím některé závěry ESLP chronologicky v tabulce: 

 

 

Věc 

 

Za kritérium pro stanovení prvku idem 

považuje skutek 

 

Gradinger proti Rakousku ze dne 23. 10. 1995 
 de facto191 

 

Oliveira proti Švýcarsku ze dne 30. 7. 1998 

 

de iure192 

 

Ponsetti a Chesnel proti Francii ze dne 30. 5. 

2000 

 

de iure193 

 

Franz Fischer v. Rakousko ze dne 29. 5. 2001 

 

de facto194  

                                                 
189 Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, bod 132, český překlad. 
190 Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku, bod 125. 
191 „The Court is fully aware that the provisions in question differ not only as regards the designation of the 

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

provided for in section 5 of the Road Traffic Act represents only one aspect of the offence punished under Article 

81 para. 2 of the Criminal Code. Nevertheless, both impugned decisions were based on the same conduct. 

Accordingly, there has been a breach of Article 4 of Protocol No. 7 (P7-4).“ Rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Gradinger proti Rakousku, bod 55. 
192 „(…) ale připouští, že jeden a tentýž skutek může naplňovat znaky skutkových podstat více trestných činů 

(concours idéal d'infractions) a že za ně může být pachatel potrestán v různých řízeních před různými orgány.“ 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin proti Rusku, český překlad. 
193 „(…) odpovídá judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který v jednotlivých svých rozhodnutích 

nepovažuje samotné dvojí stíhání a odsouzení pro tentýž skutek (v jeho obvyklém pojetí užívaném v České 

republice) za porušení ustanovení čl. 4 protokolu č. 7 k Úmluvě, a to v případech, jestliže jde o stíhání a odsouzení 

pro takové odlišně právně kvalifikované činy, které mají rozdílné podstatné znaky skutkových podstat (…)“ 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 223/2007 ze dne 7. března 2007.  
194 klade důraz na „podstatné prvky“ 
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Sailer v. Rakousko ze dne 6. 6. 2001 

 

de facto195 

 

W. F. proti Rakousku ze dne 30. 5. 2002 

 

de facto196 

 

Zolotukhin proti Rusku ze dne 10. 2. 2009 

 

de facto 

 

9.10 Shrnutí otázky totožnosti skutku 

 

Lze shrnout, že v současné době je přístup ESLP v otázce postihování více deliktů, které 

byly spáchány jedním skutkem, tj. v souběhu, následující: jeden skutek je chápán jako jedno 

jednání (de facto), není tedy podstatné, zda bylo jedním jednáním spácháno více deliktů 

(de iure), tudíž není ani rozhodné, zda více deliktů zasáhlo několik různých objektů skutkové 

podstaty či zda se liší následky. 

Nesprávné je tudíž rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci Kralice nad Oslavou197, 

ve kterém byla tato obec potrestána třikrát, ačkoli se dopustila jednoho skutku. Jak však uvádí 

Kühn: „Protože přehodnocení skutku de facto ze strany ESLP není reálné, bude třeba do 

budoucna přehodnotit judikaturu NSS.“198 

  

                                                 
195 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sailer proti Rakousku, ze dne 6. září 2002, body 24 a 25. 
196 „Z hlediska uplatnění zásady ne bis in idem Evropský soud pro lidská práva označil za rozhodující totožnost 

skutku nikoliv totožnost právní kvalifikace (…)Z výše uvedeného a z povahy věci taktéž vyplynulo, že jednoznačně 

v rozporu se zásadou ne bis in idem je také dvojí potrestání osoby za čin, jenž současně naplňuje jak všechny znaky 

určitého trestného činu, tak i všechny znaky určitého přestupku.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 166/2006 

ze dne 15. února 2006. 
197 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. ledna 2012, sp. zn. 1 As 125/2011 – 163. 
198 KÜHN, Z. Zásada ne bis in idem a česká vnitrostátní praxe správního trestání. In: BERAN, K., ČECH, P., 

DVOŘÁK, B., ELISHER, D., HRÁDEK, J., JANEČEK, V., KÜHN, Z., NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. 

ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 220 s. 
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10. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ (FINAL DECISION) 

 

Článek 4 Protokolu č. 7 stanoví, že účelem zásady ne bis in idem je poskytnout ochranu 

osobám, které již byly „osvobozeny nebo odsouzeny konečným rozsudkem“ („finally acquitted 

or convicted“). Vysvětlující zpráva k Protokolu č. 7 stanoví, že princip zakotvený v tomto 

ustanovení se aplikuje pouze poté, co byla osoba „osvobozena nebo odsouzena konečným 

rozsudkem“ („finally acquitted or convicted“). Pro to, aby se osoba mohla domáhat ochrany 

zakotvené v článku 4 Protokolu č. 7, není samotné konečné rozhodnutí dostatečné. Konečné 

rozhodnutí totiž musí obsahovat osvobozující nebo odsuzující výrok.199 Musí se tedy zabývat 

meritem věci. 

Jak rozhodl Soud v případu Mihalache proti Rumunsku, za účelem zjištění, zda je částečné 

rozhodnutí osvobozující či odsuzující, je nutné zvažovat celý kontext rozhodnutí, včetně 

procesu, který jeho vydání předcházel. Není významné, zda takové rozhodnutí má formu 

rozsudku.200 Je tedy nutné mít na zřeteli, že ne každé rozhodnutí ve věci lze považovat za 

konečné (final). 

Podle vysvětlující zprávy k Protokolu č. 7 je konečné rozhodnutí takové, které zakládá 

překážku res iudicata. Jde o případ, kdy je takové rozhodnutí závazné a nezměnitelné, tj. tehdy, 

jestliže proti němu není možné podat řádné opravné prostředky, a to bez ohledu na to, zda je 

obviněný již vyčerpal nebo zmeškal lhůtu k jejich podání.201 Je-li proti rozhodnutí stále možné 

podat řádný opravný prostředek, je vyloučeno z rozsahu poskytované ochrany, který zaručuje 

článek 4 Protokolu č. 7. 

Naopak existence možnosti podat mimořádné opravné prostředky není kritériem pro to, 

zda je rozhodnutí konečné, tudíž jde o situaci, kdy rozhodnutí podléhá zárukám, které poskytuje 

článek 4 Protokol 7.202 

  

                                                 
199 European Court of Human Rights. Guide on Article 4 of Protocol No. 7 – Right not to be tried or punished 

twice. 17 s. Dostupné zde https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf. 
200 Ibid. 
201 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. února 2009 ve věci Zolotukhin proti Rusku, bod 107. 
202 European Court of Human Rights. Guide on Article 4 of Protocol No. 7 – Right not to be tried or punished 

twice. 18 s. Dostupné zde https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf
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Konečné rozhodnutí tak lze identifikovat zejména podle toho, zda: 

i. jde o meritorní rozhodnutí, tj. zda dochází k osvobození či odsouzení. 

ii. existuje možnost podat řádné opravné prostředky 

„Záruka zakotvená v článku 4 Protokolu 7 nabývá na významu při zahájení nového 

trestního stíhání tam, kde předchozí osvobození nebo odsouzení nabylo účinku věci pravomocně 

rozsouzené.“203 

Existuje-li zde takové rozhodnutí, které nebylo předepsaným způsobem zrušeno, vytváří 

překážku res iudicata – překážku věci rozhodnuté. Kdyby přesto byla totožná osoba za totožný 

skutek stíhána nebo dokonce potrestána, jednalo by se o porušení zásady ne bis in idem. 

Předepsaným řízením ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j204 Nejvyšší soud ČR ke dni svého 

rozhodnutí205 považoval „řízení o stížnosti pro porušení zákona, řízení o dovolání, obnova 

řízení, rehabilitační řízení a řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem ČR. Nezákonné 

usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání pro určitý skutek v přípravném řízení 

může po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. zrušit do dvou měsíců od 

jeho právní moci také nejvyšší státní zástupce.“ 

Nově zní § 11 odst. 1 písm. j) takto: „proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek 

skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného 

oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení 

zrušeno.“ 

Zajímavým se zde může v komparativním kontextu jevit rozhodnutí Soudního dvora EU ve 

věci Turanský206, kde trestní stíhání osoby skončilo meritorním rozhodnutím o zastavení ještě 

před tím, než se obviněný o stíhání dozvěděl, avšak toto nebylo překážkou pro stíhání této osoby 

v Rakouské republice.207 V tomto případě šlo o zásadu ne bis in idem zakotvenou v článku 

                                                 
203 „The guarantee enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 becomes relevant on commencement of a new 

prosecution, where a prior acquittal or conviction has already acquired the force of res judicata.“ Rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin proti Rusku. 
204 „Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno proti tomu, 

proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo pravomocně 

zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.“ (Znění je nyní novelizováno.) 
205 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
206 Rozhodnutí Soudního dvora EU (C-491/07). 
207 „Poté, co Soudní dvůr poukázal na některé závěry, k nimž dospěl ve svých dřívějších rozhodnutích, dovodil, že 

k tomu, aby mohlo být určité rozhodnutí považováno za „pravomocné odsouzení“ (resp. definitivní ukončení 

řízení) ve smyslu článku 54 Schengenské prováděcí úmluvy, musí být s konečnou platností skončeno trestní stíhání 

a vyloučena (spotřebována) obžaloba. Dále uvedl, že je nutné v první řadě ověřit, zda vnitrostátní právo smluvního 

státu, jehož orgány přijaly dotčené rozhodnutí, považuje toto rozhodnutí za konečné a závazné, a ujistit se, zda v 

tomto státě zajišťuje ochranu poskytnutou zásadou ne bis in idem. Vzápětí konstatoval, že z písemných vyjádření 
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54208 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. 6. 1985. Závěr Soudu zněl takto: 

„[z]ásada zákazu dvojího trestu zakotvená v článku 54 (…), se nepoužije na rozhodnutí, kterým 

orgán smluvního státu v rámci meritorního posouzení věci, která mu byla předložena, zastavil 

ve fázi předcházející obvinění osoby podezřelé ze spáchání trestného činu trestní stíhání, pokud 

tímto rozhodnutím o zastavení trestního stíhání nebylo podle vnitrostátního práva tohoto státu 

pravomocně ukončeno trestní řízení, a rozhodnutí tak nebrání dalšímu trestnímu stíhání pro 

tentýž čin v tomto státě.“209 

V tomto kontextu je vhodné poukázat na již zmíněné doporučení Výboru OSN pro lidská 

práva210, který vyložil článek 14 odst. 7 Paktu tak, „že se vztahuje pouze na rozhodnutí soudů 

jednoho a téhož státu a nezakotvuje mezinárodní platnost zásady ne bis in idem.“211 

Účinky ne bis in idem způsobuje i „[p]ravomocné rozhodnutí o postoupení věci s 

podezřením, že stíhaný skutek je přestupkem nebo kárným proviněním, jestliže nebylo v 

předepsaném řízení zrušeno, zakládá podle výslovné právní úpravy obsažené v § 11 odst. 1 

písm. h)212 trestního řádu překážku ne bis in idem a brání opětovnému zahájení trestního stíhání 

pro týž skutek i pokračování v již znovu zahájeném trestním stíhání pro něj.“213 

„Rozhodnutím o přestupku, které tvoří překážku věci pravomocně rozhodnuté, je rozhodnutí 

o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným (§ 93), včetně příkazu (§ 90) a příkazu na místě 

(§ 92), rozhodnutí o schválení dohody o narovnání (§ 87) a dále usnesení o zastavení řízení, 

                                                 
předložených v projednávané věci slovenskou vládou vyplývá, že rozhodnutí, kterým bylo podle § 215 odst. 1 písm. 

b) slovenského trestního řádu zastaveno trestní stíhání ve stadiu předcházejícím obvinění určité osoby, nevytváří 

na základě vnitrostátního práva na území Slovenské republiky překážku novému trestnímu stíhání pro tentýž čin. 

Soudní dvůr následně dospěl k závěru, že takové rozhodnutí policejního orgánu, jako je rozhodnutí dotčené v 

původním řízení, které, přestože zastavuje stíhání, nevylučuje (nespotřebovává) obžalobu s konečnou platností 

podle dotčeného vnitrostátního právního řádu, nemůže představovat rozhodnutí, které by umožnilo považovat 

určitou osobu „za pravomocně odsouzenou“ (resp. řízení za definitivně ukončené) ve smyslu článku 54 

Schengenské prováděcí úmluvy. Svoji odpověď na položenou předběžnou otázku tedy Soudní dvůr postavil na 

zjištění, že předmětné rozhodnutí podle vnitrostátního práva smluvního státu, jehož orgány bylo vydáno, na jeho 

území s konečnou platností nevyloučilo další trestní stíhání určité osoby pro tentýž čin. Do své argumentace 

naopak nijak nepromítl skutečnost, již vyzdvihl v několika svých předchozích rozsudcích týkajících se zmíněného 

článku 54, a to že dané rozhodnutí bylo vydáno po meritorním posouzení věci.“ Viz Jirušková, I. K aplikaci zásady 

ne bis in idem v trestních věcech na mezistátní úrovni. Juriprudence. 2009, č. 3 s. 30.  
208 „Osoba, která byla pravomocně odsouzena jednou smluvní stranou, nesmí být pro tentýž čin stíhána druhou 

smluvní stranou za předpokladu, že v případě odsouzení již byla vykonána nebo je právě vykonávána sankce, nebo 

podle práva smluvní strany, ve které byl rozsudek vynesen, již nemůže být vykonána.“ 
209 Úmluva k provedení Schengenské dohody. Dostupné zde http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=CS. 
210 „(…)article 14, paragraph 7, must be understood as referring exclusively to the relationships between judicial 

decisions of a single State and not between those of different States“. Doporučení CCPR/C/31/D 204 z 2. listopadu 

1987 ve věci A. P. proti Itálii, bod 5.3, dostupné zde 

http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1987.11.02_AP_v_Italy.htm 
211 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 
212 Nyní se jedná o ustanovení § 11 odst. 1 písm. j. TŘ. 
213 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=CS
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/1987.11.02_AP_v_Italy.htm
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jestliže skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem [§ 86 odst. 1 písm. a)], 

skutek nespáchal obviněný [§ 86 odst. 1 písm. b)] nebo spáchání skutku, o němž se vede řízení, 

nebylo obviněnému prokázáno [§ 86 odst. 1 písm. c)].“214 

Za konečné rozhodnutí Soud ve věci Marguš proti Chorvatsku215 nepovažoval zastavení 

řízení za válečná zvěrstva na základě vyhlášené amnestie. Proti stěžovateli totiž nebyla 

vznesena žádná obvinění a nebyla posouzena stěžovatelova vina. 

10.1 Zrušení pravomocného rozhodnutí 

Aby nebyla porušena zásada ne bis in idem, je nutné předchozí pravomocné rozhodnutí 

o přestupku zrušit v přezkumném řízení, v přezkumném řízení příkazu na místě, ve správním 

soudnictví nebo aby došlo k obnově řízení a vydání nového rozhodnutí. 

a) Zrušení pravomocného rozhodnutí v přezkumném řízení 

„Rozhodnutím o přestupku je třeba v kontextu tohoto ustanovení rozumět meritorní 

rozhodnutí, které zakládá překážku věci rozhodnuté vůči postupu podle Trestního řádu.216 

Takovým rozhodnutím je bezesporu rozhodnutí, kterým je pachatel uznán vinným za spáchání 

přestupku a rozhodnutí o schválení dohody o narovnání. Rozhodnutím o přestupku v tomto 

smyslu budou i usnesení o zastavení řízení, při nichž bude správní orgán posuzovat meritum 

věci (vizte odůvodnění zastavení řízení) a odložení věci z obdobných důvodů.“217 

Přezkumné řízení je dozorčím prostředkem nadřízeného správního orgánu, který slouží 

k nápravě nezákonného rozhodnutí podřízeného správního orgánu. Je upraveno v § 94 a násl. 

Správního řádu.218  Přezkumné řízení se zahajuje výlučně z moci úřední, účastníkovi řízení 

však nic nebrání v podání podnětu k zahájení přezkumného řízení, který ovšem není návrhem 

na zahájení řízení. „Podnět k přezkumnému řízení jakožto dozorčímu prostředku může podat 

vedle účastníka řízení dle § 42 spr. řádu kdokoliv, např. orgán činný v trestním řízení.“219 

                                                 
214 BOHADLO, David. § 100 Přezkumné řízení. In: BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr 

PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Komentář [Systém 

ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-1-25]. ASPI_ID KO250_2016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-

517X. 
215 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Marguš proti Chorvatsku, bod III. 13. 
216 Zák. č. 141/1961 Sb., Trestní řád, v pozdějším znění. 
217 Důvodová zpráva k §100 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
218 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upravuje odchylky od správního řádu, nicméně ustanovení 

správního řádu se aplikují na základě subsidiarity – viz § 1 odst. 2 správního řádu. Nadto je třeba uvést, že zvláštní 

zákon musí vždy stanovit „jiný postup“ nikoli „jinak“ – tak by totiž zvláštní zákon mohl vyloučit použití správního 

řádu, přičemž by ale „jiný postup“ chyběl (srov. Nález Ústavního soudu ze dne 

5. listopadu 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/96). 
219 BOHADLO, David. § 100 Přezkumné řízení. In: BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr 

PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Komentář [Systém 



74 

 

Přezkumné řízení může provést správní orgán, který rozhodnutí vydal, jestliže jej 

zahajuje na podnět účastníka řízení, avšak podmínkou je, aby vyhověl účastníkovi v plném 

rozsahu a zároveň, aby takovou změnou nebyla způsobena újma žádnému dalšímu 

účastníkovi, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Nelze-li tyto podmínky 

splnit, je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, povinen předat věc k vyřízení věcně 

a místně příslušnému nadřízenému správnímu orgánu. Jestliže správní orgán neshledá důvody 

k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů 

podateli.220 

Důvodem, pro který je možné, resp. nutné přezkumné řízení zahájit, je, že vyšly 

najevo skutečnosti, které odůvodňují posouzení skutku, o kterém bylo pravomocně 

rozhodnuto jako o přestupku, jako trestného činu.221 Přezkumné řízení v tomto případě nelze 

zahájit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku. Přezkumné řízení lze zahájit 

do 3 měsíců ode dne, kdy se správní orgán dozvěděl o důvodu pro zahájení přezkumného 

řízení (subjektivní lhůta), nejpozději však do 3 let (objektivní lhůta) od: 

 zahájení trestního stíhání nebo, 

 

 ode dne nabytí právní moci rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o tom, že 

se skutek nestal, skutek nespáchal obviněný, že spáchání skutku se nepodařilo 

obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo 

podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení 

narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo 

odstoupeno od trestního stíhání mladistvého. 

b) Přezkumné řízení příkazu na místě 

Příkaz na místě je jednou z forem rozhodnutí222, který nahradil dřívější blokové řízení223. 

Přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáván příkaz na místě, lze zahájit nejpozději do 6 

měsíců od právní moci tohoto příkazu.224 Pro další průběh přezkumného řízení příkazu na místě 

se přiměřeně použijí ustanovení ve správním řádu. 

                                                 
ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-1-25]. ASPI_ID KO250_2016CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-

517X. 
220 Viz § 94 odst. 1 správního řádu. 
221 Ustanovení § 100 Zákona. 
222 Vedle Rozhodnutí, Rozhodnutí na místě, Rozhodnutí o schválení smíru, Usnesení, Uzavření veřejnoprávní 

smlouvy, Příkazu, vydání osvědčení. 
223 Viz § 84 – 86 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pozdějším znění. 
224 Viz § 101 odst. 1 Zákona. 
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c) Zrušení pravomocného rozhodnutí ve správním soudnictví 

Po řádně provedeném správním (přestupkovém) řízení225 musí účastník podat opravný 

prostředek, tj. odvolání či rozklad, a poté, nevyhověl-li mu nadřízený správní orgán, je možné 

rozhodnutí napadnout „obecnou“ žalobou proti rozhodnutí dle § 65 soudního řádu správního. 

Soud ve správním soudnictví pak rozhodnutí z důvodů uvedených v § 76 a 78 soudního řádu 

správního zruší, popř. vysloví jeho nicotnost.226  

d) Obnova řízení a vydání nového rozhodnutí 

Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost 

účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které 

existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v 

původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno 

či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být 

obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení 

otázky, jež byla předmětem rozhodování.227 Lhůty pro obnovu řízení jsou 3 měsíce 

(subjektivní) a 3 roky (objektivní). 

Co se týká možnosti obnovy řízení a vydání nového rozhodnutí v neprospěch 

účastníka, odkazuji se zde na závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu 

53/2007, ve kterém je uvedeno: „[g]ramatickým výkladem tohoto ustanovení [§ 100 odst. 1 

písm. a) správního řádu] lze dovodit, že správní orgán může z moci úřední obnovit řízení 

pouze v případě, že jsou již dříve existující důkazy ku prospěchu účastníka. Pokud tedy 

správní orgán po právní moci rozhodnutí zjistí, že skutečnost nebo důkaz, který existoval už v 

době původního řízení, odůvodňuje jiné posouzení předmětu řízení a svědčí v neprospěch 

účastníka řízení, nemůže jej uplatnit jako důvod obnovy řízení (…) Pokud by tedy nastala 

výše popsaná situace, nemohl by správní orgán z moci úřední nařídit obnovu řízení z důvodu 

podle § 100 odst. 1 písm. a) věta první správního řádu, ale musel by využít buď jiný důvod 

                                                 
225 Řádně provedeným přestupkovým řízením zde mám na mysli řízení, ve kterém probíhá dokazování se zárukami 

vyplývajícími z čl. 6 Úmluvy. A contrario tedy nejde o pravomocný Příkaz a Příkaz na místě (neboť dle § 150 

odst. 5 správního řádu …“ považuje se stav věci za prokázaný…“ tj. nastává právní fikce, že spáchání deliktu 

bylo pachateli dokázáno, ačkoliv se dokazování fakticky neuskutečnilo). 
226 Soud může za určitých podmínek také správní trest moderovat (viz § 78 odst. 2 soudního řádu správního), 

nicméně tímto nedojde ke zrušení rozhodnutí. 
227 Viz § 100 správního řádu. 
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obnovy řízení nebo zahájit přezkumné řízení z důvodu porušení § 3 správního řádu 

(nesprávně zjištěný skutkový stav věci).228“ 

  

                                                 
228 Dostupné zde https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-

spravnimu-trestani.aspx. 

https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
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e) Užití mimořádných opravných prostředků 

V praxi vyvstala otázka, zda je využití mimořádných opravných prostředků v rozporu se 

zásadou ne bis in idem, neboť není sporu o tom, že jedna věc je znovu projednávána, jde však 

o to, zda smyl a účel (obsah) zásady ne bis in idem dopadá i na obnovené řízení. Soud uvedl, 

že obnova řízení za určitých podmínek není v rozporu s článkem 4 Protokolu č. 7. Je však nutné, 

aby skutečnosti a důkazy byly „nové“ nebo „nově objevené“, popř. aby v původním řízení byly 

„podstatné vady“.  

Za nové skutečnosti a důkazy lze považovat ty, které vyvstaly až po skončení procesu, 

přičemž v době trvání procesu neexistovaly. Za nově objevené lze považovat ty skutečnosti a 

důkazy, které existovaly již v době řízení, ale zůstaly soudci skryty a staly se známými až po 

skončení procesu.229 Podstatnou vadou řízení je pak natolik závažné porušení procesních 

pravidel, které zásadně narušuje integritu předchozího řízení, ve kterém byl pachatel zproštěn 

viny nebo byl potrestán méně, než by při dodržování procesních pravidel měl být.230  

Obnova řízení ve prospěch pachatele je však možná vždy, tedy aniž by vyvstaly nové či 

nově objevené skutečnosti a důkazy, nebo aniž by v původním řízení došlo k závažnému 

porušení procesních pravidel. Soud ale doplnil, že obnova řízení je zásadně možná jen tehdy, 

jestliže otevření procesu může mít vliv na výsledek rozhodnutí. Tato podmínka musí být 

splněna vždy, tedy bez ohledu na to, zda je obnova řízení ve prospěch či neprospěch pachatele. 

Zatímco Úmluva umožňuje výjimku ze zásady ne bis in idem pro opakované řízení 

v podobě obnovy řízení, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech žádnou výjimku 

neumožňuje. Porušením Paktu jistě nebude, jestliže bude obnova řízení vedena ve prospěch 

obviněného, nicméně otázkou je, zdali by k porušení Paktu došlo, jestliže by byla obnova řízení 

vedena v neprospěch obviněného.231 V tomto ohledu se pak jeví jako vhodnější, aby se obvinění 

dovolávali nikoli Úmluvy, ale Paktu. Jak již bylo zmíněno výše, Ústavní soud zastává názor, 

že nelze snižovat dosažený standard ochrany lidských práv a svobod, přičemž je zjevné, že Pakt 

garantuje větší míru ochrany než Úmluva, proto by ustanovení Paktu v otázce výjimek ze 

zásady ne bis in idem mělo mít přednost před ustanovením Úmluvy. Není mi známo, že by 

existovalo soudní rozhodnutí, které by vztah těchto dvou lidskoprávních dokumentů 

                                                 
229 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mihalache proti Rumunsku, bod 131. 
230 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mihalache proti Rumunsku, bod 133. 
231 Srov. TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 161 s. 
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zhodnotilo, nicméně lze uzavřít, že rozhodnutí soudů, ať už vnitrostátních či dokonce ESLP, 

které by se vypořádávalo se vztahem těchto dvou katalogů, by bylo mimořádně zajímavé. 
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11. MEZINÁRODNÍ UPLATNĚNÍ ZÁSADY NE BIS IN IDEM 

 

Princip ne bis in idem jako jedno ze základních lidských práv směřuje dovnitř státu, nikoli 

navenek232, přičemž tradiční mezinárodní právo princip ne bis in idem jako takový neuznává.233 

Je však třeba podotknout, že právní věda patrně všech států kontinentálního právního systému 

používá tuto zásadu, avšak rozsah účinků se v jednotlivých právních řádech liší. Zpravidla se 

princip ne bis in idem vztahuje na vnitrostátní rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu, 

popř. ještě úžeji jen na pravomocné rozhodnutí soudu či dokonce ještě úžeji, pouze na 

rozsudek.“234  

Ze znění článku 4 Protokolu č. 7 je zřejmé, že zásada ne bis in idem má jen vnitrostátní 

účinky, což vyplývá z textu: „under the jurisdiction of the same State“. Z toho lze dovodit, že 

stížnosti zahrnující námitku opakování řízení zahrnující více než jeden stát, budou Soudem 

odmítnuty jako nepřípustné.235 Zde lze poukázat např. na rozhodnutí Amrollahi proti Dánsku236, 

Sarria proti Polsku237 nebo Krombach proti Francii238. 

Ačkoli Úmluva trpí tímto omezujícím nedostatkem, mezinárodní smlouvy uzavřené na půdě 

Rady Evropy garantují dodržení zásady ne bis in idem i na poli mezinárodního práva. Jde 

například o Evropskou úmluvu o vydávání (1957), European Convention on the Internatinal 

Validity of Criminal Judgements (1970), European Convention on the Transfer of Proceedings 

in Criminal Matters (1972). 

Zásada ne bis in idem se ale dlouhodobě uplatňuje nejen na vnitrostátní úrovni, ale i na 

úrovni mezinárodní. Je tomu tak proto, že z důvodu důsledné ochrany práv a oprávněných 

zájmů se působnost trestních zákonů jednotlivých států neomezuje jen na území daného státu 

(princip teritoriality), ale vztahuje se i na činy spáchané mimo území tohoto státu. Příkladem 

je princip personality, podle kterého se trestní zákony vztahují na vlastní občany, a to bez 

ohledu na to, že se nachází mimo území státu, jehož jsou příslušníky. Zájmy, kterým je nutné 

                                                 
232 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 158 s. 
233 PIPEK, Jiří. Princip ne bis in idem v konkurenci jurisdikcí. Trestněprávní revue. 2004, č. 4, s. 98. 
234 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 158 s. 
235 Viz European Court of Human Rights. Guide on Article 4 of Protocol No. 7 – Right not to be tried or punished 

twice. 6 s. Dostupné zde https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf. 
236 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 28. června 2001 ve věci Amrollahi proti Dánsku. 

Dostupné zde: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5959. 
237 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. října 2015 ve věci Sarria proti Polsku. Dostupné 

zde: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158731. 
238 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. května 2016 ve věci Krombach proti Francii. 

Dostupné zde:  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163627. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5959
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158731
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163627
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poskytovat zvýšenou ochranu, spadají pod zásadu ochrany (státu). Vlastní občané jsou v cizině 

chráněni pasivní zásadou personality. Mezinárodní zájmy pak stíhá stát na základě principu 

univerzality.239  

Je však spornou otázkou, kdy a jak se zásada ne bis in idem aplikuje právě na úrovni 

mezinárodního práva. Je tomu tak z důvodu existence dvou institucí – Evropského soudu pro 

lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, jejichž rozhodování je na sobě zcela nezávislé. 

Dalším důvodem je skutečnost, že vnitrostátní právo jednotlivých států pojímá zásadu ne bis in 

idem rozdílně. Dodávám, že nejen že se na úrovni vnitrostátního práva liší pojetí této zásady, 

ale liší se i její označení. Tak například ve Skotsku se tato zásada označuje jako tholed assize240, 

zatímco v USA se označuje jako double jeopardy. Schabas uvádí, že pro zásadu ne bis in idem 

lze napříč právními řády najít různá označení, včetně res iudicata, issue estoppel, chose jugée 

a také námitku autrefois convict.241, 242 

Na úrovni Evropské unie zásadě ne bis in idem přiznává mezinárodní účinek např. 

Listina základních práv EU nebo Úmluva k provedení Schengenské dohody. 

Listina základních práv EU v čl. 50 přiznává principu ne bis in idem mezistátní účinky, 

avšak jen na území EU a vztahuje se „na odsuzující rozsudky v trestním řízení, nikoliv ve vztahu 

k řízení správnímu.“243 Je zcela logické, že tato zásada má platit na celém území Unie, neboť 

jednou ze základních svobod Unie je svoboda pohybu. Jestliže by existovala možnost dalšího 

trestního stíhání v jiném členském státě, byla by této svobodě překážkou. Zakotvením zásady 

ne bis in idem do Listiny základních práv EU tak Unie dala jasně najevo, že je pro ni důležitější 

svoboda jednotlivce než zájem státu na jeho potrestání. 

Článek 54 Úmluvy k provedení Schengenské dohody zní: 

„Osoba, která byla pravomocně odsouzena jednou smluvní stranou, nesmí 

být pro tentýž čin stíhána druhou smluvní stranou za předpokladu, že v 

případě odsouzení již byla vykonána nebo je právě vykonávána sankce, nebo 

                                                 
239 Viz TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 160 s. 
240 MACDONALD, J. H. A. A. Practical treatise on the criminal law of Scotland. 2d ed. Edinburgh: W. Paterson, 

1877, 461 s. 
241 SCHABAS, William. The European Convention on Human Rights: A commentary. Oxford University Press, 

2015, 1147 s. 
242 Autrefois convict/autrefois acquit je označení užívané v anglo-francouzské právní kultuře, přičemž jde o 

námitku, že obviněný již byl jednou pro daný čin odsouzen (autrefois convict) resp. zproštěn viny (autrefois 

acquit). Více viz OLUSANYA, Olaoluwa. Double jeopardy without parameters: re-characterisation in 

international criminal law. Holmes Beach, Fla.: Distribution for North America [by] Gaunt, 2004. Series 

Supranational criminal law. 
243 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 163 s 
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podle práva smluvní strany, ve které byl rozsudek vynesen, již nemůže být 

vykonána.“ 

Jakkoli je v českém překladu užito slovo rozsudek, neměla by se zásada vztahovat jen 

na meritorní rozhodnutí soudu, neboť oficiální anglická jazyková verze užívá slovní spojení 

„trial has been finally disposed of“. Podle Tomáška244 je nutné dát přednost obsahu a účelu 

této zásady, neboť přílišné lpění na odlišnostech v jednotlivých právních úpravách by 

relativizoval účinek této zásady. Důsledkem odlišností v jednotlivých právních řádech je pak 

skutečnost, že případ může být vyřešen jiným způsobem, než by byl vyřešen v jiném státě. 

Avšak tento fakt neodůvodňuje zpochybnění principu ne bis in idem.245  

Dalším argumentem, proč by se článek 54 Úmluvy k provedení Schengenské dohody 

neměl vztahovat pouze na soudní rozhodnutí je ten, že kdyby se článek 54 aplikoval jen na 

případy zastavení trestního stíhání soudem, znamenalo by to, že princip ne bis in idem by byl 

ku prospěchu pouze pachatelům závažnějším trestním deliktům (trestným činům). Soudní dvůr 

tedy v bodě 48 uzavřel, že zásada ne bis in idem se uplatní také v případech, kdy trestní stíhání 

zastaví státní zástupce, aniž by do procesu zasahoval soud. 

Logicky však vyvstala otázka, zda každé rozhodnutí státního zástupce o zastavení 

trestního stíhání spadá pod článek 54. Odpověď podal Soudní dvůr v rozhodnutí Miraglia.246 

Tam totiž uvedl, že aby rozhodnutí státního zástupce spadalo pod článek 54 a založilo překážku 

stíhání v jiném členském státě, je nutné, aby bylo provedeno posouzení věci samé. 

V bodu 24 rozsudku ve věci Van Esbroeck druhý senát Soudního dvora uzavřel, že 

„zásada zákazu dvojího trestu zakotvená článkem 54 ÚPSD se musí uplatnit na trestní řízení 

zahájené v jednom smluvním státě pro čin, za který již byla dotyčná osoba v jiném smluvním 

státě odsouzena (…).“247 

11.1 Závěr 

Ačkoliv se tedy objevují snahy ukotvit zásadu ne bis in idem na mezinárodní úrovni, 

což se na úrovni Evropské unie povedlo, je pro velké rozdíly v pojetí této zásady ve 

vnitrostátních úpravách nutné konstatovat, že realizace tohoto záměru v oblasti mezinárodního 

                                                 
244 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 166 s. 
245 Viz rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věcech Hüseyin Gözütok (C-187/01) a Klaus Brügge (C-385/01), 

bod 33 – 34. 
246 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci 469/03 Tribunale di Bologna v Filomeno Mario Miraglia. 
247 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-436/04 Hof van Cassatie van België v. Léopold Henrik van 

Esbroeck z 9. března 2006. Dostupné zde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX 

:62004CJ0436&qid=1574776451845&from=CS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0436&qid=1574776451845&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0436&qid=1574776451845&from=CS
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práva veřejného je ještě běh na velmi dlouho trať, neboť státy nejsou schopny překonat rozdíly 

v pojetí této zásady. 

Lze uzavřít, že Úmluva zásadě ne bis in idem mezinárodní účinek nepřiznává, ale 

komunitární právo ano. Z toho lze vyvodit, že někdy se obviněný úspěšně dovolá zásady ne bis 

in idem, zatímco jindy nikoliv. 
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12. SOUČASNÁ VNITROSTÁTNÍ PRAXE SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ 

 

Současná vnitrostátní prae správního trestání je ve složité situaci, neboť neodpovídá 

požadavkům ESLP. Trefně to shrnuje Kühn: „[r]ůzné, nebo dokonce i stejné správní orgány 

vedou na sobě zcela nezávislá řízení, kterými sankcionují stejné osoby za porušení různých 

zákonů stejným jednáním (stejným skutkem). Takovéto postupy jsou s ohledem na judikaturu 

ESLP neakceptovatelné.“248 

 

12.1 Promítnutí správného trestání do českého právního řádu 

Do rozsudku A a B proti Norsku v zásadě nebylo možné, aby o jednom skutku probíhalo 

více řízení, nicméně ESLP v uvedeném rozhodnutí předložil kritéria, při jejichž splnění není 

v rozporu s Úmluvou, jestliže se o jednom skutku vede více trestních řízení.  Aby bylo 

vyhověno požadavkům ESLP, mělo by být v praxi trestání za jeden skutek, kterým bylo 

spácháno více deliktů, vedeno ve společném řízení. Řízení musí sledovat vzájemně se 

doplňující cíle, čímž lze pravděpodobně rozumět zejména preventivně-represivní účel (u trestu) 

a ochranu společnosti (u ochranného opatření). Konečně, probíhalo-li společné řízení largo 

sensu, musí být dříve uložená sankce zohledněna. V tomto případě z povahy věci není nutné 

splnění dříve vyslovené podmínky nutnosti zrušení předchozího rozhodnutí.249 

 

12.2 Společné řízení largo sensu 

Společným řízením (largo sensu) lze rozumět řízení probíhající u více orgánů, v různém 

časovém okamžiku, které se však musí alespoň částečně překrývat, navíc těchto více orgánů 

musí svoji činnost koordinovat250. Současná právní úprava však není přizpůsobena tomu, aby 

                                                 
248 KÜHN, Z. Zásada ne bis in idem a česká vnitrostátní praxe správního trestání. In: BERAN, K., ČECH, P., 

DVOŘÁK, B., ELISHER, D., HRÁDEK, J., JANEČEK, V., KÜHN, Z., NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. 

ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 223 s. 
249 „Je porušením zásady ne bis in idem ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod, jestliže byl obviněný trestně stíhán a odsouzen pro stejný skutek, který byl jako čin 

trestněprávní povahy již dříve projednán příslušným správním orgánem v přestupkovém řízení, jež skončilo 

pravomocným rozhodnutím, kterým byl tento čin obviněného posouzen jako přestupek, pokud ke zrušení tohoto 

rozhodnutí správního orgánu nedošlo.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. července 2004, sp. zn.  

11 Tdo 738/2003. 
250„(…) zda jsou příslušná řízení vedena takovým způsobem, kterým se v maximální možné míře zabrání opakování 

při shromažďování a hodnocení důkazů, zejména skrze odpovídající vzájemnou součinnost mezi jednotlivými 
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vyhovovala požadavkům ESLP, proto lze souhlasit s Kühnem, že problematika souběžného 

správního trestání různými správními orgány za různé správní delikty mající původ ve stejném 

skutku lze považovat za časovanou bombu českého správního trestání.251 Kühn dále uzavírá, že 

různé správní orgány jednající v rámci různých zákonů by o sobě navzájem měly vědět, 

jednotlivá řízení by měla být buď spojena v jedno, nebo alespoň koordinována.252  

Jak vidno, vedení společného řízení largo sensu klade na orgány veřejné moci značné 

nároky, jejichž naplnění může být v praxi obtížně proveditelné, neboť koordinace postupu 

těchto orgánů vyžaduje v první řadě zejména vědomost o tom, že jiné trestní řízení probíhá, 

avšak správní orgány nemají prostředky, jak se o této skutečnosti dozvědět. Zákon o Rejstříku 

trestů253 stanoví: „V evidenci přestupků se evidují údaje o pravomocných rozhodnutích o 

přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, a o jednání 

majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále evidují údaje o rozhodnutích majících 

odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím podle věty první.“ 

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokud nenabude rozhodnutí o přestupku právní moci, 

nebude taková informace v evidenci přestupků zaznamenána. Vzniká tedy otázka, jak se (jiný) 

správní orgán dozví o probíhajícím řízení o totožném skutku (de facto), avšak jiném deliktu 

(de iure)? Sám obvinění na takovou skutečnosti jistě upozorňovat nebude, neboť kdyby tak 

učinil, správní orgány by mohly koordinovat svou činnost tak, aby vyhověly požadavkům 

ESLP, která tento soud vyložil v rozhodnutí A a B proti Norsku (viz výše), což jistě není v jeho 

zájmu. Naopak je v jeho zájmu o této skutečnosti pomlčet a až podle výsledku řízení vznést 

námitku ne bis in idem. Bude-li o skutku vedeno trestní řízení ve smyslu Trestního řádu, správní 

orgán se ani v tomto případě nemá jak o probíhajícím řízení dozvědět, tudíž opět nemůže být 

splněna podmínka součinnosti orgánů. 

Dalším problémem může být rozsah dokazování. Je totiž všeobecně známo, že kvalita 

správního řízení, co se dodržování požadavků práva na spravedlivý proces týče, není příliš 

valná. Navíc lze poukázat na rozdílnost subjektivní stránky u deliktu spáchaného  právnickou 

                                                 
příslušnými orgány, díky které se prokázané skutkové okolnosti využijí i v druhém řízení.“ Bod 132 rozhodnutí  

A a B proti Norsku, český překlad. 
251 KÜHN, Z. Zásada ne bis in idem a česká vnitrostátní praxe správního trestání. In: BERAN, K., ČECH, P., 

DVOŘÁK, B., ELISHER, D., HRÁDEK, J., JANEČEK, V., KÜHN, Z., NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. 

ONDŘEJEK, P. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 218 s. 
252 Ibid, s. 220. 
253 Ustanovení § 16i zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
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osobou, neboť podle Zákona jde o objektivní odpovědnost, zatímco podle TOPO254 jde o 

zvláštní subjektivní odpovědnost255. 

  

                                                 
254 Zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v pozdějším znění. 
255 ŠÁMAL, P. a kolektiv. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÁ NA 

PŘIČITATELNOSTI TRESTNÉHO ČINU. [online]. 2016 [cit. 2019-11-21]. Dostupné zde http://www.bulletin-

advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=full. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu?browser=full
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12.3 Společné řízení stricto sensu 

Společným řízením (stricto sensu) je možné rozumět řízení probíhající u jednoho orgánu, 

vedené pod jednou spisovou značkou, jehož konečné rozhodnutí zahrnuje trest za všechny 

delikty spáchané jedním skutkem. 

Zákon upravuje podmínky pro vedení společného řízení v dílu třetím Zvláštní druhy 

řízení, resp. v § 88. Conditio sine qua non pro vedení společného řízení stricto sensu je to, že 

přestupky byly spáchány ve stejné oblasti veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž 

správní orgán. Jestliže tomu tak nebude, není možné společné řízení stricto sensu vést. Správní 

orgán, který zahájí pozdější řízení o skutku, se v této situaci z Rejstříku trestů opět nemá 

možnost dozvědět o tom, že o totožném skutku (byť s jinou právní kvalifikací) probíhá řízení, 

a proto je v těchto případech součinnost správních orgánů tak, aby bylo vyhověno požadavkům 

ESLP, nepravděpodobná. 

  



87 

 

13. ZÁVĚR 

 

Jedním z cílů, který jsem si v této diplomové práci vytyčil, bylo naleznout základní zásady 

přestupkového řízení. Po provedené analýze doktrinálních závěrů na toto téma jsem zjistil, že 

nepanuje shoda na tom, které zásady jsou pro účely přestupkového řízení považovány za 

základní, neboť každý autor uvádí jiný výčet těchto zásad. To mne vedlo ke kritickému 

zhodnocení uváděných výčtů, a následnému vytvoření svého vlastního výčtu základních zásad. 

Zásady, které jsem do tohoto výčtu zařadil, jsou výběrem několika zásad, na jejichž uplatňování 

lze mezi autory zaměřující se na tuto problematiku vysledovat shodu, zároveň jsem však 

uvedené zásady doplnil o další podle svého uvážení. Výsledkem je tak unikátní výčet 

základních zásad přestupkového řízení, a to jak s ohledem na výběr zásad, tak co do jejich 

(širokého) obsahu. Domnívám se tedy, že cíl vytyčit základní zásady přestupkového řízení byl 

naplněn. 

Dalším cílem této diplomové práce bylo představit pojem zásady ne bis in idem. To se mi 

podařilo tím, že jsem v textu vysvětlil, že se jedná o zásadu, která má hmotněprávní a procesní 

aspekt, a jejím smyslem je, aby osoba nebyla za jeden skutek stíhána, resp. potrestána dvakrát. 

Původ této zásady jsem vysledoval až do 6. století našeho letopočtu, kdy byla do Digest, 

jednoho z nejvýznamnějších právnických děl vůbec, zakotvena zásada bis de eadem re ne sic 

actio/ ne bis in eadem re sit actio, ze které se zásada ne bis in idem vyvinula. Podařilo se mi 

také vysledovat následný vývoj této zásady na mezinárodní úrovni v kontinentální právní 

úpravě. 

Uplatňování této zásady v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva jsem 

demonstroval na mnoha konkrétních rozhodnutích tohoto soudu, ze kterých je zřejmý jeho 

rozporuplný přístup k interpretaci a aplikaci této zásady v minulosti, ale ukázal jsem rovněž, 

jak Evropský soud pro lidská práva přistupuje k aplikaci této zásady v současné době. Následně 

jsem tento současný přístup porovnal se stávající praxí správního trestání, a dospěl k závěru, že 

tato požadavkům Evropského soudu pro lidská práva nevyhovuje. 
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Malige proti Francii ze dne 23. 9. 1998. 
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Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci R. T. proti Švýcarsku ze dne  

30. 5. 2000. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Franz Fischer proti Rakousku ze dne  

29. 8. 2001. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zigarella proti Itálii ze dne 3. 10. 2002. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Amrollahi proti Dánsku ze dne  

11. 10. 2002. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Nilsson proti Švédsku ze dne  

13. 12. 2005. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jussila proti Finsku ze dne 23. 11. 2006. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Storbråten proti Norsku ze dne  

1. 2. 2007. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin proti Rusku ze dne  

10. 2. 2009. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ruotsalainen proti Finsku ze dne  

16. 9. 2009. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Krombach proti Francii ze dne  

13. 5. 2011. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sarria proti Polsku ze dne 18. 12. 2012. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Marguš proti Chorvatsku ze dne  

27. 5. 2014. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Nykänen proti Finsku ze dne 20. 8. 2014. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lucky Dev proti Švédsku ze dne  

27. 11. 2014. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B proti Norsku ze dne 15. 11. 2016. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Mihalache proti Rumunsku ze dne  

8. 7. 2019. 
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Soudní Dvůr Evropské unie/Evropský soudní dvůr 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci 469/03 Tribunale di Bologna proti Filomeno 

Mario Miraglia. 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci C-436/04 Hof van Cassatie van België proti 

Léopold Henrik van Esbroeck. 

Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-491/07 Rakousko proti Turanskému. 

 

Ústavní soud České republiky 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. listopadu 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/96. 

Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99- 1. 

Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. Pl. ÚS 9/2000. 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01. 

Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. 

Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02. 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04. 

Nález Ústavního soudu ze dne 7. března 2007, sp. zn. I. ÚS 722/05 - 2, 

Nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13 - 1. 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2017, sp. zn. II. ÚS 1930/17 - 1. 

 

Nejvyšší správní soud České republiky 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2004, sp. zn. 6 A 126/2002 - 27. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. února 2005, sp. zn. A 6/2003 - 44. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, sp. zn. 8 As 29/2007 - 121. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, sp. zn. 8 As 17/2007 – 135. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2008, sp. zn. 2 As 34/2006 - 73. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. června 2008, sp. zn. 2 As 9/2008 – 77. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 1 Afs 133/2008 - 110. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 1 As 96/2008 - 115. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2009, sp. zn. 5 As 104/2008 – 45 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2010, sp. zn. 1 As 9/2008 - 133 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010 - 92. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. ledna 2012, sp. zn. 1 As 125/2011 - 163. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. 1 As 115/2015 - 24. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. prosince 2017, sp. zn. 4 As 199/2017 - 30. 

 

Nejvyšší soud České republiky 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. ledna 2001, sp. zn. 3 Tz 279/2000. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3.2006, sp. zn. 4 Tz 183/2005. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2006, sp. zn. 5 Tdo 166/2006. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. března 2007, sp. zn. 5 Tdo 223/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5.2010, sp. zn. 6 Tdo 1478/2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2010, sp. zn. 4 Tz 11/2010. 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2012, sp. zn. 8 Tdo 397/2012. 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. října 2014, sp. zn. 8 Tdo 1233/2014. 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2016, sp. zn. 6 Tdo 37/2016. 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2016, sp. zn. 7 Tdo 350/2016. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. října 2016, sp. zn. 8 Tdo 1302/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2018, sp. zn. 5 Tdo 192/2018. 
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Základní principy správního trestání se zaměřením na zásadu ne bis in idem 

16. ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tématem základních zásad přestupkového řízení, přičemž 

ústřední pozornost je věnována zásadě ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci). Cílem práce je 

představit základní zásady, které by měly najít své uplatnění v přestupkovém řízení, popř. v 

procesu trestání obecně. Za tímto účelem jsem zvolil metodu analýzy, kdy porovnávám výčet 

jednotlivých zásad přestupkového (trestního) řízení a jejich obsah podle jednotlivých autorů. 

Po zjištění, že v doktríně nepanuje shoda na tom, které zásady se v řízení o přestupku mají 

aplikovat, jsem se pokusil o syntézu těchto rozdílných názorů, a to tak, že jsem vybral jednotlivé 

zásady, na kterých se většina autorů shoduje, a k nim přidal další zásady, které by se měly v 

řízení o přestupku uplatnit podlé mého názoru. K jednotlivým zásadám jsem připojil stručný 

komentář, abych čtenáře uvedl do problematiky. 

Na základě takto vybraných zásad jsem následně vytvořil unikátní seznam základních 

zásad přestupkového řízení, tedy zásad, které by se zcela určitě měly v řízení o přestupku 

aplikovat. Z tohoto výčtu základních zásad přestupkového řízení jsem vybral zásadu ne bis in 

idem, které jsem věnoval nejvíce pozornosti, neboť uvedenou zásadu lze považovat za nejvíce 

problematickou. 

Uvedenou problematičnost lze spatřovat zejména v tom, že se její teoretické pojetí v 

právních řádech významně liší, což je výrazné specifikum právě této zásady. V praxi lze 

problematičnost spatřovat v měnícím se výkladu této zásady ze strany Evropského soudu pro 

lidská práva, který byl v jednotlivých případech protichůdný. V diplomové práci čtenáři 

představuji teoretická východiska zásady ne bis in idem, její vývoj v pramenech, ale i vývoj v 

judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který demonstruji na mnoha rozhodnutích 

tohoto soudu. 

V závěru této práce nastiňuji problematiku mezinárodního uplatnění zásady ne bis in idem, 

kde poukazuji na fakt, že zatímco podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

se mezinárodního uplatnění této zásady nelze úspěšně dovolat, podle unijních pramenů práva 

to možné je. 

Klíčová slova:  ne bis in idem, principy přestupkového řízení, základní 

zásady přestupkového řízení 
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Basic principles of imposing administrative penalties with special regard 

to the "ne bis in idem" principle 

17. ABSTRACT 

This diploma thesis discusses the topic of the basic principles of offence proceedings, 

whereas attention is primarily focused on the principle of ne bis in idem (not twice against the 

same thing). The purpose of this work is to present the key principles that should be applied 

during an offence proceeding, or during the process of punishment in general. For this purpose 

I chose the method of analysis, during which I compared a list of individual principles of offence 

(criminal) proceedings and their content according to individual authors. 

After establishing that no accord has been reached in this doctrine in regard to which 

principles should be applied during an offence proceeding, I endeavoured to synthesise these 

differing opinions by selecting the individual principles on which most authors agree and add 

additional principles, which should be applied during an offence proceeding in my opinion. On 

the basis of these selected principles I subsequently created a unique list of the key principles 

of an offence proceeding, e.g. principles that should certainly be applied during an offence 

proceeding. I added a brief commentary to the individual principles in order to explain the issue 

to the reader. 

 On the basis of this list of key principles applicable to offence proceedings I chose the 

principle ne bis in idem, which I focused on, because the aforementioned principles can be 

considered the most problematical. 

It can be considered problematical particularly because its theoretical concept differs 

considerably in legal codes, which is a distinctive specific of this principle in particular. In 

practice this problematic nature can be attributed to interpretation of this principle by the 

European Court for Human Rights, which is conflicting in individual cases. In my diploma 

thesis I present the theoretical possibilities of the ne bis in idem principle, its development in 

various sources and also its development in the legal practice of the European Court for Human 

Rights, which is evidence of the many rulings by this court. 

In the conclusion of my work I outline the issue of international application of the ne bis 

in idem principle, whereas I point out the fact that while it is not possible to successfully achieve 

application of this principle according to the Convention on Human Rights and Fundamental 
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Freedoms, it is possible according to Union sources and according to human rights catalogues 

originating on the soil of the European Council.  

Key words: ne bis in idem, principles of an offence proceeding, key principles 

of an offence proceeding 


