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Úvod 

Jedním z největších společenských problémů všech demokratických a právních 

států je relativně vysoká míra kriminality a neustálé vytváření jejích nových 

forem. Česká republika a Slovensko v tomto směru nepředstavují žádnou 

výjimku. Lze říci, že tento sociální neduh je jakousi daní za to, že můžeme žít 

ve svobodné společnosti bez všudypřítomných zásahů státní moci, které byly 

neodmyslitelnou součástí dob nedávno minulých. To ale přirozeně neznamená, 

že by trestní politika mohla, nebo dokonce měla, na tuto skutečnost rezignovat.  

Naopak, stejně jako se neustále rozvíjejí nové podoby kriminality, musí i stát 

reagovat vytvářením nových nástrojů pro efektivní boj s trestnou činností. 

Jedním z nich je bezpochyby zefektivňování trestního řízení způsobem, aby 

zejména méně závažné trestné činy mohly být řešeny rychleji a méně formálním 

způsobem, cílem čehož je uvolnit kapacity trestní justice pro potírání závažnější, 

především organizované kriminality.  

Jedním z prostředků, jak toho docílit, je institut trestního příkazu, který 

umožňuje samosoudci v typově méně závažných trestních věcech meritorně 

rozhodnout o vině a trestu bez toho, aby muselo být ve věci nařízeno hlavní 

líčení. Možnost odsoudit obviněného „od stolu“ bez toho, aby ho samosoudce 

co i jen viděl, pouze na základě předloženého spisu, se zdá být v příkrém rozporu 

hned s několika zásadami trestního řízení a s některými ústavně garantovanými 

právy občanů. Vedle snahy o co nejkomplexnější popis právní úpravy trestního 

příkazu bude tak jedním z cílů této práce zhodnotit, zda trestní příkaz může 

v právním a demokratickém státě obstát jako institut souladný s normami 

ústavního práva a základními zásadami ovládajícími trestní řízení.  

U každého institutu trestního práva procesního je potřeba mít na paměti účel 

trestního řízení, kterým dle § 1 trestního řádu věty první je upravit postup orgánů 

činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich 

pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Účel trestního řízení musí být 
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samozřejmě naplněn vždy, nicméně Antonín Růžek již v roku 1983 poukazoval 

na to, že „u některých druhů trestních věcí se však vyskytuje určitá zvláštnost, 

pro ně charakteristický rys, který odůvodňuje některé odchylky od obecného 

způsobu řízení, a to právě v zájmu dosažení stanovených úkolů trestního řízení 

v těchto věcech.“ 1 Dalším cílem této práce tedy bude, na základě zhodnocení 

aktuální právní úpravy, odpovědět na otázku, zda trestní příkaz má ve vybraných 

trestních věcech, o kterých lze trestním příkazem meritorně rozhodnout, 

potenciál zákonem vymezený účel trestního řízení naplnit.  

Konečně cílem práce je, jak název napovídá, provést srovnání české a slovenské 

právní úpravy institutu trestního příkazu, resp. trestného rozkazu, jak ho nazývá 

slovenský trestný poriadok.  

Stanovených cílů této práce chce autor dosáhnout použitím metody analytické, 

logické, systematické, historické a teleologické. Těžištěm bude především 

analýza relevantní odborné literatury, platné právní úpravy, judikatury, jakož i 

dalších relevantních právních textů. 

Práce bude v zájmu zachování přehlednosti a logické struktury rozdělena do pěti 

hlavních kapitol. První se bude věnovat obecným úvahám o trestním příkazu, 

jako o odklonu a rozhodnutí v trestním řízení. Druhá kapitola bude věnována 

ústavněprávním otázkám konformity trestního příkazu s právem na spravedlivý 

proces, právem na veřejné projednání věci, zásadou presumpce neviny a právem 

na obhajobu. V pořadí třetí kapitola představuje historický exkurz do vývoje 

právní úpravy trestního příkazu na území České, resp. Československé 

republiky. Čtvrtá kapitola popisuje a hodnotí aktuální českou právní úpravu 

trestního příkazu a kapitola pátá provádí její srovnání se slovenskou právní 

úpravou.  

Předkládaná práce vychází z právní úpravy platné a účinné ke dni 6. 5. 2019. 

                                                           
1 Srov. RŮŽEK, Antonín. K problematice diferenciace trestní odpovědnosti a jejího odrazu 

v trestním řízení, In Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983 
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1. Obecné úvahy 

1.1. Pojetí trestního příkazu jako odklonu v trestním řízení  

Novodobá trestní politika vyspělých demokratických a právních států, Českou 

republiku a Slovensko nevyjímajíc, je poznamenána systematickou snahou o 

zefektivnění trestní justice. Tyto snahy spočívají mimo jiné v nalézaní vhodným 

způsobem diferencované reakce státních orgánů na různé druhy trestné činnosti. 

Nabízí se celá řada řešení, jak účinně bojovat s narůstající kriminalitou a jejími 

novými formami. Jedním z nich je „odlehčení“ trestní justice pro boj 

s nejzávažnější trestnou činností, vyřizováním méně závažných trestných činů 

aplikací procesněprávních alternativ k trestnímu řízení v těch případech, kde je 

tento postup možno považovat za vhodný, účelný a dostačující.  

Jinými slovy řečeno: „Jeden z významných rysů, které charakterizují soudobý 

vývoj moderního trestního práva, představuje snaha o tzv. racionalizaci trestní 

justice, jejímž cílem je přesunout část trestní agendy do předrozsudkového stadia 

trestního řízení.“ 2 Tohoto cíle lze dosáhnout především využíváním 

procesněprávních alternativ, resp. odklonů v trestním řízení.  

Trestní příkaz je jedním z prostředků českého trestního práva „sloužících 

ke zjednodušení a urychlení trestního řízení ve skutkově a právně méně složitých 

věcech, v nichž účelu trestního řízení může být dosaženo i bez provedení 

formálního hlavního líčení.“ 3 Jinými slovy řečeno, „trestní příkaz je 

zjednodušenou formou odsuzujícího soudního rozhodnutí v trestním řízení.“ 4 

V tuzemské odborné literatuře je často označován za jeden z tzv. odklonů 

                                                           
2 Srov. LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné 

činnosti. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015, č. 3 
3 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569. 

Shodně srov. RŮŽIČKA, Miroslav, PÚRY, František, ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní 

řízení v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 554. Totožně srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní 

příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních 

věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
4 Srov. FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 

6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 443  
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v trestním řízení, 5 resp. lze spíše říci, že otázka jeho zařazení, resp. nezařazení 

mezi odklony je napříč (nejen) českou odbornou veřejností předmětem letitých 

sporů. To s největší pravděpodobností proto, že termín odklon 6 si odborná 

veřejnost osvojila a již léta (lépe řečeno desetiletí) s ním se vší samozřejmostí 

pracuje, ale „v současném trestním řádu bychom marně hledali jeho legální 

definici.“ 7 „Neexistuje jednotná, vědecky přesná definice odklonu a ani není 

přesně teoreticky vymezen koncept odklonu. Samotný pojem odklonu je 

mnohovýznamový.“ 8 

Autor této práce nahlíží na odklony v trestním řízení jako na odraz principů 

restorativní justice v normách trestního práva. Restorativní justice 9 představuje 

koncept pojetí trestní spravedlnosti, který směřuje k určité míře rezignace 

státních orgánů na svůj monopol pro autoritativní řešení trestních věcí 

rozhodováním o vině a trestu. Za adekvátní řešení trestní věci místo toho 

považuje urovnání konfliktu vyvolaného spácháním trestného činu za aktivní 

participace oběti, pachatele a komunity (tj. jejich širšího sociálního prostředí) 

v procesu institucionalizované mediace. 10 Výsledkem restorativní mediace pak 

není vyslovení viny a uložení trestu, ale dohoda o nápravě narušených vztahů 

mezi obětí a pachatelem, jakož i dalších škodlivých následků trestného činu, 

kterou bude považovat za akceptovatelnou a dostačující i jejich širší sociální 

                                                           
5 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569 
6 K pojmu odklon srov. např.: NEZKUSIL, Jiří. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní 

revue. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2005, č. 2 nebo SUCHÝ, Oldřich. 

Odklon v trestním řízení. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav 

státu a práva AV ČR, 1991, č. 3 
7 V podrobnostech srov. ZŮBEK, Jan. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí 

klasifikace. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2017, č. 3 
8 Srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří 

(ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Praha: Linde, 2015 
9 Podrobněji ke konceptu restorativní justice srov. např.: ZEHR, Howard. Úvod do restorativní 

justice. Přeložili HASMANOVÁ, Ludmila. OUŘEDNIČKOVÁ, Lenka. Praha: Sdružení pro 

probaci a mediaci v justici, 2003 
10 V České republice ideálně realizované na půdě Probační a mediační služby. Na vhodnost 

využití služeb profesionalizovaných mediátorů např. při vyjednávání dohod o vině a trestu 

poukazují i Stanislav Rizman, Pavel Šámal a Alexander Sotolář (srov. RIZMAN, Stanislav. 

ŠÁMAL, Pavel. SOTOLÁŘ, Alexander. K problematice zvláštních druhů trestního řízení. II. 

část. Trestní právo. 1997, č. 1 a RIZMAN, Stanislav. ŠÁMAL, Pavel. SOTOLÁŘ, Alexander. 

K problematice zvláštních druhů trestního řízení. IV. část. Trestní právo. 1997, č. 3) 
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prostředí – komunita. V podmínkách kontinentálního práva však taková dohoda 

pochopitelně nemůže být považována za konečné řešení. Může sloužit pouze 

jako podklad pro rozhodnutí soudu (případně jiného zákonem oprávněného 

orgánu činného v trestním řízení), které nebude směřovat k uznání viny a uložení 

trestu, ale k alternativnímu řešení trestní věci. Jinými slovy řečeno, bude 

směřovat k aplikaci odklonu v trestním řízení. „Za základní a nejširší vymezení 

odklonu je považováno pojetí, podle něhož diverze převážně směřuje k odklonu 

od dalšího trestního stíhání poté, co bylo úředně stanoveno porušení trestní 

normy.“ 11 

Odklon tak tedy v podstatě představuje určitou odměnu za zodpovědný přístup 

pachatele, který projevuje upřímnou lítost a dobrovolně se snaží odčinit následky 

trestného činu (tj. především náhrada škody, nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení). Hlavním cílem odklonu tak není zjednodušit a 

urychlit trestní řízení, ale především zmírnit negativní následky společenského 

odsouzení a stigmatizaci zodpovědných pachatelů ojedinělé méně závažné 

trestné činnosti a zajistit efektivnější a rychlejší odškodnění obětí bez nutnosti 

účastnit se zdlouhavého (a nelze vyloučit, že i sekundárně traumatizujícího) 

trestního řízení. 12 Zrychlení a zjednodušení trestního řízení je pak pouze 

pozitivním vedlejším účinkem aplikace odklonů v trestním řízení.  

Zákonem stanovené podmínky pro odklon v restorativním chápání pro jeho 

případné použití vyžadují předcházející restorativní dialog (řešení konfliktu 

mezi obětí a pachatelem). Z tohoto pohledu je využití procesních odklonů 

alespoň pokusem pachatele o usmíření se s obětí. 13 Právní úprava 

                                                           
11 KUCHTA, Josef. ZEZULOVÁ, Jana. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém 

trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. 1997, č. 4 
12 K uvedenému srov. také: ŠČERBA, Filip. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 

Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2009, č. 2. Zásadně shodně: CÍSAŘOVÁ, Dagmar. ČÍŽKOVÁ, 

Johana. Několik poznámek k otázce narovnání jako zvláštního způsobu řízení, ratio legis a vztah 

k předpisům práva občanského. Trestní právo. 1998, č. 6. Podrobněji k pojmu odklon srov. také 

KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2002, s. 144 a VÁLKOVÁ, Helena. KUCHTA, Josef a kol. Základy 

kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2012, s. 295 – 298  
13 Stanislav Rizman, Pavel Šámal a Alexander Sotolář uvádějí, že u odklonů je stěžejní zejména 

to, že se poškozený a obviněný společně podílejí na nalezení oboustranně přijatelného řešení 



8 

 

„restorativních“ odklonů výslovně požaduje, aby se pachatel přinejmenším 

pokusil nebo přímo uzavřel s poškozeným dohodu o náhradě škody a odčinění 

újmy, a to ještě předtím, než příslušný orgán rozhodne o případné aplikaci 

procesního odklonu. Jinak odklon jako řešení trestní věci vůbec nelze využít. 

Odklon „přichází v úvahu, má-li spáchaný trestný čin povahu konfliktu mezi 

pachatelem a poškozeným, neboť v těchto případech se klade důraz především 

na urovnání tohoto sporu a teprve v druhé řadě vzniká otázka jistého potrestání 

pachatele státní mocí.“ 14 15 

S ohledem na shora uvedené, autor této práce tedy trestní příkaz za odklon 

v pravém slova smyslu, tedy za odraz restorativní justice v právních normách 

českého trestního práva, nepovažuje, neboť aplikací tohoto institutu dochází 

k autoritativní realizaci výkonu státní moci v podobě soudního rozhodnutí o vině 

a trestu. Trestní řád pro možnost rozhodnutí soudu trestním příkazem 

nevyžaduje ani podmínku restorativní mediace. „Odklon má být nadto pojímán 

jako procesní alternativa k trestání. Trestním příkazem ovšem nelze rozhodnout 

o nevině (obviněného zprostit obžaloby, návrhu na potrestání 16) a rovněž jím 

nelze upustit od potrestání. Trestní příkaz má výlučně povahu odsuzujícího 

rozsudku.“ 17 Rozhodnutí soudu trestním příkazem oproti odklonům v pravém 

                                                           
(srov. RIZMAN, Stanislav. ŠÁMAL, Pavel. SOTOLÁŘ, Alexander. K problematice zvláštních 

druhů trestního řízení. II. část. Trestní právo. 1997, č. 1 a RIZMAN, Stanislav. ŠÁMAL, Pavel. 

SOTOLÁŘ, Alexander. K problematice zvláštních druhů trestního řízení. IV. část. Trestní 

právo. 1997, č. 3) 
14 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. ČÍŽKOVÁ, Johana. Několik poznámek k otázce narovnání jako 

zvláštního způsobu řízení, ratio legis a vztah k předpisům práva občanského. Trestní právo. 

1998, č. 6. Obdobně RIZMAN, Stanislav. ŠÁMAL, Pavel. SOTOLÁŘ, Stanislav. 

K problematice zvláštních druhů trestního řízení. III. část. Trestní právo. 1997, č. 2 nebo 

KUCHTA, Josef. ZEZULOVÁ, Jana. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení 

v českém trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. 1997, č. 4 
15 Shora uvedený text je výňatkem, resp. vychází z disertační práce autora: ŠTEFÁNIK, Ondrej. 

Restorativní justice v podmínkách českého trestního práva. Brno, 2012. Disertační práce. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, zejména s. 152 – 154  
16 V podrobnostech viz níže.  
17 Srov. ZŮBEK, Jan. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí klasifikace. 

Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2017, č. 3 
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(restorativním) slova smyslu tak toliko „představuje zkrácené písemné řízení bez 

provedení hlavního líčení a bez součinnosti stran.“ 18 

Úvahy autora této práce o nepojímaní trestního příkazu jako odklonu v trestním 

řízení podporuje i věcný záměr nového trestního řádu 19, který předpokládá, že 

součástí jeho v Části druhé bude Hlava V, nazvaná „Odklony“, nicméně trestní 

příkaz mezi ně nezařazuje, (když za odklony považuje toliko podmíněné 

zastavení trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního stíhání s dohledem, 

narovnání a dohodu o vině a trestu), a výslovně uvádí, že „trestní příkaz bude 

uveden mezi způsoby rozhodnutí soudu“. 20 

Odborná literatura uvádí, že „na odklony může být nahlíženo v zásadě ze dvou 

uhlů pohledu: jakožto na odklony largo sensu a jakožto na odklony stricto sensu, 

přičemž kritériem je náhled na podstatu odklonu, buďto jakožto na specifický 

postup finálního rozhodování v trestním řízení, odlišující se od klasického 

průběhu, nebo jakožto na postup, který se takto odlišuje za účelem naplnění 

určitých zvláště vymezených funkcí vzhledem ke stranám trestního řízení.“ 21 

Autor této práce zastává názor, že trestní příkaz lze považovat maximálně 

(pokud vůbec) toliko za odklon v širším pojetí, tedy za institut trestního řízení 

zjednodušující a umožňující rozhodnout o vině a trestu mimo hlavní líčení. „I 

když trestní příkaz považuje většina teorie i praxe za druh odklonu, je zřejmé, že 

zde je ratio legis především urychlení rozhodování.“ 22  

V této souvislosti za zmínku nepochybně stojí klasifikace odklonů podle Jana 

Zůbka, který odklony rozděluje na „odklony zahrnující trestní odpovědnost 

pachatele za trestný čin,“ mezi které řadí trestní příkaz a dohodu o vině a trestu 

                                                           
18 Srov. SOTOLÁŘ, Alexandr, PÚRY, František, ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních 

věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 16 
19 Věcný záměr nového trestního řádu dostupný z https://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o 

=23&j=33&k=4176&d=168774 (citováno dne 10.4.2019)  
20 V podrobnostech srov. také ZŮBEK, Jan. Odklony v trestním řízení a jejich současná i 

budoucí klasifikace. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2017, č. 3 
21 Srov. PROVAZNÍK, Jan. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou 

rekodifikací. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2016, č. 4 
22 FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 762 

https://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o%20=23&j=33&k=4176&d=168774
https://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o%20=23&j=33&k=4176&d=168774
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a „odklony podmíněně nebo nepodmíněně vylučující trestní odpovědnost za 

trestný čin“ ,mezi které řadí např. narovnání a podmíněné zastavení trestního 

stíhání, resp. je definuje jako „zbytkovou množinu, kam zařazuje všechny 

odklony mimo trestního příkazu a dohody o vině a trestu.“ 23 

V odborné literatuře můžeme nalézt celou řadu různých a přitom stejně 

relevantních názorů na to, zda trestní příkaz je nebo není odklonem v trestním 

řízení. Lze se domnívat, že tato různorodost odborných úvah závisí na tom, jaké 

definiční kritéria pro pojem procesní odklon zvolíme. 24 Mimořádně zajímavou 

(byť značně neortodoxní) odpověď na otázku, zda lze trestní příkaz považovat 

za odklon či nikoli, podal Vladimír Hackl, když uvedl, že „v případě akceptace 

trestního příkazu totiž nejde o nic jiného než o konkludentní dohodu o vině a 

trestu navrženou přímo soudem.“ 25 Dohodu o vině a trestu pak charakterizuje 

jako „důstojného pokračovatele trestního příkazu ve věcech, ve kterých již 

trestní příkaz vydat nelze.“ 26  

Obdobný (i když méně „neortodoxně“ vyjádřený) názor zastává i Jan Provazník, 

když uvádí, že „trestní příkaz spadá mezi odklony v širším slova smyslu proto, 

že ačkoli je na úvaze soudu, uplatní-li jej za splnění zákonných podmínek, přesto 

tento postup nemůže být úspěšný bez konkludentního souhlasu obviněného, 

neboť ten může odporem dosáhnout bezpodmínečného zvrácení tohoto postupu 

a pokračování v řízení standardním způsobem. Postup tak není nárokový a 

vyžaduje kooperativní participaci, byť v tomto případě nepůjde o procesní 

aktivitu, ale naopak pasivitu ve vztahu k podání odporu. 27 Zároveň v případě 

úspěšného uplatnění trestního příkazu dochází ke značnému zrychlení a 

                                                           
23 V podrobnostech srov. ZŮBEK, Jan. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí 

klasifikace. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2017, č. 3 
24 Srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, 

Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické 

aspekty). Praha: Linde, 2015 
25 Srov. HACKL, Vladimír. Odklony – několik postřehů vzešlých z pražské praxe. Státní 

zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, č. 3 
26 Srov. tamtéž 
27 K odporu jako zvláštnímu druhu opravného prostředku proti trestnímu příkazu viz níže.  
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zjednodušení trestního řízení, neboť hlavní líčení před soudem vůbec 

neproběhne.“ 28 

Věra Kalvodová rozlišuje tři základní druhy odklonů: „1) určité zkrácené či 

sumární řízení – zpravidla při využití trestního příkazu; 2) vyřízení věci státním 

zástupcem či soudem, které nedospěje k vyslovení viny a uložení trestu – různé 

formy podmíněného zastavení a narovnání; 3) mimosoudní vyřízení věci v rámci 

jiného typu řízení – např. formou správního řízení.“ 29 Naproti tomu například 

Filip Ščerba o trestním příkazu jako o odklonu neuvažuje vůbec, a to ani v jeho 

nejširším pojetí, neboť jak uvádí, „nesplňuje základní atribut odklonu, tedy 

rozhodnutí o upuštění od trestního pachatele.“ Poukazuje na to, že trestní příkaz 

„má povahu úplně odlišnou, tj. povahu odsuzujícího rozsudku.“ Dle jeho názoru 

„jediný shodný znak trestního příkazu a odklonu je, že využitím tohoto institutu 

se trestní řízení odchyluje od typického průběhu, tzn. že nedospěje až do vynesení 

rozsudku, resp. nedochází ani k projednání věci v hlavním líčení“, což ale 

nepovažuje za dostačující pro zařazení trestního příkazu do soustavy odklonů 

v trestním řízení. 30  

Dle Jiřího Jelínka závisí na tom, jakými atributy odklon jako takový 

charakterizujeme, „jestliže si vymezíme pojem odklonu v nejširším slova smyslu 

jako odchylku od standardního průběhu trestního řízení ve smyslu schématu 

obžaloba – hlavní líčení (resp. veřejné projednání věci před soudem) – rozsudek, 

potom je trestní příkaz formou odklonu. Pokud ovšem odklon budeme chápat 

jako odchylku od standardního trestního řízení, které spočívá v tom, že nedojde 

                                                           
28 Srov. PROVAZNÍK, Jan. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou 

rekodifikací. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2016, č. 4 
29 Srov. KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních 

sankcí. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 114 
30 Srov. ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, 

s. 59 - 60 
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k vyslovení viny a věc se vyřídí mimosoudním postupem nebo zastavením 

trestního stíhání, potom institut trestního příkazu formou odklonu nebude.“ 31 

Lze se plně ztotožnit s názorem Jiřího Jelínka, který smiřuje dva tábory odborné 

veřejnosti (tj. autory, kteří trestní příkaz za formu odklonu považují a autory, 

kteří tuto myšlenku zavrhují), že „můžeme trestní příkaz považovat za formu 

odklonu v trestním řízení jako zvláštní odchylku od obecného průběhu trestního 

řízení, aniž bychom ovšem popírali odlišnosti trestního příkazu od jiných forem 

odklonu v trestním řízení.“ 32 

Shora rozebrané úvahy autora této práce o (ne)povaze trestního příkazu jako 

odklonu v trestním řízení za žádných okolností nemají naznačovat méněcennost 

nebo dokonce nevhodnost možnosti rozhodování, resp. vyřizování trestních věcí 

tímto způsobem. Koneckonců, na restorativní justici by nemělo být nahlíženo 

jako na něco, co má tradiční retributivní koncept trestní justice reformovat nebo 

dokonce nahradit. Restorativní justice z povahy věci může představovat toliko 

doplněk tradičního pojetí trestní spravedlnosti, který může ve vhodných 

případech přispět k lepšímu naplnění účelu trestního řízení. Stejně je tomu tak i 

u trestního příkazu, kterého smyslem je trestní řízení zjednodušit a ve skutkově 

i v právně jasných trestních věcech umožnit soudu vydání meritorního 

rozhodnutí i bez nutnosti nařízení hlavního líčení a provádění důkazů v něm. 

Jinými slovy řečeno, „u trestního příkazu půjde především o to, jak zefektivnit 

proces rozhodování“ 33 tím způsobem, že hlavní líčení „není obligatorním 

stádiem v trestním řízení před soudem.“ 34  

                                                           
31 Srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří 

(ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Praha: Linde, 2015 
32 Srov. tamtéž 
33 Srov. ZŮBEK, Jan. Odklony v trestním řízení a jejich současná i budoucí klasifikace. 

Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2017, č. 3 
34 Srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 513 
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1.2. Povaha trestního příkazu jako rozhodnutí v trestním řízení 

Ať už trestní příkaz odklonem bude či nikoli, zajisté nespornou je přinejmenším 

skutečnost, že se jedná o institut charakterizovaný jako procesněprávní 

alternativa k standardnímu trestnímu řízení. V rámci obecných úvah o jeho 

podstatě tedy zbývá ještě rozebrat povahu trestního příkazu jako rozhodnutí 

v trestním řízení.  

„Trestní řád zná čtyři základní způsoby rozhodnutí: rozsudek, trestní příkaz, 

usnesení a rozhodnutí svého druhu.“ 35 Trestní příkaz patří mezi tzv. meritorní 

rozhodnutí. Je tedy jedním z rozhodnutí, kterými soudy rozhodují ve věci samé. 

Trestní příkaz je jedním z rozhodnutí, kterými soud rozhoduje o vině a trestu. 36 

Podstata trestního příkazu „spočívá v tom, že soud nerozhoduje na základě 

důkazů před ním provedených v hlavním líčení, nýbrž pouze na základě 

spisového materiálu, který mu byl předložen spolu s podanou obžalobou nebo 

návrhem na potrestání. V tomto spisovém materiálu jsou obsaženy jednak 

důkazy opatřené v přípravném řízení, ale nyní i informace zachycené během 

zkráceného přípravného řízení policejním orgánem či státním zástupcem 

v podstatně jednodušší procesní podobě (úřední záznamy apod.). Rozhodující je, 

zda je na základě těchto důkazů a dalších informací skutkový stav spolehlivě 

prokázán.“ 37 

Aby mohlo v konkrétní trestní věci dojít k jejímu vyřízení trestním příkazem, 

musí být samozřejmě v prvé řadě splněny všechny trestním řádem předepsaná 

kritéria, které vymezují okruh trestních věcí, v nichž lze rozhodnout trestním 

příkazem. 38 Ani tato skutečnost však automaticky bez dalšího neznamená, že je 

                                                           
35 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 421 
36 Srov. také FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 429 
37 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569. 

Srov. také: VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2010, s. 573  
38 K zákonem předpokládaným podmínkám vydání trestního příkazu viz níže.  
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ve věci možno vydat trestní příkaz. Vydání trestního příkazu vždy „záleží na 

úvaze samosoudce, který je k jeho vydání oprávněn, že právě toto rozhodnutí 

v konkrétním případě je schopno zajistit splnění účelu trestního řízení jako 

celku.“ 39 Pokud by samosoudce dospěl k závěru, že tomu tak není, nelze 

považovat vydání trestního příkazu za přípustné, ani kdyby byly formálně 

splněné všechny zákonem předpokládané podmínky pro tento postup. „Trestní 

příkaz je tedy fakultativním vyřízením věci v trestním řízení, na které obviněný 

nemá nárok.“ 40 

„V obecné rovině lze trestní příkaz označit za rozhodnutí, kterým soud nabízí na 

podkladě svého vyhodnocení spisového materiálu zainteresovaným osobám 

vyřešení věci o nízké typové závažnosti, a to bez jejího veřejného projednání před 

soudem. Pokud tyto osoby trestní příkaz, byť mlčky, přijmou, nabydou výroky 

v něm obsažené právní moci.“ 41 

1.3. Shrnutí 

Zobecňujíc shora popsané úvahy lze trestní příkaz definovat jako procesněprávní 

alternativu k standardnímu trestnímu řízení, která v zájmu ekonomie trestního 

řízení, avšak za současného naplnění jeho účelu, umožňuje samosoudci v typově 

méně závažných až bagatelních trestních věcech, fakultativně rozhodovat o vině 

a trestu ve zkráceném písemném řízení, pouze na podkladě informací 

shromážděných ve spise v průběhu přípravného řízení, pokud je nimi skutkový 

stav spolehlivě prokázán, a to bez nutnosti provedení veřejného hlavního líčení, 

která je podmíněna konkludentním souhlasem 42 obviněného a státního zástupce 

a v případě nabytí právní moci má povahu odsuzujícího rozsudku. 

                                                           
39 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
40 Srov. tamtéž 
41 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, č. 5 
42 Konkludentním proto, že jejich případný nesouhlas musí být vyjádření aktivně podáním 

odporu proti trestnímu příkazu (v podrobnostech viz níže). Pokud obviněný a státní zástupce 

odpor proti trestnímu příkazu v zákonem předepsané lhůtě nepodají, má se zato, že s trestním 

příkazem souhlasí, tento nabyde právní moci a má povahu odsuzujícího rozsudku.  
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2. Ústavněprávní rozměr 

2.1. Spravedlivý proces 

Pomineme-li níže podrobně popsané aspekty právní úpravy institutu trestního 

příkazu v České a Slovenské republice, lze zjednodušeně říci, že jejím hlavním 

smyslem je umožnit rychlejší projednání méně závažných a skutkově 

jednodušších trestních věcí a rozhodnout samosoudcem bez nařízení hlavního 

líčení, pouze na základě důkazů opatřených v přípravném řízení, a to za 

předpokladu, že je těmito důkazy skutkový stav spolehlivě prokázán.  

„Trestní příkaz, jakožto forma rozhodnutí, je přitom projevem upřednostnění 

zásady rychlosti trestního řízení na úkor jiných základních zásad, jež jsou 

naopak potlačeny.“ 43 Nicméně, „racionalita v trestní justici však nesmí být 

cílem sama o sobě, ale musí respektovat demokracii, rovnost, humanitu a 

zákonnost.“ 44 

Předtím, než bude podrobně rozebrána zákonná právní úprava trestního příkazu, 

je tedy nezbytné zhodnotit, zda takto principiálně vymezen koncept rozhodování 

samosoudce bez nařízení hlavního líčení odpovídá ústavnímu pořádku České 

republiky, především pak právu obviněného a poškozeného na spravedlivý 

proces a právu obviněného na obhajobu.  

Hlava pátá Listiny základních práva a svobod 45 obsahuje ustanovení, která 

garantují každému jednotlivci právo na soudní a jinou právní ochranu. Z pohledu 

rozebírané problematiky se pak nejvýznamnějším jeví čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, dle kterého každý má právo, aby jeho věc byla 

projednána veřejně, bez zbytečných průtahů, v jeho přítomnosti a aby se mohl 

vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Dále pak čl. 40 odst. 3 Listiny 

                                                           
43 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
44 Srov. LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné 

činnosti. Trestní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015, č. 3 
45 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 



16 

 

základních práv a svobod zakotvuje právo obviněného, aby mu byl poskytnut 

čas a možnost k přípravě obhajoby.  

Obdobná ustanovení obsahuje Evropská úmluva o lidských právech, která byla 

inkorporována do právního řádu České republiky vyhláškou č. 209/1992 Sb., a 

to v čl. 6 (Právo na spravedlivý proces), dle kterého má každý mimo jiné právo 

na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 

projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který 

rozhodne o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Dle čl. 6 odst. 

1 Evropské úmluvy o lidských právech, rozsudek musí být dále vyhlášen 

veřejně, přičemž tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého, nebo 

části procesu pouze v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní 

bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy 

nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků, anebo v rozsahu 

považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by vzhledem ke zvláštním 

okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. Právo na 

obhajobu je pak garantováno čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech, 

přičemž z pohledu rozhodování soudů trestním příkazem se 

nejproblematičtějším jeví soulad s právem na přiměřený čas a možnost přípravy 

obhajoby, event. s právem vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a 

dosáhnout předvolání a výslechů svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, 

jako svědků proti sobě.  

Jak patrno, možnost rozhodování trestním příkazem se může na první pohled 

jevit jako rozporná s některými ústavními principy českého právního řádu, 

zejména pak s právem obviněného na spravedlivý proces, neboť „trestním 

příkazem se ve zvláštním způsobu řízení, bez nařízení hlavního líčení a bez 

přítomnosti obviněného nebo jeho obhájce, bez veřejného projednání důkazů 
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meritorně rozhoduje ve věci.“ 46 Při rozhodování trestním příkazem se z povahy 

věci pochopitelně „neuplatňuje zásada bezprostřednosti trestního řízení.“ 47 

Antonín Růžek již v roce 1983 k otázce rozhodování trestním příkazem kriticky 

uvedl, že „vyřizování věci trestním příkazem je vždy v rozporu se základními 

zásadami trestního řízení. Zavádí v rozporu se zásadou ústnosti písemný proces, 

porušuje zásadu bezprostřednosti, zásadu zajištění obviněnému práva na 

obhajobu, zásadu veřejnosti, je v rozporu se zásadou objektivní pravdy.“ 48 

Logicky ve svých kritických úvahách odmítá připustit, že by typově menší 

závažnost trestných činů mohla omlouvat jakékoli upírání práv obviněným, a to 

ani v zájmu rychlejšího rozhodování. Uzavírá, že je vždy nutno pamatovat, že „i 

pro přečiny platí ustanovení o účelu trestního zákona  49 i o účelu trestního řádu, 

i při stíhání přečinů musí být důsledně splněny všechny úkoly stanovené 

v ustanovení § 1 trestního řádu. V tomto směru nejsou mezi zločiny a přečiny 50 

rozdíly, které by odůvodňovaly odlišný procesní přístup k nim. I když přečiny 

jsou méně závažnou kategorií trestných činů, nejde o nějaké bagatelní věci, se 

kterými není třeba mařit čas, vynakládat na ně síly a prostředky. I u přečinů jde 

o trestní věc, o trestní odpovědnost. I za přečin se ukládá trest podle trestního 

zákoníku. I na rozhodnutí o něm závisí dobré jméno, čest a svoboda 51 člověka. 

I v řízení o přečinu je proto třeba zjistit vždy pečlivě všechny okolnosti případu 

a dodržet v něm všechny záruky správného a spravedlivého rozhodnutí stejně 

                                                           
46 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
47 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, č. 5 
48 Srov. RŮŽEK, Antonín. K problematice diferenciace trestní odpovědnosti a jejího odrazu 

v trestním řízení, in Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983 
49 V současné době platný a účinný trestní zákoník neobsahuje (na rozdíl od trestního zákona 

platného a účinného v době, kdy Antonín Růžek sepsal citovaný text) ustanovení o účelu 

trestního zákona, nicméně tento v praktické shodě s § 1 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, dovozuje současná trestněprávní teorie. 
50 Antonín Růžek používá termíny trestné činy a přečiny, což odpovídá tehdy platné a účinné 

právní úpravě (srov. zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech). 
51 Trestním příkazem sice v současné době již není možné ukládat nepodmíněný trest odnětí 

svobody, nicméně řada alternativních trestů může být v trest odnětí svobody posléze proměněna.  
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jako v řízení o závažných trestných činech. 52 Pokud bychom akceptovali úvahu, 

že možnost rozhodování trestním příkazem bez nařízení hlavního líčení je 

v rozporu se základními zásadami trestního řízení, logicky bychom museli 

dospět k závěru, že je i v rozporu s ústavněprávně a mezinárodněprávně 

garantovaným právem obviněného na spravedlivý proces. Zbývá tedy 

zodpovědět otázky, zda jsou tyto obavy, resp. výhrady vůči trestnímu příkazu 

vyslovené před pětatřiceti lety aktuální i dnes, anebo jich současná moderní 

demokratická právní úprava a rozhodovací praxe soudů rozptýlila natolik, že lze 

trestní příkaz považovat za spravedlivý, efektivní a ústavně konformní nástroj 

pro boj s méně závažnou trestnou činností.  

2.2. Právo na veřejné projednání věci  

Odpověď na otázku, zda rozhodování trestním příkazem je, či není v rozporu 

s právem na spravedlivý proces, nabízí novodobá konstantní judikatura 

Ústavního soudu, který opakovaně dospěl k závěru, že sama možnost rozhodnutí 

trestním příkazem není považována za rozpornou s právem obviněného na 

veřejné projednání věci v jeho přítomnosti dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních 

práva a svobod, neboť toto právo může obviněný v plné míře realizovat tak, že 

proti trestnímu příkazu podá odpor. Odpor je specifický opravný prostředek 

upravený v trestním řádu, který má za následek okamžité a nezvratné zrušení 

trestního příkazu a povinnost samosoudce nařídit ve věci hlavní líčení. 53 Povaha 

odporu jako zvláštního opravného prostředku vychází z teoretické úvahy, že 

základním a neodmyslitelným právem každého obviněného je projednání jeho 

trestní věci ve standardním hlavním líčení a „ostatní možné procesní postupy 

jsou konstruovány pouze jako alternativy k němu.“ 54  

                                                           
52 Srov. RŮŽEK, Antonín. K problematice diferenciace trestní odpovědnosti a jejího odrazu 

v trestním řízení, in Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983 
53 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10.12.2009, sp.zn. III. ÚS 39/09. Srov. také: ŠÁMAL, 

Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569 
54 Srov. RIZMAN, Stanislav. ŠÁMAL, Pavel. SOTOLÁŘ, Alexander. K problematice 

zvláštních alternativních druhů trestního řízení. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, 

s.r.o., 1997, č. 3 
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Ze shora uvedených důvodů „proto není tato forma tzv. zkráceného písemného 

řízení v rozporu se základními lidskými právy a svobodami (např. čl. 38 odst. 2, 

čl. 40 Listiny základních práv a svobod).“ 55 Obdobné stanovisko k této otázce 

zaujal i Evropský soud pro lidská práva, když judikoval, že „řízení, které 

probíhá v nepřítomnosti obžalovaného, není samo o sobě neslučitelné s čl. 6 

Evropské úmluvy o lidských právech, pokud dotyčný později může dosáhnout 

toho, aby soudní orgán znovu – poté, co ho vyslechne – rozhodl po skutkové i 

právní stránce o oprávněnosti trestního obvinění.“ 56 I z důvodové zprávy 

k novele trestního řádu č. č. 292/1993 Sb., kterou byl do českého právního řádu 

znovu zaveden institut trestního příkazu, se podává, že „skutečnost, že došlo 

k vydání trestního příkazu, neznamená, že obviněnému je odpíráno právo na 

projednání věci před soudem.“ Tohoto práva může dosáhnout každý obviněný, 

o jehož vině bylo rozhodnuto trestním příkazem, nesmí však zůstat pasivní, 

vyžaduje se od něj přímá procesní aktivita v podobě podání odporu. O právu 

podat odpor a jeho procesních důsledcích musí být každý obviněný přímo 

v trestním příkazu poučen.  

 „Jestliže je namítáno, že v jiných případech soud nařizuje hlavní líčení vždy 

z vlastní iniciativy, aniž by se obviněný musel domáhat svého práva, je třeba 

k tomu uvést, že jde právě o charakteristický rys odklonů (i v širším pojetí jejich 

definice), které zapojují aktivně obviněného do projednání věci, a v důsledku 

toho se obviněný z pasivního subjektu trestního řízení stává aktivní stranou 

trestního řízení. Nakonec i Evropská úmluva o lidských právech ve svém čl. 6 

odst. 1 obsahuje obdobné ustanovení jako je čl. 38 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod, a přesto v důsledku jeho výkladu Evropským soudem pro lidská 

práva většina evropských států má ve své úpravě institut trestního příkazu 

                                                           
55 ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 434 
56 Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colozza proti Itálii. Citováno 

prostřednictvím: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
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založený na podobných zásadách jako u nás.“ 57 Je přitom obecně přijímané, že 

právo na přístup k soudu, právo na veřejné projednání věci a právo na veřejné 

vyhlášení rozsudku náleží mezi základní Evropskou úmluvou o lidských právech 

garantovaná práva (čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech), kterých 

se obviněný může na základě vlastní vůle vzdát. 58 Jiří Jelínek stran rozebírané 

problematiky uzavírá, že „obviněný musí jednat, nemůže být pasivní, aby se 

řádného procesu domohl, a aby trestní příkaz nezůstal konečným řešením v jeho 

trestní věci.“ 59 Tím ale nijak nejsou dotčeny základní lidská práva ani zásady 

trestního řízení.  

Obecně platí, že „obviněný má nárok na projednání své věci ve standardním 

hlavním líčení a ostatní možné procesní postupy (procesní alternativy včetně 

trestního příkazu) jsou konstruovány jako fakultativní alternativy v němu.“ 60 

Z pohledu rozhodování soudu trestním příkazem je pak z pohledu respektu 

k právu obviněného na spravedlivý proces podstatné to, že se vlastní procesní 

aktivitou, podáním odporu, může projednání své věci v hlavním líčení domoci. 

Pokud odpor nepodá státní zástupce, závisí jen a pouze na vůli obviněného, zda 

bude realizovat svoje právo na projednání věci v hlavním líčení či nikoli. 

Neexistuje pak žádná možnost, aby mohl kdokoli toto jeho rozhodnutí zvrátit. 61 

V tomto směru lze za jistý nedostatek české právní úpravy považovat skutečnost, 

že toto své rozhodnutí po podání odporu nemůže zvrátit ani sám obviněný, neboť 

podaný odpor nelze vzít zpět. 62 Uvedený nedostatek však rozhodně není tak 

                                                           
57 ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 734 
58 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
59 Srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří 

(ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Praha: Linde, 2015 
60 Srov. SOTOLÁŘ, Alexandr. PÚRY, František. ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních 

věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 18 
61 K obdobnému závěru dospívá i Lucie Strnádová. Srov. STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako 

specifický opravný prostředek trestního práva. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
62 V podrobnostech viz níže.  
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závažný, že by na jeho základě mohlo být uvažováno o ústavní nekonformitě 

institutu trestního příkazu.  

Sám Evropský soud pro lidská práva k souladu institutu trestního příkazu 

s Evropskou úmluvou o lidských právech vyjádřil tak, „že stejně jako v případě 

řízení proti uprchlému není vydání trestního příkazu v rozporu s Evropskou 

úmluvou o lidských právech, a to za předpokladu, že obviněný má možnost 

dosáhnout projednání věci před soudem, který jej vyslechne a nově ve věci 

meritorně rozhodne po skutkové i právní stránce.“ 63 

Případná námitka, že rozhodování trestním příkazem se může dostat do rozporu 

s právem na veřejné projednání věci a veřejné vyhlášení rozsudku, 64 je tak 

v českém právním řádu definitivně rozptýlena ústavně zcela konformním 

ustanovením § 314f odst. 1 písm. f) trestního řádu, které výslovně stanovuje, že 

trestní příkaz musí obsahovat poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, 

že v případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání 

věci v hlavním líčení. Ustanovení § 314f odst. 2 věty druhé trestního řádu zase 

stanovuje, že se trestní příkaz obviněnému doručuje do vlastních rukou. Tím se 

eliminuje možnost, že by se obviněný o vzdání se svého práva na projednání věci 

v hlavním líčení, tedy (mimo jiné) práva na veřejné projednání věci a veřejné 

vyhlášení rozsudku, z jakéhokoli důvodu nedozvěděl. 

Uzavírajíc rozebíranou problematiku se lze plně ztotožnit s názorem Evropského 

soudu pro lidská práva o tom, že „řízení, které probíhá v nepřítomnosti 

obžalovaného, není samo o sobě neslučitelné s ustanovením čl. 6 Evropské 

úmluvy o lidských právech, faktem zůstává, že k odepření spravedlnosti dochází, 

pokud osoba odsouzená in absentia nemůže později dosáhnout toho, aby soud 

znovu rozhodl o oprávněnosti trestního obvinění po skutkové i právní stránce 

poté, co dotčenou osobu vyslechne v souladu s požadavky čl. 6 Evropské úmluvy 

                                                           
63 Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Maasss proti Německu ze dne 

15.9.2005. Citováno prostřednictvím ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
64 V podrobnostech srov. tamtéž 
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o lidských právech, není-li prokázáno, že se tato osoba zřekla práva předstoupit 

před soud a obhajovat se. Obžalovaný, u kterého nelze mít za to, že se 

jednoznačně zřekl svého práva účastnit se trestního řízení, má v každém případě 

možnost dosáhnout toho, aby soud znovu rozhodl o oprávněnosti jeho trestního 

obvinění “ 65 

2.3. Presumpce neviny 

V odborné literatuře se lze setkat taktéž s názorem 66, že institut trestního příkazu 

je díky své povaze v rozporu i se zásadou presumpce neviny a může vést 

k pochybnostem o nestrannosti soudce v hlavním líčení, které následuje po 

podání odporu, „neboť se dotýká otázky, zda je samosoudce, který vydal zrušený 

trestní příkaz a věc následně veřejně projednává, stále ještě nestranným.“ 67 

Tato kritická úvaha vychází z premisy, že „ačkoli se po podaném odporu 

provede celé hlavní líčení a formálně nelze k odporem zrušenému trestnímu 

příkazu jakkoli přihlížet, vliv jeho vydání o obsahu na další rozhodování nelze 

vyloučit.“ 68  

S touto úvahou se lze v obecné rovině ztotožnit, neboť takový případný vliv na 

nestranné rozhodování soudce vyloučit samozřejmě opravdu nelze. Stejně jako 

koneckonců nelze a priori vyloučit celou řadu dalších vlivů, které hypoteticky 

mohou nestranné rozhodování soudce (nebo jakéhokoli jiného orgánu činného 

v trestním řízení) ovlivnit, a to i v případech, kdy se trestní příkaz nevydává. 

S názorem, že by proto po podání odporu „měla být věc postoupena jinému 

samosoudci v rámci stejného okresního soudu“ 69, se však ztotožnit nelze.  

                                                           
65 Srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Sejdovic proti Itálii. Citováno 

prostřednictvím: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
66 Např. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
67 Srov. tamtéž 
68 Srov. tamtéž 
69 Srov. tamtéž 
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Primárně se tato úvaha dostává do rozporu se zásadou neodejmutelnosti 

zákonného soudce garantovanou čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

Pokud bychom shora uvedený názor bez dalšího akceptovali, logicky bychom 

museli dospět k závěru o nezbytnosti obdobného postupu i v situacích, kdy soud 

v hlavním líčení vyhlásí odsuzující rozsudek, který bude z podnětu odvolání 

obžalovaného odvolacím soudem vrácen soudu prvního stupně k novému 

rozhodnutí s pokynem provést dokazování v prospěch obžalovaného.  

I zde by přece mohl být soudce nalézacího soudu (stejně jako v případě 

zrušeného trestního příkazu) ovlivněn svým původním nepravomocným 

odsuzujícím rozsudkem.  

Analogicky by se muselo postupovat například i v případech, kdy soudce 

v rámci předběžného projednání obžaloby rozhodne o zastavení trestního stíhání 

a jeho usnesení bude zrušeno z podnětu stížnosti státního zástupce. Nehledě už 

na skutečnost, že samotným nařízením hlavního líčení po předběžném 

projednání obžaloby, by mohla vzniknout pochybnost o nestrannosti soudce 

ve vztahu k případnému zprošťujícímu rozsudku.  

Ve všech shora příkladem zmíněných (a v mnoha dalších) situacích bychom 

museli postupovat stejně, tj. odejímat věc „původnímu“ soudci a přidělovat ji 

soudci „novému“. To autor této práce považuje nejenom za rozporné s čl. 38 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle kterého nikdo nesmí být odňat 

svému zákonnému soudci, ale i za prakticky velice obtížně proveditelné 

z administrativních a kapacitních důvodů, a to zejména u menších okresních 

soudů. 70 

Zároveň je potřeba pamatovat, že specifikum odporu, jako opravného 

prostředku, spočívá především v tom, že jeho podání nemá za následek 

přezkoumávání věcné a právní správnosti vydaného trestního příkazu. Odpor je 

                                                           
70 Myšlenku, aby po podání odporu v hlavním líčení rozhodoval jiný soudce odmítá (byť z jiných 

důvodů) i Lucie Strnádová. V podrobnostech srov. STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický 

opravný prostředek trestního práva. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
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potřeba chápat spíše jako projev vůle obviněného, kterým se domáhá realizace 

svého práva na obhajobu a projednání své trestní věci ve veřejném hlavním 

líčení, nikoli jako prostředek ke kontrole správnosti napadeného rozhodnutí. 71  

Odebírání věcí zákonnému soudci poté, co byl vydaný trestní příkaz na základě 

podaného odporu zrušen a přidělování takové věci soudci jinému, se jeví 

rozporným i se zásadou ekonomie trestního řízení. Principiálním smyslem a 

účelem institutu trestního příkazu je umožnit samosoudcům rychleji (bez 

nutnosti nařízení hlavního líčení) rozhodovat v jednoduchých, po skutkové i 

právní stránce jasných případech.  

Aby mohl soudce trestní příkaz vůbec vydat, musí celou věc řádně nastudovat, 

neboť § 314e odst. 1 trestního řádu výslovně stanovuje, že trestní příkaz může 

být vydán pouze v případě, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán 

opatřenými důkazy. Ani rozsudek však nelze vydat bez toho, aby soudce v prvé 

řadě celou věc řádně nastudoval a připravil se na provedení hlavního líčení. 

Pokud bychom navrhovanou myšlenku akceptovali, musel by každou trestní věc 

řešenou trestním příkazem nastudovat nikoli jeden, ale hned dva soudci 

okresního soudu, což by bylo na úkor rychlosti trestního řízení. Trestní řízení by 

se tímto opatřením neúměrně prodloužilo a dle názoru autora této práce by nijak 

významně nezlepšilo právo obviněného na realizaci jeho obhajoby.  

Trestní příkaz samosoudce vydává na podkladě důkazů opatřených 

v přípravném řízení. Činí tak po pečlivém zvážení všech okolností, které mají 

vliv na otázku viny, trestu i náhrady škody. Před vydáním trestního příkazu tedy 

musí být soudce podrobně seznámen s obsahem trestního spisu a rozhodnout 

stejně, jako by v danou dobu známé důkazy byly provedeny v hlavním líčení. 

Pokud po podání odporu v hlavním líčení vyjdou najevo důkazy nebo okolnosti, 

které nebyly v době vydání trestního příkazu soudu známy, a které mohou vést 

k zmírnění nebo dokonce zbavení viny obžalovaného, není dle názoru autora této 

                                                           
71 V podrobnostech srov. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
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práce důvod a priori pochybovat o nestrannosti samosoudce. Vyhlášení 

mírnějšího rozsudku po provedeném hlavním líčení oproti původně vydanému 

trestního příkazu je nadto v právní praxi relativně častý a ničím výjimečný jev.  

Kromě uvedeného, po provedeném hlavním líčení (i v případě, že mu 

předcházelo vydání trestního příkazu) má každý obžalovaný vždy možnost podat 

proti vyhlášenému rozsudku odvolání a domáhat se tak dvojinstančního 

přezkumu rozhodnutí v jeho věci.  

Institut trestního příkazu tak nelze považovat za rozporný ani s ústavními 

předpisy garantovanou zásadou presumpce neviny. 

Do rozporu se zásadou presumpce neviny se trestní příkaz nedostává ani 

v důsledku skutečnosti, že se ním rozhoduje před projednáním věci soudem 

v hlavním líčení, přičemž obviněný s tímto postupem na rozdíl např. od 

podmíněného zastavení trestního stíhání nebo narovnání nemusí ani vyslovit 

souhlas. 72 Tato skutečnost se z pohledu ústavněprávních principů sice na první 

pohled může jevit problematickou, neboť trestní řád opravdu podmínku 

předchozího souhlasu obviněného s vydáním trestního příkazu výslovně 

neobsahuje, nicméně po podrobnějším zamyšlení je nutno dospět k závěru, že 

souhlas obviněného s trestním příkazem je fakticky předpokládán.  

Trestní příkaz sice představuje jednu ze zákonem (trestním řádem) přípustných 

výjimek ze zásady ústnosti a bezprostřednosti, 73 nicméně taktéž platí, že 

„atributem trestního příkazu je souhlas obviněného s vyřízením trestní věci bez 

jejího veřejného a ústního projednání soudem a zároveň souhlas s právní 

kvalifikací skutku a s uložením sankcí uvedených v trestním příkazu.“ 74 Souhlas 

obviněného s trestním příkazem má konkludentní povahu, neboť tento ve své 

                                                           
72 K problematice vztahu odklonů k zásadě presumpce neviny srov. ŠČERBA, Filip. Alternativní 

tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 49 - 52 
73 Srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 106 
74 Srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří 

(ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Praha: Linde, 2015 
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podstatě vyjadřuje svojí procesní pasivitou, kterou rozhodnutí o vině, trestu a 

případně o náhradě škody akceptuje.  

Pokud by tomu tak nebylo, nic mu nebrání domoci se podáním odporu 

projednání své věci v hlavním líčení. Teprve po jeho skončení nestranný soud 

v meritu věci rozhodne rozsudkem a obviněný má možnost v plném rozsahu 

realizovat své právo na obhajobu. Jinými slovy řečeno, „trestní příkaz tak 

představuje jednu z možností ukončení trestního stíhání, pokud ovšem obviněný 

tuto formu ukončení akceptuje“ 75 Tím je zdánlivý rozpor trestního příkazu 

se zásadou presumpce neviny odstraněn a z pohledu ústavního pořádku České 

republiky tato skutečnost nepředstavuje problém. 

2.4. Právo na obhajobu a zákaz reformace in peius  

Pokud se týká Listinou základních práv a svobod i Evropskou úmluvou o 

lidských právech garantovaného práva všech obviněných na obhajobu, 

problematickým se z pohledu ústavního práva může jevit i postavení obviněného 

po podání odporu proti trestnímu příkazu. To z důvodu, že po podání odporu (na 

rozdíl od podání odvolání proti rozsudku) neplatí zásada zákazu reformace in 

peius. Proto hrozí reálné riziko, že „úprava obsažená v § 314g odst. 2 trestního 

řádu odrazuje obviněné od podání odporu proti trestnímu příkazu reálnou 

možností zpřísnění trestu v hlavním líčení. Přitom pouze podáním odporu se 

může obviněný domoci svého práva na spravedlivý proces, který je garantován 

v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech“ 76, resp. příslušnými 

ustanoveními Listiny základních práv a svobod. „Trestním příkazem uložený 

trest není v případě podání odporu proti němu překážkou pro uložení přísnějšího 

trestu v pozdějším hlavním líčení. Vzhledem ke specifičnosti odporu proti 

                                                           
75 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1. Shodně srov.: JELÍNEK, Jiří: 

Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení 

trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
76 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 578 
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trestnímu příkazu a jeho následkům v podobě řádného řízení se zde neuplatní 

zákaz reformationis in peius.“ 77 

Jiří Jelínek v této souvislosti poukazuje na rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Deweer proti Belgii a upozorňuje, že v důsledku absence 

uplatnění zásady zákazu reformace in peius po podání odporu se může institut 

trestního příkazu dostat do rozporu s právem na spravedlivý proces, neboť 

„rozhodování se obviněného o podání či nepodání odporu proti trestnímu 

příkazu může být činěno pod určitým nátlakem“ z obavy o „přísnější posouzení 

včetně vyššího trestu, než byl uložen trestním příkazem.“ 78 Pavel Vantuch 

vyslovil názor, že „pokud obviněný uplatní svá práva, která jsou obsažena 

v čl. 38 odst. 2 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod tím, že podá odpor proti 

trestnímu příkazu, a tak trvá na veřejném projednání věcí před soudem, 

v přítomnosti své, event. obhájce a za účasti veřejnosti, nesmí být v žádném 

případě ohrožen přísnějším trestem.“ 79 

K uvedenému problému ve své judikatuře zaujal Ústavní soud České republiky 

stanovisko, že uložení přísnějšího trestu v úvahu přichází, nemůže být ovšem 

založeno na libovůli soudu, ale musí odpovídat zjištěným skutečnostem. Dle 

Ústavního soudu obecný soud při stanovení výše trestu vychází ze skutečností, 

jež mu musely být známy již v okamžiku rozhodnutí věci trestním příkazem, 

jímž rozhodl o trestu. Ústavní soud proto zastává právní názor, že týmž 

skutečnostem odůvodňujícím uložení přísnějšího trestu nemůže být soudem 

v různých fázích trestního řízení přikládána bez rozumného vysvětlení rozdílná 

váha, a to v neprospěch obžalovaného. 80 Ústavní soud dále ve své judikatuře 

upřesňuje, že z hlediska požadavku transparentnosti a odůvodněnosti soudního 

rozhodnutí by bylo nesporně vhodnější, aby v odůvodnění rozsudku 

                                                           
77 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 574 
78 V podrobnostech srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
79 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 581 
80 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 20.2.2002, sp.zn. II. ÚS 213/2000 
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následujícího po předchozím trestním příkazu bylo uložení odchylného 

(přísnějšího) trestu explicite konstatováno a vysvětleno, proč k tomuto odchýlení 

došlo, zároveň však má za to, že pokud se tak nestane, neznamená to samo o 

sobě porušení ústavně zaručených práv, pokud soud náležitě a věcně správně 

zdůvodní nově ukládaný trest, a pokud se kumulativně nedopustí jiných ústavně 

relevantních pochybení. 81 Uvedené závěry Ústavního soudu České republiky 

jsou respektovány i v úvahách o rekodifikaci trestního práva procesního, když 

se předpokládá, že „u odporu nebude i nadále platit zákaz reformace in peius, 

pokud však bude obviněný uznán vinným těžším trestným činem, anebo mu bude 

uložen přísnější trest, bude povinností soudu toto zpřísnění náležitě 

odůvodnit.“ 82 

Není vyloučeno, aby obecný soud dospěl po provedeném hlavním líčení 

k závěru, že mírnější trest uložený trestním příkazem nelze považovat za 

přiměřený, vystihující obecné zásady pro ukládání trestů podle § 39 trestního 

řádu, a to i za situace, že v hlavním líčení žádné nové okolnosti relevantní 

z hlediska ukládání trestu najevo nevyšly. Obecný soud však musí v rozsudku 

výslovně uvést a náležitě odůvodnit všechna kritéria, která ho vedla k uložení 

nově vyměřeného trestu. Obviněný, který je takto s úvahami soudu transparentně 

seznámen, má plně zachovánu možnost napadnout vyměřený trest a domáhat se 

jeho přezkumu v druhé instanci. 83 

Ve shora uvedeném směru přináší z pohledu realizace práva obviněných na 

řádnou obhajobu velmi zajímavý poznatek z právní praxe Pavel Vantuch, když 

uvádí, že „nelze proto vyloučit, že samosoudce alespoň podvědomě uvažuje o 

tom, jestli by mohl dospět ke stejnému rozhodnutí jako v trestním příkazu. Pouze 

touto formou může potvrdit oprávněnost svého názoru vysloveného v trestním 

příkazu, totiž že skutkový stav je prokázán důkazy opatřenými v přípravném 

řízení. Nejeden obviněný vyjadřuje obavu, že samosoudce nebude v hlavním 

                                                           
81 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10.12.2009, sp.zn. III. ÚS 39/09 
82 Srov. Východiska a principy nového trestního řádu (2014) dostupný z https://portal.justice.cz/ 

Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460 
83 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10.12.2009, sp.zn. III. ÚS 39/09 

https://portal.justice.cz/%20Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
https://portal.justice.cz/%20Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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líčení zjišťovat skutkový stav věci, o němž nemá důvodné pochybnosti, nýbrž 

bude usilovat o stejné rozhodnutí o vině a trestu, jaké bylo obsaženo v trestním 

příkazu.“ 84  

V hlavním líčení totiž nemusí být proveden pouze důkaz odůvodňující přísnější 

trest pro obžalovaného, což i v souladu se shora citovanou judikaturou opravňuje 

samosoudce rozhodnout přísněji než původním trestním příkazem. Obhajobou 

může být navržen a u hlavního líčení proveden i důkaz, který objektivně může 

vést k mírnějšímu postihu obžalovaného. V tomto světle je shora citovaný 

poznatek Pavla Vantucha relevantně namístě, neboť ovlivnění samosoudce 

vlastním předchozím rozhodnutím lze nejen připustit, ale z pohledu obhajoby i 

předpokládat a brát v potaz.  

Jak patrno, judikatura ústavního soudu řeší shora naznačený problém s nátlakem 

na obviněného v důsledku neuplatňování zásady zákazu reformace in peius 

pouze částečně, neboť je přirozeně možné namítat, že jedním ze základních práv 

obviněného v trestním řízení je zvolit si obhajobu, kterou uzná za vhodnou, 

včetně nespolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo i úmyslného 

zamlčování podstatných či záměrného uvádění nepravdivých skutečností 

(s výjimkou křivého obvinění jiné osoby ze spáchání trestného činu). Mohou 

tedy přirozeně nastat a v právní praxi i často nastávají situace, kdy se 

policejnímu orgánu v přípravném řízení vlastní činností nepodaří zjistit 

relevantní skutečnosti. Obviněný přitom nespolupracuje (současná právní 

úprava nevyžaduje doznání obviněného jako podmínku pro možnost rozhodnutí 

trestním příkazem), podstatné skutečnosti, které jsou v danou chvíli známy 

pouze jemu zamlčí nebo přímo uvede policejní orgán v omyl tím, že významné 

skutečnosti účelově zkreslí nebo o nich uvede nepravdu (což není v rozporu 

s trestním řádem, neboť se jedná o součást práva obviněného na spravedlivý 

proces). Soud na základě důkazů shromážděných v přípravném řízení vydá 

trestní příkaz, rozhodne tak o vině, trestu a případně i o náhradě škody. Kdyby 

                                                           
84 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 576 
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však byl soud v době vydání trestního příkazu obeznámen se skutečnostmi, které 

obviněný v přípravném řízení zamlčel nebo o nich uvedl nepravdu, tedy 

okolnosti, které jsou zatím známé pouze obviněnému, patrně by věc posoudil 

jinak a uložil přísnější trest.  

V právní praxi tedy mohou nastat situace, kdy se obviněný v důsledku 

neuplatňování zásady zákazu reformace in peius ocitá v „patové“ situaci. Na 

jednu stranu mu mohou být známy skutečnosti a důkazy, resp. se domnívá, že 

může uplatnit relevantní obhajobu, která by jeho postavení oproti trestnímu 

příkazu mohla zmírnit. Na druhou stranu, jsou mu známy skutečnosti, které 

mohou po podání odporu v hlavním líčení vyjít najevo, a naopak mu eventuálně 

přitížit. V důsledku neuplatňování zásady zákazu reformace in peius se tak 

obviněný při zvažování podání opravného prostředku proti trestnímu příkazu 

může ocitnout pod jistou formou nátlaku, když ví, že má k dispozici relevantní 

argumenty, kterými může své postavení zlepšit (a třeba docílit i zproštění 

obžaloby), avšak na druhou stranu má obavy, že v průběhu dokazování 

v hlavním líčení mohou vyjít najevo skutečnosti soudu dříve neznáme, které 

vyvolají opačný efekt. Přirozeně ale vyvstává otázka, zda jsou tyto výhrady 

natolik závažné, že by stavěly institut trestního příkazu do rozporu s Listinou 

základních práv a svobod a s Evropskou úmluvou o lidských právech. 

Autor této práce přes svoje povolání obhájce zastává názor, že nikoli. Primárně 

proto, že odpor proti trestnímu příkazu nelze považovat za opravný prostředek 

v pravém slova smyslu. Nejedná se o zákonný prostředek, který by dotčeným 

osobám umožňoval docílit přezkoumání správnosti napadeného rozhodnutí 

(jako je např. stížnost nebo odvolání). Podáním odporu se trestní příkaz bez 

jakéhokoli zkoumání ruší. Dotčená osoba (obviněný, další oprávněné osoby 

nebo státní zástupce) se tedy jeho podáním nedomáhají přezkoumání správnosti 

trestního příkazu, ale nařízení standardního veřejného hlavního líčení 

s prováděním dokazování a rozhodnutí veřejně vyhlášeným rozsudkem, který je 

možno dále napadnout odvoláním (dvojinstanční přezkum garantovaný 
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Evropskou úmluvou o lidských právech). 85 „Odpor nepředstavuje ve světle 

Evropské úmluvy o lidských právech zvláštní druh opravného prostředku. Jedná 

se o projev vůle, typicky obviněného, který se domáhá standardního řízení 

s uplatněním všech svých procesních práv.“ 86 

Samotný trestní příkaz by tedy neměl být vnímán jako institut, který má nahradit 

rozhodování ve věci samé rozsudkem, ale jako určitý fakultativní „mezistupeň“ 

mezi přípravným řízením a hlavním líčením, který mohou dotčené osoby 

(obviněný a státní zástupce) akceptovat či nikoli. Pokud je pro ně výsledek 

rozhodnutí trestním příkazem z jakéhokoli důvodu neakceptovatelný, mají právo 

podat odpor, čímž se trestní příkaz ruší a v řízení se pokračuje, jako by trestní 

příkaz nikdy vydán nebyl. Z této logiky koneckonců vychází i neuplatňování 

zásady zákazu reformace in peius.  

Pokud považujeme hlavní líčení s veřejně vyhlášeným rozsudkem za standardní 

průběh trestního řízení a trestní příkaz za alternativu spočívající ve fakultativním 

„mezistupni“ mezi přípravným řízením a hlavním líčením, není tím výhrada o 

nátlaku na obviněného v důsledku neuplatnění zásady zákazu reformace in peius 

vyvrácena úplně, ale je do značné míry rozptýlena. Pokud by trestní příkaz vydán 

nebyl a samosoudce by rovnou nařídil hlavní líčení, dosud neznámé důkazy a 

skutečnosti, kterých by se obviněný mohl obávat, by v průběhu hlavního líčení 

mohly vyjít najevo tak jako tak. V případě, že samosoudce před nařízením 

hlavního líčení vydá trestní příkaz, bude na zvážení obviněného (po případné 

poradě s obhájcem), zda chce toto potenciální riziko podstoupit a podat odpor, 

anebo se smíří s výsledkem rozhodnutí trestním příkazem. Nicméně o nátlaku 

v pravém slova smyslu na obviněného ze strany orgánů činných v trestním 

řízení, aby se podvolil rozhodnutí bez veřejného projednání své věci, nemůže 

být dle názoru autora této práce řeč. 

                                                           
85 K zásadně totožným závěrům dospívá i Jiří Jelínek. Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, 

dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
86 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
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Byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, trestní 

příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení. Jak již bylo shora 

uvedeno, „tím jsou zachovány procesní záruky obviněného.“ 87 Při projednání 

věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a 

výměrou trestu obsaženou v trestním příkazu. 88 Zásada zákazu reformace in 

peius zde tedy obecně neplatí. Z hlediska spravedlivého procesu však není tímto 

postupem obviněný zkrácen na možnosti dvojinstančního soudního řízení 

v trestních věcech, zaručeného v čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Evropské úmluvě 

o lidských právech. 89  

2.5. Čas na přípravu obhajoby 

Z pohledu ústavně i mezinárodně garantovaného práva obviněných na řádnou 

obhajobu, a to zejména z pohledu práva na poskytnutí dostatečného času k její 

přípravě (srov. čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 3 

písm. b) Evropské úmluvy o lidských právech), se autorovi této práce jeví 

nejspornějším ustanovení § 314g odst. 1 trestního řádu. Dle tohoto ustanovení 

se odpor podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho 

doručení. Lze proto jako oprávněný hodnotit publikovaný názor, 90 že zejména 

u obviněného by lhůta pro podání odporu v zájmu zachování práva na 

spravedlivý proces měla být de lege ferenda prodloužena.  

Autor této práce je srozuměn s tím, že osmidenní lhůta pro podání odporu proti 

trestnímu příkazu koresponduje s osmidenní lhůtou pro podání odvolání proti 

rozsudku, což na první pohled vyznívá logicky a ústavně zcela konformně. 

Nicméně, shora uvedený publikovaný názor správně poukazuje na skutečnost, 

že v případě podání odporu (na rozdíl od odvolání) neplatí zákaz reformace in 

                                                           
87 Srov. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání podle 

stavu k 1.3.2018. Praha: Leges,2016, s.748 
88 Srov. § 314g odst. 2 trestního řádu. 
89 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10.12.2009, sp.zn. III. ÚS 39/09 
90 V podrobnostech k níže uvedenému srov. ŠELLENG, Dalibor. Trestní příkaz ve světle 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 

2016, č. 1 
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peius. Proto je správně poukazováno na skutečnost, že po doručení trestního 

příkazu obviněnému, který v přípravném řízení obhájce neměl, neposkytuje 

krátká osmidenní lhůta dostatečný prostor k vyhledání odborné právní pomoci 

advokáta, se kterým by se obviněný mohl poradit o dalším procesním postupu.  

Aby advokát mohl zvážit všechny okolnosti daného případu a poskytnout 

obviněnému adekvátní právní radu, resp. stanovisko, musí se s ohledem na 

absenci odůvodnění trestního příkazu přinejmenším seznámit s obsahem 

trestního spisu. Všechny tyto kroky (vyhledání obhájce obviněným, první 

schůzka obviněného s obhájcem, převzetí obhajoby, seznámení se obhájce 

s obsahem trestního spisu a minimálně druhá schůzka obviněného s obhájcem za 

účelem zvážení dalšího postupu) jsou v osmidenní lhůtě pro podání odporu 

opravdu stěží realizovatelné s dostatečnou odbornou péčí, která je na advokáta 

zákonem o advokacii a etickým kodexem 91 kladena.  

Tím je ohrožena i realizace práva obviněného na řádnou obhajobu, přičemž 

jedním z řešení by mohlo být prodloužení lhůty pro podání odporu proti 

trestnímu příkazu minimálně ve vztahu k obviněnému. Alternativou by de lege 

ferenda mohlo být eventuálně uplatňování zákazu reformace in peius i po podání 

odporu proti trestnímu příkazu, neboť by se tím zajistilo minimálně to, že 

obviněný si (řádně neuváženým) podáním odporu nezhorší svojí procesní 

pozici. 92 „Vzhledem k možným změnám k horšímu jsou mnozí obvinění na 

rozpacích, zda mají podat odpor i v situaci, kdy jsou přesvědčeni o své nevině 

nebo o tom, že uložený trest je nepřiměřeně přísný. Možnost zhoršení situace, 

zejména pak uložení přísnějšího trestu, je důvodem, proč část obviněných odpor 

                                                           
91 Usnesení představenstva České advokátní komory z 31.10.1996 uveřejněné pod č. 1/1997 

Věstníku České advokátní komory v platném znění, kterým se stanoví pravidla profesionální 

etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 
92 K uvedenému srov. také: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2. V podrobnostech srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní 

příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních 

věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
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vůči trestnímu příkazu v rozporu se svým přesvědčením nepodá. To je stav, jehož 

vznik si zákonodárce nepochybně nepřál.“ 93  

Nicméně zavedení zásady zákazu reformace in peius po podání odporu 

nepovažuje autor této práce za vhodné a s celkovou koncepcí trestního příkazu 

a odporu konformní řešení. To s ohledem na shora podrobně rozebranou 

specifickou povahou odporu jako opravného prostředku, kterým se obviněný 

nedomáhá přezkumu vydaného rozhodnutí, ale nařízení hlavního líčení 

s dokazováním a vydáním rozsudku. 94 Jako elegantní a poměrně jednoduché 

řešení se jeví inspirace slovenskou právní úpravou, tj. i v České republice de lege 

ferenda zavést možnost zpětvzetí podaného odporu do doby, než státní zástupce 

u hlavního líčení započne s přednesem obžaloby. 95 Naznačený problém by se 

tak vyřešil bez nutnosti nekoncepčního prodlužování lhůty pro podání odporu 

nebo změn jeho charakteru jako specifického opravného prostředku.  

2.6. Právo na překlad soudního rozhodnutí 

Dle čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, každý, kdo prohlásí, že 

neovládá jazyk, jimž se vede jednání, má právo na tlumočníka. Obdobně 

Evropská úmluva o lidských právech zakotvuje v čl. 6 odst. 3 písm. e), že každý, 

kdo je obviněn z trestného činu, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, 

jestli nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví. 

Trestní příkaz je rozhodnutím, kterým soud rozhoduje o vině a trestu, proto 

logicky náleží mezi rozhodnutí vyjmenované v § 28 odst. 2 trestního řádu, u 

kterých zákon vyžaduje, aby byl obviněnému, který neovládá český jazyk, 

písemně přeložen do jeho mateřského jazyka. 96 

                                                           
93 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 578 
94 V podrobnostech k uvedeným úvahám viz publikovaný názor: ŠELLENG, Dalibor. Trestní 

příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 1 
95 V podrobnostech srov. kapitolu věnovanou slovenské právní úpravě.  
96 Autor této práce z pohledu práva obviněných na překlad soudního rozhodnutí ve vztahu 

k ústavněprávním aspektům rozhodování trestním příkazem neshledává v právní praxi žádný 

zásadnější problém. Proto s ohledem na zaměření této práce nepovažuje za účelné se podrobně 
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2.7. Shrnutí  

Závěrem této kapitoly věnované ústavněprávním otázkám souvisejícím 

s institutem trestního příkazu je vhodné připomenout kritické názory Antonína 

Růžka, citované v jejím úvodu. Antonín Růžek v roce 1983 uzavřel, že 

„zjednodušení řízení o věcech méně závažných uvolňuje síly a prostředky na 

objasnění věcí závažnějších.“, avšak upozornil, „že takové objasnění se děje na 

úkor boje s méně závažnými delikty.“ Nutno dodat, že byl k otázce rozhodování 

trestním příkazem velice kritický, otevřeně dokonce navrhoval tento institut 

zcela zrušit. 97 To především z důvodu rozporu se základními zásadami českého 

trestního řízení a s právy obviněných.  

Po shora provedeném rozboru je však nutno zhodnotit, že tento kritický náhled 

na trestní příkaz a výhrady vyslovené před pětatřiceti lety dnes již neplatí. 

Stávající česká právní úprava možnosti samosoudce rozhodovat ve vybraných 

věcech trestním příkazem je zcela v souladu s ústavním pořádkem České 

republiky i s mezinárodně právními prameny garance lidských práv. 98 

„Mezinárodní dokumenty tento typ řízení jako jednu z forem rychlého a 

zjednodušeného řízení nevylučují.“ 99 Trestní příkaz tak lze považovat za 

efektivní a ústavně konformní nástroj současné trestní politiky. Možná 

s drobnou výhradou autora této práce k nemožnosti zpětvzetí podaného odporu. 

Tento (spíše) drobný nedostatek české právní úpravy však rozhodně nemůže vést 

k závěru o nesouladu trestního příkazu s normami ústavního a mezinárodního 

práva.  

                                                           
zabývat otázkou práva obviněných na tlumočení a překlad soudních rozhodnutí. V tomto směru 

však pro zajímavost odkazuje na ucelené zpracování této problematiky ve vztahu k právu 

obviněných na obhajobu: Srov. JELÍNEK, Jiří. UHLÍŘOVÁ, Marta. Obhájce v trestním řízení. 

1. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 48 
97 RŮŽEK, Antonín. K problematice diferenciace trestní odpovědnosti a jejího odrazu v trestním 

řízení, in Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983 
98 V podrobnostech srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
99 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. dostupný (online) z http://www.psp.cz/sqw/ 

text/tiskt.sqw?O=3&CT=785&CT1=0 (citováno dne 10.4.2019) 

http://www.psp.cz/sqw/
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Následující kapitola bude věnována historickému vývoji právní úpravy trestního 

příkazu na území České republiky. Jaroslav Louženský již v roce 1998 vyslovil 

názor, že „přes všechny výhrady a pochybnosti je ovšem zřejmé, že praktický 

dopad případného zrušení institutu trestního příkazu na situaci v trestním 

soudnictví by byl mimořádně závažný a jeho důsledky si lze velmi snadno 

představit.“ 100 S odstupem doby delší dvaceti let, lze bezesporu konstatovat, že 

trestní příkaz svoji existenci v českém právním řádu obhájil a stal se 

neodmyslitelnou a důležitou součástí trestního práva procesního.  

 

                                                           
100 LOUŽENSKÝ, Jaroslav. Jak se uplatňují některé prostředky pro zjednodušení a zrychlení 

trestního řízení. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1998, č. 5 
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3. Historický exkurz 

Vzhledem k tomu, že se o odklonech a obecně alternativních řešeních trestních 

věcí napříč tuzemskou odbornou veřejností v podstatě nemluví déle než několik 

málo posledních desetiletí, mohly by úvahy prezentované v úvodu této práce o 

povaze trestního příkazu, 101 vyvolat dojem, že se v českém právním prostředí 

jedná o relativně nový procesní institut. Opak je však pravdou a nelze nesouhlasit 

s názorem, že „trestní příkaz je v českém trestním právu procesním institutem – 

dá se říci – již tradičním“ 102 

Odborná veřejnost však v průběhu historického vývoje právní úpravy 

k trestnímu příkazu zastávala diametrálně odlišné postoje. Pozornému čtenáři 

zajisté neunikly v předchozí kapitole citované velmi kritické úvahy Antonína 

Růžka z roku 1983, který v době jejich publikace dokonce výslovně navrhoval 

úplné vypuštění tohoto druhu rozhodnutí z trestního řádu pro jeho neslučitelnost 

se základními zásadami trestního řízení. 103 Po pádu komunistického režimu 

byly tyto výhrady akceptovány a trestní příkaz byl z trestního řádu dokonce zcela 

odstraněn z důvodu jeho tehdy tvrzeného rozporu se základními 

demokratickými hodnotami právního státu. Pokud vedle této až extrémně 

negativní kritiky postavíme dnes převažující relativně pozitivní hodnocení 

současnými autory, lze uzavřít, že „ve své historii byl trestní příkaz střídavě 

označován buď za významný přínos pro zjednodušení, zhospodárnění a 

urychlení trestního procesu, nebo za nedemokratický institut oslabující právo na 

obhajobu a kolidující se základními zásadami trestního řízení.“ 104  

                                                           
101 Tedy o tom, zda ho lze nebo nelze považovat za odklon v trestním řízení. 
102 Srov. NOVOTNÁ, Jaroslava. Dvě úvahy o uplatnění principu legality inspirované 

trestněprávní úpravou Spolkové republiky Německo. Bulletin advokacie. Praha: Česká 

advokátní komora, 2016, č. 5 
103 RŮŽEK, Antonín. K problematice diferenciace trestní odpovědnosti a jejího odrazu v trestním 

řízení, in Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1983 
104 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. Obdobně: VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 573 
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Z tohoto důvodu je v rámci této práce komplexně se zabývající trestním 

příkazem nezbytné, se při historickém vývoji jeho právní úpravy alespoň stručně 

pozastavit.  

3.1. Počátky trestního příkazu v tuzemském právním prostředí 

Institut trestního příkazu byl do českého trestního práva znovuzaveden novelou 

trestního řádu č. 292/1993 Sb., s účinností ke dni 1.1.1994. 105 Jak již bylo 

uvedeno, v České republice není tento institut žádnou novinkou. Do 

československého právního řádu byl inkorporován již novelou trestního řádu 

č. 48/1973 Sb., s účinností ke dni 1.7.1973. 106  

Trestní příkaz však můžeme v tuzemských právních dějinách vystopovat ještě 

v mnohem dřívější době. „Trestní příkaz jako druh rozhodnutí obsahoval již 

rakouský trestní řád z roku 1873 platný v meziválečném období na území Čech 

a Moravy, a to po jeho novele provedené zákonem č. 31/1929 Sb., kterým se mění 

a doplňují trestní zákony a trestní řády, účinným od 1.4.1929. Trestní příkaz 

upravovala ustanovení § 10 až § 14 zákona č. 31/1929 vložená do trestního řádu 

místo § 460 až § 462 trestního řádu. Principy tehdejší právní úpravy zhruba 

odpovídaly i současnému pojetí a právní úpravě rozhodování trestním příkazem 

(omezený okruh trestných činů, které bylo možné vyřídit trestním příkazem, 

vydání rozhodnutí bez jednání soudu a přítomnosti stran, omezený okruh trestů, 

které bylo možné trestním příkazem uložit, opravný prostředek nazývaný odpor 

měl obviněný a osoby, které v jeho prospěch mohly podat odvolání, lhůta pro 

podání odporu činila osm dnů, podáním odporu se trestní příkaz zrušil a soud 

zavedl řádné řízení, tj. hlavní přelíčení). Oproti současnému právnímu stavu 

ovšem v novém řízení po zrušení trestního příkazu platil omezený zákaz 

                                                           
105 Srov. také: JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, s. 

70 
106 Srov. také: SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 

2012, s. 70  
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reformace in peius, pokud jde o trest s výjimkou „leč by se skutkový podklad 

rozhodnutí podstatně změnil“ (§ 14 cit. zák.).“ 107  

3.2. Socialistická právní úprava 

Po druhé světové válce 108 platil na území Československa nadále rakouský 

trestní řád z roku 1873 (na území současné České republiky) a uherský soudní 

trestní řád z roku 1896 (na území současné Slovenské republiky). 109 „Trestní 

řád z roku 1873 i soudní trestní řád z roku 1896 byl zrušen s účinností od 

1.8.1950 zákonem č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, tedy novým trestním 

řádem“ 110 a trestní příkaz upadl na dlouhou dobu do zapomnění. „Trestní řády 

z roku 1950 (zák. č. 87/1950 Sb.), z roku 1956 (zákon č. 64/1956 Sb.) a původní 

znění dosud stále platného trestního řádu z roku 1961 (zák. č. 141/1961 Sb.) 

ustanovení o trestním příkazu neobsahovaly.“ 111 

Trestní příkaz se v českém trestním právu znovu objevil až shora zmiňovanou 

novelou trestního řádu z roku 1973. 112 V tehdejší právní úpravě institutu 

trestního příkazu můžeme najít řadu paralel s tou stávající. V principiálních 

otázkách ji dle názoru autora této práce lze považovat za zásadně obdobnou, byť 

stávající právní úprava je samozřejmě širší a preciznější. Již tehdy především 

platilo, že trestní příkaz měl povahu odsuzujícího rozsudku, přičemž účinky 

spojované s vyhlášením odsuzujícího rozsudku nastávali doručením trestního 

příkazu obviněnému. Shodně jako dnes byl opravným prostředkem proti 

                                                           
107 V podrobnostech k dobové právní úpravě institutu trestního příkaz srov. citovaný článek: 

JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 

2015, č. 2 
108 Pro úplnost je nutno uvést, že druh rozhodnutí, jež nesl pojmenování trestní příkaz, existoval 

i za doby trvání Protektorátu Čechy a Morava. Z dostupných pramenů však lze dovodit, že na 

rozdíl od předchozí i pozdější právní úpravy představoval pouhý nástroj represe nacistického 

režimu. Proto mu v rámci této práce nebude věnována větší pozornost. Podrobněji srov. např.: 

SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 47-56 
109 Srov. tamtéž, s. 61 
110 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
111 Srov. tamtéž 
112 Srov. také: SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 

2012, s. 70 
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trestnímu příkazu odpor, který měl za následek (v případě, že ho podala 

oprávněná osoba v zákonné osmidenní lhůtě) zrušení trestního příkazu a nařízení 

hlavního líčení. Pro případ, že odpor podán nebyl, stal se trestní příkaz 

pravomocným a vykonatelným. 

Mezi podstatnější rozdíly patří např. to, že prokurátor nebyl dle předchozí právní 

úpravy oprávněn podat proti trestnímu příkazu (ať už ve prospěch nebo 

v neprospěch obviněného) odpor. To je ale logickým důsledkem toho, že jednou 

ze základních podmínek pro možnost samosoudce rozhodnout trestním příkazem 

tehdy byl návrh nebo alespoň souhlas prokurátora s vydáním trestního příkazu, 

který se musel vztahovat taktéž na druh a výměru trestu, který měl být trestním 

příkazem uložen. 113 

Toto (oproti stávající právní úpravě) nadstandardní postavení prokurátora 

v procesu rozhodování trestním příkazem autor této práce připisuje době, kdy 

byl trestní příkaz v československém trestním právu zaveden. Stalo se tak v době 

hluboké normalizace, pouze několik let poté, co byl násilně zmařen první pokus 

Československé socialistické republiky o demokratizaci místních politických 

poměrů. Toto období bylo charakterizováno rozšiřováním a posilováním 

represivních složek státu. Bylo tedy patrně nemyslitelné, aby o nějakém 

alternativním postupu (byť stran bagatelní trestné činnosti) mohlo být 

rozhodováno bez předchozího předjednání věci s prokurátorem a získání jeho 

souhlasného stanoviska.  

Dalším podstatným rozdílem oproti současné právní úpravě bylo, že pro 

možnost vydání trestního příkazu nepostačovalo pouhé přesvědčení 

samosoudce, že vzhledem k nashromážděným důkazům je skutkový stav 

spolehlivě objasněn, ale vyžadovalo se výslovné doznání obviněného.  

Za velký nedostatek dobové právní úpravy lze považovat, že „neumožňovala 

trestním příkazem rozhodnout o náhradě škody, a to ani tehdy, jestliže byl nárok 

                                                           
113 K uvedenému srov. také: CRHA, Lumír. Odpor v neprospěch obviněného – nepřesnost 

komentářů? Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1999, č. 4 
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poškozeného řádně uplatněn a dostatečně prokázán.“ 114 K této problematice 

zaznívaly kritické názory i v dobové odborné literatuře. 115 Postavení 

poškozeného bylo oproti současné právní úpravě (o nedostatcích, které bude 

pojednáno níže) tedy ještě výrazně horší. 116 „Byl-li uplatněn nárok na náhradu 

škody, musel trestní příkaz obsahovat výrok o odkázání poškozeného na řízení 

ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným 

orgánem. Z toho tedy bylo možno dovodit, že rozhodování o nárocích 

poškozeného na náhradu škody (pozitivní) nebylo v zájmu maximálního 

urychlení a zhospodárnění řízení připuštěno. Teprve v případě, že obviněný 

podal proti trestnímu příkazu odpor, trestní příkaz ze zákona zrušil a 

samosoudce musel ve věci nařídit hlavní líčení, přicházelo v úvahu přiznání 

nároku na náhradu škody.“ 117 

 Mezi tresty, které bylo možné trestním příkazem ukládat, náležely:  

- trest odnětí svobody do dvou měsíců, 

- nápravné opatření 118 do čtyř měsíců, 

- peněžitý trest do výše 5.000,- Kčs a 

- propadnutí věci. 

Jak patrno, stran ukládání trestu odnětí svobody byla minulá právní úprava 

trestního příkazu přísnější, neboť umožňovala trestním příkazem ukládat i tresty 

odnětí svobody nepodmíněné. Stran peněžitého trestu ukládaného trestním 

                                                           
114 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. K uvedené srov. obdobný závěr dobové odborné literatury: LÁTAL, 

Jaroslav. Poškozený v československém trestním řízení a rozhodování o náhradě škody 

v adhezním řízení. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1984, s. 36 a s. 161 
115 Např. CÍSAŘOVÁ Dagmar, ČÍŽKOVÁ, Jana. Poškozený v československém trestním řízení. 

Praha: Univerzita Karlova, 1982, s. 46 
116 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 nebo JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: 

Karolinum, 1998, s. 70 – 71  
117 Srov. RŮŽIČKA, Miroslav. PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní 

řízení v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 212 
118 Tento trest spočíval v tom, že soud mohl odsouzenému nařídit, aby po omezenou dobu 

vykonával svoje zaměstnání za sníženou odměnu. Výjimečně mohl soud odsouzenému nařídit i 

změnu zaměstnání (srov. §§ 43 až 45 tehdy účinného trestního řádu).  
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příkazem platilo obdobné zákonné omezení jako dnes, že náhradní trest odnětí 

svobody za peněžitý trest nesmí ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody 

přesahovat dva měsíce.  

Podobně jako je tomu dnes, trestní příkaz nebylo možné vydat v řízení proti 

mladistvému, v řízení proti osobě, která byla zbavena způsobilosti k právním 

úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, jestliže mělo 

být rozhodováno o ochranném opatření, nebo jestliže měl být uložen souhrnný 

trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.  

Po formální stránce musel trestní příkaz obsahovat zásadně totožné formální 

náležitosti, jako je tomu v současnosti. Taktéž se doručoval obviněnému 

(popřípadě jeho obhájci), prokurátorovi a poškozenému, který uplatnil nárok na 

náhradu škody.  Tehdejší právní úprava ale výslovně zakotvovala pravidlo, které 

je dnes dovozováno toliko judikaturou, že pokud samosoudce v důsledku včas 

podaného odporu rozhoduje v hlavním líčení, nesmí obviněnému uložit přísnější 

trest, než jaký uložil trestním příkazem, ledaže by se skutkový stav na základě 

dokazování podstatně změnil. 119 

Jak je ze shora uvedeného patrno, „institut trestního příkazu byl původně 

koncipován jako způsob rozhodnutí v řízení o jednoduchých věcech, kde 

obviněný svou vinu doznával. Podle záměru tehdejšího zákonodárce takovými 

kauzami měly být skutky označované jako přečiny podle zák. č. 150/1969 Sb., o 

přečinech (přečinem podle tehdejší úpravy byl zaviněný, pro společnost 

nebezpečný čin, jehož znaky byly uvedeny v zákoně o přečinech a jenž 

nedosahoval stupně společenské nebezpečnosti trestného činu, např. méně 

závažné krádeže, zpronevěry apod. - § 1 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb., o 

přečinech). Přečiny byly vyjmenovány v ustanovení § 2 až § 12 zákona o 

přečinech, a tak trestním příkazem bylo možné rozhodovat celkem o jedenácti 

přečinech, tedy velmi omezeném okruhu soudně trestních deliktů (ve srovnání se 

současnou právní úpravou). Trestním příkazem měli být trestáni pachatelé 

                                                           
119 V podrobnostech k uvedené aktuální judikatuře viz kapitola 2.4. 
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dosud netrestaní, na které měla dostatečně výchovně působit již skutečnost, že je 

proti nim vedeno trestní stíhání.“ 120 

3.3. Vývoj polistopadové právní úpravy 

Novelou trestního řádu č. 178/1990 Sb., s účinností ke dni 30.6.1990, byl institut 

trestního příkazu dočasně zrušen, 121 neboť všeobecně převládl názor, že je 

„odporující některým zásadám trestního řízení (např. zásadě obžalovací, 

volného hodnocení důkazů, ústnosti a bezprostřednosti, zásadě veřejnosti a 

pochopitelně i právu obviněného osobně se účastnit projednání své věci v řízení 

před soudem, což výrazně oslabuje právo obviněného na obhajobu.“ 122 Za 

bezpochyby zmínění hodnou zajímavost lze považovat skutečnost, že návrh 

novely zrušení trestního příkazu původně vůbec nepředpokládal a „příslušná 

změna nastala až v průběhu legislativního procesu.“ 123 

Trestní příkaz byl do trestního řádu znovu zaveden novelou č. 292/1993 Sb., 

s účinností ke dni 1.1.1994. Důvodem toho patrně bylo, že se „celou touto 

novelizací prolínala snaha o zrychlení trestního řízení.“, jak uvedl jeden 

z tvůrců této novely, Pavel Kučera. 124 Z důvodové zprávy se k znovu zavedení 

institutu trestního příkazu podává, že se tak stalo „v souladu s právními 

úpravami většiny evropských států i doporučeními Rady Evropy.“ 125 Možnost 

rozhodování trestním příkazem bez nařízení veřejného hlavního líčení nachází 

oporu konkrétně v Doporučení Rady Evropy č. R(87)18 přijatého Výborem 

ministrů Rady Evropy ze dne 17.9.1987, který mimo jiné předpokládá a 

                                                           
120 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. K uvedenému srov. také obdobně: COUFAL, Petr. Problémy spojené 

s případným užitím zásady oportunity v rekodifikovaném českém trestním procesu. Trestní 

právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1998, č. 5 
121 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569 
122 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
123 RŮŽIČKA, Miroslav. PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní řízení 

v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 219 
124 HAVLÍČEK, Karel. Rozhovor s JUDr. Pavlem Kučerou, místopředsedou Nejvyššího soudu 

České republiky. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 2001, č. 9 
125 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/1993 Sb., dostupný (online) z http://www.psp.cz/eknih/ 

1993ps/tisky/t0535_04.htm (citováno dne 10.4.2019) 

http://www.psp.cz/eknih/
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doporučuje „zjednodušené řízení v méně závažných věcech vzhledem 

k okolnostem případu (tj. písemné řízení provedené soudním orgánem bez 

ústního jednání a končící rozhodnutím podobným rozsudku, jakým je např. 

trestní příkaz.“ 126 

Znovu zavedená právní úprava institutu trestního příkazu byla z velké části 

podobná té z roku 1973. S trochou nadsázky by šlo říci, že byla toliko nezbytně 

upravena pro potřeby společnosti nového demokratického a právního státu. 

Jediný podstatnější rozdíl spočíval v tom, že k rozhodnutí samosoudce trestním 

příkazem již zákon nevyžadoval doznání obviněného ani předchozí souhlas, 

resp. návrh státního zástupce. Po této novele zákon toliko požadoval, aby byl 

skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Důvodová zpráva uvádí, 

že v důsledku nevyžadování předchozího souhlasného stanoviska státního 

zástupce, „se na další řízení v případě podání odporu nevztahuje princip zákazu 

reformace in peius.“ 127 Trestním příkazem bylo možno ukládat (i nepodmíněný) 

trest odnětí svobody do jednoho roku, 128 trest zákazu činnosti do pěti let, 

peněžitý trest a trest propadnutí věci.  

„Oproti úpravě účinné před dnem 1.7.1990 také přicházelo v úvahu rozhodnout 

trestním příkazem i o nároku na náhradu škody; poškozenému, který uplatnil 

uvedený nárok, se trestní příkaz doručoval.“ 129 Nárok na náhradu škody bylo 

přirozeně nezbytné uplatnit ještě před vydáním trestního příkazu. 130 „Novela 

trestního řádu z roku 1993 umožnila o náhradě škody rozhodovat také trestním 

příkazem, pokud byl nárok na její náhradu řádně uplatněn (§ 314f odst. 1 písm. 

                                                           
126 Srov. RŮŽIČKA, Miroslav. PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní 

řízení v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 47. K uvedenému srov. také: 

BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Trestněprávní alternativy v právních nástrojích OSN a Rady Evropy, 

in Cofola 2011. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané právnickou fakultou 

Masarykovy univerzity 29.4.-1.5.2011 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2011  
127 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/1993 Sb., dostupný (online) z http://www.psp.cz/eknih/ 

1993ps/tisky/t0535_04.htm (citováno dne 10.4.2019) 
128 Srov. také např.: HAVLÍČEK, Karel. Rozhovor s JUDr. Pavlem Kučerou, místopředsedou 

Nejvyššího soudu České republiky. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 2001, č. 9 
129 Srov. RŮŽIČKA, Miroslav. PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní 

řízení v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 219 
130 Srov. LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v československém trestním řízení a rozhodování o 

náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1994, s. 81 

http://www.psp.cz/eknih/
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e) tr. řádu), a to nejen odkazujícím výrokem podle § 229 odst. 1, 2 tr. řádu, ale 

také výrokem, kterým soud přizná nárok na náhradu škody poškozeného (§ 228 

tr. řádu).“ 131 Procesní postavení poškozeného se tak oproti minulé právní 

úpravě rozhodování trestním příkazem částečně zlepšilo, nicméně „právo podat 

odpor proti němu mu ovšem nepříslušelo“ 132 a nepřísluší mu dodnes. 133  

Jiří Jelínek přitom již v roce 1998 publikoval názor, že „je jen škoda, že 

zákonodárce nevyužil jednoduché a snadno uskutečnitelné možnosti nabízené 

novelizací trestního řádu z roku 1993, anebo z roku 1995 a nedal poškozenému 

možnost podat odpor proti trestnímu příkazu. Pro daný případ považoval za 

potřebnou alespoň takovou úpravu, podle které by poškozený, kterému soud 

přiznal nárok na náhradu škody trestním příkazem, mohl podat odpor proti 

výroku o náhradě škody, kterým byla poškozenému škoda přiznána (§ 228 

trestního řádu). Podání odporu by mělo takové účinky, že v trestním příkazu by 

se ze zákona rušil výrok o náhradě škody. Pokud by soud sám nerozhodl o 

náhradě škody, odkázal by usnesením poškozeného na řízení ve věcech 

občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným orgánem. Samosoudce 

by mohl sám o náhradě škody rozhodovat tak, že by pouze změnil výrok o 

náhradě škody v trestním příkazu.“ 134 

Trestní příkaz měl rovněž povahu odsuzujícího rozsudku a účinky spojené 

s vyhlášením rozsudku nastávaly doručením trestního příkazu obviněnému. 

Doručoval se obviněnému (případně obhájci), poškozenému, který uplatnil 

nárok na náhradu škody a státnímu zástupci. Opravným prostředkem byl odpor, 

který byli do osmi dnů od doručení trestního příkazu oprávnění podat obviněný 

(případně osoby oprávněné podat za obviněného odvolání a jeho jménem i 

                                                           
131 Srov. JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, s. 81 
132 Srov. RŮŽIČKA, Miroslav. PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní 

řízení v České republice. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 219 
133 Srov. také dobovou odbornou literaturu: LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v československém 

trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti, 1994, s. 23, s. 39, s. 55 a s. 126-127. Srov. také: JELÍNEK, Jiří. Poškozený 

v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, s. 71 
134 Srov. JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, s. 71 
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obhájce) a státní zástupce, přičemž jeho podání mělo za následek zrušení 

trestního příkazu a nařízení hlavního líčení. Důvodová zpráva uvádí, že díky 

právu obviněného podat proti trestnímu příkazu odpor nelze oprávněně tvrdit, že 

v případě vydání trestního příkazu „je obviněnému upíráno právo na projednání 

věci před soudem.“ 135 

Významné změny institut trestního příkazu prodělal novelou trestního řádu 

č. 265/2001 Sb., s účinností od 1.1.2002. „Jednak zákon výslovně připustil 

rozhodnout trestním příkazem i v případě, že mu předcházelo nikoli standardní, 

nýbrž zkrácené přípravné řízení, jednak se upravila škála trestů. Pro příště 

nebylo možné uložit trestním příkazem nepodmíněný trest odnětí svobody. 136 

Novela zde reagovala na kritizovanou úpravu, která nebyla v souladu 

s obdobnými úpravami v jiných evropských zemích a neodpovídala požadavku 

vzájemné adekvátnosti závažnosti spáchaného činu, podobě řízení o něm a 

ukládané sankce (srov. doporučení Rady Evropy č. R (87) 18 ohledně 

zjednodušení trestního řízení). Naproti tomu trestním příkazem je možno uložit 

trest vyhoštění a trest zákazu pobytu, v obou případech v maximální výměře do 

pěti let.“ 137 Důvodová zpráva k rozšíření okruhu trestů, které lze trestním 

příkazem ukládat uvádí, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se trestní příkaz 

v praxi osvědčuje, je proto vhodné rozšířit i výčet trestů nespojených s odnětím 

svobody, které lze trestním příkazem uložit o dva shora uvedené, za 

předpokladu, že jejich výměra nepřevyšuje polovinu trestní sazby. 138 

Výslovným vtělením zákonného svolení rozhodnout trestním příkazem i 

ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení do právní 

úpravy v § 314e odst. 1 trestního řádu „zákonodárce zde vzhledem k tomu, že se 

                                                           
135 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/1993 Sb., dostupný (online) z http://www.psp.cz/eknih/ 

1993ps/tisky/t0535_04.htm (citováno dne 10.4.2019) 
136 Srov. také VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2010, s. 574 nebo STRNADOVÁ, Lucie. Odklony ve světle zákona 

č. 265/2001 Sb. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 2001, č. 11 
137 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569  
138 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. dostupný (online) z http://www.psp.cz/sqw/ 

text/tiskt.sqw?O=3&CT=785&CT1=0 (citováno dne 10.4.2019) 

http://www.psp.cz/eknih/
http://www.psp.cz/sqw/%20text/
http://www.psp.cz/sqw/%20text/
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s vlastním procesním dokazováním ve zjednodušeném řízení počítá až v hlavním 

líčení a trestní příkaz se vydává naopak bez projednání věci v hlavním líčení, 

chtěl zcela zjevně předejít nesprávnému výkladu, že ve zkráceném přípravném 

řízení, které je vlastně celé prováděno v rámci postupu před zahájením trestního 

stíhání, nejsou opatřeny „důkazy v procesní podobě“ a že tedy skutkový stav 

není či nemůže být jimi spolehlivým způsobem prokázán.“ 139 

Uvedenou novelou byla do trestního řádu doplněna i obsahovaná náležitost 

trestního příkazu v podobě „poučení o právu podat odpor, které musí obsahovat 

upozornění, že v případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na 

projednání věci v hlavním líčení.“ 140 K uvedenému viz také § 314f odst. 1 písm. 

f) trestního řádu.  

Další významná změna provedená touto novelou spočívá v umožnění vzdát se 

po doručení trestního příkazu práva podat odpor. Tato výslovná právní úprava 

v § 314g odst. 1 reflektovala již dosavadně realizovanou a osvědčenou praxi 

soudů. 141 Naproti tomu byla zcela vypuštěna právní úprava možnosti vzít odpor 

zpět, neboť se dospělo (dle názoru autora této práce k ne zcela šťastnému) 

závěru, že postrádala smyslu vzhledem k tomu, že se podáním odporu trestní 

příkaz ze zákona ruší. 142  

Vývoj moderní právní úpravy institutu trestního příkazu pokračoval novelou 

trestního řádu č. 41/2009 Sb., 143 kterou „byla doplněna škála trestů o tresty 

domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 

U trestu obecně prospěšných prací byla pak touto novelou také doplněna 

                                                           
139 Srov. ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 633 
140 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. dostupný (online) z http://www.psp.cz/sqw/ 

text/tiskt.sqw?O=3&CT=785&CT1=0 (citováno dne 10.4.2019). K uvedenému srov. také: 

STRNADOVÁ, Lucie. Odklony ve světle zákona č. 265/2001 Sb. Trestní právo. Praha: 

Nakladatelství ORAC, s.r.o., 2001, č. 11 
141 V podrobnostech srov také: STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek 

trestního práva. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
142 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. dostupný (online) z http://www.psp.cz/sqw/ 

text/tiskt.sqw?O=3&CT=785&CT1=0 (citováno dne 10.4.2019) 
143 Přijatá v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného a přijetím nového trestního 

zákoníku. 

http://www.psp.cz/sqw/%20text/
http://www.psp.cz/sqw/%20text/
http://www.psp.cz/sqw/%20text/
http://www.psp.cz/sqw/%20text/
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povinnost samosoudce vyžádat si před vydáním trestního příkazu zprávu 

probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu a o 

zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uložení 

tohoto druhu trestu; trest obecně prospěšných prací se pak ukládá s přihlédnutím 

k této zprávě.“ 144 

Z důvodové zprávy se k trestu domácího vězení podává, že „vzhledem k povaze 

trestu domácího vězení jako typicky alternativního trestu není důvod, aby ho 

nebylo možno ukládat trestním příkazem, pokud jsou pro vydání trestního 

příkazu splněny podmínky. 145 Zároveň se podobně jako je tomu u trestů zákazu 

činnosti nebo zákazu pobytu omezuje výměra tohoto trestu, pokud je ukládán 

trestním příkazem, na maximálně jeden rok, což je polovina celkové možné 

výměry (§ 60 odst. 1 trestního zákoníku).“ K trestu obecně prospěšných prací 

důvodová zpráva uvádí, že „vzhledem k tomu, že se trest obecně prospěšných 

prací ukládá trestním příkazem často, aniž by byly splněny podmínky nyní 

stanovené v § 63 trestního zákoníku, byla přijata úprava, podle které může být 

trest obecně prospěšných prací trestním příkazem uložen pouze po předchozím 

vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu 

tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska 

obviněného k uložení tohoto druhu trestu.“ 146 Vzhledem k tomu, že byl okruh 

trestů, které lze ukládat trestním příkazem rozšířen o trest domácího vězení, 

logicky byla tato skutečnost reflektována i pro případy, kdy je trestním příkazem 

vedle trestu domácího vězení ukládán taktéž i peněžitý trest a výslovně 

stanovuje, že v takovém případě „souhrn náhradních trestů ukládaných 

v souvislosti s těmito tresty nesmí přesahovat jeden rok.“ 147 

                                                           
144 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569 
145 Srov také: NAVRÁTILOVÁ, Jana. Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. Praha: Česká 

advokátní komora, 2009, č. 10 
146 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 41/2009 Sb. dostupný (online) z http://www.psp.cz/sqw/ 

text/tiskt.sqw?O=5&CT=411&CT1=0 (citováno dne 10.4.2019) 
147 Srov. tamtéž 

http://www.psp.cz/sqw/
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Zatím poslední novelou dopadající na právní úpravu institutu trestního příkazu 

byla novela trestního řádu č. 193/2012 Sb., kterou „byla doplněna do úpravy 

trestního příkazu u trestu domácího vězení obdobná povinnost samosoudce 

vyžádat si před vydáním trestního příkazu zprávu probačního úředníka 

obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu, včetně stanoviska 

obviněného k uložení tohoto druhu trestu; také trest domácího vězení je pak 

ukládán s přihlédnutím k této zprávě.“ 148  

Důvodová zpráva k této změně trestního řádu ve vztahu k ukládání trestu 

domácího vězení trestním příkazem uvádí, že „podle poznatků praxe se 

osvědčilo omezení uvedené v § 314e odst. 3 trestního řádu zavedené zákonem č. 

41/2009 Sb., které umožňuje uložení trestu obecně prospěšných prací trestním 

příkazem pouze po předchozím šetření Probační a mediační služby. Na základě 

těchto kladných zkušeností Probační a mediační služby se navrhuje stanovit 

obdobné omezení i směrem k trestu domácího vězení. Cílem je vyloučení 

možnosti uložení tohoto druhu trestu v nevhodných případech.“ 149 

Preciznější úpravou možnosti ukládat trestním příkazem trest obecně 

prospěšných prací a trest domácího vězení, která byla zavedena dvěma posledně 

rozebíranými novelami trestního řádu, měla za cíl především „zabránit 

nesprávné praktické aplikaci daného ustanovení a ukládání uvedených trestů tzv. 

„od stolu,“ na základě spisu, aniž by samosoudce obviněného alespoň jednou 

viděl).“ 150 

3.4. Shrnutí  

Jak je se shora uvedeného patrno, vývoj právní úpravy trestního příkazu na 

území České republiky byl vskutku turbulentní. Bez nadsázky lze říci, že snad o 

žádném procesním institutu českého trestního práva neplatí víc lidové rčení „ode 

                                                           
148 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3569 
149 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb. dostupný (online) z http://www.psp.cz/sqw/ 

text/tiskt.sqw?O=6&CT=510&CT1=0 (citováno dne 14.7.2019) 
150 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 

http://www.psp.cz/sqw/
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zdi ke zdi.“ Prošel obdobími, kdy byl odbornou veřejností s nadšením přijímán. 

Zažil doby, kdy byl zcela zavrhován jako základním právním principům a 

demokratickým zásadám odporující „paskvil,“ který je v českém právním řádu 

neakceptovatelný. 151  

Následující kapitola bude věnována popisu aktuálně účinné právní úpravě 

trestního příkazu. Autor této práce doufá, že po jejím přečtení čtenář dospěje ke 

stejnému závěru o tom, že se právní úprava trestního příkazu (s výjimkou dílčích 

nedostatků, na kterých lze pochopitelné dále de lege ferenda pracovat) ustálila 

v podobě institutu, který ve vhodných, zákonem vymezených trestních věcech, 

představuje efektivní, účinný, se základními právními principy a ústavními 

normami konformní, moderní a demokratický nástroj boje s trestnou činností.  

Svým potenciálem rychlého, avšak spravedlivého a právo na obhajobu 

respektujícího řešení trestních věcí, si v trestním řádu bezpochyby vydobyl svoje 

pevné a zasloužené místo mezi rozhodnutími, kterými se meritorně rozhoduje 

v trestním řízení.  

                                                           
151 Obdobně o historickém vývoji právní úpravy trestního příkazu uvažuje i Lumír Crha: CRHA, 

Lumír. K právní moci trestního příkazu. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 

1997, č. 10 
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4. Současná právní úprava 

4.1. Obecná charakteristika  

Současnou právní úpravu trestního příkazu nalézáme v Hlavě dvacáté v Oddílu 

pátém, konkrétně v § 314e až § 314g trestního řádu. Zákonodárce tak zařadil 

trestní příkaz mezi tzv. zvláštní způsoby řízení. „Zvláštním způsobem (trestního) 

řízení označujeme zákonodárcem předvídaný a upravený procesní postup, 

ve kterém se otázka trestního procesu řeší způsobem zvláštním, podstatně 

odlišným od řízení typického pro daný trestně procesní systém.“ 152 Zdeněk 

Sovák například považuje možnost samosoudce meritorně rozhodnout trestním 

příkazem bez nařízení hlavního líčení za „zvlášť závažnou odchylku od 

obecného způsobu trestního řízení.“ 153 

Trestní příkaz tak řadíme mezi procesněprávní alternativy k standardnímu 

průběhu trestního řízení. Bez ohledu na shora rozebírané úvahy o specifikách 

trestního příkazu jako alternativního řešení trestních věcí, se lze plně ztotožnit 

se závěrem, že „zvláštnosti trestního příkazu jako zvláštního druhu řízení, resp. 

rozhodnutí je, že soud nerozhoduje trestním příkazem na základě důkazů před 

ním provedených v hlavním líčení, ale že rozhoduje bez projednání věci 

v hlavním líčení na základě důkazů a informací opatřených v předsoudním 

stádiu trestního řízení, resp. v řízení před soudem, a nacházejících se ve spise, 

ovšem bez veřejného projednání věci v hlavním líčení.“ 154 

Rozhodnutí trestním příkazem lze považovat za formu zkráceného, 

zjednodušeného, formalizovaného a písemného řízení, které umožňuje soudu při 

projednávání typově méně závažné trestné činnosti uznat obviněného vinným 

bez nutnosti provádění dokazování v hlavním líčení. „V obecné rovině lze trestní 

                                                           
152 Srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří 

(ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Praha: Linde, 2015 
153 Srov. SOVÁK, Zdeněk. Zvláštní způsoby řízení v aktuálním trestním řádu. Trestní právo. 

Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1999, č. 1 
154 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
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příkaz označit za rozhodnutí, kterým soud nabízí na podkladě svého vyhodnocení 

spisového materiálu zainteresovaným osobám vyřešení věci o nízké typové 

závažnosti, a to bez jejího veřejného projednání před soudem. Pokud tyto osoby 

trestní příkaz, byť mlčky, přijmou, nabydou výroky v něm obsažené právní 

moci.“ 155 Právě nutnost alespoň konkludentní akceptace trestního příkazu 

zainteresovanými stranami zaručuje dodržení práva obviněných na spravedlivý 

proces a uplatnění řádné obhajoby. Z pohledu státního zástupce pak tato 

podmínka zabraňuje svévolnému rozhodnutí soudu v trestní věci, které by 

neodpovídalo společenské škodlivosti projednávaného trestného činu.  

Svou povahou je trestní příkaz ve své podstatě jakýmsi mezistupněm mezi 

přípravným řízením a hlavním líčením. Za splnění zákonem předepsaných 

podmínek umožňuje samosoudci rozhodnout o vině a trestu bez nařízení a 

provedení hlavního líčení. Rozhodně se však nejedná o obligatorní stádium 

trestního řízení. „Trestní příkaz je fakultativním vyřízením věci v trestním řízení, 

na které obviněný nemá nárok.“ 156 Vždy tedy bude individualizovaně záviset 

na posouzení věci samosoudcem a jeho zhodnocení, zda je v konkrétním případě 

vhodné rozhodnout trestním příkazem či nikoli.  

Hlavním smyslem a účelem právní úpravy trestního příkazu je bezesporu 

urychlení trestního procesu při projednávání typově méně závažné trestné 

činnosti a uvolnění sil trestní justice pro řešení závažnějších trestních věcí. 

Trestní příkaz je tak projevem zásady „hospodárnosti trestního řízení“, dle které 

„by měl soud volit ten postup, který vede co nejrychleji k věcně správnému a 

spravedlivému rozhodnutí.“ 157 S uvedenou úvahou plně koresponduje stávající 

právní úprava, která rozhodování trestním příkazem svěřila řízení před 

samosoudcem, tedy na řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest 

                                                           
155 Srov. ŠELLENG, Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, č. 5 
156 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
157 Srov. SOTOLÁŘ, Alexandr. PÚRY. František, ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních 

věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 18 
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odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. „Trestní příkaz může 

vydat samosoudce, je tedy jedním z institutů typických pro řízení před 

samosoudcem, jimž se má urychlit a zjednodušit průběh trestního stíhání o 

typově méně závažných trestných činech.“ 158 Lze uzavřít, že řízení před 

samosoudcem nemusí vždy skončit vydáním trestního příkazu (jak shora 

uvedeno, trestní příkaz je fakultativním alternativním řešením trestní věci, na 

které obviněný nemá právní nárok), avšak trestní příkaz není možné vydat, 

pokud se nevede řízení před samosoudcem.  

Jak již bylo shora uvedeno, trestní příkaz ve své podstatě představuje jakýsi 

mezistupeň mezi přípravným řízením a hlavním líčením, tedy určitou formu 

soudem fakultativně nabídnuté konkludentní dohody, která za předpokladu 

souhlasu, resp. „neodporu“ obviněného i státního zástupce umožňuje 

pravomocně rozhodnout v meritu věci bez nutnosti nařízení a provedení 

hlavního líčení. Jinými slovy řečeno, pokud státní zástupce ani obviněný nepodá 

proti trestnímu příkazu odpor, trestní příkaz nabyde právní moci a má povahu 

odsuzujícího rozsudku. „Povahou odsuzujícího rozsudku se rozumí v případě 

nabytí právní moci vykonatelnost trestů a náhrady škody, nemajetkové újmy 

nebo vydání bezdůvodného obohacení (§ 139 trestního řádu), povinnost 

k náhradě nákladů trestního řízení (§ 152 trestního řádu), zápis odsouzení do 

rejstříku trestů (zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů) a vytvoření překážky 

věci rozsouzené [§ 11 odst. 1 písm. f)].“ 159 Povaha trestního příkazu jako 

odsuzujícího rozsudku nemá význam pouze pro obviněného, ale i pro 

poškozeného, byť tento není zákonem nadán právem podat proti trestnímu 

příkazu odpor a domáhat se tak projednání své věci v hlavním líčení. Pro 

poškozeného má však právní moc trestního příkazu zásadní význam v tom, že 

pokud byl trestním příkazem poškozenému přiznán nárok na náhradu škody, 

                                                           
158 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ. Dagmar, GŘIVNA. Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 443 
159 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL. Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 434 
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nemajetkové újmy nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, stává se 

trestní příkaz po nabytí právní moci i vykonatelným exekučním titulem. 160 

Vzhledem k tomu, že trestním příkazem se v trestním řízení „přeskakuje“ fáze 

hlavního líčení, trestní příkaz se (na rozdíl od rozsudku) nevyhlašuje, ale vydává, 

a nevydává se vůči obžalovanému, ale obviněnému. Je tomu tak proto, že 

„obžalovaným je obviněný po nařízení hlavního líčení (§ 12 odst. 8 trestního 

řádu), tedy nikoli po podání obžaloby, jak se často mylně uvádí. Proto se také 

trestní příkaz vydává proti obviněnému, nikoli proti obžalovanému. Není-li 

podán odpor, stává se právní mocí trestního příkazu z obviněného přímo 

odsouzený, neboť trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku.“ 161  

V současné době se trestní příkaz v justiční praxi těší velké oblibě. Z dostupných 

statistik plyne, že je jím vyřizována téměř polovina všech projednávaných 

trestních věcí. 162 Není tedy sporu o tom, že trestní příkaz je v současné době 

jedním z oblíbených prostředků rychlého vyřízení trestních věcí. 163 Dle názoru 

autora této práce se tak nestalo náhodou, ale ze zákonem stanovených podmínek 

pro vydání trestního příkazu lze dovodit, že zákonodárce měl od počátku zájem 

na širokém rozšíření tohoto alternativního procesněprávního institutu. Podmínky 

pro možnost jeho vydání jsou zákonem předepsány značně široce a nelze, než 

souhlasit s názorem, že „užití trestního příkazu je možné za splnění relativně 

mírných zákonných podmínek u většiny základních skutkových podstat trestných 

činů uvedených v trestním zákoníku.“ 164 Tento přístup zákonodárce lze hodnotit 

kladně, neboť soudům poskytl nástroj pro efektivní boj s trestnou činností, kdy 

jim umožňuje relativně rychle (a přitom za zachování procesních práv 

                                                           
160 Srov. SOTOLÁŘ, Alexandr. PÚRY, František. ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních 

věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 220 až 221 
161 FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 191 
162 Srov. Statistického přehled soudních agend vydávaný Ministerstvem spravedlnosti České 

republiky. Dostupný z: https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html (citováno dne 

10.4.2019) 
163 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
164 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 577 
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obviněných) meritorně řešit široké spektrum méně závažné trestné činnosti a 

šetřit tak síly a kapacity trestní justice pro boj se závažnějšími a společensky 

škodlivějšími trestnými činy.  

4.2. Podmínky vydání trestního příkazu 

Jak již bylo uvedeno shora, trestní příkaz je meritorním rozhodnutím typickým 

pro řízení před samosoudcem. Zákonem vymezena podmínka, že trestní příkaz 

může vydat toliko samosoudce (nikoli senát), znamená, že trestní příkaz může 

být vydán pouze v řízení před samosoudcem. Řízení před samosoudcem je 

upraveno taktéž v Hlavě dvacáté v Oddílu pátém, přičemž paragrafové znění 

jeho právní úpravy bezprostředně předchází ustanovení o trestním příkazu. 

Základní podmínku pro vydání trestního příkazu tak nalézáme v § 314a odst. 1 

trestního řádu, který omezuje možnost vést řízení před samosoudcem na trestné 

činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje pět let. 165 Tato podmínka je zákonem pevně daná a v právní praxi 

není nijak problematická.  

Jiří Jelínek však v rámci úvah de lege ferenda doporučuje a logicky zdůvodňuje, 

aby byla v souladu s doporučením Rady Evropy 2/87/18 o zjednodušení 

trestního řízení omezena možnost vydání trestního příkazu na méně závažné 

trestné činy s tím, že „za optimální z hlediska teoretického lze považovat 

možnost vydat trestní příkaz v řízení o trestných činech, na které zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta (variantně tři 

léta).“ To z důvodu, že „podle současné právní úpravy je možné vydat teoreticky 

vzhledem k trestní sazbě trestní příkaz u čtyř pětin trestných činů“, což ne zcela 

odpovídá „systematickému zařazení rozhodování trestním příkazem mezi 

zvláštní, tj. nestandardní, odchylné způsoby vyřízení věci.“ 166 

                                                           
165 Dle § 314a odst. 2 trestního řádu se však toto ustanovení neužije a řízení před samosoudcem 

není možné vést, jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a dřívější trest byl 

uložen v řízení před senátem. 
166 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. K doporučení Jiřího Jelínka k omezení možnosti vyřídit věc trestním 
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Na rozdíl od právní úpravy platné do 30.6.1990 není podmínkou pro možnost 

rozhodnutí samosoudce trestním příkazem podle § 314e odst. 1 trestního řádu, 

aby se obviněný ke spáchání trestného činu doznal. Trestní příkaz lze vydat i 

v případech, kdy obviněný ve své výpovědi líčí rozhodné skutkové okolnosti 

odlišně, než jak vyplývají z jiných důkazů, anebo když popírá své zavinění. 

Nezbytným předpokladem ovšem i v takových případech je, že skutkový stav je 

spolehlivě prokázán ostatními opatřenými důkazy, které umožňují rozhodnout o 

vině a trestu trestním příkazem i bez konání hlavního líčení. 167 Tuto podmínku 

vydání trestního příkazu výslovně stanovuje § 314e odst. 1 trestního řádu, dle 

kterého samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní 

příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i 

ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.  

Pokud samosoudce nazná, že skutkový stav nebyl v přípravném řízení spolehlivě 

zjištěn a prokázán, nesmí trestní příkaz vydat a je povinen ve věci nařídit hlavní 

líčení, event. podle § 314c odst. 1 ve spojení s § 188 odst. 1 písm. e) trestního 

řádu vrátí věc státnímu zástupci k došetření. Situace, kdy nelze skutkový stav 

považovat za spolehlivě prokázaný, vymezuje judikatura Nejvyššího soudu 

negativně. Jako příklad, kdy skutkový stav z hlediska vydání trestního příkazu 

spolehlivě prokázán opatřenými důkazy není, lze uvést situace, kdy v případě 

trestného činu proti majetku obsahuje výpověď obviněného na straně jedné a 

svědecké výpovědi poškozených na straně druhé rozdílné údaje o výši škody 

způsobené takovým trestným činem. Za této situace je povinností samosoudce 

nařídit hlavní líčení a v jeho rámci vyslechnout obviněného i svědky, kteří jsou 

poškozenými, a popřípadě provést další důkazy tak, aby byla výše škody 

způsobená trestným činem spolehlivě zjištěna. 168 

                                                           
příkazem de lege ferenda srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním 

řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a 

kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
167 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.7.1996, sp.zn. 2 Tzn 121/96 
168 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.5.2001, sp.zn. 5 Tz 74/2001 
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Podmínka k vydání trestního příkazu podle § 314e odst. 1 trestního řádu 

spočívající ve spolehlivém prokázání skutkového stavu dále dle judikatury 

Nejvyššího soudu není splněna například tehdy, jestliže opatřenými důkazy 

nebyla prověřena obhajoba obviněného založená např. na tom, že v době, kdy 

měl spáchat trestný čin, byl pod vlivem léků a neuvědomoval si své jednání, 

nebo že způsobil škodu v podstatně jiném rozsahu, než mu je kladeno za vinu. 

V takovém případě je nezbytné nařídit hlavní líčení a v něm provést i důkazy 

k ověření obhajoby obviněného. 169 

Dále například, má-li znalecký posudek podaný v přípravném řízení zásadní 

význam pro zjištění skutkového stavu věci a obviněný proti němu uplatnil 

relevantní námitky, s nimiž se znalec dosud nevypořádal, není splněna podmínka 

§ 314e odst. 1 trestního řádu, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými 

důkazy, a o podané obžalobě proto nelze rozhodnout trestním příkazem. 

Nepřichází-li v takovém případě v úvahu žádné z rozhodnutí podle § 314c odst. 

1, 2 trestního řádu, samosoudce nařídí o obžalobě hlavní líčení (§ 314d odst. 1 

trestního řádu) a v něm znalce k jeho písemnému posudku za účasti stran 

vyslechne. 170 

Trestním příkazem nelze rozhodnout ani o obžalobě podané na obviněného pro 

trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 trestního 

zákoníku spáchaný při dopravní nehodě, jestliže není zejména znaleckým 

posudkem z oboru dopravy zjištěn způsob a rychlost jízdy obviněného před 

začátkem nehodového děje a v jeho průběhu, mechanismus vzniku poškození 

vozidel a dále příčinná souvislost mezi porušením důležité povinnosti uložené 

podle zákona obviněnému a následkem trestného činu, jímž je smrtelné zranění 

poškozeného. 171 

Konečně a v neposlední řadě je pod pojem spolehlivého zjištění skutkového 

stavu ve vztahu k ustanovení § 314e odst. 1 trestního řádu nutno zahrnout i 

                                                           
169 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.11.2002, sp.zn. 4 Tz 79/2002 
170 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.1.2001, sp.zn. 3 Tz 291/2000 
171 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6.9.2001, sp.zn. 5 Tz 190/2001 
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objasnění okolností, jež mají vzhledem k osobě pachatele význam z hlediska 

stanovení adekvátního druhu trestu a jeho výměry. 172 Např. přesné zjištění a 

označení všech příčin, jež se podílely na vzniku dopravní nehody, z níž vzešlo 

ublížení na zdraví, má stěžejní význam pro posouzení povahy a závažnosti činu, 

jakož i pro posouzení míry zavinění a rozsahu řidičské nekázně obviněného, což 

by v konečné podobě mělo nalézt odraz i v rámci úvah o druhu a výměře trestu. 

Neposkytují-li dosud shromážděné důkazy dostatečný podklad pro uvedené 

zjištění, nelze o podané obžalobě rozhodnout trestním příkazem, protože 

skutkový stav není spolehlivě prokázán. 173 

Obecně vzato, „při řešení otázky, zda využít možnosti bez projednání věci 

v hlavním líčení, vydat trestní příkaz, anebo zda nařídit hlavní líčení, by měl 

samosoudce uvážit, zda rozhodnutí trestním příkazem je v konkrétním případě 

schopné zajistit splnění účelu a úloh trestního řízení jako celku. Při použití 

trestního příkazu se totiž neuplatní některé základní zásady trestního řízení, 

zejména zásada obžalovací, zásada bezprostřednosti a ústnosti, zásada 

veřejnosti, je oslabeno právo obviněného na obhajobu i zásada šetrného 

přístupu k poškozenému. Zvlášť citelná je tato okolnost u zásady veřejnosti, 

neboť přímé výchovné působení soudu může být v některých případech 

nejdůležitějším převýchovným podnětem ve vztahu k obviněnému.“ 174 

Vzhledem k tomu, že trestní příkaz je procesněprávním institutem určeným 

především pro rychlé řešení typově méně závažné trestné činnosti a po novele 

trestního řádu č. 265/2001 Sb., ho lze využívat i pro rozhodování 

ve zjednodušeném řízení po provedení zkráceného přípravného řízení, 

představuje striktně vymezená podmínka, že skutkový stav musí být spolehlivě 

prokázán opatřenými důkazy v právní praxi značnou komplikaci, která bývá 

často na újmu rychlosti a hospodárnosti trestního řízení. Tím se dostává do 

                                                           
172 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13.2.2001, sp.zn. 4 Tz 5/2001 
173 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.5.2001, sp.zn. 4 Tz 86/2001 
174 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
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přímého rozporu s hlavním smyslem právní úpravy trestního příkazu, kterého 

účelem je právě rychlé a efektivní řešení typově méně závažné trestné činnosti.  

V rámci úvah de lege ferenda proto Jiří Jelínek a Pavel Vantuch navrhují změnu 

zákonné dikce ustanovení § 314e odst. 1 trestního řádu, aby znělo tak, že: 

„Samosoudce může bez projednání věcí v hlavním líčení vydat trestní příkaz, 

jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy nebo záznamy 

(informacemi) zachycenými v úředních záznamech a protokolech o úkonech. A 

to i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.“ 175 To 

z důvodu, že dle stávající právní úpravy „samosoudce může rozhodovat při 

vydání trestního příkazu na základě opatřených důkazů jen tehdy, jestliže se koná 

rozšířené přípravné řízení, (které se ovšem typicky o méně závažných trestných 

činech nekoná), anebo v některých případech i standardní přípravné řízení. 

Ve zkráceném přípravném řízení ovšem samosoudce rozhoduje nikoliv na 

základě opatřených důkazů, ale na základě spisového materiálů, který byl 

předložen spolu s návrhem na potrestání, jímž se zahajuje trestní stíhání, nikoli 

na základě důkazů, které se ve zkráceném přípravném řízení vůbec 

neprovádějí.“ 176 177 Navrhovaná právní úprava by odstranila shora popsaný 

problém praktické aplikace trestního příkazu a konečně by zesouladila zákonem 

předepsané podmínky pro vydání trestního příkazu s novelou trestního řádu 

č. 265/2001 Sb., kterou bylo umožněno rozhodovat trestním příkazem i po 

zkráceném přípravném řízení. 178  

Samosoudce může trestním příkazem rozhodnout i v řízení proti právnickým 

osobám. 179 „Lze jej vydat také v řízení proti obviněnému, který je ve vazbě nebo 

                                                           
175 Srov. VANTUCH, Pavel. Trestní příkaz, podmínky pro jeho vydání a možnosti obhajoby. 

Trestní právo č. 7-8/2013. Citováno prostřednictvím: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes 

a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
176 Srov. tamtéž. V podrobnostech srov. také VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. 

doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 573 
177 K úpravě podmínek, za kterých lze vydat trestní příkaz srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní 

příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních 

věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
178 Viz níže 
179 Srov. např. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání 

podle stavu k 1.3.2018. Praha: Leges,2016, s.460 
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ve výkonu trestu odnětí svobody. Takový obviněný musí mít obhájce již v řízení 

o vydání trestního příkazu, jež je součástí řízení před samosoudcem.“ 180 „Je-li 

vedeno řízení proti několika obviněným, například je podána obžaloba na více 

obviněných, není vyloučeno vydat trestní příkaz jen na některého z nich anebo 

jen pro některý skutek jednoho obviněného.“ 181 

Trestní řád vymezuje podmínky vydání trestního příkazu i negativně, když 

v § 314e odst. 6 výslovně uvádí, že trestní příkaz nelze vydat: 

a) v řízení proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena, 

b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření, 

c) jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí trest 

byl uložen rozsudkem. 

Důvodová zpráva k novele trestního řádu č. 292/1993 Sb., kterou byl do českého 

právního řádu znovu zaveden institut trestního příkazu, uvádí, že výjimky, kdy 

nelze vydat trestní příkaz „jsou odůvodněny zpravidla sníženou schopností 

obviněného náležitě se hájit.“ 182 Toto zdůvodnění platí přirozeně pouze pro 

první dvě negativně vymezené podmínky, neboť nemožnost ukládání 

souhrnného nebo společného trestu (když předchozí trest byl uložen rozsudkem) 

trestním příkazem lze touto skutečností odůvodnit stěží. Toto omezení vychází 

spíš z alternativní povahy trestního příkazu, kdy zákonodárce patrně neměl 

zájem na tom, aby mohly být trestními příkazy rušeny rozsudky vyhlášené po 

řádně provedeném hlavním líčení.  

S přihlédnutím ke skutečnosti, že je ustanovením § 314e odst. 6 písm. b) 

trestního řádu zapovězena možnost vydání trestního příkazu za situace, kdy jím 

má být rozhodováno o ochranném opatření, začaly v justiční praxi vznikat 

                                                           
180 Srov. č. 1/1975 Sb. rozh. tr. Citováno prostřednictvím: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, 

dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
181 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
182 Důvodová zp ráva k zákonu č. 292/1993 Sb., dostupný (online) z 

http://www.psp.cz/eknih/1993 ps/tisky/t0535_04.htm (citováno dne 14.7.2018) 
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poněkud paradoxní situace, které se dostávají do příkrého rozporu s hlavním 

smyslem a účelem trestního příkazu, tj. do rozporu se zásadou rychlosti a 

hospodárnosti trestního řízení. Co dělat v situaci, kdy jsou splněny veškeré 

zákonem předpokládané podmínky pro to, aby bylo o vině, trestu a náhradě 

škody pravomocně rozhodnuto trestním příkazem, avšak ve věci je potřebné a 

účelné uložit také ochranné opatření. Je za takové situace možné meritorně 

rozhodnout trestním příkazem, anebo je s ohledem na podmínku uvedenou 

v § 314e odst. 6 písm. b) trestního řádu nutno pouze kvůli vhodnosti uložení 

ochranného opatření nařídit a provést celé hlavní líčení zakončené vyhlášením 

rozsudku? Právní praxe se ustálila na následujícím řešení této výkladově sporné 

situace: „Pokud obžaloba státního zástupce obsahuje návrh na uložení 

ochranného opatření, může soud rozhodnout trestním příkazem o vině a uložit 

obviněnému trest. Teprve poté, co trestní příkaz nabude právní moci, může 

ve věci nařídit veřejné zasedání k rozhodnutí o ochranném opatření.“ 183 

Další negativně vymezenou podmínku pro možnost vydání trestního příkazu 

obsahuje ustanovení § 63 zákona č. 218/2003 Sb., zákona o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), dle kterého trestní 

příkaz nelze vydat ani v řízení ve věci mladistvého, který nedovršil osmnácti let 

věku. 184 Z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže se k tomuto ustanovení podává, že „Platná právní úprava trestního 

příkazu, jehož vydání je podle § 314e odst. 4 písm. a) trestního řádu vyloučeno 

v řízení proti mladistvému, který v době jeho vydání nedovršil osmnácti let věku, 

bude prohloubena tím, že trestní příkaz nebude možno vydat v řízení proti 

mladistvému ani v případě, jestliže v době jeho vydání již dovršil osmnáctý rok 

věku, neboť rozhodující tu je, že se vede řízení proti mladistvému, vůči němuž je 

třeba především vykonávat potřebná výchovná opatření a volit zvláštní způsoby 

                                                           
183 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
184 Srov. také: JELÍNEK, Jiří. Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním řízení. Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2003, č. 11-12 
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řízení. Navíc platná úprava vede v praxi někdy k tomu, že s rozhodnutím ve věci 

je otáleno až do doby, kdy mladistvý dovrší osmnáct let, aby ve věci mohl být 

vydán trestní příkaz.“ 185 

S ohledem na dikci ustanovení § 73 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, však toto omezení na druhou stranu neplatí v případech řízení o 

proviněních, která obviněný spáchal jednak před dovršením osmnáctého roku, 

jednak po jeho dovršení, jestliže trestní zákoník na čin spáchaný po dovršení 

osmnáctého roku stanoví trest stejný nebo přísnější, nebo bylo-li zahájeno trestní 

stíhání až po dovršení devatenáctého roku mladistvého. 

Zobecňujíc lze konstatovat, že důvodem omezení možnosti vydat trestní příkaz 

ve vztahu k mladistvým je společenský zájem, „aby byl výchovný vliv řízení na 

mladistvého co nejúčinnější, a aby mladistvý měl zaručeno právo na obhajobu 

v rámci spravedlivého řízení.“ 186 Nadto, jak správně konstatuje Jiří Jelínek, 

„trestní příkaz koliduje hned s několika základními zásadami trestního řízení, a 

je proto správné, že zákonodárce jeho použití omezuje, byť i jen v řízení 

ve věcech mladistvých.“ 187 

Dle názoru autora této práce by se možnost rozhodování trestním příkazem 

v trestních věcech mladistvých dostávala především do rozporu s § 1 odst. 2 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Tímto ustanovením je vymezen účel 

tohoto zákona tak, že projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti 

mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu 

dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání 

protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho 

schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl 

                                                           
185 Citováno prostřednictvím: JELÍNEK, Jiří. Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním 

řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2003, č. 11-12 
186 Srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 773 
187 Srov. JELÍNEK, Jiří. Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním řízení. Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2003, č. 11-12 
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k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, 

aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů. 

Z citovaného ustanovení je patrné, že hlavním účelem zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže je výchovně preventivní působení na pachatele mladšího 

osmnácti let. Jedním z nejdůležitějších výchovných aspektů trestního řízení 

přitom neodmyslitelně je samotné projednání trestní věci, kterého se mladiství 

pachatel musí zúčastnit. S přihlédnutím ke škále trestů, které lze trestním 

příkazem ukládat (zejména pak po zohlednění zmírnění sazeb a výměr 

jednotlivých trestních opatření daného příslušnými ustanoveními zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže 188) lze uzavřít, že by v případě rozhodování 

trestním příkazem ve věcech mladistvých pachatelů byl výchovný účinek 

trestního řízení zeslaben natolik, že by prakticky vymizel. Trestní stíhání 

mladistvého by se pak zredukovalo na výslech v přípravném řízení před 

policejním orgánem a doručení trestního příkazu.  

Jaký výchovný účinek by takový trestní příkaz vůbec mohl mít? Pokud by 

trestním příkazem bylo mladistvému uloženo podmíněné odsouzení, tak 

absolutně žádný. Mladistvý by jednou vypověděl před policejním orgánem a 

s odstupem několika měsíců by mu byl bez jakéhokoli vysvětlení doručen trestní 

příkaz s podmíněným odsouzením, který by neobsahoval ani sebemenší 

odůvodnění daného rozhodnutí. Mladistvý odsouzený by tak s ohledem na míru 

svého psychosociálního rozvoje takový trestní příkaz mohl považovat pouze za 

jakousi „korespondenci“ ze strany soudu, kterou by nadto dost pravděpodobně 

nesprávně interpretoval jako signál, že se vlastně nic nestalo, vždyť vlastně 

potrestán ani nebyl. Pozorný čtenář by mohl namítnout, že popsaná situace se 

však zásadně neliší od aplikace procesních odklonů, které jsou ve věcech 

mladistvých pachatelů nejenom přípustné, ale považují se za vhodné a žádané 

řešení jejich trestních věcí. S takovou námitkou se však autor této práce 

neztotožňuje. Při uplatnění procesních odklonů je výchovný účinek zajištěn tím, 

                                                           
188 Srov. ustanovení §§ 26 až 33 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
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že předpokladem jejich aplikace je snaha mladistvého o smíření s obětí, náhrada 

škody, projevení lítosti a vůli po vlastní nápravě. Jinými slovy a obecněji řečeno, 

mladistvý se musí svému provinění postavit čelem, převzít odpovědnost za své 

nepatřičné počínání a aktivně se alespoň pokusit odstranit škodlivé následky, 

které způsobil. Nic z toho by ale při uložení podmíněného odsouzení trestním 

příkazem splnit nemusel.  

Ještě horší situace by snad nastala, kdyby bylo mladistvému uloženo např. trestní 

opatření obecně prospěšných prací, domácího vězení nebo peněžité opatření. Jen 

stěží lze do důsledků domyslet, jak moc negativní vliv by mělo na další rozvoj 

osobnosti mladistvého, pokud by byl bez jakéhokoli výchovného vysvětlení 

soudu podroben trestnímu opatření, které by (bez toho, aby mu byl při projednání 

věci objasněn jeho důvod) mohl logicky vnímat jako křivdu a nespravedlnost. 

To by k nápravě mladistvého pachatele vedlo jen stěží, neboť lze naopak 

předpokládat, že taková sankce by právě naopak jen prohloubila jeho neúctu 

ke společenským pravidlům a autoritám.  

S ohledem na shora uvedené úvahy se i autor této práce kloní k závěru, že 

zákonodárce postupoval správně, když zcela zapověděl možnost rozhodovat 

trestním příkazem v trestních věcech mladistvých.  

Trestní příkaz dále nelze vydat po zahájení hlavního líčení. 189 Trestní řád však 

takové omezení výslovně nestanovuje. Jiří Jelínek proto de lege ferenda 

doporučuje v zájmu odstranění pochybností, aby „v trestním řádu bylo výslovně 

stanoveno, že po zahájení hlavního líčení již není možné věc vyřídit trestním 

příkazem. 190 Pavel Vantuch připouští vydání trestního příkazu „i po nařízení 

hlavního líčení, avšak nejpozději do jeho zahájení.“ 191 Autor této práce si však 

                                                           
189 Srov. č. 4/75 Sb. rozh. tr. Citováno prostřednictvím: FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. 

GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 527 
190 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. Srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním 

řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a 

kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
191 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 574 
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dovolí oponovat, neboť má zato, že se tato úvaha dostává do rozporu s § 314e 

odst. 1 trestního řádu, dle kterého samosoudce může bez projednání věci 

v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě 

prokázán opatřenými důkazy. Pokud se samosoudce rozhodl hlavní líčení 

nařídit, patrně po prostudování spisu naznal, že skutkový stav spolehlivě 

prokázán není, tudíž není ani na místě věc meritorně vyřídit trestním příkazem. 

Autor této práce zastává názor, že není souladné s právem na spravedlivý proces, 

aby si samosoudce po nařízení hlavního líčení takto závažnou skutečnost 

jednoduše rozmyslel, nařízené hlavní líčení zrušil a vydal trestní příkaz. Autor 

této práce proto tedy de lege ferenda navrhuje ještě striktnější úpravu, aby bylo 

v trestním řádu výslovně stanoveno, že trestní příkaz nelze vydat, pokud již 

samosoudce nařídil ve věci hlavní líčení.  

4.3. Trestní příkaz a zjednodušené řízení 

Jak již bylo shora několikrát naznačeno, trestní příkaz je možné vydat i 

ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení, které bylo 

do českého trestního práva zavedeno novelou trestního řádu provedenou 

zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1.1.2002. 192 „Charakterizujícím rysem 

zkráceného přípravného řízení je skutečnost, že této fázi trestního řízení dosud 

není vůči určité osobě zahájeno trestní stíhání. Taková osoba proto není stíhána 

jako obviněný a je stále v pozici podezřelého.“ 193 

Zkrácené přípravné řízení se koná o trestných činech, o nichž přísluší konat 

řízení v prvním stupni okresnímu soudu, a na které zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže podezřelý byl přistižen 

při činu nebo bezprostředně poté, nebo v průběhu prověřování trestního 

oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, 

jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude 

                                                           
192 Srov. také: ŠČERBA, Filip. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. 

Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2006, č. 5 
193 Srov. tamtéž 
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možné ve lhůtě dvou týdnů postavit před soud. 194 Zkrácené přípravné řízení 

musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil 

podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je 

v tomto skutku spatřován. 195 

Nerozhodne-li po skončení zkráceného přípravného řízení policejní orgán o 

odložení věci z důvodu uvedeného v § 159a odst. 1 až 3 nebo odst. 5 trestního 

řádu, předloží státnímu zástupci stručnou zprávu o jeho výsledku, ve které 

uvede, jaký trestný čin je spatřován ve skutku, pro který je sděleno podezření, a 

jaké důkazy, jež lze provést před soudem, podezření odůvodňují. Ke zprávě 

policejní orgán připojí všechny písemnosti a věci shromážděné v průběhu 

zkráceného přípravného řízení. 196 

Pokud státní zástupce, kterému byl doručen shora uvedený návrh policejního 

orgánu, neučiní jiné rozhodnutí podle § 179c odst. 2 písm. b) až j) trestního řádu 

nebo nepředá věc policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání s poukazem na 

to, že skutek, pro který se vedlo zkrácené přípravné řízení, má být posouzen 

podle jiného ustanovení zákona, než podle jakého jej posuzoval policejní orgán, 

a vzhledem k odchylnému právnímu posouzení nelze zkrácené přípravné řízení 

konat, 197 podá státní zástupce (shledá-li, že výsledky zkráceného přípravného 

řízení odůvodňují postavení podezřelého před soud) ve smyslu ustanovení 

§ 179c odst. 2 písm. a) trestního řádu soudu návrh na potrestání.  

Věc, ve které se konalo zkrácené přípravné řízení, samosoudce projedná 

ve zjednodušeném řízení. Trestní stíhání se v takových případech zahajuje 

teprve tím, že návrh státního zástupce na potrestání byl doručen soudu. Neučiní-

li samosoudce žádné z rozhodnutí uvedených v § 314c odst. 1 trestního řádu, 

                                                           
194 Srov. § 179a odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 179b odst. 4 trestního řádu  
195 Srov. § 179b odst. 4 trestního řádu 
196 Srov. § 179c odst. 1 trestního řádu  
197 Srov. § 179c odst. 3 trestního řádu 
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nařídí hlavní líčení. Místo toho však může bez projednání věci v hlavním líčení 

vydat trestní příkaz.  

Jak je ze shora uvedeného patrno, „ve zkráceném přípravném řízení se 

dokazování neprovádí.“ 198 Z pohledu právní praxe a realizace práva 

obviněných na obhajobu je však nutno poukázat na skutečnost, že „přitom je 

obviněný, resp. podezřelý ve zkráceném přípravném řízení ubezpečen policejním 

orgánem, že důkazy budou provedeny před soudem. Za této situace je pro 

každého obviněného neobeznámeného s institutem trestního příkazu 

přinejmenším překvapením, když místo předvolání k hlavnímu líčení obdrží od 

samosoudce trestní příkaz, obsahující výrok o vině i trestu, který je vydán bez 

projednání věci v hlavním líčení. U obviněných vzbuzuje údiv zdůvodnění 

vycházející z citace § 314e odst. 1, totiž že „skutkový stav je spolehlivě prokázán 

opatřenými důkazy.“ Pro obviněného opakovaně navrhujícího provedení 

několika důkazů, o nichž je přesvědčen, že budou svědčit v jeho prospěch, a které 

nebyly provedeny mj. se zdůvodněním, že těžiště trestního řízení se přesunuje 

před soud, je to bez porady s obhájcem (advokátem) nepochopitelné.“ 199  

Na druhou stranu obviněný (i státní zástupce) má právo domoci se zrušení 

trestního příkazu a nařízení hlavního líčení podáním odporu. Trestní příkaz tak 

lze ve své podstatě chápat jako určitý mezistupeň mezi přípravným řízením a 

hlavním líčením, kdy je v zájmu hospodárnosti trestního řízení v méně 

závažných trestních věcech obviněnému a státnímu zástupci nabídnuto toto 

zjednodušené a zrychlené vyřešení věci. Bude záviset jenom na jejich vůli, resp. 

vzájemné shodě, zda tuto nabídku soudu využijí, anebo budou trvat na provedení 

hlavního líčení s dokazováním, které bude zakončeno vyhlášením rozsudku.  

 

                                                           
198 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 575 
199 Srov. tamtéž 
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4.4. Povaha odsuzujícího rozsudku 

Shora bylo již opakovaně poukázáno na ustanovení § 314e odst. 7 trestního řádu, 

dle kterého má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku. Vyvstává otázka, 

co přesně se pod tímto slovním spojením skrývá, resp. jak onu „povahu 

odsuzujícího rozsudku“ definovat. Vyčerpávající odpověď na tuto otázku 

podává Jiří Jelínek, který charakterizuje povahu odsuzujícího rozsudku u 

trestního příkazu následovně: 200 

- trestní příkaz se nevydává „Jménem republiky“, protože není rozsudkem, 

ale má pouze povahu odsuzujícího rozsudku, jeho forma je tedy méně 

slavnostní; 

- pravomocný trestní příkaz je závazný a vykonatelný, vytváří překážku 

věci rozsouzené, že následky odsouzení se zapisují do rejstříku trestů; 

- pro možnost podat proti trestnímu příkazu mimořádné opravné 

prostředky v případě, že proti němu nebyl podán odpor, platí totéž, co 

pro odsuzující rozsudek; 

- obviněný je povinen nahradit náklady trestního řízení; 

- trestní příkaz obsahující výrok o náhradě škody může být exekučním 

titulem; 

- pokud je v době rozhodování civilního soudu v právní moci trestní 

příkaz, kterým bylo rozhodnuto, že byl spáchán trestný čin, je civilní soud 

vázán výrokem, že byl trestný čin spáchán, a výrokem o tom, kdo tento 

trestný čin spáchal (srov. § 135 odst. 1 o.s.ř.). 

Právě kvůli skutečnosti, že trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku, by 

obvinění neměli podceňovat realizaci svého ústavního práva na řádnou obhajobu 

a přes menší typovou závažnost trestné činnosti, která je jim kladena za vinu, 

před rozhodnutím o dalším procesním postupu vždy vyhledat pomoc advokáta 

(obhájce) a poradit se s ním. Obhájci by rovněž neměli méně závažné trestní věci 

                                                           
200 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
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„podceňovat“ a měli by k nim přistupovat se stejnou obezřetností jako u 

závažnějších případů, přestože se trestněprávní následky nejeví nijak 

nepřiměřenými. S povahou trestního příkazu jako odsuzujícího rozsudku je totiž 

spjata skutečnost, že „při jakémkoli odsouzení trestním příkazem vzniká riziko 

důsledku, který si odsouzený někdy neuvědomuje, a před kterým by jej měl 

obhájce varovat. Právní mocí trestního příkazu je nenapravitelně rozhodnuto o 

zavinění, budou-li proti odsouzenému uplatněny občanskoprávní nároky, 

například po dopravní nehodě.“ 201 V právní praxi totiž vůbec nejsou ojedinělé 

poměrně paradoxní situace, kdy jsou trestněprávní následky pro odsouzeného 

pachatele prakticky zanedbatelné ve srovnání s následky občanskoprávními 

(žaloba na náhradu škody, náhradu nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení). V případě následného občanskoprávního sporu platí 

presumpce správnosti pravomocného soudního rozhodnutí. Žalovaný (trestním 

příkazem pravomocně odsouzený pachatel) je tak často ke svému překvapení 

v takovém sporu stran otázky zavinění procesně zcela bezmocný.  

Ze zákonné dikce § 314e odst. 7 trestního řádu, tj. že trestní příkaz má povahu 

odsuzujícího (nikoli „zprošťujícího“) rozsudku konečně vyplývá i to, že 

„trestním příkazem nelze zprostit obžaloby.“ 202 Ze stejného důvodu trestním 

příkazem nelze rozhodnout ani o upuštění od potrestání. 203 204  

4.5. Obsahové náležitosti trestního příkazu 

Již při letmém pohledu na vyhotovení jakéhokoli trestního příkazu je ihned zcela 

zjevné, že „formální náležitosti trestního příkazu se podobají náležitostem 

                                                           
201 Srov. ŠTĚPÁN, Jan. Poznámky k práci obhájce po novele trestního řádu (II. Část). Bulletin 

advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2002, č. 1 
202 FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 444 
203 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 434. V podrobnostech srov. také ŠELLENG, 

Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin advokacie. Praha: Česká 

advokátní komora, 2016, č. 5 nebo SOTOLÁŘ, Alexandr, PÚRY, František, ŠÁMAL, Pavel. 

Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 246 
204 K nemožnosti zproštění obžaloby nebo upuštění od potrestání srov. také: VANTUCH, Pavel. 

Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 575 
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rozsudku.“ 205 Po formálně obsahové stránce však z povahy věci a logicky „lze 

obecně říci, že trestní příkaz má jednodušší konstrukci než rozsudek.“ 206 Trestní 

příkaz předně s ohledem na svůj charakter jakési zkrácené a zjednodušené formy 

soudního rozhodnutí neobsahuje odůvodnění. Absenci odůvodnění lze logicky 

zdůvodnit i skutečností, že (jak bylo shora podrobněji rozvedeno) trestní příkaz 

představuje procesněprávní alternativu v trestním řízení, která má ve své 

podstatě povahu soudem nabízené dohody o meritorním řešení věci, která je 

nabídnuta obviněnému a státnímu zástupci, kterou mohou přijmout nebo proti 

trestnímu příkazu podat odpor a domoci se provedení hlavního líčení a vyhlášení 

řádného rozsudku. Odůvodnění takové „nabídky dohody“ by postrádalo smysl a 

bylo by nadto v příkrém rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti trestního 

řízení, tudíž přeneseně i v rozporu se smyslem existence institutu trestního 

příkazu jako takového.  

Další, na první pohled patrný rozdíl písemného vyhotovení trestního příkazu 

oproti rozsudku, spočívá v tom, že „trestní příkaz se nevydává „Jménem 

republiky“, protože není rozsudkem, ale má jen povahu rozsudku (§ 314e odst. 5 

trestního řádu).“  207 Autor této práce se domnívá, že absence slovního spojení 

„Jménem republiky“ u trestního příkazu je dána především tím, že trestní příkaz 

představuje pouze fakultativní mezistupeň mezi přípravným řízením a hlavním 

líčením zakončeným rozsudkem, kterého vyhlášení je neodmyslitelně spojeno 

s určitým slavnostním nádechem. Trestní příkaz naproti tomu vydá tzv. „od 

stolu“ samosoudce poté, co se seznámí s obsahem trestního spisu a dospěje 

k závěru, že zákonné podmínky pro tento postup jsou splněny. Pravděpodobně 

proto, je slavnostní uvedení slovy „Jménem republiky“ trestnímu příkazu 

zákonem odepřeno.  

                                                           
205 Srov. ŠÁMAL. Pavel, MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 435 
206 Srov. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání podle 

stavu k 1.3.2018. Praha: Leges,2016, s.478 
207 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 435 
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Obsahové náležitosti trestního příkazu jsou vymezené v § 314f odst. 1 trestního 

řádu. Dle tohoto ustanovení musí trestní příkaz obsahovat: 208 

d) označení soudu, který trestní příkaz vydal, 

e) den a místo vydání trestního příkazu, 

f) označení obviněného (§ 120 odst. 2), 

g) výrok o vině (§ 120 odst. 3) a uloženém trestu (§ 122 odst. 1), 

h) výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení (§ 228 a § 229 odst. 1 a 2), jestliže byl nárok 

na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení řádně uplatněn (§ 43 odst. 3), 

i) poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, že v případě, kdy 

obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci 

v hlavním líčení. 

„Jinak trestní řád neobsahuje další podrobnosti týkající se písemného 

vyhotovení trestního příkazu, proto zde platí obecná pravidla o soudních 

rozhodnutích. Trestní příkaz se zpravidla vyhotovuje s využitím 

standardizovaného tiskopisu.“ 209 

Teorie trestního práva rozděluje shora vyjmenované obsahové náležitosti 

trestního příkazu do tří okruhů. V rámci odborné veřejnosti se ustálilo, že shora 

vymezený „obsah trestního příkazu je možno teoreticky rozvrhnout do 

následujících tří částí:  

a) úvodní část, která obsahuje označení soudu, den a místo vydání trestního 

příkazu a označení obviněného, 

b) výroková část, která obsahuje výrok o vině a uloženém trestu a výrok o 

náhradě škody, jestliže byl nárok na její náhradu řádně uplatněn,  

                                                           
208 Srov. § 314f odst. 1 trestního řádu. 
209 Srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 445 
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c) poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, že v případě, kdy 

obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci 

v hlavním líčení.“ 210 

Obviněný musí být v trestním příkazu (obdobně jako obžalovaný v rozsudku) 

označen údajem svého jména a příjmení, dne a místa narození, svého zaměstnání 

a bydliště, popřípadě jinými údaji potřebnými k tomu, aby nemohl být zaměněn 

s jinou osobou. Jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, 

uvede se i hodnost obžalovaného a útvar, jehož je příslušníkem. 211 

Výrok, jímž se obviněný v trestním příkazu uznává vinným, musí (obdobně jako 

u obžalovaného v rozsudku) přesně označovat trestný čin, jehož se výrok týká, 

včetně místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, 

jichž je třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením 

všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu. 212 

„Není nutno, aby výrok o vině byl v doslovné shodě se zněním obžaloby nebo 

návrhu na potrestání [§ 177 písm. c)], což platí i pro použití právní kvalifikace. 

Samosoudce však může vydat trestní příkaz jen při zachování totožnosti skutku 

uvedeného v obžalobě a musí jej vyčerpat v celé jeho šíři (§ 220).“ 213 

Trestní příkaz musí obsahovat (obdobně jako odsuzující rozsudek) výrok o trestu 

s uvedením zákonných ustanovení, podle nichž byl trest vyměřen. 214  

Dle § 314f odst. 1 písm. e) trestního řádu, stejně jako u rozsudku i u trestního 

příkazu platí, že odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil 

                                                           
210 Srov. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges,2016, s.460. Zásadně shodně srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, 

Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 444. Zásadně 

shodně srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 434-435 
211 Srov. § 314f odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 odst. 2 trestního řádu.  
212 Srov. § 314f odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 odst. 3 trestního řádu.  
213 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 435 
214 Srov. § 314f odst. 1 písm. d) ve spojení s § 122 odst. 1 trestního řádu.  
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jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu, nebo kterým se na úkor 

poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu soud, aby poškozenému nahradil 

majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo, aby vydal 

bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3 trestního 

řádu). 

Z ustanovení § 228 odst. 1 trestního řádu, na které § 314f odst. 1 písm. e) 

trestního řádu odkazuje, se podává, že nebrání-li tomu zákonná překážka, soud 

uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody nebo k vydání 

bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného 

obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku (nikoli však 

trestního příkazu!), jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši 

nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto 

rozsahu vydáno. Jiří Jelínek k tomu správně namítá, že „pokud by v hlavním 

líčení soud měl dostatek podkladů o rozhodnutí o náhradě škody a jestliže je výše 

škody součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný 

uznává vinným, potom je povinností soudu uložit obžalovanému povinnost 

k náhradě škody (§ 228 odst. 2 trestního řádu). Není tedy zřejmé, jaké důvody 

vedly zákonodárce k tomu, aby neuložil obdobnou povinnost i pro samosoudce 

rozhodujícího věc trestním příkazem, zejména když základní podmínkou vydání 

trestního příkazu je, že skutkový stav byl spolehlivě prokázán opatřenými důkazy 

(§ 314e odst. 1 trestního řádu).“ 215 O to více s podivem je, že zákon 

poškozenému nepřiznává právo podat proti trestnímu příkazu v případě 

nesprávného nebo chybějícího výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo 

vydání bezdůvodného obohacení odpor 216 (v podrobnostech viz níže). 

Výrok trestního příkazu o povinnosti obviněného k náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení musí 

přesně označovat osobu oprávněného a nárok, který mu byl přisouzen. 

                                                           
215 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
216 Srov. tamtéž 
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V odůvodněných případech může soud vyslovit, že závazek má být splněn 

ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti zároveň určí. 217  

Aby mohlo být trestním příkazem rozhodnuto o náhradě škody, musí být tento 

v prvé řadě poškozeným ve smyslu ustanovením § 43 odst. 3 trestního řádu řádně 

uplatněn. Je totiž v rozporu se zákonem (§ 314f odst. 1 písm. e) trestního řádu, 

§ 228 odst. 1 trestního řádu), obsahuje-li trestní příkaz výrok o náhradě škody, 

aniž byl poškozeným nárok na její náhradu řádně uplatněn. 218 „Aby mohl 

samosoudce rozhodnout v trestním příkazu též o nároku na náhradu škody, musí 

poškozený tento nárok uplatnit nejpozději do okamžiku vydání trestního 

příkazu.“ 219 K později uplatněným nárokům poškozeného nemůže být 

z logických důvodů v adhezním řízení přihlíženo.  

Není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody 

nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení 

podklad, samosoudce odkáže trestním příkazem poškozeného na řízení 

ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným 

orgánem. Na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným 

příslušným orgánem odkáže samosoudce poškozeného také se zbytkem jeho 

nároku, jestliže mu nárok z jakéhokoli důvodu přizná trestním příkazem jen 

zčásti. 220 

Ve věcech, ve kterých přichází v úvahu rozhodnutí trestním příkazem, by proto 

poškozený z procesní opatrnosti za žádných okolností neměl vyčkávat zahájení 

dokazování v hlavním líčení, ale připojit se k trestnímu řízení (§ 43 odst. 3 

trestního řádu) se svými nároky již v přípravném řízení, a to ještě před 

                                                           
217 Srov. § 314f odst. 1 písm. e) ve spojení s § 228 odst. 2 trestního řádu.  
218 V takovém případě je možno v řízení o stížnosti pro porušení zákona zrušit toliko výrok o 

náhradě škody, aniž by bylo nutno rušit celý trestní příkaz. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 5.12.2002, sp.zn. 4 Tz 76/2002. 
219 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 435. Obdobně srov. RŮŽIČKA, Miroslav. 

PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: 

C.H.Beck, 2007, s. 427 
220 Srov. § 314f odst. 1 písm. e) ve spojení s § 229 odst. 1, odst. 2 trestního řádu. 
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prostudováním spisu. 221 V opačném případě se vystavuje riziku, že samosoudce 

místo nařízení hlavního líčení vydá trestní příkaz a poškozený tak možnost 

uplatnění svých nároků v trestním řízení zcela promarní. Za jeden z nedostatků 

české právní úpravy lze totiž důvodně považovat skutečnost, že soud nemá 

žádnou povinnost předem informovat strany trestního řízení o svém záměru 

rozhodnout ve věci trestním příkazem. Tímto je oproti standardnímu trestnímu 

řízení nejvíce znevýhodněn poškozený, 222 protože „nejenže se ani nedozví, že 

samosoudce hodlá věc vyřídit trestním příkazem, není mu tak stanovena lhůta 

k připojení se s nárokem na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení, a může se tak domnívat, že čas má až do zahájení 

hlavního líčení, k němuž vůbec nedojde.“ 223 Popsaná situace není v justiční 

praxi ničím neobvyklá a často jí nezabrání ani skutečnost, že si poškozený zvolí 

zmocněnce z řad advokátů, který by měl být přinejmenším zárukou řádného 

uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení.  

Advokát, zmocněnec poškozeného, třeba i řádně, ještě v přípravném řízení, 

uplatní u policejního orgánu ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 trestního řádu 

nárok na náhradu škody. Řádně se seznámí se spisem a čeká na nařízení hlavního 

líčení nebo jiné v úvahu přicházející řešení trestní věci. Jelikož se následně delší 

dobu nic neděje, zmocněnci poškozeného nezbývá než telefonicky kontaktovat 

policejní orgán, kde se dozví, že věc byla předána státnímu zástupci s návrhem 

na podání obžaloby. Telefonicky se následně od státního zástupce dozvídá, že 

obžaloba (nebo návrh na potrestání) již byla podána k soudu. Od soudu se 

zmocněnec poškozeného konečně dozvídá, že věc byla vyřízena trestním 

                                                           
221 Pokud tak neučiní policejní orgán ho dle § 166 odst. 1 trestního řádu o možnosti prostudovat 

spis nevyrozumí. 
222 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 nebo KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním 

řízení, in Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní 

konference konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 

Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001 
223 Sov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 



76 

 

příkazem, který již nabyl právní moci, akorát na poškozeného orgány činné 

v trestním řízení zapomněly.  

Poškozený, a to ani ten, který v přípravném řízení řádně uplatnil nárok na 

náhradu škody, nemá právo podat proti trestnímu příkazu odpor (viz níže). Tato 

situace, ke které dochází v právní praxi nevýjimečně, tudíž nemá podle současné 

právní úpravy pro poškozeného adekvátní (lépe řečeno žádné) řešení.  

Pokud by se i zmocněnec poškozeného nebo sám poškozený rozhodl třeba denně 

kontaktovat soud s dotazem, zda nehodlá v jeho věci vydat trestní příkaz, taková 

informace by mu nemohla být předem poskytnuta. Jak již bylo shora uvedeno, 

trestním příkazem nelze obviněného zprostit obžaloby. Kdyby tedy soud 

poškozenému nebo komukoli jinému předem (bez níže navrhované legislativní 

změny) oznámil, že hodlá trestní věc uzavřít vydáním trestního příkazu, mohl by 

se tím dostat do konfliktu se zásadou presumpce neviny.  

Ve chvíli, kdy je trestní příkaz vydán a výrok o náhradě škody v něm chybí nebo 

je neúplný, je pro poškozeného pozdě, neboť mu trestní řád nepřiznává právo 

podat proti takovému trestnímu příkazu odpor. S ohledem na uvedené by měl 

zákonodárce na tento nešvár stávající právní úpravy de lege ferenda 

pamatovat. 224 Jiří Jelínek navrhuje, že by „bylo správné zakotvit do trestního 

řádu povinnost soudu informovat poškozeného předem, že ve věci hodlá vydat 

trestní příkaz, aby mohl poškozený své nároky včas uplatnit nebo uplatněný 

nárok upřesnit.“ 225 Na tento problém poukazuje i Josef Kuchta. 226 

Poškozený a jeho případný zmocněnec by měly nepochybně pamatovat i na 

skutečnost, že „jestliže v trestním příkazu nebylo rozhodnuto v rámci adhezního 

řízení, resp. bylo rozhodnuto jen částečně či vadně, je nutno, aby měl poškozený 

                                                           
224 Na stejné nedostatky platné právní úpravy poukazuje i Jiří Jelínek. Srov. JELÍNEK, Jiří. 

Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2.  
225 Srov. tamtéž 
226 Srov. KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení, in 

Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2001 
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na paměti, že po právní moci trestního příkazu opětovně pokračuje v běhu 

promlčecí doba pro uplatnění jeho nároku.“ 227 

Závěrem kapitoly o obsahově formálních náležitostech trestního příkazu 

považuje autor této práce za vhodné upozornit ještě na skutečnost, že vyhotovení 

trestního příkazu nelze opravit podle § 131 trestního řádu per analogiam, 228 a to 

z důvodu, že trestní příkaz se nevyhlašuje obdobně jako rozsudek nebo usnesení. 

Autentickým zněním trestního příkazu tedy není vyhlášení u hlavního líčení 

nebo u veřejného zasedání, jako je tomu u rozsudku a usnesení, ale „jeho 

písemné vyhotovení založené do spisu a podepsané samosoudcem.“ 229 Tuto 

právní úpravu kritizuje Jiří Říha a de lege ferenda doporučuje zakotvit do 

trestního řádu možnost opravným usnesením opravit alespoň zcela zjevné 

písařské chyby a neprávnosti (např. překlep ve jménu nebo v datu narození 

obviněného). 230 S tímto návrhem změny právní úpravy se lze ztotožnit, neboť 

nutnost zrušit trestní příkaz a nařídit hlavní líčení s dokazováním pouze proto, 

že samosoudce udělal písařskou chybu např. v datu narození obviněného, je na 

újmu rychlosti a hospodárnosti trestního řízení, tudíž také proti smyslu trestního 

příkazu jako takového.  

4.6. Doručování trestního příkazu 

Trestní příkaz se doručuje obviněnému, státnímu zástupci a poškozenému, který 

uplatnil nárok na náhradu škody 231 nebo nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení. Josef Kuchta de lege ferenda doporučuje doručovat 

trestní příkaz všem poškozeným, bez ohledu na to, zda se se svými nároky 

                                                           
227 Srov. PEŤRÍČEK, Libor. K postavení poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 

Praha: Česká advokátní komora, 2003, č. 11-12 
228 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15.5.1978, sp.zn. 1 Tz 18/78 
229 Srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 444 
230 Srov. ŘÍHA, Jiří. Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce 

okresního soudu, in Rekodifikace trestního práva procesního. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

2008 
231 K uvedenému srov. také: JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: 

Karolinum, 1998, s. 44  
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k trestnímu řízení připojili či nikoli. 232 Obviněnému se trestní příkaz doručuje 

do vlastních rukou. Má-li obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz taktéž 

jemu. 233  

Řádné doručení trestního příkazu je obzvlášť důležité, neboť jeho účinky 

spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu 

obviněnému. 234 „Trestní příkaz se tedy nevyhlašuje jako rozsudek, pouze se 

vyhotovuje a doručuje.“ 235 „Trestní příkaz tedy samosoudce vydává jen 

v písemném vyhotovení bez nařízení jakéhokoli typu zasedání a jeho obsah se 

nevyhlašuje.“ 236 

S ohledem na uvedené musí být obviněnému doručen opis trestního příkazu do 

vlastních rukou. Protože faxová kopie takový charakter nemá, nemohou jejím 

doručením nastat účinky spojené s vyhlášením odsuzujícího rozsudku, a to ani 

v případě, že je obviněnému předána dožádaným soudem a obviněný její přijetí 

svým podpisem potvrdí. 237 

„Mezi účinky spojené s doručením trestního příkazu obviněnému patří např. 

nemožnost zpětvzetí obžaloby (návrhu na potrestání) státním zástupcem (§ 314g 

odst. 4 trestního řádu), případně nemožnost zpětvzetí uděleného souhlasu 

poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 

trestního řádu (§ 314g odst. 3), případně nemožnost zpětvzetí uděleného 

souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů 

uvedených v § 163 (§ 314g odst. 3), okamžik rozlišující v případě spáchání více 

                                                           
232 Srov. KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení, in 

Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2001 
233 Srov. § 314f odst. 2 trestního řádu 
234 Srov. § 314e odst. 7 trestního řádu. 
235 Srov. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání podle 

stavu k 1.3.2018. Praha: Leges,2016, s. 747 
236 FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 444 
237 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.5.1996, sp.zn. 1 To 65/96 
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trestných činů mezi souběhem a recidivou (§ 43 odst. 2 trestního zákoníku) 

apod.“ 238 

Došlo-li po vydání trestního příkazu, který dosud nebyl doručen obviněnému, 

ke změně zákonné úpravy, v jejímž důsledku se stal tento trestní příkaz 

nezákonným, pak se v jeho doručování obviněnému nepokračuje. V takovém 

případě lze ve věci bez dalšího nařídit hlavní líčení, neboť trestní příkaz 

nedoručený obviněnému nemá účinky vyhlášeného odsuzujícího rozsudku. 239 

Pokud se samosoudce rozhodne ve věci, v níž mu byl doručen návrh na 

potrestání, vydat trestní příkaz, pak musí nejpozději současně s doručením 

trestního příkazu obviněnému doručit i opis návrhu na potrestání. Jestliže tak 

nepostupuje, pak v důsledku toho není obviněný seznámen ani s tím, co mu 

vlastně státní zástupce klade za vinu, což lze pokládat za porušení práva 

obviněného na obhajobu zaručeného v ustanovení § 2 odst. 13 trestního řádu. 240 

Doručuje-li soud trestní příkaz obviněnému do věznice, je zřejmé, že se 

obviněný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, byť v jiné 

trestní věci. Jedná se tedy o případ nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. a) 

trestního řádu, proto musí mít obviněný obhájce, kterému je třeba trestní příkaz 

rovněž doručit. 241 242 

Je-li obviněný stíhán pro trestný čin uvedený v § 163 trestního řádu, může 

poškozený vzít souhlas s trestním stíháním zpět až do doby, než je trestní příkaz 

doručen některé z osob oprávněných podat proti trestnímu příkazu odpor (viz 

                                                           
238 Srov. ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 434. 
239 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.1.2003, sp.zn. 4 Tz 99/2002 
240 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.9.2004, sp.zn. 4 Tz 152/2004 
241 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2.7.2002, sp.zn. 4 Tz 40/2002 
242 Touto úvahou se kriticky zabývali Lumír Crha a Stanislav Rizman již v roce 1997, tedy 

v době, kdy problematika účinků doručení trestního příkazu obviněnému v případech nutné 

obhajoby nebyla ještě judikatorně jednotně vyřešena. V podrobnostech srov. CRHA, Lumír. 

K právní moci trestního příkazu. Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1997, č. 10 

a RIZMAN, Stanislav. O právní moci trestního příkazu jinak. Trestní právo. Praha: 

Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1997, č. 12 
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§ 314g odst. 1 trestního řádu). 243 Zpětvzetím souhlasu se trestní příkaz ruší a 

samosoudce trestní stíhání zastaví. 244 V trestním řádu je v § 314g odst. 1 

trestního řádu nesprávně uveden odkaz na § 163a trestního řádu. „I když zákon 

zde odkazuje na § 163a, z povahy věci je zřejmé, že se dovolává na § 163, který 

nyní obsahuje výčet trestných činů, k jejichž stíhání je třeba souhlas 

poškozeného. Nesoulad byl způsoben legislativní nedůsledností zákonodárce, 

jenž při přečíslování § 163 a § 163a v novele provedené zákonem č. 265/2001 

Sb. opomněl promítnout změnu i do tohoto ustanovení.“ 245 

Byl-li vydán trestní příkaz, může státní zástupce vzít obžalobu zpět do doby, než 

je trestní příkaz doručen některé z osob oprávněných podat proti trestnímu 

příkazu odpor (viz § 314g odst. 1 trestního řádu). Zpětvzetím obžaloby se trestní 

příkaz ruší a věc se tím vrací do přípravného řízení. 246 

4.7. Tresty, které lze uložit trestním příkazem  

S ohledem na charakter vydání trestního příkazu jako formy určitého zkráceného 

a písemného řízení, ve kterém lze ve skutkově i právně jasných a méně 

závažných trestních věcech meritorně rozhodnout bez projednání věci v hlavním 

líčení, je okruh trestů, které lze trestním příkazem uložit, resp. výše jejich 

maximálně přípustných výměr, zákonem omezena. Trestním příkazem lze 

uložit: 247  

a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho 

výkonu, 

b) domácí vězení do jednoho roku, 

c) trest obecně prospěšných prací, 

d) trest zákazu činnosti do pěti let, 

                                                           
243 V podrobnostech srov. STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek 

trestního práva. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
244 Srov. § 314g odst. 3 trestního řádu. 
245 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3593 
246 Srov. § 314g odst. 4 trestního řádu. 
247 Srov. § 314e odst. 2 trestního řádu  
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e) peněžitý trest, 

f) trest propadnutí věci, 

g) vyhoštění do pěti let, 

h) zákaz pobytu do pěti let, 

i) trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti 

let. 

Po formálně terminologické stránce „uvedenému výčtu, resp. spíše terminologii 

lze vyčíst, že u některých trestů výslovně (a na rozdíl od zbývající většiny) 

neuvádí, že jde o trest (týká se to trestů domácího vězení, vyhoštění a zákazu 

pobytu); při tom není možno argumentovat ani tím, že je to v souladu 

s pojmoslovím trestního zákoníku (ani trestní zákoník neuvádí výslovně v názvu 

slovo trest u dalších trestů, u nichž to tak uvádí trestní řád v citovaném 

ustanovení: např. obecně prospěšné práce, propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty, zákaz činnosti). Výběr zákonodárce, proč někde termín „trest“ uvádí a 

jinde nikoli, tak není zřejmý.“ 248 

Horní hranice jednoho roku trestu odnětí svobody, který lze uložit trestním 

příkazem podle § 314e odst. 2 písm. a) trestního řádu, je nepřekročitelná a platí 

bez ohledu na trestný čin, za nějž je trest ukládán, a ve vztahu ke kterémukoli 

pachateli, jenž má být odsouzen trestním příkazem. 249 Výrok o trestu v trestním 

příkazu je tedy v rozporu se zákonem, byl-li jím uložen trest odnětí svobody 

ve výměře převyšující jeden rok, třebaže jeho výkon byl podmíněně odložen. 250  

Z uvedeného omezení také plyne, že náhradní trest odnětí svobody za peněžitý 

trest nesmí ani s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat jeden rok. 251 

Jestliže samosoudce při rozhodování o trestném činu, o kterém jinak lze 

rozhodnout trestním příkazem, dojde k závěru, že je důvodné uložit vedle trestu 

                                                           
248 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
249 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2001, sp.zn. 5 Tz 116/2001 
250 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.5.2001, sp.zn. 5 Tz 74/2001 
251 Srov. § 314e odst. 5 trestního řádu.  
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odnětí svobody i peněžitý trest, a jestliže náhradní trest odnětí svobody 

stanovený podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku by spolu s uloženým trestem 

odnětí svobody přesáhl dobu 1 roku, avšak nepřesáhl horní hranici trestní sazby 

stanovené trestním zákonem, je v takové věci vyloučeno vydání trestního 

příkazu a samosoudce musí rozhodnout rozsudkem v hlavním líčení. 

Samosoudce nemůže v tomto případě trestním příkazem upustit od stanovení 

náhradního trestu s odkazem na ustanovení § 314e odst. 5 trestního řádu. 252 

Upustit od stanovení náhradního trestu může samosoudce, vydá-li trestní příkaz, 

pouze tehdy, rozhoduje-li o trestném činu, na který je trestním zákonem 

stanovena trestní sazba odnětí svobody s horní hranicí nejvýše 1 rok, pokud 

vedle trestu odnětí svobody ve výměře na horní hranici sazby uloží i peněžitý 

trest. Od stanovení náhradního trestu však samosoudce v tomto případě upustí 

s ohledem na ustanovení § 69 odst. 1 trestního zákoníku, a nikoli s ohledem na 

ustanovení § 314e odst. 5 trestního řádu. 253 

Ve vztahu k ukládání peněžitého trestu trestním příkazem Jiří Jelínek oprávněně 

kritizuje, že dle stávající právní úpravy „uložení peněžitého trestu není žádným 

způsobem limitováno.“ V rámci úvah de lege ferenda zastává názor, že 

„peněžitý trest by měl být připuštěn do určité, nižší než obecně stanovené 

hranice“, která činí 36.500.000,- Kč, což by korespondovalo s limitací výměry 

jiných druhů trestů ukládaných trestním příkazem (zákaz činnosti, vyhoštění, 

zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo 

domácí vězení). Jiří Jelínek z těchto důvodu de lege ferenda navrhuje, aby byla 

nejvyšší výměra peněžitého trestu ukládaného trestním příkazem limitována 

částkou např. 1.000.000,- Kč. 254 

                                                           
252 Srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 29.10.1996, sp.zn. Stn 1/96 
253 Srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 29.10.1996, sp.zn. Stn 1/96 
254 K uvedenému srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2. Srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu 

v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, 

trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
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Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze po 

předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o 

možnostech výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně 

stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných 

prací je ukládán s přihlédnutím k této zprávě. 255 

Trest domácího vězení může být trestním příkazem uložen pouze po předchozím 

vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech 

výkonu tohoto trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu 

trestu. Trest domácího vězení je ukládán s přihlédnutím k této zprávě. 256 

Výčet trestů vyjmenovaných v § 314e odst. 2 trestního řádu je taxativní. „Žádný 

jiný druh trestu nelze trestním příkazem uložit, a to ani vedle uvedených 

přípustných druhů trestu.“ 257 Jiří Jelínek v rámci úvah de lege ferenda 

v souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob“) navrhuje, „doplnit do výčtu trestů, které lze uložit trestním 

příkazem, i dva nové tresty pro právnické osoby, a to trest zákazu plnění 

veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (§ 21 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob) a trest zákazu přijímání dotací 

a subvencí (§ 22 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).“, s tím, že u 

obou by jejich výměra (obdobně jako u trestu zákazu činnosti) při ukládání 

trestním příkazem nesměla přesáhnout pět let. 258 

                                                           
255 Srov. § 314e odst. 3 trestního řádu. 
256 Srov. § 314e odst. 4 trestního řádu. 
257 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 444 
258 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. K uvedenému srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu 

v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, 

trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
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4.8. Odpor 

Obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání, a státní 

zástupce mohou podat proti trestnímu příkazu odpor. Odpor se podává u soudu, 

který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho doručení. Odpor je tedy 

řádným opravným prostředkem proti trestnímu příkazu. Odpor je 

charakterizován jako „zvláštní druh řádného opravného prostředku, který 

umožňuje obviněnému, státnímu zástupci a osobám oprávněným podat 

ve prospěch obviněného odvolání, ve věcech, ve kterých bylo rozhodnuto 

trestním příkazem, domáhat se projednání věci v hlavním líčení.“ 259  

Jak již bylo shora opakovaně v jiných souvislostech uvedeno, zvláštnost odporu 

jako řádného opravného prostředku spočívá v tom, že se na základě jeho podání 

nepřezkoumává správnost napadeného rozhodnutí – trestního příkazu. „Na 

rozdíl od ostatních řádných opravných prostředků, upravených trestním řádem, 

má totiž podání odporu za následek zrušení rozhodnutí, proti kterému směřuje, 

v čemž je odpor jakožto opravný prostředek jedinečný.“ 260 S ohledem na 

uvedené Lucie Strnadová polemizuje nad tím, zda je vůbec teoretické zařazení 

odporu mezi řádné opravné prostředky přiléhavé. 261 

Podáním odporu dává obviněný, resp. státní zástupce najevo, že nesouhlasí 

s vydáním trestního příkazu a trvá na projednání věci v hlavním líčení. Trestní 

příkaz se proto podáním odporu bez jakéhokoli dalšího zkoumání zcela ruší a 

ztrácí jakékoli právní účinky. Charakter odporu jako do jisté míry zvláštního 

opravného prostředku vystihl Jiří Jelínek, když publikoval, že „trestní příkaz je 

vydáván bez součinnosti a aktivity stran. Samosoudce ani není oprávněn uložit 

stranám, aby vyvíjeli činnost směřující k vydání trestního příkazu. Samosoudce 

také neinformuje strany, že hodlá vyřídit věc trestní příkazem. Jedinou aktivitou 

                                                           
259 Srov. JELÍNEK, Jiří. UHLÍŘOVÁ, Marta. Obhájce v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 

2011, s. 299 
260 Srov. STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva. 

Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
261 V podrobnostech srov. tamtéž 
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stran v souvislosti s trestním příkazem je tak podání odporu proti trestnímu 

příkazu obviněným, který usiluje o projednání věci v hlavním líčení.“ 262  

Přirozeně by na tomto místě mohlo být oprávněně vytknuto, že motivací 

k podání odporu na straně obviněného (ale mnohokrát i na straně státního 

zástupce) nebude ani tak touha realizovat své právo na řádné projednání věci u 

hlavního líčení, ale pouhá nespokojenost s výsledkem meritorního rozhodnutí, a 

to, ať už se skutkovým zjištěním, s právní kvalifikací nebo s druhem a výměrou 

uloženého trestu. Tato skutečnost ale nic nemění na faktu, že zákonem 

předpokládaný ani v právní praxi reálný účinek podaného odporu nespočívá 

v přezkumu správnosti meritorního rozhodnutí trestním příkazem, ale jeho 

okamžité zrušení a povinnost soudu nařídit ve věci hlavní líčení. Odpor tak lze 

charakterizovat jako neutrální opravný prostředek, u kterého (na rozdíl od jiných 

řádných opravných prostředků) nemá žádný procesní význam rozlišovat, zda byl 

podán v prospěch nebo v neprospěch obviněného. 263 

Proto zákon koneckonců ani nepožaduje, aby obviněný (resp. státní zástupce) 

v podaném odporu (na rozdíl od odvolání) specifikoval, které výroky trestního 

příkazu napadá. Podáním odporu se trestní příkaz ruší jako celek. Takový 

zákonný požadavek by tedy postrádal jakýkoli logický smysl. Trestní řád 

nevyžaduje ani, aby byl odpor proti trestnímu příkazu jakkoli odůvodněn. 264 

S ohledem na dikci ustanovení § 59 odst. 1 trestního řádu, dle kterého se přihlíží 

k obsahu, nikoli formě konkrétního podání, nemusí být odpor proti trestnímu 

příkazu ani jen řádně označen. 265 Všechny tyto až „benevolentně“ nízké 

formálně obsahové náležitosti odporu pramení ze zmiňované zvláštnosti odporu 

jako řádného opravného prostředku proti trestnímu příkazu, která spočívá v tom, 

                                                           
262 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
263 V podrobnostech srov. CRHA, Lumír. Odpor v neprospěch obviněného – nepřesnost 

komentářů? Trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 1999, č. 4 
264 Srov. také JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges,2016, s. 748 
265 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
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že „v případě podání odporu není o něm rozhodováno, nemá devolutivní účinek 

jako odvolání, tzn. přezkoumávání trestního příkazu se nepřenáší na soud 

druhého stupně, nýbrž včas podaným odporem se trestní příkaz ze zákona 

automaticky ruší a samosoudce postupuje, jako by trestní příkaz vůbec vydán 

nebyl.“ 266 

Jak již bylo zmíněno, odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to 

do osmi dnů od jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch 

obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako 

obviněnému. Jestliže se trestní příkaz doručuje jak obviněnému, tak i jeho 

obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později. 267 Má-li 

obviněný obhájce, s ohledem na odpovědnost vůči klientovi „musí obhájce 

věnovat pozornost zejména doručení trestního příkazu a v návaznosti na toto 

doručení pak otázce lhůty k podání odporu proti trestnímu příkazu.“ 268 

Zaviněné zmeškání lhůty pro podání odporu obhájcem je považováno za závažné 

porušení povinností stanovených advokátovi zákonem o advokacii nebo 

stavovským předpisem, 269 v tomto případě konkrétně etickým kodexem. 270  

Obhájce obviněného může podat za obviněného odpor proti trestnímu příkazu, 

který byl obhájci doručen, než byl trestní příkaz doručen obviněnému. 271 

„Vzhledem k možnosti, že v důsledku podání odporu nelze vyloučit zpřísnění 

trestu v hlavním líčení, neměl by však obhájce podat odpor bez porady 

s obviněným.“ 272 To zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že podaný odpor 

                                                           
266 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 435. Obdobně srov. Srov. STRNADOVÁ, 

Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva. Právní rádce. Praha: 

Economia, 2002, č. 8 
267 Srov. § 314g odst. 1 trestního řádu. 
268 Srov. JELÍNEK, Jiří. UHLÍŘOVÁ, Marta. Obhájce v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 

2011, s. 300 
269 Srov. § 32 odst. 2 zákona o advokacii  
270 Usnesení představenstva České advokátní komory z 31.10.1996 uveřejněné pod č. 1/1997 

Věstníku České advokátní komory v platném znění, kterým se stanoví pravidla profesionální 

etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 
271 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.1.2000, sp.zn. 4 Tz 209/99 
272 Srov. VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2010, s. 576 
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nelze dle české právní úpravy vzít zpět. Proto by měl obhájce s dostatečným 

časovým předstihem, ideálně obratem informovat klienta o doručení trestního 

příkazu, poučit ho o právu podat odpor, zejména však o účincích odporu, a to 

především o absenci realizace zásady zákazu reformace in peius v případě jeho 

podání a taktéž o nemožnosti vzít podaný odpor zpět. S ohledem na tyto pro 

obviněného potenciálně negativní účinky, lze doporučit, aby si obhájce po 

kvalifikovaném poučení nechal od klienta vystavit pokyn k podání, resp. 

nepodání odporu písemně.  

V advokátní praxi se v tomto směru jako nejproblematičtější jeví (nikoli zcela 

výjimečná situace), kdy se klient stane po doručení trestního příkazu pro obhájce 

nekontaktním, tudíž ho o potenciálně nebezpečných účincích podání odporu 

nemůže poučit a nemůže si vyžádat ani klientovo stanovisko. O podání či 

nepodání odporu musí v takovém případě v zákonem vymezené lhůtě 

rozhodnout sám obhájce. Nemůže spoléhat ani na to, že lhůta pro podání odporu 

se počítá ode dne, kdy bude trestní příkaz doručen obviněnému, neboť si nemůže 

být jistý o důvodech nekontaktnosti svého klienta, tudíž ani o tom, zda si opis 

trestního příkazu převzal či nikoli. Autor této práce zastává názor, že v takové 

situaci by se měl obhájce řídit obecným stavovským pravidlem, které advokátovi 

v případě nekontaktnosti klienta přikazuje uplatnit veškeré zákonem přípustné 

opravné prostředky a z procesní opatrnosti ve lhůtě osmi dnů od doručení 

trestního příkazu obhájci odpor podat. Měl by tak učinit poslední den této lhůty, 

resp. do poslední chvíle vyčkávat, zda od klienta v tomto směru neobdrží 

procesní stanovisko.  

V souvislosti s právem na obhajobu realizovaném prostřednictvím obhájce je 

ve vztahu k odporu proti trestnímu příkazu ještě vhodné upozornit na skutečnost, 

že „pokud teprve po vydání trestního příkazu nastanou důvody nutné obhajoby 

podle § 36 odst. 1 písm. a) trestního řádu a obviněný neměl obhájce, nejde o 

případ, kdy by rozhodnutí trestním příkazem bylo učiněno na podkladě vadného 

postupu řízení. Pokud obviněný v době, po kterou existoval důvod nutné 

obhajoby, neměl obhájce, nebránilo to tomu, aby trestní příkaz, vydaný před 
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vznikem zákonných důvodů nutné obhajoby, nabyl právní moci. Obhájce se 

subjektem řízení, jemuž je nutno doručit opis rozhodnutí, stane teprve tehdy, když 

si ho obviněný nebo jiná oprávněná osoba zvolí nebo mu je ustanoven.“ 273 

Právo podat odpor proti trestnímu příkazu vzniká již doručením jeho opisu 

obviněnému, bez ohledu na to, zda je mu nutno doručit překlad trestního příkazu 

do jeho mateřského jazyka (§ 28 odst. 2 trestního řádu). Ustanovení § 28 odst. 3 

trestního řádu má z hlediska počátku běhu a trvání lhůty k podání odporu jen 

takový význam, že den, kdy byl obviněnému doručen písemný překlad trestního 

příkazu, je počátkem běhu osmidenní lhůty stanovené k podání odporu proti 

trestnímu příkazu; dříve totiž tato lhůta nemůže začít běžet. To ovšem 

nevylučuje možnost podat odpor dříve, tj. před doručením písemného překladu 

trestního příkazu. Je to obdobná situace, jako když podá obžalovaný odvolání po 

vyhlášení rozsudku ještě před tím, než mu je doručen rozsudek v písemném 

vyhotovení. 274 

„Pokud je odpor podán opožděně, soud (na rozdíl od opožděně podané stížnosti 

a odvolání) nečiní žádné rozhodnutí, pouze dotyčnou osobu o tomto vyrozumí. 

Obdobné učiní, pokud odpor podá neoprávněná osoba.“ 275 

Na navrácení lhůty se obdobně užije ustanovení § 61 trestního řádu. 276 Příslušný 

k rozhodnutí o navrácení lhůty k podání odporu je samosoudce soudu, který 

vydal trestní příkaz. Proti jeho rozhodnutí, ve kterém rozhodl o navrácení lhůty, 

není stížnost přípustná. 277 

Jak již bylo uvedeno výše, podání oprávněné osoby, v němž by mohl být 

spatřován odpor proti trestnímu příkazu, je nutno posuzovat ve smyslu § 59 odst. 

1 trestního řádu podle jeho obsahu, i když je nesprávně označeno. Je-li takové 

                                                           
273 Srov. JELÍNEK, Jiří. UHLÍŘOVÁ, Marta. Obhájce v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 

2011, s. 300 
274 Srov. stanovisko trestního kolegium Nejvyššího soudu ze dne 29.9.2004, sp.zn. Ts 42/2003 
275 Srov. STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva. 

Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
276 Srov. § 314g odst. 1 trestního řádu. 
277 Srov. usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23.10.1997, sp.zn. 1 T 97/97 
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podání skutečně odporem, který byl podán včas a osobou oprávněnou (§ 314g 

odst. 1 trestního řádu), trestní příkaz se tím ze zákona ruší a samosoudce nařídí 

ve věci hlavní líčení (§ 314g odst. 2 trestního řádu). Tyto účinky podaného 

odporu nejsou ovlivněny případným pozdějším vyjádřením oprávněné osoby, že 

na svém podání netrvá, protože zpětvzetí odporu není možné. 278 V rámci 

rekodifikace trestního práva procesního „bude zvážena možnost jeho zpětvzetí 

do zahájení hlavního líčení, kdy zákonu odpovídajícím zpětvzetím odporu 

nabude trestní příkaz opět účinnosti.“ 279 Prozatím ale platí, že zpětvzetí 

podaného odporu není možné, protože v době, kdy by k takovému úkonu mělo 

dojít, je již trestní příkaz v důsledku účinně podaného odporu zrušen a 

samosoudce je povinen věc projednat v hlavním líčení. 280 

Je-li proti trestnímu příkazu podán odpor, nelze jím dosáhnout zrušení jen 

některého z výroků trestního příkazu, a to ani, pokud by podaný odpor proti 

takovému výroku výlučně směřoval, neboť v důsledku uplatnění tohoto 

specifického opravného prostředku se trestní příkaz ruší zásadně celý, tj. 

ve všech výrocích a samosoudce ve věci nařídí hlavní líčení. 281 

Po doručení trestního příkazu se může oprávněná osoba odporu výslovně 

vzdát. 282 Pokud se obviněný, jenž je plně způsobilý k právním úkonům, 

výslovně vzdal práva odporu, nemůže poté podat odpor ani prostřednictvím 

svého obhájce. V takovém případě obviněným podaný odpor nemá za účinek 

zrušení trestního příkazu a nařízení hlavního líčení (viz § 314g odst. 2 trestního 

řádu). Není-li proti trestnímu příkazu v zákonné lhůtě podán odpor jinou 

                                                           
278 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.10.1996, sp.zn. 2 Tzn 169/96 
279 Srov. Východiska a principy nového trestního řádu (2014) dostupný z https://portal.justice.cz/ 

Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460 (citováno dne 10.4.2019) 
280 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.10.1996, sp.zn. 2 Tzn 169/96 
281 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13.2.2001, sp.zn. 4 Tz 5/2001. 

Obdobně Nejvyšší soud za situace, že stížnost pro porušení zákona směřuje jen proti výroku o 

trestu v napadeném trestním příkazu, zruší v případě zjištěného porušení zákona trestní příkaz 

celý (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.3.2000, sp.zn. 3 Tz 30/2000). 

Zásadně shodně srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.6.2001, sp.zn. 4 Tz 

112/2001. 
282 Srov. § 314g odst. 1 trestního řádu. 

https://portal.justice.cz/%20Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
https://portal.justice.cz/%20Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
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oprávněnou osobou, stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným. 283 

„Postup soudu, který v takové věci přesto nařídí hlavní líčení, a dokonce vydá 

rozhodnutí, je v rozporu se zákonem, neboť o podané obžalobě již bylo 

rozhodnuto pravomocným trestním příkazem. Je-li proti takovému rozhodnutí 

podán opravný prostředek, je třeba v opravném řízení postupovat podle § 258 

odst. 1 písm. a) trestního řádu, popřípadě podle § 149 odst. 1 trestního řádu, tj. 

napadené rozhodnutí se bez dalšího zruší.“ 284 

Podáním odporu proti trestnímu příkazu není při splnění podmínek uvedených 

v zákoně vyloučeno, aby samosoudce případně: 285  

- rozhodl o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je 

nejblíže společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-

li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání, 286 

- postoupil věc jinému orgánu, jestliže výsledky řízení ukazují, že nejde o 

trestný čin, avšak jde o skutek, který by mohl být jiným příslušným 

orgánem posouzen jako přestupek nebo kárné provinění, 287 

- trestní stíhání zastavil, jestliže: 288  

o je nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání 

vede 

o není tento skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci 

o není prokázáno, že skutek spáchal obviněný 

o je trestní stíhání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 11 trestního 

řádu 

o nebyl obviněný v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný 

o zanikla trestnost činu 

                                                           
283 Srov. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.1.1999, sp.zn. 4 To 486/98 
284 Srov. JELÍNEK, Jiří. UHLÍŘOVÁ, Marta. Obhájce v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 

2011, s. 300 
285 Srov. § 314c odst. 1 a 2 trestního řádu 
286 Srov. § 188 odst. 1 písm. a) trestního řádu 
287 Srov. § 188 odst. 1 písm. b) s odkazem na § 171 odst. 1 trestního řádu 
288 Srov. § 188 odst. 1 písm. c) s odkazem na § 172 odst. 1 trestního řádu 
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- trestní stíhání přerušil, jestliže: 289 

o nelze pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit 

o nelze obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud 

o není obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání 

činu, schopen chápat smysl trestního stíhání 

o je obviněný dočasně vyňat z pravomoci orgánů činných 

v trestním řízení (ve smyslu ustanovení § 10 trestního řádu) nebo 

je jeho trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného 

orgánu dočasně nepřípustné 

o dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo 

pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula 

lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního 

předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno 

o byl obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn 

- vrátil věc státnímu zástupci k došetření, je-li toho třeba k odstranění 

závažných procesních vad přípravného řízení, které nelze napravit 

v řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových okolností, 

bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout a v řízení 

před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit 

takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by 

zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení, 290 nebo 

- trestní stíhání podmíněně zastavil podle § 307 trestního řádu, nebo 

rozhodl o schválení narovnání podle § 309 odst. 1 trestního řádu. 291 

- mohl zastavit trestní stíhání, jestliže:  

o je trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu 

vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo 

který ho podle očekávání postihne 292 

                                                           
289 Srov. § 188 odst. 1 písm. d) s odkazem na § 173 odst. 1 trestního řádu 
290 Srov. § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu 
291 Srov. § 188 odst. 1 písm. f) trestního řádu 
292 Srov. § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu 
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o bylo o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, 

kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem, 

anebo mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním 

tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním 

orgánem s působností v trestních věcech, i když nesplňují 

některou z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a toto 

rozhodnutí lze považovat za postačující, 293 nebo 

o jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení 

chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a 

jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a 

vzhledem k chování obviněného po spáchání činu, zejména 

k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky 

činu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo 294 

- odmítl návrh na potrestání, jestliže nejsou splněny podmínky pro konání 

zjednodušeného řízení. 295  

Ze shora uvedeného výčtu tedy vyplývá, že „ustanovení § 314g odst. 2 věty 

první, které ukládá samosoudci povinnost nařídit hlavní líčení po podání odporu 

proti trestnímu příkazu, nevylučuje, aby samosoudce učinil meritorní rozhodnutí 

ve věci mimo hlavní líčení, a to i před jeho nařízením, vyvstanou-li v této době 

okolnosti předpokládané ustanovením § 231 trestního řádu. Závěr o tom, že je 

možno i po podání odporu proti trestnímu příkazu rozhodnout meritorně o věci 

mimo hlavní líčení, lze vztáhnout i na dobu bezprostředně po podání odporu, tj. 

ještě předtím, než samosoudce splnil příkaz ustanovení § 314g odst. 2 trestního 

řádu o nařízení hlavního líčení. Vyvstanou-li okolnosti odůvodňující zastavení 

trestního stíhání nebo jeho přerušení, popřípadě podmíněné zastavení trestního 

stíhání, anebo schválení narovnání hned po podání odporu proti trestnímu 

                                                           
293 Srov. § 172 odst. 2 písm. b) trestního řádu 
294 Srov. § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu 
295 Srov. § 179a odst. 1 trestního řádu  
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příkazu, bylo by v rozporu s procesní ekonomií, aby samosoudce nařídil hlavní 

líčení.“ 296 

Platí však, v případě, že samosoudci sloužily shromážděné důkazy nejprve 

k závěru, že jimi byl skutkový stav spolehlivě prokázán, a proto trestním 

příkazem uznal obviněného vinným, nemůže tytéž důkazy po podání odporu 

proti trestnímu příkazu, aniž by provedl hlavní líčení, vyhodnotit způsobem 

zcela odlišným a například trestní stíhání obviněného zastavit. 297 

Podání odporu nevylučuje ani to, aby samosoudce stanovil státnímu zástupci 

přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, jestliže 

má za to, že vzhledem k okolnostem případu by ji bylo vhodné sjednat, zejména 

navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný. 298 V takovém případě 

samosoudce zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce ke sjednání dohody 

o vině a trestu. Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o 

dohodě o vině a trestu, soud stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání 

návrhu na schválení takové dohody. Samosoudce návrh na schválení dohody o 

vině a trestu předběžně neprojednává, přezkoumá jej však z hledisek uvedených 

v § 314o a § 314p odst. 1 trestního řádu. Podle výsledků samosoudce učiní 

některé z rozhodnutí uvedených v § 314p odst. 3 nebo 4, jinak nařídí veřejné 

zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu. 299 Nepodá-

li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a 

trestu, samosoudce nařídí hlavní líčení, neučiní-li některé ze shora 

vyjmenovaných rozhodnutí. 300  

Jak shora uvedeno, ustanovení § 314g odst. 2 trestního řádu, které ukládá 

samosoudci povinnost nařídit hlavní líčení po podání odporu proti trestnímu 

příkazu, nevylučuje, aby samosoudce učinil meritorní rozhodnutí ve věci mimo 

                                                           
296 FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 795 
297 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.2.2001, sp.zn. 7 Tz 12/2001 
298 Srov. § 314c odst. 1 písm. d) trestního řádu 
299 Srov. § 314c odst. 2 trestního řádu  
300 Srov. § 187 odst. 4 trestního řádu  
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hlavní líčení, a to i před jeho nařízením, vyvstanou-li v této době okolnosti 

předpokládané ustanovením § 231 trestního řádu. 301 Samosoudce ale nemůže 

po zrušení trestního příkazu (v zákonné lhůtě podaným odporem oprávněnou 

osobou) vydat v téže věci proti témuž obviněnému další trestní příkaz. 302 

Není-li proti trestnímu příkazu v zákonné lhůtě podán odpor, stane se trestní 

příkaz pravomocným a vykonatelným. 303 Pravomocný trestní příkaz má povahu 

odsuzujícího rozsudku.  

4.9. Odpor a poškozený 

Neduhem české právní úpravy na rozebíraném úseku je, že právo podat odpor 

proti trestnímu příkazu nepřiznává poškozenému, a to za žádných podmínek. 304 

„Nemůže podat odpor proti trestnímu příkazu, i kdyby trestní příkaz obsahoval 

výrok o náhradě škody.“ 305 „Poškozený je tak oproti standardnímu řízení 

znevýhodněn. Nemá navíc možnost dozvědět se, že samosoudce hodlá vyřídit věc 

trestním příkazem.“ 306 Pokud tedy samosoudce v trestní věci rozhoduje trestním 

příkazem, poškozený nemá absolutně žádnou možnost vlastní procesní aktivitou 

odstranit vady trestního příkazu týkající se jeho uplatněného nároku na náhradu 

škody. 307 Nelze přitom vyloučit, že poškozený řádně uplatnil nárok na náhradu 

                                                           
301 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.7.1994, sp.zn. 4 To 82/94 
302 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.3.1996, sp.zn. 2 Tzn 19/96 
303 Srov. § 314g odst. 2 trestního řádu.  
304 Tuto skutečnost otevřeně a správně kritizoval Jiří Jelínek již v roce 2000: Srov. JELÍNEK, 

Jiří. Reforma trestního procesu (několik poznámek k předložené novele trestního řádu). Trestní 

právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 2000, č. 4 
305 Srov. JELÍNEK, Jiří. Poškozený po novele trestního řádu 2001. Bulletin advokacie. Praha: 

Česká advokátní komora, 2001, č. 11-12. Citováno prostřednictvím: RŮŽIČKA, Miroslav. 

PÚRY, František. ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: 

C.H.Beck, 2007, s. 229  
306 Srov. JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří 

(ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 

Praha: Linde, 2015, s. 17 
307 Srov. také: KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení, in 

Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2001 



95 

 

škody, přičemž v důsledku pochybení orgánů činných v trestním řízení nebo 

soudu, výrok o náhradě škody v trestním příkazu chybí nebo je nesprávný. 308  

Uvedený neduh místní právní úpravy je oprávněně častým terčem kritiky 

ze strany odborné veřejnosti. Například Jiří Jelínek k dané problematice 

(srovnávajíc postavení poškozeného při rozhodování o jeho nárocích rozsudkem 

a trestním příkazem) trefně a výstižně uvádí následující: „Pokud by v hlavním 

líčení soud měl dostatek podkladů pro rozhodnutí o náhradě škody a jestliže je 

výše škody součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se 

obžalovaný uznává vinným, potom je povinností soudu uložit obžalovanému 

povinnost k náhradě škody (§ 228 odst. 2 tr. řádu). Není tedy zřejmé, jaké důvody 

vedly zákonodárce k tomu, aby neuložil obdobnou povinnost i pro samosoudce 

rozhodujícího věc trestním příkazem, zejména když základní podmínkou pro 

vydání trestního příkazu je, že skutkový stav byl spolehlivě prokázán opatřenými 

důkazy (§ 314e odst. 1 tr. řádu). Jestliže zákonodárce již samosoudci neuložil 

povinnost za určitých okolností přiznat nárok na náhradu škody poškozenému, 

není zřejmé, z jakých důvodů alespoň neumožnil poškozenému podat odpor proti 

trestnímu příkazu, pokud již o nárocích poškozeného bylo rozhodnuto.“ 309 Svojí 

oprávněnou kritiku uzavírá konstatováním, že principiálně se právní úprava 

v tomto směru „jeví jako neuspokojivá, neboť rozhoduje o určitém nároku a 

nedává straně, již se takové rozhodnutí týká, právo proti rozhodnutí brojit.“ 310  

To, že se jedná o kritiku zcela oprávněnou autor této práce dovozuje především 

na základě následující úvahy. V té nejobecnější rovině, pokud právní řád 

přiznává jakémukoli subjektu právo, aby soud rozhodl o jakémkoli jeho 

oprávněném nároku (tato úvaha se tedy netýká pouze poškozených v trestním 

řízení), logicky by měl pamatovat na reálně v úvahu přicházející potenciální 

možnost, že rozhodující orgán rozhodne o takovém oprávněném nároku 

                                                           
308 K uvedenému srov. také: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
309 Srov. tamtéž 
310 Srov. tamtéž 
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nesprávně, neúplně nebo přes splnění všech zákonem předpokládaných 

podmínek o takovém nároku rozhodnout bezdůvodně opomene.  

Pokud právní úprava v takovém případě zcela rezignuje na přiznání práva 

oprávněnému subjektu domoci se vlastní procesní aktivitou zrušení nebo revize 

takového rozhodnutí, není sice na místě uvést, že taková právní úprava je 

zbytečná, neboť pořád lze předpokládat, že ve většině případů oprávněný subjekt 

správného rozhodnutí o svém nároku dosáhne, neboť samozřejmě nelze 

presumovat, že by měl rozhodující orgán plošně chybovat. Právní úpravu, kde 

oprávněný subjekt nemá sebemenší možnost podání opravného prostředku je 

však nutno hodnotit jako nedostatečnou a neúplnou, neboť v případě pochybení 

rozhodujícího orgánu nemá prakticky žádnou možnost, jak nesprávné nebo 

neúplné rozhodnutí změnit, popřípadě se domoci rozhodnutí v případě, že o jeho 

nároku bezdůvodně rozhodnuto nebylo.   

Konkrétně v trestním řízení je pak s ohledem na shora uvedené v souvislosti 

s odepřením práva poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor „třeba 

konstatovat nerovné postavení poškozeného, neboť poškozenému není umožněno 

dosáhnout nápravy vadného rozhodnutí o náhradě škody nebo nemajetkové újmy 

v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení“ 311, pokud o těchto jeho 

nárocích bylo (nebo mělo být a z jakéhokoli důvodu nebylo) rozhodnuto 

trestním příkazem. „De lege ferenda by tedy bylo vhodné poškozenému, který 

řádně uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3), přiznat právo odporu proti 

trestnímu příkazu.“ 312 I Jiří Jelínek konstatuje, že „taková právní úprava se jeví 

                                                           
311 Srov. FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 795. Srov. také: JELÍNEK, Jiří. Poškozený 

v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, s. 70. K uvedenému srov. také: KUCHTA, 

Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení, in Rekodifikace českého 

trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 21. 

listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2001 
312 Srov. FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 795. K uvedenému srov. také: ŠUBRT, 

Milan. Zvláštní způsoby řízení (1. část). Trestní právo. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, č. 3 
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jako neuspokojivá.“ To především proto, že „hlavním nedostatkem této právní 

úpravy je nerovnost postavení procesních stran, neboť obviněný, a navíc i osoby, 

které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání, mohou proti trestnímu 

příkazu podat odpor. Poškozený jako osoba, jíž se skutek, o kterém bylo 

rozhodnuto trestním příkazem, bezprostředně dotýká, však odpor podat 

nemůže.“ 313 Přiznat poškozenému právo podat proti trestnímu příkazu odpor de 

lege ferenda doporučuje i Josef Kuchta. 314 Je tedy patrno, že se jedná o názor 

široké odborné veřejnosti.  

Jiří Jelínek k dané problematice dále uvádí, že „současná právní úprava 

neumožňuje dosáhnout nápravy vadného rozhodnutí o náhradě škody, nejen 

v případě, kdy rozhodnutí samosoudce bylo chybné, ale ani v tom případě, kdy 

samosoudce opomenul o náhradě škody rozhodnout, anebo kdy sice měl 

ve skutkových zjištěních dostatek podkladů pro rozhodnutí o náhradě škody, ale 

přesto takové rozhodnutí neučinil. Bylo by proto správné, kdyby poškozený, který 

uplatnil řádně nárok na náhradu škody, měl právo podat odpor proti trestnímu 

příkazu. Samosoudce by mohl, obdobně jako je tomu v ustanovení § 265 

trestního řádu, sám ve věci rozhodnout, anebo odkázat poškozeného na řízení 

ve věcech občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným 

orgánem.“ 315 

Shodně jako Jiří Jelínek, tak i autor této práce zastává názor, že v rámci právního 

státu by měla být dána taktéž poškozenému (který v přípravném řízení ve smyslu 

§ 43 odst. 3 trestního řádu uplatnil své nároky) možnost bránit se proti trestnímu 

příkazu odporem nebo jiným vhodným opravným prostředkem, pokud obsahuje 

výrok o náhradě škody, který není správný nebo dokonce chybí. Otázkou 

                                                           
313 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 V podrobnostech srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma 

odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí 

(trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
314 Srov. KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení, in 

Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2001 
315 JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, s. 175 – 176  
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zůstává, jak by mělo právo poškozeného domoci se nápravy pochybení 

samosoudce při rozhodování o náhradě škody, náhradě nemajetkové újmy nebo 

vydání bezdůvodného obohacení v praxi vypadat.  

Autor této práce zastává názor, že by bylo neúčelné a možná až 

kontraproduktivní nadat poškozeného stejným právem podat odpor, jaké náleží 

obviněnému a státnímu zástupci. To právě z důvodu specifika odporu jako 

opravného prostředku, kterým se dotčená osoba nedomáhá přezkumu správnosti 

rozhodnutí trestním příkazem, ale pokračování řízení standardním způsobem, tj. 

nařízení hlavního líčení a veřejného vyhlášení rozsudku.  

Takovým právem by poškozený neměl být nadán nikoli pouze z důvodu, že by 

podáním odporu mohl zrušit trestní příkaz za situace, kdy jinak (stran otázky 

viny a trestu) jsou státní zástupce i obviněný s výsledkem rozhodnutí trestním 

příkazem spokojeni a hlavní účel trestního řízení, tj. odhalení trestného činu a 

spravedlivé potrestání pachatele, byl dosažen. 316  

Je nutno pamatovat i na to, že poškozeného nelze vždy nekriticky považovat za 

nějaký „posvátný“ subjekt trestního řízení, kterého nároky jsou vždy oprávněné 

a spravedlivé. Poškozený je pořád jenom člověk, který (stejně jako obviněný) 

nemusí být vždy ve svém procesním postupu veden jen poctivými úmysly 

s cílem dosažení objektivně spravedlivého rozhodnutí. Představme si nikoli 

nereálnou situaci, kdy poškozený třeba i z důvodu záště vůči obviněnému vznese 

a v přípravném řízení uplatní nesmyslný, absurdní a zcela neadekvátní nárok na 

náhradu škody. Samosoudce v takovém rozsahu o náhradě samozřejmě trestním 

příkazem nerozhodne a poškozeného odkáže na řízení ve věcech 

občanskoprávních, neboť jeho nárok je neopodstatněný a nenachází oporu 

v provedeném dokazování v přípravném řízení.  

Pokud by byl poškozený i v takových případech nadán právem podáním odporu 

zrušit trestní příkaz a domoci se nařízení hlavního líčení, vznikla by nejenom 

                                                           
316 Srov. také: JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: 

Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 
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nepřiměřená disproporce mezi právem obviněného na spravedlivý proces a 

právem poškozeného na uspokojení svých nároků, ale bylo by to i zcela 

nedůvodně na újmu ekonomie trestního řízení. 317 

Proto je určitá restrikce v právu poškozeného podat proti trestnímu příkazu 

odpor na místě. „Pokud by poškozený mohl podat odpor, kterým by byl zrušen 

trestní příkaz jako takový, byl by ve výrazně silnější pozici než v případě 

rozhodnutí rozsudkem, mohl by napadat nejen výrok o náhradě škody, ale i výrok 

o vině či trestu. Tím by byl dotčen nejen obviněný a státní zástupce, ale např. i 

další poškozený, který s trestním příkazem souhlasí.“ 318 Nicméně právní 

úpravu, která mu proti nesprávnému rozhodnutí o jeho nárocích trestním 

příkazem neumožňuje žádnou legitimní procesní obranu, nelze rovněž 

považovat za spravedlivou.  

Zdánlivě vhodnou inspiraci by mohla poskytnout slovenská právní úprava, dle 

které pouze proti výroku trestního rozkazu (slovenský ekvivalent trestního 

příkazu) o náhradě škody, kterým byla přiznána náhrada škody, může poškozený 

podat odpor. 319 Slovenská právní úprava odporu však dle názoru autora této 

práce představuje spíše jakési formální „gesto“ vůči poškozeným než reálnou 

možnost domoci se tímto opravným prostředkem nápravy pochybení soudu stran 

rozhodování o jejich nárocích na náhradu škody.  

To především z důvodu, že slovenská právní úprava přikazuje samosoudci po 

zrušení výroku o náhradě škody samostatným usnesením poškozeného odkázat 

na řízení ve věcech občanskoprávních, případně řízení před jiným příslušným 

orgánem. 320 O slovenské právní úpravě trestního příkazu a odporu, včetně jejích 

nedostatků, bude podrobně pojednáno níže. Na tomto místě je však z pohledu 

rozebírané problematiky práva poškozeného podat proti trestnímu příkazu 

                                                           
317 Obdobnou námitku vznáší i Lucie Strnádová. Srov. STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako 

specifický opravný prostředek trestního práva. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, č. 8 
318 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
319 Viz níže 
320 Srov. § 355 odst. 2 slovenského trestného poriadku 
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odpor, nutno uvést, že slovenskou právní úpravu taktéž nelze považovat za 

dostatečnou a v rámci úvah de lege ferenda ji jako inspiraci pro českou právní 

úpravu odmítnout.  

To především z důvodu, že vůbec není zřejmé, v čem je pro poškozeného 

výhodné možnost docílit zrušení (byť nesprávného, resp. neúplného) výroku o 

náhradě škody v trestním příkazu s tím, že bude odkázán na řízení ve věcech 

občanskoprávních. Obrátit se na řízení ve věcech občanskoprávních má i bez 

možnosti podat proti trestnímu příkazu odpor, neboť pokud o jeho nároku v plné 

výši soud trestním příkazem nerozhodl, není zde u občanskoprávního soudu 

dána překážka rei iudicata. 

Pokud by byl výrokem o náhradě škody v trestním příkaze poškozenému 

přiznám jeho nárok v neúplné výši, bylo by podání odporu a zrušení takového 

výroku dokonce kontraproduktivní. Kdyby poškozený odpor nepodal, má svůj 

nárok, co do důvodu a částečné výše už trestním příkazem přiznán, což mu 

z pohledu nesení důkazního břemena strany žalující v civilním řízení přináší 

významně lepší procesní postavení. Už vůbec není zřejmé, jakou výhodu by pro 

poškozeného mělo zrušení výroku o (byť) neúplně přiznaném nároku na náhradu 

škody a žalovat plnou dlužnou částku, oproti „dožalování“ toliko zbytku svého 

nároku, který nebyl trestním příkazem poškozenému přiznán a se kterým byl 

odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.  

Toto jsou stručně popsány výhrady autora této práce, které ho vedou k závěru o 

nedostatečnosti slovenské právní úpravy na úseku práva poškozených podat 

proti trestnímu příkazu odpor, když tuto považuje spíše za formálně deklarované 

právo poškozeného, které však nemá reálnou způsobilost docílit nápravu 

vadného výroku trestního příkazu o náhradě škody. 321 

                                                           
321 Ke shodnému závěru dospívá i Jiří Jelínek. Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a 

zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2. Zásadně shodně uzavírá i Josef 

Kuchta. KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení, in 

Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 
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S ohledem na vše dosud uvedené výhrady je tedy patrno, že nelze považovat za 

vhodné vybavit poškozeného stejným právem na podání odporu, jaké má 

obviněný a státní zástupce. Avšak i slovenskou inspiraci, která se patrně snaží 

tuto problematiku reflektovat, je nutno odmítnout jako nedostatečnou, neboť pro 

poškozeného nepředstavuje prakticky žádnou reálnou možnost domoci se svých 

oprávněných nároků a v mnoha případech by nadto byla i výslovně 

kontraproduktivní.  

Česká právní úprava by tedy měla najít vlastní vhodný kompromis mezi 

ekonomií trestního řízení a právem poškozeného domoci se korekce výroku o 

náhradě škody v trestním příkaze. Dle názoru autora této práce se nabízí 

přinejmenším hned dvě možnosti, jak tohoto kompromisu vhodným způsobem 

docílit.  

První možností je do trestního řádu zavést výslovné, institucionalizované právo 

poškozeného obrátit se na státního zástupce s podnětem k přezkoumání výroku 

o náhradě škody a k podání odporu proti trestnímu příkazu. Poškozenému, který 

řádně uplatnil nárok na náhradu škody se trestní příkaz i dle stávající právní 

úpravy doručuje. Bylo by vhodné doporučit osmidenní lhůtu pro podání 

takového podnětu, aby korespondovala s lhůtou obviněného a státního zástupce 

pro podání odporu. Státní zástupce by byl povinen takový podnět poškozeného 

přezkoumat, přičemž výsledkem tohoto přezkoumání by bylo buďto podání 

odporu státním zástupcem, anebo vydání usnesení, že se podnět poškozeného 

k podání odporu proti trestnímu příkazu zamítá. Proti zamítavému usnesení 

státního zástupce by poškozený přirozeně mohl v zákonné třídenní lhůtě podat 

stížnost, která by měla odkladný účinek. O této stížnosti by však měl rozhodnout 

jiný samosoudce příslušného soudu, neboť by nebylo vhodné, aby o ní 

rozhodoval stejný samosoudce, který trestní příkaz zatížil vadou, kvůli které se 

poškozený podání odporu státním zástupcem domáhá. Po dobu vyřízení 

                                                           
konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2001 
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takového podnětu poškozeného, by byla osmidenní lhůta státního zástupce pro 

podání odporu přerušena.  

Druhou možností je poškozenému výslovně přiznat právo podat odpor pouze 

proti výroku trestního příkazu o náhradě škody. Podáním odporu poškozeným 

by se výrok o náhradě škody zrušil, avšak jinak by trestní příkaz zůstal 

v platnosti. Na rozdíl od slovenské právní úpravy by však následkem jeho podání 

nemělo být odkázání poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, ale 

vydání samostatného usnesení, kterým by bylo rozhodnuto o nároku 

poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného 

obohacení. O tomto usnesení by bylo rozhodováno ve veřejném zasedání za 

účasti poškozeného (případně zmocněnce), státního zástupce i obviněného 

(případně obhájce). To proto, aby mohl obviněný uplatnit své eventuální 

námitky vůči nárokům poškozeného. Obviněný, státní zástupce i poškozený by 

mohli proti tomuto usnesení podat stížnost, která by měla odkladný účinek. 

Postavení poškozeného by se vydáním tohoto usnesení nesmělo zhoršit, tzn. 

samosoudce by nesměl přiznat poškozenému nárok na náhradu škody, 

nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v menším rozsahu, 

než mu bylo přiznáno trestním příkazem. To samozřejmě pouze za předpokladu, 

že poškozený by byl jedinou oprávněnou osobou, která by proti trestnímu 

příkazu odpor podala. Pokud by odpor vedle poškozeného podal i státní 

zástupce, obviněný nebo obhájce, logicky by se žádné veřejné zasedání 

nenařizovalo. Trestní příkaz by se podáním takového odporu v souladu se 

stávající právní úpravou zrušil v celém rozsahu a samosoudce by nařídil hlavní 

líčení, ve kterém by mimo jiné rozhodl i o nárocích poškozeného.  

K obdobným úvahám však vznáší relevantní námitku Jiří Jelínek, když uvádí, že 

„není vhodné zavést možnost napadení trestního příkazu odporem podaným 

poškozeným jen do výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy či vydání 

bezdůvodného obohacení, pokud by ve zbytku (ve výroku o vině a trestu) měl 

trestní příkaz nabýt právní moci (neboli zavést různou konstrukci řádného 

opravného prostředku – odporu u různých stran). Jde totiž stále o trestní řízení, 
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které by nemělo být vedeno toliko o soukromoprávním nároku poškozeného, je-

li o skutku již pravomocně rozhodnuto.“ 322 Je tedy patrno, že otázka, zda by měl 

mít poškozený právo podat proti trestnímu příkazu odpor, není zdaleka tak 

jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát, a zcela evidentně bude i 

nadále předmětem rozsáhlých odborných diskuzí, a to jak v teoretické, tak i 

v praktické rovině. Svojí složitostí nemenším předmětem diskuzí nadále 

zůstanou patrně i otázky, jak by se mělo případné právo poškozeného podat proti 

trestnímu příkazu odpor v praxi realizovat, v jakém rozsahu by měl mít právo 

trestní příkaz napadat, jaké procesní následky by podání odporu poškozeným 

mělo mít atd.  

Je tedy zjevné, že se legislativní změny na daném úseku nijak brzy nedočkáme, 

neboť nad otázkou práva poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor 

nadále visí množství nezodpovězených otázek. To ale neznamená, že bychom 

na řešení otázek práva poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor měli 

rezignovat. Právě naopak, je to důvodem, proč by se o tomto tématu mělo na 

odborné úrovni rozsáhle (resp. rozhodně podstatně rozsáhleji než dosud) 

diskutovat a hledat co nejvhodnější řešení, které poškozeným zajistí řádnou 

realizaci jejich práv, avšak bez újmy z pohledu procesní ekonomie či základního 

cíle trestního řízení, kterým v našich právních podmínkách nadále zůstává zjistit, 

zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest 

nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.  

4.10. Trestní příkaz a mimořádné opravné prostředky 

„Stejně jako pravomocný rozsudek, je i pravomocný trestní příkaz odsouzením 

nezměnitelným, závazným a vykonatelným. Jeho změny lze pak dosáhnout 

zpravidla cestou mimořádného opravného prostředku.“ 323 Uplatňování 

mimořádných opravných prostředků proti pravomocnému trestnímu příkazu je 

                                                           
322 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
323 Srov. ŠÁMAL, Pavel. MUSIL, Jan. KUCHTA, Josef a kol. Trestní právo procesní. 4. 

přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 434 
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však v právní praxi poměrně vzácným jevem. Děje se tak velice zřídka zejména 

s ohledem na charakter trestního příkazu jako určitého mezistupně mezi 

přípravným řízením a řízením před soudem. Jak bylo shora opakovaně uvedeno, 

trestní příkaz lze charakterizovat jako určitou nabídku rychlého řešení typově 

méně závažné trestní věci bez nutnosti nařízení hlavního líčení, kterou soud 

adresuje jak obviněnému, tak státnímu zástupci. Trestní příkaz nabyde právní 

moci teprve a toliko v případě, že stran takové nabídky soudu dojde ke konsenzu 

mezi obviněným a státním zástupcem.  

Z tohoto důvodu je pak podání jakéhokoli mimořádného opravného prostředku 

proti pravomocnému trestnímu příkazu zcela ojedinělou procesní situací. Kdyby 

totiž byl ať už státní zástupce nebo obviněný s řešením věci trestním příkazem 

z jakéhokoli důvodu nespokojený, patrně by proti němu podali odpor, trestní 

příkaz by se tím zrušil a ve věci by bylo rozhodnuto rozhodnutím jiným. 

Mimořádné opravné prostředky by pak logicky již směřovali proti tomuto 

jinému pravomocnému rozhodnutí, nikoli proti trestnímu příkazu, který 

v důsledku podání odporu formálně přestal existovat. 

Nicméně trestní řád uplatnění některých mimořádných opravných prostředků 

proti pravomocnému trestnímu příkazu umožňuje, proto budou na tomto místě 

v zájmu komplexního zhodnocení právní úpravy na daném úseku tyto procesní 

situace stručně popsány. Trestní řád zná tři mimořádné opravné prostředky proti 

rozhodnutí v trestních věcech. Jsou nimi dovolání (§ 265a a násl. trestního řádu), 

stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. trestního řádu) a návrh na povolení 

obnovy řízení (§ 277 a násl. trestního řádu).  

Proti trestnímu příkazu nelze podat dovolání, neboť se nejedná o rozhodnutí 

vyjmenované v § 265a odst. 2 trestního řádu. 324 Lze proti němu ale podat 

stížnost pro porušení zákona a po skončení trestní věci pravomocným trestním 

příkazem se lze rovněž obrátit na soud s návrhem na povolení obnovy řízení. 

                                                           
324 Srov. také: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 674 a s. 719 
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Stížnost pro porušení zákona může ministr spravedlnosti podat mimo jiné i proti 

pravomocnému trestnímu příkazu, a to v případě, že by byl vydáním trestního 

příkazu porušen zákon nebo v případě, že by byl trestní příkaz vydán na 

podkladě vadného postupu řízení. Stížnost pro porušení zákona se podává u 

Nejvyššího soudu. 325 Pokud by měla být stížnost pro porušení zákona podána 

toliko proti výroku trestního příkazu o trestu, lze ji podat pouze za předpokladu, 

že by byl uložený trest ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného 

činu nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém 

rozporu s účelem trestu. 326 S ohledem na škálu trestů, které lze trestním 

příkazem ukládat a omezení jejich trestních sazeb (§ 314e odst. 2 trestního řádu) 

však budou takové případné námitky omezené pouze na druh a výměru trestu 

spíše zcela výjimečné.  

Shledá-li Nejvyšší soud, že zákon porušen byl, vysloví rozsudkem, že 

napadeným trestním příkazem nebo v řízení, jež napadenému trestnímu příkazu 

předcházelo, byl porušen zákon. 327 Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu se však 

nedotýká právní moci napadeného trestního příkazu. 328 Pokud by však byl 

trestním příkazem zákon porušen v neprospěch obviněného, Nejvyšší soud 

zároveň s výrokem o porušení zákona napadený trestní příkaz zruší. 329 Pokud 

by po zrušení napadeného trestního příkazu bylo nutno učinit ve věci rozhodnutí 

nové, přikáže Nejvyšší soud soudu, který napadený trestní příkaz vydal, aby věc 

v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 330 V takovém případě soudu, 

jenž trestní příkaz vydal, nezbyde než nařídit ve věci hlavní líčení. Autor této 

práce zastává názor, že Nejvyššímu soudu by teoreticky nic nebránilo ani v tom, 

aby po zrušení trestního příkazu eventuelně sám rozhodl o zproštění obžaloby, 

resp. návrhu na potrestání (za užití analogie s § 271 odst. 1 trestního řádu).  

                                                           
325 Srov. § 266 odst. 1 trestního řádu 
326 Srov. § 266 odst. 2 trestního řádu 
327 Srov. § 268 odst. 2 trestního řádu  
328 Srov. § 269 odst. 1 trestního řádu  
329 Srov. § 269 odst. 2 trestního řádu  
330 Srov- § 270 odst. 1 trestního řádu  
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Zajímavou otázkou je, zda po zrušení trestního příkazu Nejvyšším soudem 

v řízení o stížnosti pro porušení zákona, za současného předpokladu, že zákon 

byl porušen v neprospěch obviněného, bude platit zákaz reformace in peius 

stanovený v § 273 trestního řádu, když u podání odporu proti trestnímu příkazu 

toto omezení neplatí. Autor této práce zastává názor, že především s ohledem na 

ústavní právo obviněných na spravedlivý proces a vázanost státních orgánů 

zákonem, by toto ustanovení platit mělo, a pokud dojde ke zrušení trestního 

příkazu Nejvyšším soudem kvůli porušení zákona v neprospěch obviněného, 

nemůže posléze dojít ke zhoršení postavení obviněného, a to ani po následně 

provedeném hlavním líčení. 

I v případě trestního příkazu dále samozřejmě platí, že skončilo-li trestní stíhání 

vedené proti určité osobě pravomocným trestní příkazem, lze v trestním stíhání 

téže osoby pro týž skutek pokračovat, pokud nebylo takové rozhodnutí zrušeno 

v jiném předepsaném řízení, jen byla-li povolena obnova trestního řízení. 331 

Obnova řízení, které skončilo pravomocným trestním příkazem, se podle § 278 

odst. 1 trestního řádu povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu 

dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a 

důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině nebo o přiznaném 

nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení, anebo vzhledem k nimž by původně 

uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu 

nebo k poměrům pachatele nebo uložený druh trestu by byl ve zřejmém rozporu 

s účelem trestu.  

„Pokud jde o pravomocný trestní příkaz obnova řízení je přípustná ve vztahu 

k výroku o vině bez omezení, ve vztahu k výroku o trestu s omezením ve smyslu 

§ 278 odst. 1 věty první 332 nebo ve vztahu k výroku o přiznaném nároku 

                                                           
331 Srov. také např. STRNADOVÁ, Lucie. Odklony ve světle zákona č. 265/2001 Sb. Trestní 

právo. Praha: Nakladatelství ORAC, s.r.o., 2001, č. 11 
332 Nové skutečnosti a důkazy soudu dříve neznámé, musí být takového charakteru, že vzhledem 

k jejich existenci by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti 
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poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení.“ 333 

Návrh na obnovu řízení v neprospěch obviněného může podat pouze státní 

zástupce. 334 Poškozený není oprávněn návrh na obnovu řízení podat, a to nikoli 

pouze jde-li o pravomocné skončení trestní věci trestním příkazem, poškozený 

není oprávněn podat návrh na obnovu řízení vůbec, neboť dle § 280 trestního 

řádu není k tomuto úkonu oprávněnou osobou. Jinak ve prospěch obviněného 

může návrh na obnovu řízení podat samotný obviněný, popřípadě též osoby, 

které by mohly podat v jeho prospěch odvolání. 335 

O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným trestním 

příkazem rozhoduje ve veřejném zasedání soud, který trestní příkaz vydal. 336 

Vyhoví-li soud návrhu na povolení obnovy, zruší napadený trestní příkaz. 337 

Soud poté pokračuje na podkladě původní obžaloby tak, jako by trestní příkaz 

nikdy vydán nebyl. 338 

4.11. Shrnutí 

Přes některé dílčí nedostatky a výhrady, které by se do budoucna měly stát 

předmětem úvah odborné veřejnosti de lege ferenda, lze současnou právní 

úpravu trestního příkazu hodnotit kladně. Po svém turbulentním vývoji, kdy byl 

v minulosti střídavě s nadšením vítán, kritizován, a dokonce i zcela zatracován, 

se trestní příkaz ustálil do podoby moderního a efektivního nástroje trestní 

politiky, který je zcela kompatibilní s ústavním pořádkem České republiky i 

mezinárodním právem.  

                                                           
trestného činu nebo k poměrům pachatele nebo uložený druh trestu by byl ve zřejmém rozporu 

s účelem trestu. 
333 Srov. také FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo 

procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 740 
334 Srov. § 280 odst. 2 trestního Řádu 
335 Srov. § 280 odst. 3 trestního řádu 
336 Srov. § 281 odst. 2 trestního řádu a § 286 odst. 1 trestního řádu 
337 Srov. § 284 odst. 1 trestního řádu  
338 Srov. § 288 odst. 2 trestního řádu 
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Myšlenku, že by se snad dostával do rozporu s právem obviněných na 

spravedlivý proces nebo na realizaci řádné obhajoby, je dle názoru autora této 

práce nutno odmítnout. Zdánlivě se sice rozhodování „od stolu“, pouze na 

základě spisu, bez sebemenšího osobního kontaktu s obviněním, může jevit 

rozporné s některými principy právního státu a zásadami trestního řízení, jako je 

např. ústnost, bezprostřednost a veřejnost. Vždy je však nutno pamatovat na to, 

že trestní příkaz se stává konečným řešením trestní věci a vykonatelným 

rozhodnutím o vině a trestu pouze za předpokladu, že proti němu žádný 

z oprávněných subjektů nepodá odpor.  

Trestní příkaz tak nepředstavuje alternativu v podobě nahrazení dokazování 

v hlavním líčení a rozhodování rozsudkem. Jeho alternativnost spočívá v tom, 

že představuje (a i to pouze u typově méně závažné trestné činnosti) určitý 

mezistupeň mezi přípravným řízením a nařízením hlavního líčení. Jedná se tedy 

o jakýsi návrh řešení trestní věci, který soud adresuje stranám před nařízením 

hlavního líčení s tím, že nebudou-li mít proti tomuto návrhu výhrad, stane se 

řešením meritorním a vykonatelným. Pokud by však (z pohledu zachování 

ústavních práv především) obviněný z jakéhokoli důvodu s trestním příkazem 

nesouhlasil, může se poměrně jednoduše, podáním odporu, domoci řádného 

projednání věci v hlavním líčení a rozhodnutí rozsudkem (či případně jiným 

rozhodnutím, které může soud v hlavním líčení nebo mimo hlavní líčení učinit). 

I z tohoto důvodu jsou na odpor kladeny minimální formálně obsahové 

náležitosti, aby pro obviněného nepředstavovalo prakticky žádný problém 

domoci se tímto způsobem svých Listinou základních práv a svobod 

garantovaných práv. V tomto směru lze vznést pouze dílčí výhradu ke krátké 

lhůtě pro podání odporu, která zejména s ohledem na nemožnost jeho zpětvzetí 

a neuplatňování zásady zákazu reformace in peius, v mnoha případech může vést 

k nemožnosti poradit se před podáním odporu s obhájcem.  

Za největší (avšak lze doufat, že do budoucna řešitelný) nedostatek stávající 

právní úpravy lze považovat skutečnost, že právo podat odpor trestní řád 

nepřiznává poškozenému, byť by se řádně a včas připojil k trestnímu řízení se 
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svým nárokem na náhradu škody, nemajetkové újmy, či vydání bezdůvodného 

obohacení. Nevyrovnané postavení poškozeného a obviněného je obecným 

problémem českého trestního práva procesního jako celku. V průběhu 

posledních desetiletí se díky neúnavným odborným diskusím sice výrazně 

zmírnil, nicméně dosud přetrvává. Trestní příkaz v tomto směru žel není žádnou 

světlou výjimkou a disproporce procesního postavení těchto dvou stran trestního 

řízení se projevuje i zde, a to tím, že poškozený nemá žádnou možnost bránit se 

vlastní procesní aktivitou proti nesprávnému, neúplnému nebo chybějícímu 

výroku o náhradě škody.  

Tato práce si samozřejmě nečiní nárok tento problém vyřešit. Autor pouze doufá, 

že jeho shora rozvedené úvahy de lege ferenda o možné podobě procesní obrany 

poškozených proti chybným trestním příkazům, budou svým malým dílem 

způsobilé posloužit jako inspirace pro další odborné diskuze, a že se v budoucnu 

povede najít uspokojivé řešení, které poškozeným lépe zajistí jejich práva a 

zároveň nebude v konfliktu se zásadami trestního řízení.  
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5. Srovnání se slovenskou právní úpravou 

5.1. Rozbor slovenské právní úpravy 

Ekvivalentem k trestnímu příkazu ve slovenském právním řádu je tzv. trestný 

rozkaz, jehož právní úprava je obsažena v Hlavě sedmé (osobitné spôsoby 

konania), Dílu čtvrtém, v § 353 až § 357) zákona č. 301/2005, Z.z. 339, trestný 

poriadok (dále též „trestný poriadok“). Shodně jako v České republice, i 

slovenskou odbornou veřejností je trestný rozkaz (ekvivalent trestního příkazu 

k slovenské právní úpravě) charakterizován jako „zjednodušená forma 

odsuzujícího soudního rozhodnutí vydávaného samosoudcem nebo soudcem pro 

přípravné řízení ve zvláštním (osobitnom) způsobu řízení.“ 340  

Trestný rozkaz je na Slovensku považován za jeden z druhů „rozhodnutí ve věci 

samé, kterým se rozhoduje o vině, trestu, případně (na rozdíl od české právní 

úpravy) ochranném opatření a náhradě škody.“ 341 Dle slovenské právní úpravy 

může samosoudce (obdobně jako v České republice) bez projednání věci 

v hlavním líčení (v hlavnom pojednávaní) vydat trestný rozkaz, jestliže je 

skutkový stav spolehlivě prokázán provedenými důkazy. 342 Dle slovenské 

odborné veřejnosti „se trestný rozkaz považuje za specifický odklon v trestním 

řízení.“ 343 

Jeden ze zásadních rozdílů oproti české právní úpravě spočívá v tom, že 

slovenským trestným rozkazem lze ukládat mimo jiné i nepodmíněný trest 

odnětí svobody s omezením do tří let 344 nebo ochranná opatření. 345 

Ochrannými opatřeními dle slovenského trestného zákona (zákon č. 300/2005 

                                                           
339 Zbierka zákonov 
340 Srov. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo procesné. Bratislava: IURA EDITION, 2006, 

s. 506 
341 Srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 165 
342 Srov. § 353 odst. 1 trestného poriadku  
343 Srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 251 
344 Srov. § 353 odst. 2 písm. a) trestného poriadku  
345 Srov. § 353 odst. 2 písm. j) trestného poriadku  
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Z.z.) jsou ochranné léčení, ochranná výchova, ochranný dohled, detence a 

zabrání věci. 346 

Možnost ukládat trestním příkazem ochranná opatření by mohla být inspirací i 

pro Českou republiku v rámci úvah de lege ferenda. Např. Jiří Jelínek v tomto 

směru k trestnímu příkazu uvádí, že z ochranných opatření českého trestního 

práva „přichází v úvahu uložení ochranného léčení v ambulantní formě nebo 

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ Ukládání ochranné výchovy 

nepřichází v úvahu, neboť v České republice „trestní příkaz nelze vydat v řízení 

ve věci mladistvého.“ Jiří Jelínek uzavírá, že „právní úprava umožňující 

samosoudci uložit tyto dva druhy ochranného opatření by samosoudci pomohla 

v případech, který by mohl na podkladě materiálů obsažených ve spise o 

takových ochranných opatřeních rozhodnout přímo trestním příkazem a nemusel 

by konat ještě zvláštní veřejné zasedání o uložení ochranného opatření.“ 347 

Pokud slovenský samosoudce potřebuje k rozhodnutí o ochranném opatření 

provést ještě další dokazování, nemá to automaticky za následek nemožnost 

vydat trestný rozkaz, ale samosoudce může vyhradit rozhodnutí o ochranném 

opatření ve veřejném zasedání. 348 I v tomto vidí Jiří Jelínek pro české trestní 

právo vhodnou inspiraci a de lege ferenda doporučuje zásadně totožnou právní 

úpravu. 349 

Jinak lze slovenským trestným rozkazem obdobně jako dle českého trestního 

řádu ukládat trest zákazu činnosti, peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest 

povinné práce (ekvivalent obecně prospěšných prací), trest domácího vězení, 

trest vyhoštění, trest zákazu pobytu a trest zákazu účasti na veřejných akcích. 350 

                                                           
346 Srov. § 33 trestného zákona  
347 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2. Srov. také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním 

řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a 

kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
348 Srov. § 353 odst. 6 trestného poriadku 
349 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 
350 Srov. § 353 odst. 2 písm. b) až i) trestného poriadku 
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Na rozdíl od české právní úpravy lze trestným rozkazem ukládat trest zákazu 

činnosti, trest domácího vězení, trest vyhoštění, trest zákazu pobytu a trest 

zákazu účasti na veřejných akcích bez omezení z pohledu jejich přípustné 

výměry oproti uložení těchto trestů rozsudkem po provedeném hlavním líčení.  

Zásadně totožně s českou právní úpravou lze trest povinné práce trestným 

rozkazem uložit pouze po předchozím vyžádání si zprávy od probačního a 

mediačního úředníka o možnostech uložení a řádného výkonu tohoto trestu a 

zdravotní způsobilosti obviněného včetně stanoviska obviněného k uložení 

tohoto trestu. 351 Obdobně trest domácího vězení lze trestným rozkazem uložit 

pouze po předchozím vyžádání si zprávy od probačního a mediačního úředníka 

o možnostech uložení a řádného výkonu tohoto trestu včetně stanoviska 

obviněného k uložení tohoto trestu a přezkoumání podmínek kontroly výkonu 

tohoto trestu technickými prostředky. 352 

Obecně přísnější a pro obviněné méně příznivá slovenská právní úprava se 

projevuje i v tom, že náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest ukládaný 

trestným rozkazem nesmí ani s uloženým trestem odnětí svobody převyšovat tři 

roky 353 (oproti jednomu roku dle české právní úpravy). 

Dle slovenské právní úpravy trestný rozkaz nelze vydat v řízení proti osobě, 

která je zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo osobě, jejíž způsobilost 

k právním úkonům byla omezena. Trestný rozkaz rovněž není možné vydat 

v řízení proti mladistvému, avšak pouze pod podmínkou, že v době vydání 

trestného rozkazu mladistvý ještě nedosáhl osmnáctého roku svého věku. 354 

Shodně s českou právní úpravou, „vydání trestního příkazu nepřichází do úvahy 

po zahájení hlavního líčení.“ 355 

                                                           
351 Srov. § 353 odst. 3 trestného poriadku 
352 Srov. § 353 odst. 4 trestného poriadku  
353 Srov. § 353 odst. 5 trestného poriadku  
354 Srov. § 353 odst. 7 písm. a), b) trestného poriadku 
355 Srov. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo procesné. Bratislava: IURA EDITION, 2006, 

s. 769 
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Další zvláštností slovenské právní úpravy oproti českému trestnímu řádu je, že 

rozhodnutí trestným rozkazem není omezeno tím, že by jeho vydání bylo 

nepřípustné, pokud by ním měl být ukládán souhrnný nebo společný trest za 

situace, kdy trest předchozí byl uložen rozsudkem. Slovenská právní úprava (na 

rozdíl od české) takový postup samosoudce nevylučuje.  

Stejně jako český trestní příkaz, i slovenský trestný rozkaz má v případě nabytí 

právní moci povahu odsuzujícího rozsudku. Vzhledem k tomu, že však 

rozsudkem jako takovým není, obdobně jako v České republice, „neobsahuje 

slova ‛v mene Slovenskej republiky‛.“ 356 Shodné je také to, že účinky spojené 

s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestného rozkazu obviněnému. 357 

Na Slovensku se taktéž „trestný rozkaz nevyhlašuje a nelze jím obviněného 

zprostit obžaloby. Stejně jako pravomocný rozsudek, je i pravomocný trestný 

rozkaz odsouzením nezměnitelným, závazným a vykonatelným. Jeho změny lze 

dosáhnout pouze pomocí mimořádných opravných prostředků (dovolání a 

obnova řízení).“ 358 Na rozdíl od české právní úpravy, lze slovenský 

pravomocný trestný rozkaz napadnout i dovoláním k nejvyššímu soudu. 359 

Z důvodu, že má trestný rozkaz povahu odsuzujícího rozsudku, nemůže být 

(shodně jako dle české právní úpravy) vydán ani „v případě, že jsou splněny 

podmínky pro upuštění od potrestání.“ 360 

Zásadně shodnými jsou i formální náležitosti trestného rozkazu, který i na 

Slovensku musí obsahovat označení soudu, který trestný rozkaz vydal. Na rozdíl 

od české právní úpravy však slovenský trestný poriadok výslovně požaduje, že 

musí nadto obsahovat také jméno a příjmení samosoudce, který trestným 

rozkazem rozhodl. 361 Zde nutno dodat, že se ve slovenské právní úpravě jedná 

                                                           
356 Srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 166 
357 Srov. § 353 odst. 8 trestného poriadku 
358 Srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 166 
359 Srov. § 368 odst. 2 písm. a) trestného poriadku 
360 Srov. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo procesné. Bratislava: IURA EDITION, 2006, 

s. 769 
361 Srov. § 354 odst. 1 trestného poriadku  
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o téměř zbytečný formalismus spojený s poněkud nadbytečným zákonným (ryze 

formálním) požadavkem. Z logiky věci plyne, že každé rozhodnutí obsahuje 

podpis osoby, která ho vydala. Tudíž i český trestní příkaz obsahuje podpis 

samosoudce, který tímto způsobem v trestní věci rozhodl. Tudíž je i v České 

republice prakticky nemyslitelné, aby se obviněný z trestního příkazu 

nedozvěděl, který konkrétní samosoudce trestní příkaz vydal. Nicméně, pokud 

se praxe českého soudnictví ustálila na tom, že se v trestních příkazech jméno a 

příjmení soudce uvádí (přinejmenším u podpisu), autor této práce se zcela 

ztotožňuje s názorem Jiřího Jelínka, že by tomuto měla odpovídat i dikce 

příslušného ustanovení trestního řádu, tudíž by měl být de lege ferenda § 314f 

odst. 1 trestního řádu o tuto obsahovou náležitost trestního příkazu doplněn. 362 

Shodně jako český trestní příkaz, i slovenský trestný rozkaz musí dále obsahovat 

datum a místo jeho vydání, označení obviněného, výrok o vině a o uloženém 

trestu, výrok o náhradě škody, jestli byl nárok na její náhradu řádně uplatněn a 

poučení o právu podat proti trestnému rozkazu odpor. 363 Na rozdíl od české 

právní úpravy však slovenská právní úprava výslovně nepožaduje, aby byl 

obviněný v rámci poučení o možnosti podat odpor poučen také o tom, že jestli 

odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání své trestní věci v hlavním 

líčení.  

Další zvláštnost formálních náležitostí slovenského trestného rozkazu souvisí 

s možností ukládat trestným rozkazem i ochranná opatření (co český trestní řád 

výslovně vylučuje). Pokud tedy slovenský samosoudce uloží trestným rozkazem 

některé z ochranných opatření, přirozeně musí trestný rozkaz obsahovat i výrok 

o ochranném opatření. 364 

                                                           
362 V podrobnostech srov. Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. 

Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2. K uvedenému viz také: JELÍNEK, Jiří: Trestní příkaz 

jako forma odklonu v trestním řízení, in JELÍNEK, Jiří (ed.): Alternativní řešení trestních věcí 

(trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Praha: Linde, 2015 
363 Srov. § 354 odst. 1 písm. b), c), d), f) a g) trestného poriadku 
364 Srov. § 354 odst. 1 písm. e) trestného poriadku  
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Dle slovenské právní úpravy se trestný rozkaz doručuje obviněnému a jestli má 

obviněný obhájce, tak taktéž jeho obhájci. Trestný rozkaz se dále doručuje 

prokurátorovi, zúčastněné osobě a poškozenému, který uplatnil nárok na 

náhradu škody. Jestli však má poškozený nebo zúčastněná osoba zákonného 

zástupce nebo zmocněnce (dle slovenské terminologie „splnomocnenca“), 

doručuje se trestný rozkaz pouze zákonnému zástupci nebo zmocněnci 

poškozeného nebo zúčastněné osoby. 365  

Zásadnější specifikum slovenské právní úpravy stran doručování trestného 

rozkazu oproti české se uplatňuje u trestného činu zanedbání povinné výživy dle 

§ 207 trestného zákona, kde se trestný rozkaz doručuje taky osobě, k jejíž rukám 

je obviněný povinen plnit povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného. 366 

Shodně jako dle českého trestního řádu je opravným prostředkem proti 

trestnému rozkazu odpor, jehož slovenská právní úprava je obsažená v § 355 

trestného poriadku. I slovenská odborná literatura dospívá v zásadní shodě 

s českou odbornou literaturou, že „zvláštnost podání odporu proti trestnému 

rozkazu spočívá v tom, že se nekoná typické opravné řízení, jako je tomu u 

odvolání nebo u stížnosti, a taktéž se při něm neuplatňují specifické zásady 

(kasační princip) opravného řízení (neuplatňuje se přezkumná činnost).“ 367 

Odpor proti trestnému rozkazu mohou podat obviněný a osoby, které jsou 

oprávněny podat v jeho prospěch odvolání (tj. příbuzní obviněného v přímé 

řadě, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel a druh 368). Mimo to je odpor 

oprávněn podat rovněž prokurátor. 369 „Podáním odporu mají strany zachované 

právo domoci se projednání věci v řádném řízení před soudem. Z tohoto důvodu 

                                                           
365 Srov. § 354 odst. 2 trestného poriadku 
366 Srov. § 354 odst. 3 trestného poriadku 
367 Srov. KORGO, Dušan. MARKOVÁ, Veronika a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2017, s. 412. Obdobně srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. 

vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 254. Totožně srov. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo 

procesné. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 719 
368 Srov. § 308 odst. 2 trestného poriadku 
369 Srov. § 355 odst. 1 trestného poriadku  
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není tato forma tzv. zkráceného písemného řízení v rozporu se základními 

lidskými právy a svobodami.“ 370 

Odpor se podává u soudu, který trestný rozkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho 

doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch obviněného (kromě 

prokurátora) končí lhůta týmž dnem jako obviněnému. Jestliže se trestný rozkaz 

doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které 

bylo provedeno později. Na navrácení lhůty se obdobně užije ustanovení § 64 

trestného poriadku, 371 dle kterého analogicky platí, že jestli obviněný, jeho 

obhájce, poškozený nebo zúčastněná osoba zmešká z důležitých důvodů lhůtu 

pro podání odporu, povolí jí soud, který trestný rozkaz vydal, navrácení lhůty. O 

navrácení lhůty může oprávněná osoba zažádat do tří dnů od odpadnutí 

překážky, která bránila odpor v zákonné osmidenní lhůtě podat. Jestli odpor ještě 

podán nebyl, je nezbytné ho s žádostí spojit.  

Jestli proti trestnému rozkazu podá odpor obviněný (případně jeho obhájce nebo 

osoba, která je ve prospěch obviněného oprávněna podat odvolání) nebo státní 

zástupce, v zákonné lhůtě osmi dnů odpor, samosoudce nařídí ve věci hlavní 

líčení. Při projednávaní věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní 

kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestném rozkaze (shodně 

jako dle české právní úpravy, „neplatí zákaz reformatio in peius, což znamená, 

že může být uložený i přísnější trest, než byl původně v trestném 

rozkazu.“ 372). 373 Jinak se ve smyslu ustanovení § 356 stane trestný rozkaz 

vykonatelným. Slovenská odborná literatura dospívá v tomto směru k závěru, že 

„jedním z argumentů podporujících zachování neuplatnění zásady zákazu 

reformationis in peius je ten fakt, že trestný rozkaz je většinou vydávaný pouze 

                                                           
370 Srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 166 a 254 
371 Srov. § 355 odst. 1 trestného poriadku  
372 Srov. KORGO, Dušan. MARKOVÁ, Veronika a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2017, s. 413. Shodně srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 255. Totožně srov. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo procesné. 

Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 720 
373 Srov. § 355 odst. 3 trestného poriadku 
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na podkladě spisu s přihlédnutím k důkazům získaným v přípravném řízení, které 

soud posuzuje pouze z hlediska spolehlivého prokázání skutkového stavu bez 

toho, aby je vykonal. Proto soud nemůže být takovým závěrem v dalším řízení 

vázán.“ 374 

Vzhledem k tomu, že slovenská právní úprava umožňuje samosoudci trestným 

rozkazem ukládat také ochranná opatření, logicky má proti výroku, kterým bylo 

uloženo ochranné opatření, zúčastněná osoba právo podat odpor. I zúčastněná 

osoba je povinna podat odpor u soudu, který trestný rozkaz vydal, a to rovněž do 

osmi dnů od jeho doručení. Jestli zúčastněná osoba podá proti výroku trestného 

rozkazu o ochranném opatření v zákonné osmidenní lhůtě odpor, přičemž jinak 

není důvod ve věci nařídit hlavní líčení, projedná samosoudce návrh na uložení 

ochranného opatření ve veřejném zasedání. 375 

Jestliže samosoudce po doručení odporu nenařídí ve věci hlavní líčení z důvodu, 

že odpor podala neoprávněná osoba nebo byl odpor podán teprve po marném 

uplynutí zákonné osmidenní lhůty, odmítne takto podaný odpor usnesením. Proti 

usnesení o odmítnutí odporu z uvedených důvodu je přípustná stížnost, která má 

odkladný účinek. 376 

Zásadní rozdíl mezi slovenskou a českou právní úpravou stran odporu proti 

trestnímu příkazu spočívá v tom, že proti výroku trestného rozkazu o náhradě 

škody, kterým byla přiznána náhrada škody, může na Slovensku poškozený 

podat odpor.  

Nicméně slovenská právní úprava přikazuje samosoudci po zrušení výroku o 

náhradě škody samostatným usnesením poškozeného odkázat na řízení 

ve věcech občanskoprávních, případně řízení před jiným příslušným orgánem. 

                                                           
374 Srov. ŠIMOVČEK, Ivan a kol. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 

s. 255 
375 Srov. § 355 odst. 4 trestného poriadku 
376 Srov. § 355 odst. 5 trestného poriadku 
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Stejně samosoudce postupuje i tehdy, jestli odpor proti výroku o náhradě škody 

podá jiná oprávněná osoba. 377 

Není přitom úplně zřejmé, jaký má takový procesní postup pro poškozeného 

praktický význam. V případě, že je poškozenému trestným rozkazem přiznán 

nárok na náhradu škody v neúplné výši, nic mu nebrání se bez dalšího obrátit na 

občanskoprávní soud s žalobou, kterou se bude po pachateli trestného činu 

(žalovaném) domáhat náhrady zbytku svého nároku na náhradu škody 

způsobené trestným činem, který mu nebyl samosoudcem v trestném rozkazu 

přiznán. Jinými slovy řečeno, takovou žalobou by se poškozený po pachateli 

domáhal toliko úhrady dílčího zbytku nároku na náhradu škody způsobené 

trestným činem, se kterým byl odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.  

Nechat před podáním takové žaloby z trestného rozkazu „vymazat“ výrok o 

náhradě škody, kterým mu byl přiznán nárok na její náhradu (byť v neúplné 

výši), je z pohledu poškozeného absurdní, neboť by to pro něj bylo procesně 

kontraproduktivní. V prvé řadě by se takovým postupem poškozený 

nepochopitelně a bezdůvodně vzdal pravomocně (pro případ, že by odpor 

nepodal obviněný ani prokurátor, ale pouze poškozený) soudem z části 

přiznaného nároku na náhradu škody. Zejména je nutno zdůraznit, že poškozený 

by jako žalobce musel žalobou zahájit zcela nové občanskoprávní řízení, jehož 

výsledek nelze nikdy považovat za jistý. To sebou nese pro poškozeného 

v pozici žalobce v občanskoprávní řízení řadu (více či méně závažných) negativ.  

V prvé řadě bude muset uhradit za žalobu vyšší soudní poplatek a pro případ 

procesního neúspěchu bude riskovat vyšší náklady řízení, neboť jejich výše se 

odvíjí od částky, kterou žalobce (poškozený) žaluje. Není tedy zřejmé, v čem by 

bylo pro poškozeného výhodné žalovat nárok na náhradu škody v plné výši, když 

jeho část by už měl pravomocně přiznanou trestným rozkazem. 378 

                                                           
377 Srov. § 355 odst. 2 trestného poriadku  
378 K obdobným závěrům, byť v jiné souvislosti dospívá také Jiří Jelínek. Srov. JELÍNEK, Jiří. 

Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2 



119 

 

Především však zhorší svou pozici v občanskoprávním řízení, neboť se podáním 

odporu do výroku o náhradě škody trestného rozkazu vzdá jiným orgánem 

částečně přiznaného nároku na náhradu škody. Pokud by takový odpor před 

podáním žaloby na náhradu škody nepodal, jeho procesní pozice by byla 

v občanskoprávním řízení lepší v tom, že by měl jiným orgánem pravomocně co 

do důvodu a částečné i co do výše přiznán nárok na náhradu škody. 

V občanskoprávním řízení by tak poškozený v pozici žalobce prokazoval toliko 

jeho zbylou (trestným rozkazem nepřiznanou) výši.  

Z uvedeného je patrno, že slovenská právní úprava sice poškozenému umožňuje 

formálně podat proti nesprávnému výroku o náhradě škody odpor, nicméně tento 

opravný prostředek pro poškozeného ve svém důsledku nepředstavuje reálnou 

možnost, jak účelně odstranit negativní důsledky nesprávného rozhodnutí o jeho 

nároku na náhradu škody. Jediný případ, kdy by podání takového odporu mohlo 

být pro poškozeného výhodné, je situace, kdyby soud omylem přiznal nárok na 

náhradu škody jinému subjektu než poškozenému. V takovém případě by bylo 

pro poškozeného logické a vhodné před podáním občanskoprávní žaloby výrok 

o náhradě škody z trestného rozkazu před nabytím právní moci odstranit.  

Za mnohem vhodnější právní úpravu postavení poškozeného v trestním řízení 

z pohledu jeho práva podat odpor proti trestnému rozkazu, by de lege ferenda 

byla trestným poriadkem stanovená povinnost samosoudce po oprávněnou 

osobou podaném odporu proti výroku o náhradě škody tento výrok trestného 

rozkazu zrušit a o nároku poškozeného rozhodnout samostatným usnesením. 

Proti tomuto usnesení by pochopitelně měl mít možnost podat stížnost 

poškozený, ale i obviněný a státní zástupce, aby byla zachována procesní rovnost 

stran a nikdo nebyl krácen na svých právech (zejména pak, aby obviněný nebyl 

krácen na svém právu na obhajobu, jejíž součástí jsou přirozeně i námitky proti 

výroku o náhradě škody). Obdobně by měl samosoudce postupovat i v případě 

podání odporu poškozeným z důvodu, že by výrok o náhradě škody v trestném 

rozkazu z jakéhokoli důvodu chyběl, ačkoli se poškozený se svým nárokem na 

náhradu škody k trestnímu řízení řádně připojil.  
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Obviněný a osoby, které jsou oprávněné podat v jeho prospěch odvolání, 

poškozený, zúčastněná osoba, jakož i prokurátor se mohou výslovným 

prohlášením vzdát práva podat proti trestnému rozkazu odpor. Za pozitivum 

slovenské právní úpravy lze považovat, že obviněný (případně další oprávněné 

osoby), prokurátor i zúčastněná osoba, mohou výslovným prohlášením vzít 

podaný odpor zpět, a to až do doby, než prokurátor přednese u hlavního líčení 

obžalobu. „Z tohoto důvodu v průběhu hlavního líčení konaného na základě 

odporu proti trestnému rozkazu, který byl podaný v zákonné lhůtě, oprávněná 

osoba již nemůže právně relevantně vzít takový odpor zpět.“ 379 Toto by mohlo 

posloužit i jako zdroj inspirace pro českou právní úpravu, neboť zásadně není 

důvod proto, aby si strany nemohly podání odporu rozmyslet, neuváženě podaný 

odpor vzít zpátky a eliminovat tak „rizika“, která sebou nese projednání věcí 

v hlavním líčení (třeba z pohledu obviněného to, že samosoudce není v hlavním 

líčení vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými 

v trestním příkaze).  

Po výslovném prohlášení obviněného, prokurátora nebo zúčastněné osoby o 

zpětvzetí odporu proti trestnému rozkazu, již přirozeně tyto strany trestního 

řízení nemohou podat odpor znovu. Osoby, které jsou oprávněné jménem 

obviněného podat odvolání, mohou vzít podaný odpor zpět jen s jeho výslovným 

souhlasem. 380 Vzetí odporu zpět, není-li překážek, vezme samosoudce 

usnesením na vědomí. 381 

Jak patrno, na Slovensku se trestný rozkaz neruší již samotným podáním odporu 

oprávněnou osobou, ale teprve až přednesením obžaloby prokurátorem u 

hlavního líčení, a to za předpokladu, že byl odpor podán oprávněnou v zákonné 

osmidenní lhůtě a nedošlo k jeho zpětvzetí. V případě, že u hlavního líčení 

obviněný a prokurátor prohlásí, že hodlají uzavřít dohodu o vině a trestu, 382 a 

                                                           
379 Srov. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo procesné. Bratislava: IURA EDITION, 2006, 

s. 720 
380 Srov. § 355 odst. 8 trestného poriadku 
381 Srov. § 355 odst. 9 trestného poriadku  
382 Srov. § 255 odst. 3 trestného poriadku 
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prokurátor u hlavního líčení tudíž nepřednese obžalobu, trestný rozkaz se ruší 

vyhlášením usnesení o vrácení věci prokurátorovi k projednání dohody o vině a 

trestu, 383 případně vyhlášením rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a 

trestu. 384 

Jestli je trestní stíhání obviněného podmíněno souhlasem poškozeného, 385 může 

poškozený vzít zpět souhlas s trestním stíháním až do doby, než se trestný rozkaz 

nedoručí obviněnému nebo prokurátorovi. Zpětvzetím souhlasu poškozeného se 

trestný rozkaz ruší a samosoudce zastaví trestní stíhání. 386 

Jestli byl vydán trestný rozkaz, prokurátor může vzít obžalobu zpět do doby, než 

se trestný rozkaz doručí obviněnému. Zpětvzetím obžaloby se trestný rozkaz ruší 

a věc se vrací do přípravného řízení. 387 

Dle slovenské právní úpravy trestný rozkaz nabyde právní moci a stane se 

vykonatelným, jestliže:  

a) odpor nebyl podán, uplynutím zákonné osmidenní lhůty k podání 

odporu, 

b) odpor byl vzat zpět, dnem jeho zpětvzetí, 

c) se oprávněná osoba vzdala práva podat odpor a obviněný zároveň 

prohlásil, že nesouhlasí, aby odpor v jeho prospěch podala jiná 

oprávněná osoba, dnem vzdání se práva podat odpor. 388 

Slovenská právní úprava na rozdíl od české konečně umožňuje samosoudci 

provést i opravu stejnopisu trestného rozkazu, 389 a to tak, že samostatným 

usnesením smí opravit písařské chyby a jiné zjevné nesprávnosti, ke kterým při 

vyhotovení jeho stejnopisů došlo. Usnesení o opravě stejnopisu trestného 

                                                           
383 Dle §§ 232 a 233 trestního poriadku 
384 Srov. § 355 odst. 10 trestného poriadku 
385 Srov. § 211 trestného poriadku 
386 Srov. § 355 odst. 6 trestného poriadku  
387 Srov. § 355 odst. 7 trestného poriadku 
388 Srov. § 356 trestného poriadku  
389 Srov. § 357 trestného poriadku  
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rozkazu samosoudce doručí všem, kterým, byl doručen stejnopis trestného 

rozkazu. 390  

Jestli se ale oprava vyhotovení trestného rozkazu nebo oprava stejnopisu 

trestného rozkazu podstatně dotkla obsahu některého z výroků trestného 

rozkazu, plyne prokurátorovi a osobě přímo dotčené opravným výrokem lhůta 

k podání odporu od doručení stejnopisu usnesení o opravě, a jestli byla proti 

usnesení o opravě podaná stížnost, plyne lhůta k podání odporu teprve od 

doručení rozhodnutí o této stížnosti. O tomto je samosoudce povinen osobu 

výrokem přímo dotčenou poučit. 391  

5.2. Shrnutí 

Pokud má být provedeno srovnání české a slovenské právní úpravy trestního 

příkazu (trestného rozkazu), je v prvé řadě nezbytné uvést, že slovenská právní 

úprava je o poznání přísnější a pro obviněného méně příznivá. To především 

s ohledem na tresty (a jejich přípustné výměry), které lze slovenským trestným 

rozkazem ukládat. Slovenská právní úprava mimo jiné umožňuje trestným 

rozkazem uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody. Tuto skutečnost autor této 

práce hodnotí spíše negativně. Jak sice bylo shora opakovaně zdůrazněno, trestní 

příkaz představuje „pouze“ jakýsi mezistupeň mezi přípravným řízením a 

hlavním líčením, kterého se obviněný vždy a poměrně snadno může domoci 

podáním odporu. Přesto však právní úprava, která umožňuje v písemném řízení, 

pouze na podkladě spisového materiálu, bez toho, aby soudce obviněného co i 

jen viděl, ukládat nepodmíněné tresty, není v právním a demokratické státě 

vhodná.  

Naproti tomu, česká právní úprava např. nedává poškozenému žádnou možnost, 

jak zvrátit negativní následky trestního příkazu, ve kterém by došlo k pochybení 

stran jeho nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení. Slovenská právní úprava toto právo poškozenému 

                                                           
390 Srov. § 357 trestného poriadku s analogickým odkazem na § 174 trestného poriadku  
391 Srov. § 357 trestného poriadku s analogickým odkazem na § 175 trestného poriadku  
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sice formálně přiznává, což lze hodnotit kladně, nicméně, jak bylo shora 

podrobně rozebráno, jedná se spíš o formální gesto dobré vůle zákonodárce, než 

o reálnou a efektivní možnost poškozeného domoci se podáním odporu nápravy 

pochybení soudu při vydání trestního příkazu. Není totiž vůbec zřejmé, v čem je 

pro poškozeného výhodnější nechat zrušit (byť neúplný) výrok o náhradě škody 

a následně být odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, případně řízení 

před jiným příslušným orgánem. Žalobu by mohl poškozený podat i bez 

předchozího podání odporu a naopak, tím, že z pravomocného trestného rozkazu 

nechá neúplný výrok o náhradě škody zcela „vymazat“, své procesní postavení 

v následném případném občanskoprávním sporu pouze zhorší.  

Jinak lze právní úpravu trestního příkazu (trestného rozkazu) považovat za 

zásadně obdobnou, což lze koneckonců obecně konstatovat o českém a 

slovenském právním řádu jako celku. Za dílčí inspiraci pro českou právní úpravu 

by mohla sloužit např. možnost vzít podaný odpor zpět. Toto zejména u 

obviněného eliminuje shora již popsané negativní dopady případně neuváženého 

podání odporu, což pro něj, vzhledem k tomu, že po podání odporu neplatí 

zásada zákazu reformace in peius, může mít značně nepříznivé a nevratné 

následky. Za další pozitivní inspiraci lze považovat možnost slovenských soudů 

opravným usnesením opravit trestní příkaz pro písařské chyby a jiné zjevné 

nesprávnosti. Skutečnost, že toto v České republice není možné, a pro sebemenší 

písařskou chybu je nezbytné trestní příkaz zrušit a nařídit hlavní líčení, je 

v přímém rozporu s hlavním účelem existence trestního příkazu, tj. s ekonomii 

trestního řízení.  
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Závěr 

Trestní příkaz, v minulosti kontroverzní institut trestního práva procesního, 

který prodělal turbulentní vývoj, u jiných institutů trestního práva nevídaný. 

Zažil doby, kdy byl nadšeně vítán jako efektivní nástroj trestní politiky, jindy 

byl zcela zatracován, jako ústavní normy a základní zásady trestního řízení 

porušující právní paskvil. Jak je ale na tom trestní příkaz dnes?  

Není pochyb o tom, že se v českém i slovenském trestním právu etabloval jako 

nyní již neodmyslitelný prostředek justice v boji s méně závažnými formami 

kriminality. Díky možnosti podat odpor, kterým se obviněný i státní zástupce 

mohou poměrně jednoduše domoci projednání trestní věci v hlavním líčení, není 

v rozporu se základními právy a svobodami ani se zásadami a principy, které 

ovládají trestní právo procesní. Shora uvedené dílčí výhrady a doporučení de 

lege ferenda, neměly za cíl kritizovat institut trestního příkazu jako takový, ale 

zamyslet se nad tím, jak z něj vytvořit ještě účinnější, a práva zainteresovaných 

osob, garantující nástroj trestní politiky.  

Slovenská i česká právní úprava dlouhodobě trpí společným neduhem, kterým 

je nevyváženost procesního postavení poškozeného a obviněného v trestním 

řízení. Trestní příkaz v tomto směru žel není žádnou výjimkou. Stěžejní otázkou 

budoucnosti tedy dle názoru autora předložené práce bude akademická i 

praktická diskuze o posílení práv poškozeného ve věcech, kde je trestním 

příkazem rozhodováno. Důležité zejména bude najít pro poškozeného možnost 

brojit proti trestnímu příkazu vhodným opravným prostředkem, který nebude na 

újmu hospodárnosti trestního řízení, která je hlavním důvodem existence 

institutu trestního příkazu jako takového.  

Současnou demokratickou a moderní právní úprava trestního příkazu nalézáme 

v trestním řádu již déle než čtvrt století a „trestní příkaz je přitom dlouhodobě 



125 

 

velmi často využívaným způsobem vyřízení věcí.“ 392 Ze statistického přehledu 

soudních agend vydávaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky 393 

plyne, že v roce 2016 bylo okresními soudy napříč Českou republikou formou 

trestního příkazu vyřízeno 44437 z celkového počtu 89926 vyřízených trestních 

věcí. Je tedy zjevné, že to, co bylo původně zamýšleno jako alternativní, se stalo 

dominantním způsobem řešení trestních věcí projednávaných před 

samosoudcem. 394  

Přes mnohé shora popsané kladné aspekty institutu trestního příkazu se autor 

této práce zcela ztotožňuje s výhradou Jiřího Jelínka, 395 že tento stav je nutno 

považovat spíše za nežádoucí, neboť trestní příkaz by měl představovat toliko 

alternativní doplněk v tuzemském právním prostředí tradičního trestního 

procesu. Trestní příkaz by měl být pouze alternativou k rozsudku vyhlášenému 

po řádně provedeném hlavním líčení. A i to jenom v případech, kde jeho využití 

samosoudce vyhodnotí jako vhodné, zejména s ohledem na jejich skutkovou i 

právní jednoduchost.  

Rozhodně by se ale neměl stát dominantním způsobem vyřizování trestních věcí. 

To z důvodu, že trestní příkaz představuje alternativu, která je výjimkou 

z veřejného projednání trestného činu v hlavním líčení (zásada ústnosti, 

bezprostřednosti a veřejnosti trestního řízení). Standardem trestního řízení 

každého právního státu by mělo být veřejné pojednávání před soudem, nikoli 

zkrácené, písemné řízení, které vede k vydání rozhodnutí, které nemusí být ani 

písemně odůvodněno. Tím by totiž bylo sice nikoli úplně upřeno, ale značně 

                                                           
392 Srov. ŠČERBA, Filip. Využívání alternativních opatření v praxi. Trestněprávní revue. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2013, č. 6 
393 Dostupný z: https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html (citováno dne 10.4. 

2019)  
394 Na tuto skutečnost poukazuje Jiří Jelínek a uvádí, že se jedná o dlouhodobý trend, když 

poukazuje na přehled vyřízené trestní agendy za léta 2009, 2010, 2012 a 2013. Srov. JELÍNEK, 

Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, č. 2. 

Z dostupných statistický přehledů: https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 

(citováno dne 10.4.2019) koneckonců plyne, že v tomto směru nebyly ani roky 2014 a 2015 

žádnou výjimkou.  
395 Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo 

vnitra ČR, 2015, č. 2 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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„oslabeno právo na obhajobu a nebylo by dostatečně dbáno zájmů 

poškozeného“ 396, což je v moderním demokratické státě neakceptovatelné. 

To ale rozhodně neznamená, že by justice měla na trestní příkaz jako takový 

zanevírat. Česká i slovenská právní úprava trestního příkazu odpovídá všem 

standardům, které jsou kladeny na právní a demokratické státy. Možnost 

samosoudce meritorně rozhodovat trestním příkazem o vině a trestu, za 

současného práva obviněného podat proti trestního příkazu odpor, není 

v rozporu se základními právy a svobodami. Po zhodnocení obou právních úprav 

na sledovaném úseku je zjevné, že trestní příkaz obhájil své místo v právním 

řádu České i Slovenské republiky a je schopen v zákonem vymezených 

případech naplnit účel trestního řízení. Využíván by ale měl být pouze 

ve vhodných a zákonodárcem předpokládaných případech a rozhodně by neměl 

být nadužíván tam, kde svoje místo nemá.  

                                                           
396 Srov. tamtéž 
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Abstrakt 

Trestní příkaz v česko-slovenské komparaci 

Předložená práce se zabývá českou a slovenskou právní úpravu institutu 

trestního příkazu, jakožto druhu meritorního rozhodnutí v trestních věcech, které 

lze za splnění předepsaných zákonných podmínek učinit v písemném řízení, 

pouze na podkladě informací shromážděných ve spise, nikoli po dokazování 

řádně provedeném v hlavním líčení. Práce je v zájmu zachování přehlednosti a 

logické struktury rozdělena do pěti hlavních kapitol. První se věnuje obecným 

úvahám o trestní příkazu, jako o odklonu a rozhodnutí v trestním řízení. Druhá 

kapitola je věnována ústavněprávním otázkám konformity trestního příkazu 

s právem na spravedlivý proces, právem na veřejné projednání věci, zásadou 

presumpce neviny a právem na obhajobu. V pořadí třetí kapitola představuje 

historický exkurz do vývoje právní úpravy trestního příkazu na území České, 

resp. Československé republiky. Zabývá se předválečnou, socialistickou a 

polistopadovou právní úpravou. Čtvrtá kapitola popisuje a hodnotí aktuální 

českou právní úpravu trestního příkazu a kapitola pátá provádí její srovnání se 

slovenskou právní úpravou. Obě kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou 

trestního příkazu jako rozhodnutí dle trestního řádu, zákonnými podmínkami 

jeho vydání, obsahovými náležitostmi trestního příkazu a jeho doručováním 

zainteresovaným subjektům. Dále rozebírají škálu trestů, které lze trestním 

příkazem dle slovenského a českého trestního řádu ukládat a opravnými 

prostředky, kterými lze proti trestnímu příkazu brojit, tj. řádným opravným 

prostředkem (odpor) a mimořádnými opravnými prostředky (obnova řízení a 

stížnost pro porušení zákona). Opomenutou nezůstávají ani úvahy de lege 

ferenda a kritika procesního postavení poškozeného v trestních věcech, kde je 

rozhodováno trestním příkazem, kdy česká právní úprava upírá poškozeným 

právo podat odpor zcela a slovenská ho sice formálně připouští, nicméně právní 

následky jeho podání jsou spíše zanedbatelné, ne-li výslovně kontraproduktivní.  

Klíčová slova: trestní příkaz, odpor, česko-slovenská komparace 
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Abstract 

Penal order in Czech-Slovak comparison  

The presented thesis deals with the Czech and Slovak legal regulation of the 

institute of penal order as a decision as to the merits of the case in criminal 

matters, which can be ruled under the prescribed legal conditions in written 

procedure. Such decision can be ruled only on the basis of information gathered 

in the file and without the taking of evidence in a proper trial. The work is 

divided into five main chapters in order to maintain clarity and logical structure. 

The first chapter deals with general considerations of a penal order as a diversion 

and a decision in criminal proceedings. The second chapter is devoted to the 

constitutional law issues of conformity of the criminal order with the right to a 

fair trial, the right to a public hearing, the principle of the presumption of 

innocence and the right to defense. The third chapter presents the historical 

excursion into the development of the legal regulation of the penal order in the 

Czech Republic, respectively in the former Czechoslovakia. It deals with pre-

war, socialist and post-November legislation. The fourth chapter describes and 

evaluates the current Czech legal regulation of the penal order and the fifth 

chapter compares it with the Slovak legislation. Both chapters deal with the 

general characteristics of a penal order as a decision under the Criminal 

Procedure Code, the statutory conditions for its issuance, the content 

requirements of a penal order and its delivery to interested parties. Furthermore, 

they analyze the range of punishments that can be imposed by a criminal order 

according to the Slovak and Czech Criminal Procedure Code and they deal with 

legal remedies that can be used against a penal order, i.e. a proper remedy 

(objection) and extraordinary remedies (renewal of proceedings and complaint 

for violation of the law). The thesis also deals with de lege ferenda ideas and the 

criticism of the procedural position of the injured party in criminal matters, 

where a penal order is issued, as the Czech legislation denies the injured party 

the right to file an objection completely and the Slovak legislation admits it 

formally, but the legal consequences of its filing are rather negligible or even 

counterproductive. 

Key words: penal order, objection, czech-slovak comparison 


