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Úvod 

Tématem této diplomové práce je ukládání trestů při souběhu trestných činů a recidivě. 

Souběh a recidiva, jakožto dva základní typy mnohosti trestné činnosti, jsou instituty známé 

české a československé trestněprávní teorii již po dlouhou dobu. V pojmových znacích se 

chápání těchto institutů nijak nezměnilo ani přijetím nového trestního zákoníku. Také ani 

nemohlo, neboť definici těchto pojmů současný trestní zákoník stejně jako jím zrušený trestní 

zákon neobsahuje, ale věnuje se pouze trestněprávním důsledkům spojeným se spácháním dvou 

a více trestných činů jedním pachatelem.  

Jedním ze dvou hlavních cílů této diplomové práce je analyzovat, zda je takové 

legislativní řešení v souladu s ústavními zásadami a principy charakteristickými nejen pro 

trestní právo hmotné, ale pro celý právní řád jako celek. Konkrétně se zásadou rovnosti  

(čl. 1 Listiny základních práv a svobod), zásadou zákonnosti (čl. 2 a čl. 39 Listiny základních 

práv a svobod) a zásadou právní jistoty a předvídatelnosti soudních rozhodnutí jakožto 

neoddělitelného znaku jakéhokoliv právního státu (čl. 1 Ústavy ČR). Upozorňovat na 

potenciální ústavní nekonformitu současné právní úpravy budu při rozboru jednotlivých 

institutů napříč celou prací, která je rozdělena do tří hlavních částí o celkovém počtu sedmi 

kapitol. 

V první části této práce se snažím za pomoci odborné literatury a judikatury vymezit 

základní pojmy, se kterými pracuji v navazujících kapitolách, zejména pak přesný časový 

okamžik, který odděluje souběh trestných činů od ostatních typů mnohosti trestné činnosti, a 

byť by se mohlo zdát, že vzhledem k dlouhé tradici těchto institutů v českém trestním právu již 

nevznikají v aplikační praxi potíže s právním výkladem jednotlivých pojmů, opak je pravdou. 

Všechny dosavadní závěry trestněprávní teorie ohledně vymezení klíčových pojmů jsou 

navzájem porovnávány, přijímány kriticky a v některých případech mnou i rozporovány. V této 

souvislosti se v této práci dotýkám kromě otázek ústavněprávních i otázek správněprávních.  

Ve druhé části práce věnované souběhům se již zaměřuji na jejich trestání. Složitou 

problematiku ukládání úhrnného a souhrnného trestu doplňuji vždy názornými příklady, 

zpravidla těmi nejkomplexnějšími, které mohou v praxi nastat, a na které aplikuji svůj 

předchozí výklad tak, aby tato práce mohla sloužit i k případnému praktickému použití. 

Obdobně přistupuji i ke kapitole týkající se trestání souběhů u mladistvých pachatelů. Část, ve 

které se zaobírám ukládáním trestu za souběh trestné činnosti spáchané před dovršením 

zletilosti s trestnou činností po dovršení osmnáctého roku věku pachatele považuji v kontextu 
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celé práce za úplně nejsložitější, nejenom z pohledu trestního práva hmotného, ale i trestního 

práva procesního. 

V následujících kapitolách věnované recidivě rozebírám formální a materiální znaky 

recidivy, jejichž existence či absence má za následek rozdílné trestněprávní důsledky. Kromě 

srovnání s předchozí právní úpravou, nabízím i návrhy de lege ferenda. Jedna podkapitola je 

pak věnována současné situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, resp. zvlášť 

přitěžující okolnosti u některých trestných činů související s vyhlášením nouzového stavu na 

území České republiky.  

Jelikož hlavním důvodem rozlišování souběhu od recidivy, jakož i rozlišování 

jednotlivých druhů souběhů a forem recidivy od sebe navzájem, je snaha zákonodárce 

vystihnout závažnost vícenásobné trestné činnosti téhož pachatele pro společnost a uložit tak 

pachateli, s ohledem na tuto skutečnost, odpovídající trest, je druhým hlavním cílem této 

diplomové práce rozbor legislativních technik k tomu zvolených, byť otázka spravedlivého 

potrestání pachatele bude vždy do velké míry subjektivní. Při kolizi či nejasné interpretaci 

vybraných ustanoveních budu kromě klasických výkladových metod (jazyková, logická, 

systematická, teologická) klást velký důraz na i historickou komparaci s trestním zákonem a 

presumpci určité právní kontinuity u těchto trestních institutů, kterou dle mého názoru nelze 

zpochybnit. 

Poslední část této práce je věnována komparaci české právní úpravy souběhů a recidivy 

s trestním zákoníkem Spolkové republiky Německo. Cílem této kapitoly není pouze najít jak 

shodné, tak odlišné zásady trestání těchto typů mnohosti trestné činnosti s českým trestním 

zákoníkem, ale také poukázat na to, že tyto instituty je nutné vždy vnímat nikoliv izolovaně, 

nýbrž v kontextu celého německého trestního práva, tedy zejména s ohledem na tamější systém 

trestů, způsob jejich ukládání a jejich účel. 
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1. Mnohost trestné činnosti 

 Mnohost trestné činnosti je pojem, který vztahujeme k jednomu pachateli, který svým 

jednáním naplnil znaky několika trestných činů. Rozlišujeme dva základní typy mnohosti 

trestné činnosti, a to souběh (neboli konkurenci) a recidivu (neboli zpětnost).  

O souběhu mluvíme v případě, spáchá-li pachatel více trestných činů a „pokud mezi 

spácháním časově prvního z nich a časově posledního z nich nebyl vyhlášen soudem prvního 

stupně odsuzující – byť nepravomocný – rozsudek za nějaký trestný čin (přečin).“1 Odsuzujícím 

rozsudkem se podle § 225 odst. 1 TŘ rozumí rozsudek, kterým soud uznává obžalovaného 

vinným. Trest může být uložen v určitých případech i trestním příkazem. Podle  

§ 314e odst. 7 TŘ má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku a účinky spojené 

s vyhlášením odsuzujícího rozsudku (tedy i časová mez rozlišující souběh od recidivy) 

nastávají v tomto případě doručením trestního příkazu obviněnému.2  

 

Podle nedávného usnesení Nejvyššího soudu by však doručení již zrušeného trestního příkazu 

nemělo vyvolávat účinky spojené s vyhlášením odsuzujícího rozsudku podle  

§ 314e odst. 7 TŘ, a proto okamžik doručení již zrušeného trestního příkazu není podle výkladu 

Nejvyššího soudu ani mezníkem oddělující trestné činy ve vztahu souběhu s trestnými činy ve 

vztahu recidivy.3 Nad vhodností takového právního výkladu a jeho důsledky pro aplikační praxi 

se zamýšlí Heranová, podle které je takový výklad v rozporu s účelem právní úpravy, principem 

právní jistoty a předvídatelností rozhodnutí4. Za vhodnější proto považuje výklad opačný, tedy 

aby rozhodným okamžikem oddělující souběh trestných činů od ostatních typů mnohosti trestné 

činnosti bylo vždy doručení trestního příkazu jakožto určité formy varování obviněného 

ohledně jeho minulé trestné činnosti, byť by byl v okamžiku doručení trestní příkaz již zrušen 

 
1 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 1. 1973, sp. zn.: 1 Tz 62/7 (R 8/1974 tr.), srov. též Tolar, J.: Trest 

úhrnný a souhrnný. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 126 
2 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 3. 1998, sp. zn.: 4 To 124/98 (R 29/2000 tr.) 
3 Usnesení Nejvyššího soud ČR ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 7 Tdo 1357/2018 
4 Heranová, S.: Rozlišení souběhu a recidivy v případě doručení zrušeného trestního příkazu – nad jedním 

rozhodnutím Nejvyššího soudu. In: Kriminalistika. 2020, ročník LIII, č. 1, str. 19 
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z nějakého důvodu uvedeného v § 314g TŘ. „Uvedený přístup je souladný s principy, na 

kterých je úprava trestání mnohosti trestných činů a rozlišování souběhu a recidivy založena. 

Nevede ke zcela nedůvodným rozdílům při ukládání trestů v jinak srovnatelných případech na 

základě náhodných okolností (byť by to vedlo u dotčeného okruhu obviněných k mírnějšímu 

postihu a bylo by to tedy v jejich prospěch) a je v souladu s principem právní jistoty a 

předvídatelnosti rozhodnutí.“5  

Souhlasím s tím, že je tento opačný výklad i praktický, neboť nebude nutné dokazovat, 

zda byl trestní příkaz ex lege zrušen již před jeho doručením obviněnému, nebo až po doručení. 

V případě pochybností, v jakém okamžiku byl trestní příkaz ex lege zrušen, tedy pochybností 

ohledně určité skutkové okolnosti, bude nutné uplatnit zásadu in dubio pro reo. Tedy v případě 

pochybností posuzovat pluralitní trestnou činnost jako souběh, nikoliv jako recidivu.  

Výklad Nejvyššího soudu stále ještě nebyl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek, je prozatím ve fázi připomínkování, a proto lze v současnosti jen stěží odhadnout, 

jaký výklad bude soudy v budoucnu upřednostněn. 

 

Další podmínkou je, že takový odsuzující rozsudek nebo trestní příkaz: 

a) později nabyde právní moci a 

b) neplatí o něm fikce neodsouzení. 

Ad a) Odsuzující rozsudek nebo trestní příkaz může být následně zrušen z důvodu 

podání řádného nebo mimořádného opravného prostředku. Stejně tak může být zprvu 

zprošťující rozsudek odvolacím soudem zrušen a věc navrácena soudu prvního stupně 

k novému projednání podle § 259 odst. 1 a § 259 odst. 5 písm. a) TŘ, které může skončit 

vyhlášením odsuzujícího rozsudku. Mezníkem odlišujícím souběh trestných činů od recidivy 

v těchto případech je vždy okamžik vyhlášení prvního odsuzujícího rozsudku v trestním řízení 

za tentýž skutek. Tak tedy v prvním případě „pro hranici souběhu nemá vliv pozdější řádné 

nebo mimořádné opravné řízení nebo včasné podání odporu, v důsledku čehož by byl trestní 

příkaz zrušen“6, pokud dojde v dalším řízení o témže skutku k pravomocnému odsouzení 

pachatele. V případě druhém případě se počítá „za mezník až ten rozsudek, který v dalším řízení 

vyslovil odsouzení. Vždy je to časově první odsouzení, k němuž v celém trestním řízení  

dojde.“7 

 
5 Heranová, S.: Rozlišení souběhu a recidivy v případě doručení zrušeného trestního příkazu – nad jedním 

rozhodnutím Nejvyššího soudu. In: Kriminalistika. 2020, ročník LIII, č. 1, str. 24 
6 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 337 
7 Chmelík, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Linde, Praha 2009, str. 186 
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Ad b) Na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen, bylo-li odsouzení zahlazeno  

(§ 106 TZ). Fikce neodsouzení nastává buď přímo ze zákona, nebo právní mocí rozhodnutí 

soudu o zahlazení odsouzení. Od okamžiku, kdy nastane fikce neodsouzení, nelze 

k odsuzujícímu rozsudku při posuzování souběhů přihlížet. Tedy kritériem proto, aby mohl 

soud označit trestnou činnost za spáchanou v souběhu, není pouze to, kdy byly trestné činy 

pachatelem spáchány (viz výše), ale i okamžik, kdy je o nich soudem rozhodováno. 

 

Recidiva je situace, kdy pachatel, který byl již pravomocně odsouzen, opětovně spáchal 

další trestný čin. O recidivu se jedná i v případě, dojde-li k pozdějšímu zrušení pravomocného 

odsuzujícího rozsudku či trestního příkazu, pokud „v té stejné věci byl vyhlášen nový rozsudek, 

kterému spáchání dalšího trestného činu tedy předcházelo.“8  

 

Případy, kdy pachatel spáchal další trestný čin po vyhlášení odsuzujícího rozsudku, ale 

ještě předtím, než tento rozsudek nabyl právní moci, nazýváme nepravou recidivou, někdy 

také recidivou sui generis.9 „Spáchání trestného činu v době od vyhlášení do právní moci 

takového rozsudku není ani souběhem, ani recidivou, ale může být jinou, v zákoně neuvedenou 

přitěžující okolností.“10 Stejně jako u souběhů zde platí, že o recidivu ani nepravou recidivu se 

nejedná, hledí-li se a pachatele v době rozhodování o takovém trestném činu, jako by nebyl 

odsouzen. 

 
8 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 5. 1968, sp. zn.: 10 Tz 16/68 (R 41/1968 tr.)  
9 Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, str. 358 
10 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 554 
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Všechny tři výše zmíněné formy mnohosti trestné činnosti mají společný 

tzv. materiální znak, tj. spáchání více trestných činů jedním pachatelem. Liší se však 

okamžikem naplnění tzv. formálního znaku mnohosti trestné činnosti, kterým je okamžik 

vyhlášení odsuzujícího rozsudku nebo doručení trestního příkazu a následném nabytí právní 

moci. 

Rozlišení souběhu od recidivy není pouze teoretickou otázkou, ale má zásadní dopad na 

ukládání trestu pachateli. Vyhlášení odsuzujícího rozsudku, případně doručení trestního příkazu 

je třeba chápat i jako kvalifikovanou výstrahu pachateli do budoucna, že bylo, byť 

nepravomocně rozhodnuto o jeho vině,11 a která zároveň odděluje mírnější formu trestné 

činnosti (souběh) od forem závažnějších (nepravá recidiva, recidiva), důsledkem čehož je 

odlišný postup soudu při stanovení druhu a výměry trestu (zejména to, zda ukládat 

úhrnnou/souhrnnou trestní sankci za celou trestnou činnost či další trest), v případě recidivy i 

při stanovení způsobu výkonu trestu odnětí svobody. Odlišnosti při ukládání trestních sankcí za 

jednotlivé formy mnohosti trestné činnosti jsou předmětem dalších kapitol této práce.  

  

 
11 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 3. 1998, sp. zn.: 4 To 124/98 (R 29/2000 tr.) 
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2. Souběh trestných činů 

 Souběh trestných činů můžeme rozdělit podle toho: 

a) zda pachatel spáchal více trestných činů jedním skutkem (souběh 

jednočinný/konkurence ideální) nebo více skutky (souběh vícečinný/konkurence 

reálná). 

b) zda pachatel spáchal více trestných činů stejné skutkové podstaty (souběh   

stejnorodý) nebo různých skutkových podstat (souběh nestejnorodý);12 

Pro rozlišení souběhů podle prvního kritéria na jednočinné nebo vícečinné je nezbytné 

definovat pojem „skutek“. Skutek je pojmem významově širším než pojem trestný čin. „Každý 

trestný čin musí být vždy skutkem, ale nikoli každý skutek je trestným činem.“13 Skutek 

v hmotněprávním smyslu můžeme charakterizovat jako určitou událost ve vnějším světě, která 

je tvořena trestněprávním jednáním pachatele a způsobeným či zamýšleným trestněprávním 

následkem, jež je příčinou tohoto jednání. „Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle 

pachatele navenek, které jsou pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho 

zaviněním.“14 Ať už půjde o úmysl nebo nedbalost v závislosti na příslušné skutkové podstatě. 

Skutek se může skládat z jednoho nebo i více dílčích aktů (útoků), pokud jsou příčinou stejného 

následku. Tento následek spojuje jednotlivé dílčí akty do jednoho skutku. „Jde-li o více 

způsobených následků významných z hlediska trestního práva hmotného, jde o jeden skutek 

tehdy, jestliže všechny následky byly způsobeny alespoň zčásti jedním jednáním, rovněž 

významným z hlediska trestního práva hmotného.“15 Za jediný skutek a jediný trestný čin je 

z hlediska trestního práva hmotného považován i trestný čin hromadný, trestný čin trvající a 

pokračování v trestném činu. Za jediný skutek jsou považovány také všechna vývojová stadia 

trestné činnosti.16 

Od skutku v hmotněprávním smyslu je třeba odlišovat skutek v procesněprávním 

smyslu, tj. totožnost skutku. Skutek v procesněprávním smyslu je předmětem trestního řízení. 

Podle § 220 odst. 1 TŘ může soud rozhodovat pouze o skutku, který je předmětem žalobního 

návrhu, zároveň se za skutek podle § 12 odst. 12 TŘ (tedy v procesněprávním smyslu) rozumí 

též dílčí útok pokračujícího trestného činu. Není proto vyloučeno, aby soud rozhodoval o 

každém dílčím útoku pokračování v trestném činu zvlášť a uložil společný trest podle  

 
12 Srov. Fastner, J. Kdy trest úhrnný, kdy souhrnný a kdy společný? Trestněprávní revue 5/2006, s. 154 
13 Šámal, P., Novotný O., Gřivna T., Herceg J., Vanduchová M., Vokoun R. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 276 
14 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 8. 1984, sp. zn.: 3 Tz 6/84 (R 8/1985 tr.) 
15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 1986, sp. zn.: 7 Tz 8/86 (R 5/1988 tr.) 
16 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 1959, sp. zn.: 2 Tz 14/59 (R 38/1959 tr.) 
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§ 45 TZ, byť se jedná z pohledu trestního práva hmotného o jediný skutek a jediný trestný čin 

(§ 11 odst. 3 TŘ). Mezníkem, který ukončuje pokračování v trestném činu, trestný čin 

hromadný, trestný čin trvající jakožto jednoho skutku z pohledu hmotněprávního a odděluje ho 

od trestného činu dalšího (a též od dalšího skutku v hmotněprávním smyslu) je dle § 12 odst. 

11 TŘ sdělení obvinění podezřelému, resp. doručením usnesení o zahájení trestního stíhání. 

„Rozhodující je okamžik, kdy podezřelému bylo obvinění skutečně sděleno, a proto zde 

zákonodárce zřejmě používá stále pojem sdělení obvinění, i když jinak pro tento okamžik 

používá pojem zahájení trestního stíhání, jehož obsahem je však stále sdělení obvinění.“17 

 

Dílčí útoky A, B a C jsou jednotlivé dílčí akty pokračování v trestném činu a každý 

takový útok může být samostatným předmětem trestního řízení. Z procesněprávního hlediska se 

jedná o tři skutky. Z hlediska hmotněprávního se bude jednat o dva skutky a dva trestné činy, 

které jsou ve vztahu souběhu (vícečinný souběh pokračování v trestném činu tvořeném dílčími 

útoky A, B a trestným činem C).  

2.1. Důvody vylučující jednočinný souběh 

Jak již bylo uvedeno výše, o jednočinném souběhu mluvíme tehdy, spáchá-li pachatel 

jedním skutkem více trestných činů. Přesněji řečeno: jedním skutkem naplní skutkovou 

podstatu dvou či více trestných činů (souběh jednočinný nestejnorodý) nebo opakovaně 

skutkovou podstatu téhož trestného činu (souběh jednočinný stejnorodý). Tato definice je 

ovšem poněkud zjednodušená, neboť trestněprávní nauka a rozhodovací praxe soudů připouští 

několik důvodů (výjimek) pro vyloučení jednočinného souběhu u skutku, který by formálně 

vykazoval znaky několika trestných činů. V těchto případech mluvíme o tzv. zdánlivém 

souběhu. Účelem těchto výjimek a zároveň jejich společným znakem je snaha dosáhnout 

spravedlivého potrestání pachatele, resp. „vystihnout povahu a závažnost jednání pachatele pro 

společnost.“18 „Škodlivost činu pro společnost bude zpravidla nejlépe vystižena tím, že každý 

 
17 Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 230 
18 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 1963, sp. zn.: 6 Tz 10/63 (R 25/1964 tr.) 
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skutek bude zásadně posuzován podle všech zákonných ustanovení, jež na něj dopadají.“19 

Tento přísný formalistický postup by však v určitých případech vedl k nepřiměřeně přísnému 

potrestání pachatele, čemuž mají důvody vylučující jednočinný souběh zabránit. Vystižení 

škodlivosti činu pro společnost a spravedlivého potrestání pachatele bude v takových případech 

dosaženo posouzením pouze podle jednoho z několika (někdy i z mnoha) zákonných 

ustanovení, jež na něj dopadají. Mezi důvody vylučující jednočinný souběh patří: 

a) poměr speciality (lex specialis derogat lex generali),  

b) poměr subsidiarity (lex primaria derogat legi subsidiariae), 

c) faktická konzumpce skutkových podstat,  

d) pokračování v trestném činu, trestný čin hromadný a trestný čin trvající, 

e) trestný čin opilství (§ 360 TZ). 

Ad a) O poměru speciality hovoříme v případě, kdy „speciální“ ustanovení trestního 

zákoníku obsahuje kromě znaků obecného ustanovení některý znak navíc, či určitý znak 

konkretizuje.  Může se jednat o některý z obligatorních znaků skutkové podstaty: objekt, 

objektivní stránka, subjekt (např. trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou podle  

§ 142 TZ je ve vztahu speciality k trestnému činu vraždy na dítěti mladším patnácti let podle 

§ 140 odst. 3 písm. c) TZ), nebo o některý z fakultativních znaků skutkové podstaty, nejčastěji 

se bude jednat o pohnutku, cíl, prostředek trestného činu (např. trestný čin těžké ublížení na 

zdraví způsobené jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu podle  

§ 145 odst. 2  písm. f) TZ je ve vztahu speciality k trestnému činu těžké ublížení na zdraví podle 

§ 145 odst. 1 TZ). Vzhledem k tomu, že speciální ustanovení obsahuje oproti ustanovení 

obecnému některý znak navíc, nebo tento znak více konkretizuje, má speciální ustanovení 

oproti ustanovení obecnému zúžený rozsah. Smyslem speciálního ustanovení je „zvláště 

postihnout určitý druh útoků proti témuž individuálnímu objektu, aby byla vystižena zvláštní 

povaha a stupeň závažnosti takových útoků pro společnost.“20 Jednání pachatele tak bude 

posuzování pouze podle ustanovení speciálního, které vylučuje použití ustanovení obecného.  

V poměru speciality jsou: 

i. kvalifikované a privilegované skutkové podstaty trestného činu (ustanovení 

speciální) ve vztahu ke skutkové podstatě základní (ustanovení obecné), 

 
19 Šámal, P., Novotný O., Gřivna T., Herceg J., Vanduchová M., Vokoun R. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 278 
20 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 342 
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ii. složité skutkové podstaty ve formě složených skutkových podstat (ustanovení 

speciální) ve vztahu k jejich částem (ustanovení obecná). 

 

Ad b) „Poměr subsidiarity je poměr skutkových podstat trestných činů určených 

k ochraně stejných individuálních objektů, kdy účelem jednoho z nich (subsidiárního) je doplnit 

ochranu těchto společenských zájmů i proti méně závažným útokům.“21 Tuto definici bych 

rozšířil tak, že ve vztahu subsidiarity nejsou pouze skutkové podstaty, ale i jiná ustanovení 

trestního zákoníku, kdy primární ustanovení, zpravidla přísnější, subsumuje i ustanovení 

podpůrné – subsidiární. V poměru subsidiarity jsou: 

i. Dokonání bližší vývojová stadia trestné činnosti (ustanovení primární) ve vztahu 

k dokonání vzdálenějším vývojovým stadiím trestné činnosti (ustanovení 

subsidiární). 

Vztah subsidiarity těchto ustanovení zákon zakotvuje explicitně již v definici přípravy 

dle § 20 odst. 1 TZ (“Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek… a pokud nedošlo 

k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu“) a pokusu dle § 21 odst. 1 TZ (“Jednání, 

které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu…, jestliže k dokonání trestného činu 

nedošlo“). Z toho vyplývá, že dokonaný trestný čin (ustanovení primární) v sobě zahrnuje 

pokus i přípravu (ustanovení subsidiární), v pokusu trestného činu je již zahrnuta příprava. Při 

stanovení druhu trestu a jeho výměry u vzdálenějších vývojových stadií trestné činnosti soud 

přihlédne k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož 

i okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo (§ 39 odst. 6 písm. c) TZ).  

ii. Závažnější formy trestné součinnosti (ustanovení primární) ve vztahu k méně 

závažným formám trestné součinnosti (ustanovení subsidiární). 

Poměr subsidiarity je zde založen jednak mezi pachatelstvím a spolupachatelstvím ve 

vztahu ke všem formám účastenství ve smyslu § 24 odst. 1 TZ, jednak mezi závažnějšími 

formami účastenství ve vztahu k méně závažným formám (organizátorství, návod, pomoc). 

„Pokud jednání obžalovaného lze posoudit jako více forem účastenství, ve výroku rozsudku 

o vině se uvede pouze nejzávažnější z nich, neboť další formy jsou v ní obsaženy.“22 

iii. Trestné činy poruchové (ustanovení primární) ve vztahu k trestným činům 

ohrožovacím (ustanovení subsidiární). 

 
21 Novotný, F. a kol. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, str. 227 
22 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 1997, sp. zn.: 7 To 102/97 (R 4/2000 tr.) 
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Následek jakožto obligatorní znak objektivní stránky trestného činu může být ve 

skutkové podstatě trestného činu vyjádřen jako skutečná porucha zájmu chráněného trestním 

zákoníkem – objektu trestného činu nebo jen jako pouhé ohrožení takového zájmu. Trestné činy 

poruchové v sobě již zahrnují ohrožovací, je-li jimi chráněn totožný objekt, ale jen za 

předpokladu, že rozsah poruchy není užší než rozsah ohrožení, jinak je nutné trestné činy 

posoudit jako spáchané v jednočinném souběhu.  

Např. trestný čin trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 TZ je trestným činem 

poruchovým/primárním ve vztahu k ohrožovacímu/subsidiárnímu trestnému činu rvačky podle 

§ 158 odst. 1 TZ. 

 

Za poměr subsidiarity považuje Chmelík v tomto kontextu i vztah přestupku 

k trestnému činu, založený zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich.23 S tímto názorem si dovolím nesouhlasit. Autor zřejmě odkazuje na definici přestupku 

v § 5 tohoto zákona, konkrétně na tzv. negativní vymezení pojmu přestupku:24 

„Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně 

označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“ Budeme-li toto 

ustanovení vykládat pouze v rámci zákonů správního práva, dojdeme k závěru, že každé 

jednání naplňující znaky jak přestupku, tak trestného činu bude nutné posoudit vždy jako trestný 

čin. „Odpovědnost za přestupek je tedy vůči trestní odpovědnosti subsidiární.“25 Tento vztah 

přednosti, resp. vztah subsidiarity normy trestního práva před normou správního práva, je 

pojmem významově odlišným od pojmu subsidiarity jako důvodu vylučující jednočinný souběh 

trestných činů.26 Souběh přestupku a trestného činu je ve smyslu, v jakém chápeme pojem 

souběh v nauce trestněprávní a nauce správněprávní vyloučen. Jinak řečeno, není možné 

společně za přestupek a trestný čin uložit jakoukoliv úhrnnou sankci, ať už v řízení trestním 

nebo v řízení o přestupku. Procesní předpisy trestněprávní i správněprávní obsahují nástroje, 

jakými si mohou orgány činné v trestním řízení a správní orgány v přestupkovém řízení 

navzájem předat věci, nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že je třeba skutek posoudit v řízení 

podle jiného právního předpisu, než jímž se řídí řízení již zahájené.27 

 
23 Chmelík, J. Trestní právo hmotné: Obecná část. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské právnické učebnice, str. 

186 
24 Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. 

2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, s. 43 
25 Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C.H. Beck, 2013. S. 175 
26 Nutno ještě dodat, že odlišným pojmem je i zásada subsidiarity trestní represe vyjádřená v § 12 odst. 2 TZ, 

která pracuje se subsidiaritou v rovině společenské škodlivosti. 
27 § 64 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 159a odst. 1 písm. a) a 

§ 171 odst. 1 TŘ. 
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Složitější otázka pak zní: Je možné jeden skutek právně kvalifikovat jako trestný čin a 

zároveň jako přestupek ve dvou samostatných řízeních? Tato situace bývá někdy z důvodů 

uvedených výše nesprávně označována jako souběh přestupku a trestného činu. K zodpovězení 

této otázky je nutné chápat, jakým způsobem je vykládán soudy evropskými i národními jeden 

ze stěžejních principů právního státu: ne bis in idem.28 A to obě jeho složky, tedy:  

ba) překážka litispendence a 

bb) překážka rei iudicatae. 

 Ad ba) Listina základních práv a svobod ani Úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských 

práv a základních svobod nezakazuje souběžné řízení trestní a řízení o přestupku o témže 

skutku. Podle § 77 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

(dále jen „PřZ”) je však již zahájené trestní řízení o totožném skutku překážkou pro zahájení 

řízení o přestupku. „Řízení o tomto přestupku tedy nemůže být vůbec zahájeno a podezřelý 

z přestupku se nemůže stát obviněným.“29 Podle trestního řádu však zahájené řízení o přestupku 

o totožném skutku není překážkou řízení, ale jen do té doby, než toto řízení o přestupku skončí 

„pravomocným rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení 

podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno.“30 Již 

zmíněná subsidiarita přestupku vůči trestnému činu ve smyslu hmotněprávním (a tedy i 

přednost trestného činu před přestupkem z pohledu opačného) je zde realizována i 

prostřednictvím procesních právních norem. Je tedy přípustné, aby o témže skutku bylo 

zahájeno řízení trestné, byť již je vedeno správním orgánem řízení o přestupku, resp. je 

přípustné podle TŘ i PřZ, aby okamžik prvního úkonu správního orgánu učiněný vůči 

podezřelému z přestupku (zahájení řízení o přestupku podle § 69 odst. 1 PřZ) předcházel 

sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (zahájení trestního řízení podle  

§ 158 odst. 3 TŘ). Pokud správní orgán zjistí, že je o skutku souběžně vedeno trestní řízení až 

po zahájení řízení přestupkového, bude postupovat podle § 86 odst. 4 PřZ a řízení o přestupku 

usnesením zastaví. „Největším problémem bude, zdali se správní orgán vůbec dozví o tom, že 

se vede trestní řízení. Lze předpokládat, že obviněný bude mít zájem na tom, aby byl postižen 

pro přestupek (a tím vytvořena překážka věci rozhodnuté pro trestní stíhání), tedy sám 

 
28 Např. čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, čl. 4 Dodatkového protokolu č. 7 k Úmluvě Rady 

Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 50 Charty základních práv Evropské unie 
29 Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. 

2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, s. 598 
30 § 11 odst. 1 písm. k) TŘ 
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informovat o takové skutečnosti správní orgán nebude.“31 Za účinnosti starého přestupkového 

zákona (zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích) bylo rozhodným okamžikem pro překážku 

litispendence až zahájení trestního stíhání za totožný skutek podle § 160 odst. 1 TŘ, tedy 

okamžik odlišný (termín užší) oproti zahájení trestního řízení ve smyslu § 158 odst. 3 TŘ. 

Stejná formulace byla zvolena i v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO”), konkrétně ustanovení  

§ 28 odst. 1 TOPO bránilo tomu, aby probíhalo řízení o správním deliktu, pokud již bylo 

zahájeno trestní stíhání za totožný skutek proti téže právnické osobě. S přijetím nového 

přestupkového zákona a se změnou rozhodného okamžiku pro překážku litispendence ze 

„zahájení trestního stíhání“ na „zahájení trestního řízení“ bylo třeba vyřešit vzniklou situaci, 

aby nedocházelo k odlišnému posuzování okamžiku litispendence pro fyzické a právnické 

osoby, byť by k tomu dle mého názoru stejně nemohlo dojít na základě zásady lex posterior 

derogat legi priori.  Tato terminologická nejednotnost byla vyřešena s účinností od 1. 7. 2017, 

kdy byl § 28 TOPO zrušen zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím PřZ. Hlavním důvodem je podle důvodové zprávy obsolentnost tohoto 

ustanovení, což potvrzuje můj předchozí závěr. „Ustanovení § 28 odst. 1 se navrhuje zrušit pro 

nadbytečnost, neboť zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upravuje překážku 

litispendence v § 77 odst. 1.“32 

Ad bb) Překážou rei iudicatae rozumíme nemožnost stíhání a odsouzení téhož pachatele 

za týž skutek znovu poté, co o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto. Přitom trestní soudy 

zkoumají, zda pravomocné rozhodnutí o přestupku naplňuje pojmová kritéria „trestního 

obvinění“ podle tzv. Engel kriérií. Tato kritéria byla poprvé formulována ESLP při výkladu  

čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod33, a následně byla převzata 

národními soudy do rozhodovací praxe34. Těmito (třemi) tzv. Engel kritérii jsou:  

-  kvalifikace deliktu ve vnitrostátním právu jako trestného činu; 

-  povaha deliktu (z hlediska chráněného zájmu, z hlediska adresáta normy a 

z hlediska účelu sankce); 

-  přísnost sankce. 

 
31 Gřivna, T. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). In: Správní právo, 

Praha: Ministerstvo vnitra, 2014, roč. 2014, 1-2, s. 62 
32 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
33 Rozsudek ESLP Engel proti Nizozemí ze dne 8. 6. 1976, stížnosti č. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72 a 

5370/72 
34 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR: 3 Tdo 1183/2007, 3 Tdo 161/2006, 8 Tdo 1384/2005,  

7 Tdo 1241/2005 
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Dojdou-li orgány činném v trestním řízení k závěru, že pravomocné rozhodnutí o 

přestupku splňuje některé z výše uvedených kritérií, odloží věc podle § 159a odst. 2 TŘ (před 

zahájením trestního stíhání), případně již zahájené trestní stíhání zastaví podle  

§ 172 odst. 1 písm. d) TŘ. Takové stíhání je nepřípustné z důvodu § 11 odst. 1 písm. k) TŘ. 

„Důsledkem uvedené doktríny je, že i rozhodování o správním deliktu, který splňuje Engel 

kritéria, je rozhodováním o trestném činu, včetně práva na spravedlivý proces se všemi jeho 

důsledky, zahrnující tedy i aplikaci zásady ne bis in idem.“35   

V opačné situaci, kdy bude nejprve pravomocně rozhodnuto o skutku v trestním řízení 

a tím i bezpochyby k naplnění pojmových kritérií „trestního obvinění“, nebude již možné za 

tentýž skutek stíhat pachatele v řízení o přestupku. Dozví-li se o existenci pravomocného 

trestního rozhodnutí správní orgán, usnesením řízení zastaví podle § 86 odst. 1 písm. j) PřZ. 

Správní soudy se nicméně ve své rozhodovací praxi snaží zabránit situaci, kdy bude skutek 

kvalifikován jako trestný čin, a tím založena překážka ne bis in idem pro řízení o přestupku, 

ačkoliv kvalifikace skutku jako trestného činu a následné potrestání pachatele nepostihlo 

všechny právně významné následky takového jednání. „Aby bylo možné postihnout pachatele 

na základě totožného jednání za dva různé delikty, nestačí samotná existence dvou nominálně 

odlišných skutkových podstat deliktu. Teprve odlišnost v právně významném následku jednání 

zakládá existenci dvou samostatných skutků, o nichž je možné vést samostatná řízení.“36  

Nejvyšší správní soud tak připouští možnost stíhání jednoho a téhož skutku ve dvou a více 

správních řízení, popřípadě ve správním řízení a v řízení trestním, pokud je účelem těchto řízení 

postihnout pachatele pokaždé za jiný právně významný následek takového jednání. „Pokud by 

tomu tak nebylo a uložení sankce jedním z dotčených správních orgánů by znamenalo založení 

překážky ne bis in idem, docházelo by k situacím, kdy by určitým zájmům a hodnotám nemohla 

být ze strany správních orgánů poskytována ochrana, byť jsou právě k jejich ochraně zákonem 

povinovány.“37 Můžeme si tak představit situaci, kdy pachatel bez povolení vypustí odpadní 

vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do vod povrchových nebo podzemních, 

důsledkem čehož ublíží na zdraví člověku koupajícímu se v řece dále po proudu. Potrestání 

pachatele za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 TZ nebrání tomu, aby bylo 

totožné jednání projednáno v řízení o přestupku a kvalifikováno jako přestupek podle  

§ 16 odst. 1 písm. d) zákona č, 254/2001 Sb., o vodách. Pachatel svým jednáním porušil dvě 

 
35 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 545 
36 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 1 As 125/2011 - 163 
37 tamtéž 
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rozdílné právní normy chránící odlišné zájmy (ochrana zdraví člověka a ochrana povrchových 

a podzemních vod před znečištěním), čímž způsobil dva odlišné právně významné následky 

svého jednání, což zakládá podle Nejvyššího správního soudu existenci dvou samostatných 

skutků. Nicméně o porušení zásady ne bis in idem by se jednalo v případě, kdyby soud chtěl 

překvalifikovat tento přestupek (který je charakterizován následkem znečištění vodního toku) 

na trestný čin.38 „Vyloučit ochranu proti novému procesu s ohledem na zásadu ne bis in idem 

přitom nemůže ani skutečnost, že příčinou prvního projednání skutku (činu) v blokovém 

přestupkovém řízení byla jeho nesprávná kvalifikace jako přestupku, ačkoliv naplňoval znaky 

trestného činu.“39 

Ad c) Faktickou konzumpcí skutkových podstat „rozumíme případ, kdy porušení či 

ohrožení zájmů chráněných jedním ustanovením v konkrétním případě je bezvýznamným 

prostředkem nebo podřadným vedlejším produktem hlavní (závažnější) trestné činnosti 

postižené druhým ustanovením.“40 Faktickou konzumpci skutkových podstat nelze zaměňovat 

se zásadou absorpční uplatňovanou při trestání souběhů trestných činů. Zkoumání předpokladů 

pro faktickou konzumpci skutkových podstat a zjišťování případné existence jednočinného 

souběhu předchází logicky vždy aplikaci absorpční zásady při ukládání úhrnného/souhrnného 

trestu, který lze uložit pouze pokud souběh trestných činů je skutečné dán, resp. neexistuje 

žádný z výše uvedených důvodů vylučujících jednočinný souběh. „Vzhledem k tomu, že 

faktická konzumpce se vytváří faktickým průběhem činu, přičemž vztah faktické konzumpce je 

nahodilý a vytváří se případ od případu, nemusí být každé méně závažné trestné jednání těžším 

činem konzumováno.“41 Druhým podstatným rozdílem mezi faktickou konzumpcí a aplikací 

absorpční zásady spatřuji v odlišném vymezení pojmu „závažnost trestných činů“. Závažnost 

trestných činů pro účely faktické konzumpce není dána pouze druhem a výměrou trestní sankce, 

jako je tomu při trestání souběhů, nýbrž i růzností objektů obou trestných činů, které byly 

trestnými činy ohroženy či porušeny. „Zjištění, že se v konkrétním případě jedná o faktickou 

konzumpci, nelze opírat jen o srovnání trestních sazeb v úvahu přicházejících trestných činů 

spáchaných jednočinných souběhu, ale je na ni nutné usuzovat z faktického průběhu činu.“42   

Ad d) Jak už bylo uvedeno výše, pokračování v trestném činu, trestný čin hromadný a 

trestný čin trvající je považován z hlediska hmotněprávního za skutek, resp. jeden trestný čin.  

 
38 V úvahu přichází např. trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293 TZ 
39 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1399/2007 (R 13/2009 tr.) 
40 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 344 
41 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. října 2010, sp. zn. 8 Tdo 1211/2010 
42 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 6. 1986, sp. zn. 11 To 49/86 (R 10/1987 tr.) 



  

16 
 

Ad e) „Jednočinný souběh trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 TrZ s jakýmkoli 

jiným trestným činem je vyloučen, neboť trestný čin opilství má své místo tam, kde se pachatel 

zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti, a v době spáchání činu tedy byl nepříčetný. Jinou 

skutkovou podstatu trestného činu může pachatel naplnit pouze tehdy, jestliže v době spáchání 

tohoto činu nebyl nepříčetný.“43 To není úplně přesné. Současný trestní zákoník vychází 

z teorie tzv. rauschdeliktu, tedy určitého kompromisu dvou přístupů mezi úplnou beztrestností 

pachatele z důvodu jeho nepříčetnosti, a tedy i absence zavinění na straně jedné a plné trestné 

odpovědnosti z důvodu ochrany společnosti před takovým pachatelem na straně druhé. Trestný 

čin opilství je „spáchán ve dvou „fázích”, pachatel se nejprve musí uvést do stavu nepříčetnosti 

(actio praecedens) a poté spáchat v nepříčetnosti čin jinak trestný (actio subsequens).“44 

Spáchání činu jinak trestného ve stavu nepříčetnosti je tak pouhé naplnění složené skutkové 

podstaty trestného činu opilství podle § 360 odst. 1 TZ. Všechny útoky spáchané ve stavu 

nepříčetnosti je nutné posuzovat pouze jako jeden skutek, jeden trestný čin – trestný čin opilství. 

Je však zásadně přípustné spáchat trestný čin opilství ve vícečinném nebo i jednočinném 

souběhu s jiným trestným činem, pokud byl pachatel v době páchání tohoto trestného činu 

příčetný. Příčetnost je podmínka trestní odpovědnosti za jakýkoliv trestný čin, včetně trestného 

činu opilství.  

Např. pachatel i přes zákaz vypije ve vinotéce láhev drahého výstavního vína (trestný čin 

poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 TZ). Vypitím vína se přivede do stavu nepříčetnosti, ve 

kterém fyzicky napadne ostrahu vinotéky, která ho na nevhodné chování upozorní (trestný čin 

opilství podle § 360 odst. 1 TZ. Trestný čin poškození cizí věci je zde v jednočinném souběhu 

s trestným činem opilství, neboť oba významné následky z hlediska trestního práva hmotného 

byly alespoň zčásti způsobeny jedním jednáním, a to vypitím láhve vína (srov. R 5/1988 tr.). 

Na tomto vztahu se nezmění nic ani v případě, že se pachatel dopustí ve stavu 

nepříčetnosti činu jinak trestného, za který zákon stanoví trest mírnější. Ve výroku o vině budou 

skutky stále kvalifikovány jako souběh trestného činu opilství a trestného činu spáchaného ve 

stavu příčetnosti, jen při stanovení druhu a výměry úhrnného či souhrnného trestu se bude 

namísto trestní sazby pro trestný čin opilství vycházet z druhu a výměry mírnějšího trestu za 

čin jinak trestný. „Při posuzování činu jinak trestného je třeba zjišťovat a dokazovat 

i subjektivní stránku jednání ve stavu nepříčetnosti, neboť je nutno rozlišit, zda se má ukládat 

trest v rámci trestní sazby stanovené za trestný čin z nedbalosti nebo úmyslný trestný čin.“45 

 
43 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. 11 Tdo 1379/2006 (R 17/2008 tr.) 
44 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 873 
45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 7 Tz 28/68 (R 62/1968 tr.) 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmzwga
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmzwga
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmzwga
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„Nejde tu však o zavinění v pravém slova smyslu, neboť zde chybí příčetnost, která je jinak 

předpokladem zavinění.“46 

Odstavec druhý § 360 TZ, v teorii případy označované jako actio libera in causa dolosa 

a actio libera in causa culposa47, vylučuje aplikaci skutkové podstaty opilství pode  

§ 360 odst. 1 TZ na jednání spáchané ve stavu nepříčetnosti, a zakládá tak trestní odpovědnost 

pachatele za jednotlivé skutkové podstaty naplněné jednáním ve stavu nepříčetnosti. V úvahu 

přichází i souběh trestných činů spáchaných ve stavu nepříčetnosti s trestnými činy spáchanými 

ve stavu příčetnosti. 

  

 
46 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 3334 
47 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 208-211 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmzwga
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmzwga
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3. Ukládání trestu při jednočinných soubězích 

3.1. Ukládání trestu při jednočinném souběhu stejnorodém 

 Jednočinný souběh stejnorodý je situace, kdy pachatel jedním skutkem naplní vícekrát 

jednu a tu samou skutkovou podstatu trestného činu. V teorii je dáván často příklad, kdy 

pachatel bombou usmrtí několik osob, a tím spáchá několik trestných činů vraždy podle  

§ 14048 TZ. Dle mého názoru je toto ale nešťastný příklad. Zde nemůžeme o jednočinném 

souběhu stejnorodém ani teoreticky uvažovat, neboť nedošlo k několikanásobnému naplnění 

téže skutkové podstaty vraždy, ale o naplnění pouze jediné skutkové podstaty, a to 

kvalifikované skutkové podstaty vraždy podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. a) TZ (na dvou a více 

osobách). Ke stejnému závěru dochází Kratochvíl, který se ptá: „co, že si tu vlastně konkuruje, 

když skutek de iure i jeho právní kvalifikace jsou dány takříkajíc „po jednom“? Nejde tedy ani 

o konkurenci skutků de iure, protože se pohybujeme na úrovni souběhu jednočinného, nejde 

však ani o konkurenci právních kvalifikací, neboť je naplněna skutková podstata pouze  

jediná.“49 Půjdeme-li dále v této úvaze dojdeme k závěru, že některé trestné činy nelze a priori 

spáchat v jednočinném souběhu stejnorodém z toho důvodu, že určitá „mnohost“ je již 

vyjádřena v předmětu útoku daného trestného činu, resp. je již zákonným znakem ať už 

základních nebo kvalifikovaných skutkových podstat těchto trestných činů, např. trestný čin 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 2 TZ (kdo z nedbalosti způsobí ublížení na 

zdraví nejméně dvou osob). 

 U ostatních trestných činů by teoreticky jednočinný souběh stejnorodý možný byl.  

V teorii se však často setkáváme pouze s konstatováním, že tento druh souběhu není uznáván50 

a že současná rozhodovací praxe soudů považuje i tyto případy za jediný trestný čin. Málokdo 

ale vysvětluje, proč tomu tak je. Dle mého názoru to vyplývá ze způsobu, jakým jsou 

konstruovány skutkové podstaty ve zvláštní části TZ (např. kdo jinému; kdo si přisvojí cizí věc 

apod.), tedy předmět útoku je zde vyjádřen obecně nejenom ve smyslu kvalitativním (bez 

ohledu na pohlaví, věk, občanství atd.), ale i ve smyslu kvantitativním (bez ohledu na 

množství). To je dle mého názoru hlavním důvodem, proč můžeme jednočinný souběh 

stejnorodý (skutkem A vedu útok na A, skutkem A vedu útok na B) právně kvalifikovat jako 

jediný trestný čin (skutkem A vedu útok na AB).  

 
48 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 171 
49 Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, str. 339 
50 srov. Říha, J. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. V Praze: C.H. Beck, 2006. 

Beckova skripta, s. 76 
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 Bude-li chtít soud při rozhodování o výše uvedených případech v souladu se zásadou 

individualizace trestu zohlednit jejich společenskou škodlivost a závažnost, protože tyto trestné 

činy byly spáchány na více osobách, věcech atd., jedinou možností, kterou má k dispozici, je 

přihlédnutí k obecně přitěžující okolnosti podle § 42 písm. m) TZ (nikoliv § 42 písm. n), 

pracujeme s konceptem jediného trestného činu, viz výše). „S přihlédnutím k jazykovému 

výkladu by k naplnění této přitěžující okolnosti mohlo postačovat již spáchání trestného činu 

na dvou věcech či osobách, ale správnost takového výkladu bude muset potvrdit až judikatura 

soudů.“51 Co se týče zavinění tak podle § 39 odst. 5 písm. a) TZ se k této přitěžující okolnosti 

jako těžšímu následku přihlédne i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti. Zároveň však ale 

nelze tuto přitěžující okolnost přičíst k tíži pachatele, je-li už tato přitěžující okolnost zákonným 

znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty trestného činu. Šlo by o prolomení 

zásady zákazu dvojího přičítání téže okolnosti k tíži pachatele vyjádřené v § 39 odst. 4 TZ. 

Vrátím-li se k příkladu z úvodu této kapitoly (pachatel bombou úmyslně usmrtí několik osob), 

soud tento skutek právně kvalifikuje jako trestný čin vraždy podle § 140 odst. 1,  

odst. 3 písm. a) TZ, ale s ohledem na § 39 odst. 4 nesmí zároveň přičítat k tíži pachatele 

přitěžující okolnost podle § 42 písm. m), neboť tato skutečnost, že byl trestný čin spáchán na 

více osobách, je již zákonným znakem kvalifikované skutkové podstaty vraždy dle  

§ 140 odst. 3 písm. a) TZ. O prolomení zásady zákazu dvojího přičítání téže okolnosti k tíži 

pachatele však nepůjde v případě, bude-li soud navíc hodnotit i intenzitu, jakou byl daný 

zákonný znak skutkové podstaty v konkrétním případě naplněn. Tedy způsobí-li pachatel 

bombou úmyslně smrt např. 10 osob, může přihlédnout k vysoké intenzitě naplnění tohoto 

zákonného znaku trestného činu (na dvou nebo více osobách) a přičíst k tíži pachatele navíc i 

přitěžující okolnost podle § 42 písm. m) TZ.  

 Jako jedinou nevýhodu současného pojetí jednočinného souběhu stejnorodého, kdy jej 

považujeme za jediný trestný čin, vidím v tom, kdyby pachatel spáchal trestný čin na 

mimořádně vysokém počtu osob nebo věcí. V takovém případě neexistuje možnost soudu 

rozhodnout o mimořádném zvýšení horní hranice trestní sazby, kterou trestní zákoník dává v  

§ 43 odst. 1 TZ. Toto fakultativní zvýšení horní hranice je přípustné pouze u vícečinných 

souběhů, nikoli u souběhů jednočinných. Zákonodárce tím vyjadřuje podstatně větší závažnost 

při opakovaném páchání trestné činnosti. Na druhou stranu ty nejzávažnější trestné činy 

(zejména obsažené v Hlavě I Zvláštní části TZ – trestné činy proti životu a zdraví) velice často 

obsahují kvalifikované skutkové podstaty ve znění „na dvou a více osobách“, které jsou spojeny 

 
51 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 565 
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s vyšší trestní sazbou, v rámci které bude soud ukládat trest. Je proto otázkou, zda by určité 

zpřísnění ve zvláštních případech za účelem přesněji vystihnout společenskou škodlivost 

trestného činu bylo vhodné, nebo se současná právní úprava v praxi zdá být dostatečná. 

3.2. Ukládání trestu při jednočinném souběhu nestejnorodém 

 O jednočinném souběhu nestejnorodém mluvíme v případě, kdy pachatel jedním 

skutkem spáchá alespoň dva trestné činy. O tomto druhu souběhu je rozhodováno ve společném 

řízení podle § 20 odst. 1 TŘ a za tento druh souběhu je vždy ukládán úhrnný trest podle § 43 

odst. 1 TZ. O všech sbíhajících se trestných činech je rozhodováno jediným pravomocným 

výrokem o vině a trestu, protože o jednom skutku nemůže být rozhodnuto dvěma rozsudky v 

souladu se zásadou ne bis in idem vyjádřenými mimo jiné v § 11 odst. 1  

písm. j) TŘ. Zásadou, „která se netýká trestného činu ve smyslu právní kvalifikace, ale  

skutku.“52 

3.2.1  Uplatnění zásady absorpční 

 Při rozhodování o výměře a druhu trestu vychází trestní zákoník především ze zásady 

absorpční (zásada poena maior absorbet minorem), podle které bude pachateli uložen 

nejpřísnější možný trest za sbíhající se trestné činy. Tento nejpřísnější možný trest pohlcuje 

absorbuje tresty ostatní. Při určení, jaký trest je nejpřísnější vycházíme z následujících pravidel: 

a) Nejpřísnějším trestem je trest, který umožňuje uložit alternativně výjimečný trest 

podle § 54 TZ53. Je-li takových trestných činů více, je nejpřísnějším ten z nich, za 

který lze uložit trest odnětí svobody na doživotí. Trest odnětí svobody na doživotí 

může soud uložit pouze  pachateli za spáchání zvlášť závažného zločinu  

(§ 14 odst. 3 TZ) vraždy podle 140 odst. 3 TZ, nebo dále taxativně vyjmenovaných 

zvlášť závažných zločinů uvedených v § 54 odst. 3 TZ, přičemž u těchto trestných 

činů za kumulativního splnění následujících tří podmínek: 

1) při spáchání těchto zvlášť závažných zločinů zavinil úmyslně smrt jiného 

člověka, a 

2) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť 

zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné 

pohnutce nebo k zvlášť těžkému nebo těžko napravitelnému následku a 

 
52 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 456 
53 Srov. Solnař, V. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, část III, s. 201 
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3) uložení takového tretu vyžaduje ochrana společnosti nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti 

let. 

b) Pokud je takových trestných činů podle písm. a) více, nebo naopak žádný, je 

nejpřísnějším trestem ten s nejvyšší horní hranicí sazby odnětí svobody. Jsou-li 

takové horní hranice stejné, pak je nejpřísnější trest s nejvyšší dolní hranicí trestní 

sazby.54 

c) Jsou-li horní i dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody stejné, je přísnější ten 

trest, který vedle trestu odnětí svobody neumožňuje alternativní uložení jiného 

druhu trestu jako trestu samostatného. S výjimkou trestů uvedených v  

§ 53 odst. 2 TZ, protože ty mohou být uloženy samostatně za jakýkoliv trestný čin. 

d)  Jsou-li alespoň dva trestné činy, za které zákon výslovně umožňuje vedle trestu 

odnětí svobody i uložení jiného druhu trestu, je nejpřísnějším druhem trestu ten z 

nich, který umožňuje uložit nejpřísnější z alternativních trestů, a to podle 

následujícího pořadí (od nejpřísnějšího po nejmírnější): 

1) trest propadnutí majetku; 

2) trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty; 

3) trest zákazu činnosti.55 

Podle Tolara56 je však nutné přísnost alternativních trestů posuzovat podle pořadí, 

v jakém jsou za sebou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku. To by 

znamenalo, že trest zákazu činnosti je trestem přísnějším než trest propadnutí věci.57 

K tomuto závěru se také přikláním, a to zejména s ohledem na to, že trestem zákazu 

činnosti podle § 73 TZ může být pachateli zakázáno pokračovat ve výkonu určitého 

povolání, zaměstnání nebo funkce sloužící k jeho obživě a že výkon takové činnosti 

mohl být až na ojedinělý exces v souladu s právními předpisy. Zato trest propadnutí 

věci podle § 70 TZ se vztahuje pouze na věc, která je bezprostředním výnosem 

trestné činnosti, nebo jejím nástrojem. Absenci zákonného zakotvení trestů podle 

stupně přísnosti považuji za velký deficit současné právní úpravy a za porušení 

 
54 Spáchal-li pachatel některý ze sbíhajících se trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny ve 

smyslu § 107 TZ, zvýší se horní hranice trestní sazby odnětí svobody o jednu třetinu dle § 108 TZ a soud uloží 

trest odnětí svobody v horní polovině takto nově stanovené trestní sazby odnětí svobody. Při aplikaci absorpční 

zásady a stanovení trestu nejpřísněji trestného, je nutné vycházet z již modifikovaných sazeb (horní i dolní). 
55 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 588 
56 Tolar, J. Trest úhrnný a souhrnný. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 167 
57 Např. za trestný či krádeže podle § 205 odst. 1 TZ bude pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci (v tomto pořadí). 
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zásady nulla poena sine lege. Je v přímém rozporu se zásadami, na nichž stojí české 

trestní zákonodárství, zejména zásadou zákonnosti, aby pachatel zjišťoval 

trestněprávní důsledky své trestné činnosti z trestněprávní teorie, která se navíc 

v těchto otázkách neshoduje. Navíc určení trestu přísnějšího se neomezuje pouze 

na výměru úhrnného trestu, ale i na ukládání trestu za trestný čin jediný, a to trestný 

čin opilství. 

e) Pokud zákon stanoví za alespoň dva sbíhající se trestné činy trest odnětí svobody 

se stejnou horní i dolní hranicí a zároveň výslovně umožní i uložení stejně přísného 

trestu podle písm. d), je přísnější ten trest, který nenabízí žádnou další alternativu. 

Např. spáchá-li pachatel trestný čin neoprávněné užívání cizí věci podle  

§ 207 odst. 1 TZ (za který zákon stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta nebo 

zákaz činnosti) v jednočinném souběhu s trestním činem pojistného podvodu podle 

§ 210 odst. 1 TZ (za který zákon stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz 

činnosti nebo propadnutí věcí), bude potrestán podle přísnějšího prvního 

ustanovení (§ 207 odst. 1 TZ), protože toto ustanovení neobsahuje další alternativu 

k trestu odnětí svobody a zákazu činnosti, kdežto v § 210 odst. 1 TZ dává zákon 

možnost uložit i trest propadnutí věci. Kdyby však trestný čin podvodu podle § 210 

odst. 1 TZ umožňoval uložit pouze trest odnětí svobody a propadnutí věci, bylo by 

přísnější toto ustanovení (viz bod d) výše). 

 

Tato pravidla pro stanovení trestu přísnějšího či mírnějšího se uplatňují i při stanovení 

druhu a výměry trestu za trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 TZ, resp. při zkoumání, zda 

má být potrestán namísto trestu odnětí svobody na tři léta až deset let mírnějším trestem za čin 

jinak trestný spáchaný ve stavu nepříčetnosti. Nelze tu však mluvit o uplatnění absorpční zásady 

v právem slova smyslu, neboť ta se aplikuje společně se zásadou asperační a kumulační při 

ukládání úhrnného či souhrnného trestu za souběh trestných činů. V tomto případě soud uloží 

trest za trestný čin jediný – tj. trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 TZ. 

3.2.2  Uplatnění zásady asperační 

Vedle zásady absorpční se při trestání souběhů uplatní i zásada asperační (zásada poena 

maior cum exasperationem), někdy nazývaná jako zásada zostřovací, kdy je nejpřísnější trest 

stanovený podle absorpční zásady výše ještě nadále zpřísněn. U jednočinných souběhů se tato 

zásada uplatňuje ve třech různých podobách: 
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a) Tou první podobou této zásady je zvýšení dolní hranice trestní sazby při ukládání 

úhrnného trestu za sbíhající se trestné činy v případě, že taková dolní hranice trestní 

sazby nejpřísněji trestného činu je nižší než dolní hranice trestní sazby za jakýkoliv 

ze sbíhajících se trestných činů. Při ukládání trestu bude soud ukládat trest 

v rozmezí horní hranice trestní sazby trestného činu nejpřísněji trestného (to bude 

logicky zároveň i nejvyšší horní hranice trestní sazby ze všech sbíhajících se 

trestných činů) a nejvyšší dolní hranice trestní sazby ze všech sbíhajících se 

trestných činů.  

b) Druhou podobou této zásady je povinnost soudu při stanovení druhu a výměry 

trestu přihlédnout k obecně přitěžující okolnosti podle § 42 písm. n) TZ. „Zákon 

však nestanoví, kolik trestných činů lze považovat za naplnění pojmu více trestných 

činů. S přihlédnutím k jazykovému výkladu by k naplnění této přitěžující okolnosti 

mohlo postačovat již spáchání dvou trestných činů, přičemž jiný, ještě vyšší počet 

spáchaných trestných činů by se měl projevit při hodnocení významu přitěžující 

okolnosti podle § 42 písm. n).“58 Dle § 39 odst. 5 k této obecně přitěžující okolnosti 

soud přihlédne i tehdy, jedná-li se o sbíhající se nedbalostní trestné činy.  

c) Poslední třetí modifikaci asperační zásady nalezneme v § 43 odst. 1 TZ věta 

poslední, podle které nelze uložit pachateli úhrnným trestem jiný trest než je trest 

odnětí svobody jako trest samostatný, stanoví-li zákon za některý ze sbíhajících se 

trestných činů pouze trest odnětí svobody.  

V této souvislosti je třeba se zamyslet nad vztahem § 43 odst. 1 TZ věta poslední s  

§ 53 odst. 2 TZ, resp. zda je možné namísto trestu odnětí svobody uložit samostatně některý 

z trestů uvedených v § 53 odst. 2 TZ. Dle mého názoru takový výklad možný není. K tomuto 

závěru mě vedou tři hlavní argumenty:  

 Prvním z nich je výklad jazykový obou zmíněných ustanovení. Podle § 53 odst. 2 TZ 

lze samostatně uložit zde uvedené tresty, i když trestní zákon na některý trestný čin takový 

trest nestanoví. Pojem „nestanoví“ však dle mého názoru není možné vykládat i jako 

„neumožňuje“. Ustanovení § 43 odst. 1 TZ věta poslední výslovně uvádí, že úhrnným trestem 

může být pouze trest odnětí svobody jako trest samostatný. Tedy dle mého názoru toto 

ustanovení vylučuje uložení jiného trestu než trestu odnětí svobody, a je proto ustanovením 

speciálním ve vztahu k § 53 odst. 2 TZ. 

 
58 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 566 
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 Druhým argumentem je srovnání současné právní úpravy se zákonem č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, kdy tato forma asperační zásady byla v § 35 odst. 1 věta poslední formulována 

následovně: „Neumožňuje-li tento zákon za některý z takových trestných činů uložit jiný trest, 

než je trest odnětí svobody, nemůže být úhrnným trestem jiný z trestů uvedených v § 27 jako 

trest samostatný.“ Tedy trestní zákon zde výslovně vylučuje samostatné uložení některého 

z trestů uvedených v § 27 namísto trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že se systém trestů 

s přijetím nového trestního zákoníku výrazně nezměnil a vzhledem k tomu, že v důvodové 

zprávě k novému trestnímu zákoníku není zmínka o úmyslu zákonodárce změnit dosavadní 

způsob uplatňování této formy asperační zásady, jsem toho názoru, že se s přijetím nového 

trestního zákoníku na způsobu uplatnění této formy asperační zásady nic nezměnilo.  

 Můj poslední argument je založen na teologickém výkladu § 43 odst. 1 TZ věta poslední. 

Ptám se tedy následovně: Můžeme vůbec hovořit o asperační zásadě, pokud bychom mohli 

stejně uložit úhrnným trestem jakýkoliv trest jako trest samostatný, i když trestní zákon stanoví 

za některý ze sbíhajících se trestných činů pouze trest odnětí svobody jako samostatný? Podle 

mého názoru nikoliv. Opačný výklad by znamenal obsolentnost § 43 odst. 1 TZ věty poslední. 

 

Např. spáchá-li pachatel trestný čin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 TZ 

v jednočinném souběhu s trestným činem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) TZ, může mu 

soud uložit, a to i samostatně, některý z trestů uvedených v § 53 odst. 2, např. trest obecně 

prospěšných prací podle § 62 za předpokladu, že oba sbíhající se trestné činy budou přečiny  

(§ 14 odst. 2 TZ) a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaných přečinů a osobě a 

poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Spáchá-li však trestný čin poškození cizí 

věci podle § 228 odst. 1 TZ v jednočinném souběhu s trestným činem omezování osobní svobody 

podle § 171 odst. 1 TZ, za který zákon umožňuje uložit pouze trest odnětí svobody jako trest 

samostatný, musí soud na základě § 43 odst. 1 věta poslední uložit pouze trest odnětí svobody 

jako trest samostatný. 

3.2.3  Uplatnění zásady kumulační 

 Podle zásady kumulační (zásada quot delicta, tot poenae), někdy též nazývané jako 

zásady sčítací, dochází ke sčítání výměr trestů za všechny sbíhající se trestné činy. V českém 

trestním zákoníku se tato zásada neuplatňuje ve své vertikální podobě (sčítání výměr trestních 

sazeb), což by bylo mj. v rozporu s § 54 TZ, kdy by mohlo dojít k překročení nejpřísnějšího 

druhu trestu – trestu odnětí svobody na doživotí. Tato zásada se v českém trestním právu 

uplatňuje pouze horizontálně, kdy zákon v § 43 odst. 1 TZ připouští uložit vedle trestu podle 
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ustanovení trestného činu nejpřísněji trestného i jiný druh trestu, jestliže uložení takového druhu 

trestu odůvodňuje některý ze sbíhajících se trestných činů a za podmínky, že jsou takové tresty 

navzájem slučitelné s ohledem na § 53 odst. 1 TZ. 
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4. Ukládání trestu při vícečinných soubězích 

 Vícečinný souběh je situace, kdy pachatel nejméně dvěma skutky spáchá dva a více 

trestných činů, a to stejné (souběh vícečinný stejnorodý), nebo různé skutkové podstaty 

(vícečinný souběh nestejnorodý). Je-li o sbíhajících se trestných činech rozhodováno ve 

společném řízení, bude pachateli uložen trest úhrnný. Pokud však pachatel už byl pravomocně 

odsouzen za trestný čin sbíhající se s trestnými činy, o nichž je později rozhodováno 

v samostatném řízení, bude pachateli uložen trest souhrnný podle § 43 odst. 2 TZ. Stejně tak 

bude uložen souhrnný trest i v případě, že současně probíhají oddělená řízení o sbíhajících se 

trestných činech a z jakéhokoliv důvodu nedojde k jejich spojení podle § 20 odst. 1 TŘ. 

V takovém případě, musí soud, u nějž je pravděpodobnější delší trvání trestního řízení, před 

svým rozhodnutím vyčkat, než dřívější odsouzení nabude právní moci, aby mohl zrušit v něm 

uvedený výrok o trestu a nahradit jej trestem souhrnným.59 Dojde-li soud rozhodující v prvním 

řízení k závěru, že se nejedná o trestný čin, nebude soud ve druhém řízení ukládat již trest 

souhrnný, ale uloží trest úhrnný pouze za trestné činy, o nichž rozhoduje.  

 Souhrnný trest se ukládá podle zásad jako trest úhrnný. „Postavení odsouzeného 

k souhrnnému trestu a postavení odsouzeného k úhrnnému trestu musí být zásadně stejné, neboť 

o druhu a výměře trestu zásadně nesmí rozhodovat nahodilá okolnost, zda se řízení o 

sbíhajících se trestných činech konalo společně či odděleně.“60 U vícečinných souběhů většího 

počtu trestných činů může soud navíc uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž 

horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu (§ 43 odst. 1 TZ věta za středníkem). Jedná se o 

fakultativní uplatnění jedné z forem asperační zásady, které je možné na základě jazykového 

výkladu tohoto ustanovení použít při ukládání trestního opatření za tři a více trestných činů. 

Pokud by stačilo spáchat pouze dvě provinění, bylo by slovní spojení většího počtu trestných 

činů nadbytečné, jelikož podstatou souběhů jsou vždy alespoň dva trestné činy. „Avšak z 

hlediska požadavku rovnosti pachatelů před zákonem je nutno stanovit tento minimální počet 

jednotně, což bude úkolem judikatury.“61 Ani po takovém zvýšení o jednu třetinu však nemá 

soud povinnost vyměřit trest v této horní třetině. „Lze však předpokládat, že pokud soud bude 

ukládat úhrnný trest odnětí svobody rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu 

třetinu, učiní tak právě proto, aby mohl stanovit jeho výměru s využitím tohoto zvýšení, tj. nad 

horní hranicí původní (nezvýšené) trestní sazby.“62  

 
59 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 457 
60 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 9. 1967, sp. zn. 1 Tz 40/1967 (R 13/1968 tr.) 
61 Kalvodová, V. Trestání mnohosti trestných činů v novém trestním zákoníku, sborník z konference Dny práva, 

Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 914 
62 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 596 
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Soud musí navíc dle § 43 odst. 2 TZ při ukládání souhrnného trestu obligatorně: 

i. uložit souhrnný trest, který bude přísnější než trest uložený rozsudkem dřívějším; a 

ii. zrušit výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další 

rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž 

došlo tímto zrušeném, pozbyla podklad; a 

iii. vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské 

hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci, jestliže takový trest 

byl vysloven již rozsudkem dřívějším. 

 

Ad i) Uložit souhrnný trest, který bude přísnější než trest uložený rozsudkem 

dřívějším 

 Dojde-li soud k závěru, že trest uložený rozsudkem dřívějším je dostatečný, upustí od 

uložení souhrnného trestu podle § 44 TZ. „O tom, zda lze upustit od uložení souhrnného trestu 

a jestli je možné považovat dříve uložený trest za dostatečný, rozhoduje soud podle stavu, jaký 

zde existuje v době, kdy má ukládat souhrnný trest.“63 Před uložením souhrnného trestu, popř. 

upuštěním od uložení souhrnného trestu tak soud přihlédne k povaze a závažnosti trestných 

činů, o kterých rozhoduje, a to v souhrnu s předcházející trestnou činností a také k osobním, 

rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a 

k možnosti jeho nápravy (§ 39 TZ), „a to i se zřetelem k tomu, jak dosavadní výkon trestu 

uloženého dřívějším rozsudkem plní svůj účel.“64 Tedy ke skutečnostem, které se mohly od 

uložení dřívějšího trestu podstatně změnit. To by mohlo mít teoreticky za následek, že by soud 

uložil souhrnným trestem trest mírnější než trest dříve uložený. Toto však zákon výslovně 

vylučuje v § 43 odst. 2 TZ. Dojde-li tedy soud k závěru, že dříve uložený trest je dostatečný, 

nebo dokonce příliš přísný, upustí od uložení souhrnného trestu. V opačných případech uloží 

trest souhrnný podle § 43 odst. 2 TZ.  

 Bylo by mylné předpokládat, že soud upustí od uložení souhrnného trestu vždy, když 

bude rozhodovat o trestném činu nejmírněji trestném ve vztahu k ostatním přísněji trestným 

sbíhajícím se trestným činům, za které byl pachatel již pravomocně odsouzen. Souhrnný trest 

je nutné brát jako souhrnnou trestní sankci, jejíž výměru a druh může zásadně ovlivnit i trestný 

čin co do přísnosti marginální k trestným činům, za něž byl pachatel již odsouzen.  

A to jedním nebo i více následujícími způsoby: 

a) Soud udělí trest ve stejném rozsahu trestní sazby ale ve vyšší výměře. 

 
63 Šámal, P. a kol., op. cit. str. 619 
64 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 1970, sp. zn. 6 Tz 35/1970 (R 39/1971 tr.) 



  

28 
 

b) Soud zvýší horní hranici trestní sazby o jednu třetinu a uloží trest odnětí svobody 

v rámci trestní sazby takto zvýšené. 

c) Soud vedle trestu uloženého za předchozí trestné činy uloží i jiný druh trestu, který 

odůvodňuje tento nejmírnější trestný čin. 

d) Soud uloží trest odnětí svobody jako trest samostatný, stanoví-li zákon za tento 

nejmírněji trestný čin pouze trest odnětí svobody. 

Pokud pachatel již vykonal zcela nebo zčásti některý z trestů uložený rozsudkem 

dřívějším a dojde k jeho novému odsouzení pro týž skutek v rámci souhrnného trestu, započítá 

se mu vykonaný trest do uloženého trestu, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu 

započítání možné (§ 92 odst. 2 TZ). Pokud započítání vzhledem k povaze trestů možné není, 

soud k této skutečnosti přihlédne při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry  

(§ 92 odst. 3 TZ).  

Vzhledem k řečenému výše docházíme k závěru, že upustit od uložení souhrnného 

trestu podle §44 TZ může soud v jednom z následujících dvou případů: 

a) Soud i s ohledem na nově posuzovaný trestný čin považuje dřívější rozsudek za 

dostatečně přísný, nebo 

b) Soud rozhodne pro uložení přísnějšího trestu, ale vzhledem k tomu, že pachatel již 

část trestu vykonal, tak po započtení vykonaného trestu nebo postupu dle  

§ 92 odst. 3 TZ nebude výsledný trest přísnější než trest uložený rozsudkem 

dřívějším. 

 

 Ad ii) Zrušit výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším 

 Společně s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli 

rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, 

pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu (§ 43 odst. 2 věta 

druhá TZ). Zrušením výroku o trestu zůstává výrok o vině nedotčen. Stejně tak je nutné zrušit 

i výrok o upuštění od uložení souhrnného trestu v případě opětovného ukládání trestu 

souhrnného, neboť na upuštění od uložení souhrnného trestu hledíme jako na výrok, který 

konstatuje, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný, resp. že „na dřívější trest je 

třeba pohlížet jako na trest uložený též za trestný čin, o němž soud rozhodoval později a za který 

by jinak ukládal souhrnný trest ve smyslu § 43 odst. 2 TrZ.“65 Výrokem o trestu se podle  

§ 43 odst. 3 TZ rozumí i rozsudek, kterým bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem. 

 
65 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 619 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmnbt
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Cílem tohoto ustanovení je odstranit pochybnosti o podmíněném upuštění od potrestání jako 

samostatným druhem trestu, byť „přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže byl tento 

názor jednoznačně potvrzen, neboť ustanovení § 24 odst. 1 písm. i) a j) cit. zák. uvádí 

podmíněné odsouzení, resp. podmíněné odsouzení s dohledem jako samostatné druhy trestních 

opatření.“66 Postup podle § 43 odst. 3 TZ přichází v úvahu pouze do té doby, než soud vysloví, 

že se pachatel osvědčil, nebo do doby než se má za to, že se pachatel osvědčil. Bylo-li 

vysloveno, že se pachatel osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako by 

nebyl odsouzen. V takovém případě se o ustanovení o souhrnném trestu neužije (§ 43 odst. 4 

TZ ve spojení s § 48 odst. 8 TZ).  

 

Ad iii) Vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské 

hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci 

 V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo 

vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí 

věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším (§ 43 odst. 2 TZ). Tyto tresty 

uloží soud obligatorně v případě vyslovení takového druhu trestu rozsudkem dřívějším a 

fakultativně v případě, že rozsudkem dřívějším vysloveny nebyly (za předpokladu splnění 

podmínek pro uložení těchto druhů trestů). Nevyslovením některého z těchto druhů trestů 

v případě obligatorního vyslovení v rámci souhrnného trestu je dovolacím důvodem pro 

chybějící nebo neúplný výrok dle § 265b odst. 1 písm. k) TŘ. 

  

 
66 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 416 
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5. Trestání souběhů u mladistvých pachatelů 

5.1. Trestní odpovědnost mladistvých 

 Zákon č. 2018/2013 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSVM”) je 

zvláštní právní úpravou (lex specialis) ve vztahu k obecné právní úpravě obsažené v trestním 

zákoníku. Při rozhodování o trestní odpovědnosti mladistvých a ukládání sankcí se přednostně 

postupuje podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Pokud tento zákon nestanoví jinak, 

použije se subsidiárně trestní zákoník (§ 109 TZ, § 1 odst. 3 a § 6 odst. 2 ZSVM). Za 

mladistvého se podle tohoto zákona považuje ten, kdo v době spáchání provinění dovršil 

patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku (§ 2 odst. 1 písm. c) ZSVM). Trestný čin 

spáchaný mladistvým se nazývá provinění (§ 6 odst. 1 ZSVM). Trestní odpovědnost 

mladistvých není zákonem o soudnictví ve věcech mládeže komplexně upravena, bude proto 

nutné vycházet primárně z trestního zákoníku. Základem této trestní odpovědnosti je stejně jako 

u dospělých pachatelů trestný čin, resp. naplnění zákonných znaků skutkové podstaty některého 

z trestných činů ve zvláštní části trestního zákoníku. Vedle těchto typových znaků trestného 

činu musí být v době spáchání provinění naplněny i znaky obecné, a to věk (§ 25 TZ), příčetnost 

(§ 26 TZ) a u mladistvých navíc i rozumová a mravní vyspělost (§ 5 odst. 1 ZSVM). Není-li 

některý z těchto obecných znaků naplněn, nemluvíme o provinění ale o činu jinak trestném a 

tato osoba nebude za svůj čin trestně odpovědná. Právě pohled na rozumovou a mravní 

vyspělost mladistvého není jednotný, zejména proto, že § 5 odst. 1 ZSVM je jazykově podobně 

konstruován jako ustanovení o nepříčetnosti v trestním zákoníku: „kdo v době spáchání činu, 

nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně 

odpovědný.“ To může vést k závěru, že rozumová a mravní vyspělost není samostatným 

obecným znakem trestného činu, resp. samostatnou podmínkou trestní odpovědnosti 

mladistvých, ale pouze zvláštním druhem příčetnosti, který není podmíněn duševní poruchou 

(§ 6 a § 123 TZ), ale rozumovou a mravní vyspělostí mladistvého. Tento koncept podmíněné 

(relativní) příčetnosti navazuje na pojetí, se kterým pracoval již zákon č. 48/1931 Sb., o trestním 

soudnictví nad mládeží, na který odkazuje nepřímo i důvodová zpráva. Opačný názor je 

podpořen zejména již zmíněným vztahem těchto dvou zákonů, kdy § 5 odst. 1 ZSVM je 

speciálním samostatným ustanovením, které rozšiřuje obecné podmínky trestní odpovědnosti 

mladistvých, nikoli pouze obsah pojmu příčetnost. Tento závěr opodstatňuje i novela zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže přijatá zákonem č. 41/2009 Sb., která změnila znění § 48 ZSVM, 

kdy se pro vyšetření duševního stavu mladistvého přibere na místo dosavadních dvou znalců 

z odvětí dětské psychiatrie nově jeden znalec z odvětí dětské psychiatrie a jeden znalec z odvětí 



  

31 
 

dětské psychologie. Válková poukazuje na to, že ani soudy pro mládež si často nejsou jisté 

interpretací tohoto ustanovení, avšak přiklání se spíše k názoru, že rozumová a mravní 

vyspělost je samostatnou podmínkou trestní odpovědnosti mladistvého. „V trestněprávní 

rovině se tento závěr promítá tím způsobem, že soudní praxe namísto zastavení trestního stíhání 

mladistvého nebo jeho zproštění obžaloby z důvodu nepříčetnosti upřednostňuje zastavení 

trestního stíhání a zproštění obžaloby z důvodu toho, že skutek, který je předmětem trestního 

stíhání, se sice stal, ale není trestným činem, resp. proviněním.“67 Osobně se také více kloním 

spíše k tomuto výkladu, nejenom z důvodů uvedených výše, ale také ze systematicko-logického 

výkladu tohoto ustanovení. Kdybychom přistoupili na koncept relativní příčetnosti, mělo by 

být v § 5 odst. 1 ZSVM namísto slovního spojení trestně odpovědný spíše použito slovní spojení 

příčetný, tím by dal zákonodárce jasně najevo, že se nejedná o samostatnou podmínku trestní 

odpovědnosti, ale že ustanovení o nepříčetnosti v trestním zákoníku z důvodu duševní poruchy 

je u mladistvých pachatelů rozšířeno o další důvod, a to nedostatečnou mravní a rozumovou 

vyspělost. Cílem této práce není najít definitivní odpověď na tuto otázku, ale pouze poukázat 

na to, že se tato dvě pojetí shodují v nezbytnosti posuzovat u mladistvých rozumovou a mravní 

vyspělost vedle věku a příčetnosti z důvodu duševní poruchy u každého provinění zvlášť, a to 

i v případě jednočinných souběhů.  

Např. mladistvý pachatel jedním skutkem naplní skutkovou podstatu jak trestného činu 

krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) TZ, tak trestného činu porušení tajemství listin a jiných 

dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 1 TZ. Dojde-li soud k závěru, že 

mladistvý pachatel, ačkoli byl příčetný v užším slovo smyslu (nebyl v době činu postižen duševní 

poruchou), nebyl kvůli svému nízkému věku schopný rozpoznat protiprávnost svého jednání, 

které naplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu porušení tajemství listin a jiných 

dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 1 TZ, ale byl schopný rozpoznat 

protiprávnost jednání, které naplnilo znaky skutkové podstaty krádeže podle § 205 odst. 1 písm. 

a) TZ, nebude se jednat o souběh a soud neuloží úhrnné trestní opatření ale uloží trestní 

opatření pouze za provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) TZ. 

5.2. Sankcionování souběhů u mladistvých pachatelů 

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže neobsahuje zvláštní úpravu sankcionování 

mladistvých za souběh provinění, bude se proto postupovat podle obecných zásad uvedených 

 
67 Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, str. 424 



  

32 
 

v § 43 TZ, popřípadě § 44 TZ. Prakticky mohou nastat tyto tři situace (za předpokladu že bude 

mezi těmito proviněními, popř. trestnými činy dán opravdu vztah souběhu): 

a) Mladistvý spáchá jedním skutkem dvě a více provinění před dovršením 18. roku 

věku (jednočinný souběh provinění); 

b) Mladistvý spáchá vice skutky několik provinění (ať už stejné nebo odlišné skutkové 

podstaty) před dovršením 18. roku věku (vícečinný souběh provinění 

stejnorodý/nestejnorodý); 

c) Mladistvý spáchá provinění před dovršením 18. roku věku a zároveň trestný čin po 

dosažení 18. roku věku (vícečinný souběh provinění a trestného činu); 

 

 Souběh provinění a trestného činu výslovně připouští § 25 odst. 3 ZSVM. Za jednočinné 

souběhy provinění bude ukládáno vždy úhrnné trestní opatření. Za vícečinné souběhy 

provinění bude ukládáno buď úhrnné trestní opatření (o všech sbíhajících se provinění 

mladistvého je rozhodováno ve společném řízení a společném rozsudku), nebo souhrnné 

trestní opatření (v případě, že o proviněních z jakéhokoliv důvodu není rozhodováno ve 

společném řízení, ale rozhoduje se o nich v samostatných řízeních samostatnými rozsudky). Za 

souběh provinění a trestného činu bude ukládáno buď úhrnné/souhrnné trestní opatření, nebo 

úhrnný/souhrnný trest v závislosti na tom, zda byl sbíhající se čin nejpřísněji trestný spáchán 

ve věku mladistvých (bude ukládáno úhrnné/souhrnné trestní opatření), nebo až po dovršení  

18. roku věku (bude ukládán úhrnný/souhrnný trest).68 

 Předtím než se dostanu k hmotněprávním otázkám trestání souběhů u mladistvých 

pachatelů, tak bych chtěl upozornit na ustanovení § 73 odst. 1 ZSVM, které také hovoří o 

přísnosti trestných činů a provinění, avšak přísnost trestných činů a provinění je zde pouze 

procesněprávním kritériem, resp. odpovědí na otázku, zda se budou projednávat sbíhající se 

provinění nebo trestné činy procesně podle zvláštní úpravy obsažené v hl. II., dílu 7. ZSVM, 

nebo podle obecných procesních předpisů v TŘ. Při stanovení činu nejpřísněji trestného pro 

procesní účely podle § 73 odst. 1 písm. a) ZSVM se neužije modifikovaných sazeb podle  

§ 31 ZSVM.69 Ke stejnému závěru bychom došli nejspíše i jazykovým výkladem  

§ 73 odst. 1 písm. a), který pracuje s pojmem trestní zákoník nikoliv trestní zákon, což by jinak 

ve smyslu § 110 TZ mohlo znamenat i zákon o soudnictví ve věcech mládeže, a tím i možnou 

aplikaci § 31 ZSVM.  

 
68 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. Tpjn 300/2009 (R 2/2011 tr.) 
69 tamtéž 
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 Smyslem zvláštní procesněprávní úpravy obsažené v hl. II., dílu 7. ZSVM je garance 

určitých procesněprávních institutů s ohledem na nízký věk pachatele.70 Postup podle TŘ,  

či naopak podle hl. II., dílu 7. ZSVM však žádným způsobem nedeterminuje druh trestní 

sankce, která bude pachateli ukládána. To je již otázka hmotněprávní.71 Nicméně i toto procesní 

ustanovení může mít v konečném důsledku vliv na druh a výměru trestu, který bude 

mladistvému pachateli uložen. Příkladem může být např. postup podle § 70 ZSVM, kdy může 

soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce za splnění určitých podmínek odstoupit 

od trestního stíhání mladistvého nebo kladení důrazu na zjišťování příčin trestné činnosti 

mladistvého a vypracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého, 

ke které soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce přihlédne při konečném 

rozhodnutí ve věci (§ 56 ZSVM).  „Zjištění příčin trestné činnosti má také podstatný význam 

z hlediska společenské škodlivosti provinění při uplatnění zásady subsidiarity trestní 

represe (srov. § 12 odst. 2 TrZ) a při zkoumání konkrétní povahy a závažnosti spáchaného 

provinění mladistvého.“72 

 V praxi tak bude nepochybně docházet situacím, kdy bude na základě  

§ 73 odst. 1 ZSVM postupováno procesně podle zvláštní úpravy zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, ale bude ukládán úhrnný/souhrnný trest, nebo naopak bude postupováno procesně 

podle obecných procesních předpisů v TŘ, ale bude ukládáno úhrnné/souhrnné trestní opatření.  

Teoreticky tak může nastat těchto pět rozdílných variant: 

 1)  Při rozhodování o souběhu trestné činnosti spáchané pouze ve věku mladistvých 

  se v případě společného řízení i samostatných řízení postupuje podle zvláštní 

  úpravy v ZSVM, jestliže bude zahájeno trestní stíhání před dovršením  

  devatenáctého roku věku mladistvého. 

  (§ 73 odst. 1 písm. b) ZSVM a contrario).  

 

  Soud uloží úhrnné nebo souhrnné trestní opatření. 

 

 2)  Při rozhodování o souběhu trestné činnosti spáchané pouze ve věku mladistvých 

  se v případě společného řízení i samostatných řízení postupuje podle obecné 

 
70 Např. omezení veřejnosti při hlavním líčení a veřejném zasedání podle § 64 odst. 3 písm. a) ZSM, spolupráce 

orgánů činných v trestním řízení s orgánem socialně-právní ochrany dětí podle § 40 ZSM apod. 
71 Srov. Šámal a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 

607 
72 Tamtéž, str. 495 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmjs
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  úpravy v TŘ, jestliže bude zahájeno trestní stíhání až po dovršení  

  devatenáctého roku věku mladistvého. 

  (§ 73 odst. 1 písm. b) ZSVM). 

 

  Soud uloží úhrnné nebo souhrnné trestní opatření. 

 

 3) Při rozhodování o souběhu trestné činnosti spáchané jednak ve věku  

  mladistvých, jednak v dospělosti se v případě společného řízení postupuje podle 

  zvláštní úpravy v ZSVM, jestliže trestní zákoník za čin spáchaný ve věku  

  mladistvých stanoví trest přísnější a zároveň bude zahájeno trestní stíhání před 

  dovršením devatenáctého roku věku mladistvého.  

  (§ 73 odst. 1 písm. a) ZSVM a contrario a § 73 odst. 1 písm. b) ZSVM  

  a contrario).  

 

  Soud uloží úhrnný trest nebo úhrnné trestní opatření. 

 

4) Při rozhodování o souběhu trestné činnosti spáchané jednak ve věku 

mladistvých, jednak v dospělosti se v případě společného řízení postupuje podle 

obecné úpravy v TŘ, jestliže trestní zákoník na čin spáchaný v dospělosti 

stanoví trest stejný nebo přísnější nebo bude zahájeno trestní stíhání až po 

dovršení devatenáctého roku věku mladistvého.  

  (§ 73 odst. 1 písm. a) ZSVM a § 73 odst. 1 písm. b) ZSVM).  

 

  Soud uloží úhrnný trest nebo úhrnné trestní opatření. 

 

 5)  Při rozhodování o souběhu trestné činnosti spáchané jednak ve věku  

  mladistvých, jednak v dospělosti se v případě samostatného řízení o trestném 

  činu spáchaném v dospělosti postupuje podle obecné úpravy v TŘ. 

  V případě  samostatného řízení o provinění se postupuje podle zvláštní 

  úpravy v ZSVM, bude-li zahájeno trestní stíhání před dovršením  

  devatenáctého roku věku mladistvého.  

  (§ 73 odst. 1 písm. b) ZSVM a contrario). 

 

  Soud uloží souhrnný trest nebo souhrnné trestní opatření.  
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5.2.1 Ukládání úhrnného/souhrnného trestního opatření a úhrnného/souhrnného 

 trestu 

 Při stanovení trestu nejpřísněji trestného (resp. uplatnění absorpční) se u provinění 

snižují trestní sazby odnětí svobody uvedené v trestním zákoníku na polovinu (§ 31 odst. 1 

ZSVM), a to i tehdy, je-li o proviněních rozhodováno v době, kdy pachatel již dosáhl zletilosti 

(§ 2 odst. 1 TZ). Nejvyšší soud však se svém stanovisku však již nezabýval otázkou, zda ukládat 

úhrnné/souhrnné trestní opatření, nebo úhrnný/souhrnný trest v případě, že je přísnost trestu za 

provinění po takové modifikaci stejná jako přísnost trestu za trestný čin spáchaný po dovršení 

zletilosti.73 K takovým situacím může teoreticky docházet, pokud výše horní i dolní trestní 

sazby u obou trestných činů bude stejná a trestí zákon za takové trestné činy nestanoví možnost 

uložení i některého z alternativních trestů, popřípadě stanoví možnost uložení stejných 

alternativních trestů. Dle mého názoru je nutné v takových případech použít analogii ve 

prospěch pachatele a uložit tak úhrnné/trestní opatření. Nikoliv kvůli druhu nebo výši trestu 

(ten bude logicky stejný), ale uložení úhrnného/trestního opatření bude pro pachatele 

výhodnější vzhledem k podmínkám pro zahlazení odsouzení, doby promlčení výkonu trestního 

opatření apod. 

 Ani po aplikaci ustanovení § 31 odst. 1 ZSVM nesmí horní hranice trestní sazby 

provinění přesahovat 5 let a dolní hranice 1 rok (§ 31 odst. 2 ZSVM). Při ukládání úhrnného 

popřípadě souhrnného trestního opatření tak soud nemůže uložit trestní opatření odnětí svobody 

převyšující 5 let. Výjimkou z tohoto pravidla jsou provinění, za která trestní zákoník umožňuje 

uložit výjimečný trest za splnění dalších podmínek uvedených v § 31 odst. 3 ZSVM. V takovém 

případě může soud uložit mladistvému trestní opatření odnětí svobody na 5 až 10 let. 

 Uplatnění asperační zásady ve smyslu stanovení dolní hranice trestní sazby je z důvodů 

omezení v § 31 odst. 2 ZSVM při ukládání úhrnného nebo souhrnného trestního opatření tedy 

značně omezeno. Narozdíl od mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 TZ, které 

u mladistvých pachatelů není možné (§ 9 odst. 2 ZSVM), zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

nevylučuje u vícečinných souběhů provinění mladistvých možnost uložit trestní opatření odnětí 

svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu (§ 43 odst. 1 TZ). 

Jedná se o fakultativní uplatnění této formy asperační zásady, které je možné na základě 

jazykového výkladu tohoto ustanovení použít při ukládání trestního opatření za tři a více 

provinění. Pokud by stačilo spáchat pouze dvě provinění, bylo by slovní spojení většího počtu 

 
73 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. Tpjn 300/2009 (R 2/2011 tr.) 
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trestných činů nadbytečné, jelikož podstatou souběhů jsou vždy alespoň dvě provinění, resp. 

trestné činy. Ani po takovém zvýšení o jednu třetinu však nemá soud povinnost vyměřit trestní 

opatření v této horní třetině. „Lze však předpokládat, že pokud soud bude ukládat úhrnný trest 

odnětí svobody rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu, učiní tak právě 

proto, aby mohl stanovit jeho výměru s využitím tohoto zvýšení, tj. nad horní hranicí původní 

(nezvýšené) trestní sazby.“74 Ani po takovémto zvýšení nesmí horní hranice trestní sazby odnětí 

svobody převyšovat 5 let (resp. 10 let podle § 31 odst. 3 ZSVM). Otázkou tedy je, nakolik bude 

tato možnost prakticky využívána, byť ji zákon umožňuje, zejména s ohledem na účel a cíl 

sankcí ukládaných mladistvým. Jinak řečeno, soud bude muset řádně odůvodnit, zvýší-li horní 

sazbu odnětí svobody o třetinu podle § 43 odst. 1 TZ např. ze 3 let na 4 roky, z jakého důvodu 

by uložení původního trestního opatření s nezvýšenou sazbou nenaplňovalo účel trestního 

opatření a zákona o soudnictví ve věcech mládeže obecně, avšak její navýšení o 1 rok by tento 

účel již naplňovalo. A tím spíš má-li možnost vedle tohoto trestního opatření uložit i opatření 

výchovná, rozhoduje-li o souběhu provinění mladistvého, který v době rozhodování stále 

nedovršil 18. rok věku. „K tomu je na místě ještě doplnit, že pokud by soud nepřistoupil v 

případě trestání vícečinného souběhu většího množství trestných činů k uvedenému zpřísnění 

trestní sazby, půjde o obecně přitěžující okolnost podle § 42 písm. n), tj., že pachatel spáchal 

více trestných činů, která se uplatní i při souběhu jednočinném. Soud k takové přitěžující 

okolnosti tedy přihlédne při stanovení výše konkrétního trestu v rámci standardní výměry trestí 

sazby.“75 

 Vedle trestního opatření podle ustanovení provinění nejpřísněji trestného může soud 

uložit i jiný druh trestního opatření, jestliže uložení takového druhu trestního opatření 

odůvodňuje některé ze sbíhajících se provinění (zásada kumulační viz výše). Při ukládání 

úhrnného a trestního opatření smí soud uložit jen trestní opatření podle  

§ 24 odst. 1 ZSVM, a to i v případě, že je úhrnné nebo souhrnné trestní opatření ukládáno již 

v době, kdy pachatel dovršil zletilosti. Stejně tak může soud uložit úhrnným nebo souhrnným 

trestním opatřením i trestní opatření peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, ačkoliv 

tento druh trestního opatření nemá obdobu ve výčtu trestů podle § 52 odst. 1 TZ, které se při 

ukládání úhrnného a souhrnného opatření neuplatní.  

 Odlišná situace je však v případě ukládání úhrnného/trestního opatření za trestnou 

činnost spáchanou jak před dovršením zletilosti, tak po dovršení zletilosti. V takovém případě 

může soud vedle sankce podle § 24 odst. 1 ZSVM za provinění nejpřísněji trestné uložit i 

 
74 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 596 
75 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 456 
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některý druh trestu podle § 52 odst. 1 TZ, pokud uložení tohoto trestu odůvodňuje trestná 

činnost, které se pachatel dopustil až v dospělosti. „Na souhrnné (úhrnné) trestní opatření je 

totiž třeba pohlížet jako na souhrnnou (úhrnnou) trestní sankci, která je vyměřena podle zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže a v některých případech doplněna sankcí podle trestního 

zákoníku.“76 V úvahu přichází trest zákazu pobytu, trest propadnutí majetku, trest ztráty 

čestných titulů nebo vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti. 

 

5.2.2  Ukládání úhrnného a souhrnného trestu 

 Je-li spácháno mírněji trestné provinění v souběhu s přísněji trestným činem, bude 

ukládán úhrnný, popř. souhrnný trest. Souhrnný trest také může zrušit a nahradit dříve uložené 

úhrnné nebo souhrnné trestní opatření, je-li rozhodováno o trestném činu, který byl ve vztahu 

souběhu s proviněními, za které toto úhrnné nebo souhrnné trestní opatření již bylo uloženo. A 

to za podmínky, že se bude jednat o nejpřísněji trestný čin, jinak bude opět uloženo souhrnné 

trestní opatření, popřípadě upuštěno od uložení souhrnného trestního opatření podle § 44 TZ. 

 Při ukládání úhrnného nebo souhrnného trestu za trestnou činnost spáchanou jak ve věku 

mladistvých, tak v dospělosti, se postupuje podle obecné právní úpravy v trestním zákoníku. 

Jedinou modifikací jsou výše trestních sazeb u provinění, které se snižují na polovinu (§ 31 

odst. 1 ZSVM). Resp. soud bude postupovat opačným směrem, nejdříve modifikuje trestní 

sazby u provinění podle tohoto ustanovení, a na základě toho bude ukládat buď 

úhrnné/souhrnné trestní opatření, nebo úhrnný/souhrnný trest. 

 Při ukládání úhrnného nebo souhrnného trestu tak již lze uložit i trest odnětí svobody s 

horní hranicí sazby nad 5 let a dolní hranicí sazby nad 1 rok za předpokladu, že to umožňuje 

některý ze sbíhajících se trestných činů. Při zvyšování horní hranice trestní sazby o jednu třetinu 

za vícečinné souběhy podle § 43 odst. 1 TZ, je nezbytné kontrolovat, narozdíl od úhrnného 

nebo trestního opatření, kde je tato podmínka splněna vždy automaticky, aby tato zvýšená horní 

sazba nepřevyšovala dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet let 

až do třiceti let nepřevyšovala třicet let. 

 I přes snížení trestních sazeb u provinění podle § 31 odst. 1 ZSVM na polovinu se může 

stát, že dolní hranice trestní sazby tohoto provinění bude vyšší než dolní hranice sazby 

nejpřísněji trestného činu, který je primárně určen výší horní hranice trestní sazby. Vzhledem 

k tomu, že dolní hranice sazby za provinění nesmí přesahovat 1 rok, jedná se o minimální, avšak 

obligatorní zvýšení dolní hranice při ukládání úhrnného nebo souhrnného trestu, resp. uplatnění 

 
76 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. Tpjn 300/2009 (R 2/2011 tr.) 



  

38 
 

asperační zásady. Stejně tak nebude možné uložit za nejpřísněji trestný čin jiný druh trestu než 

je trest odnětí svobody jako trest samostatný, stanoví-li zákon za některý ze sbíhajících se 

mírněji trestných provinění nebo trestných činů pouze trest odnětí svobody jako trest 

samostatný. 

 Při ukládání úhrnného nebo souhrnného trestu smí soud uložit jen tresty uvedené v  

§ 52 odst. 1 TZ. Tento výčet trestů je širší oproti výčtu trestních opatření v § 24 odst. 1 ZSVM. 

Jediný trest z tohoto výčtu, který nemá obdobu v § 24 odst. 1 ZSVM je peněžité opatření 

s podmíněným odkladem výkonu, které není možné z povahy věci uložit úhrnným nebo 

souhrnným trestem uložit, byť by to odůvodňovalo některé ze sbíhajících se provinění, neboť 

pachatel v době ukládání trestu již dosáhl zletilosti a přijetí záruky za mladistvého či předpoklad 

výchovného působení na mladistvého jako podmínek pro uložení tohoto opatření není možné 

splnit.77  Naproti tomu je možné úhrnným nebo souhrnným trestem uložit i tresty neuvedené v 

§ 24 odst. 1 ZSVM, konkrétně trest zákazu pobytu, trest propadnutí majetku, trest ztráty 

čestných titulů nebo vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti, avšak jejich uložení musí 

odůvodňovat některý z trestných činů spáchaný po dovršení zletilosti. 

Např. mladistvý spáchá provinění ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 TZ (za který 

zákon stanoví trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta) v souběhu v dospělosti spáchaným 

trestným činem ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156 odst. 

1 TZ (za který zákon stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci). Tyto sbíhající se trestné činy budou projednávány společně v jednom řízení 

a trestní stíhání bylo zahájeno před dovršením devatenáctého roku věku pachatele. 

 

 Na základě § 73 odst. 1 ZVSM bude řízení o těchto skutcích probíhat procesně podle 

zvláštní úpravy hl. II., dílu 7. ZSVM, jelikož spáchané provinění je z procesního hlediska 

přísněji trestné než sbíhající se trestný čin. V hmotněprávní rovině je třeba aplikovat § 31 odst. 

1 ZSVM na trestnou činnost spáchanou ve věku mladistvých. Po této modifikaci již nepůjde o 

přísněji trestné provinění, a bude proto ukládán úhrnný trest. Při rozhodování o výměře a 

druhu trestu bude primárně nutné vycházet ze zásady absorpční a uložit nejpřísněji možný trest 

(trest odnětí svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci podle § 156 odst. 

1 TZ). Tento trest bude zpřísněn zvýšením dolní hranicí sazby odnětí svobody v minimální 

výši 3 měsíce. S ohledem na § 146 odst. 1 TZ může úhrnným trestem být pouze trest odnětí 

 
77 Srov. Šámal a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 

302 
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svobody jako trest samostatný. Vedle trestu odnětí svobody v rozmezí 3 měsíců až 2 let mohou 

být uloženy i některé další tresty uvedené v § 52 TZ, avšak jejich uložení musí odůvodňovat 

pouze trestná činnost spáchaná po dovršení zletilosti.  
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6. Ukládání trestu při recidivě 

V první kapitole této práce byla recidiva uvedena společně se souběhy jako jeden ze 

dvou základních typů mnohosti trestné činnosti. K tomu jen dodám, že toto je pojetí 

trestněprávní nauky rozhodné pro ukládání trestu za tuto opakovanou trestnou činnost, případně 

i pro způsob výkonu trestu za tuto trestnou činnost, a může být tak chápání tohoto pojmu 

významově užší nebo širší od chápání pojmu recidiva v oboru kriminologie či penologie. 

Kriminologické pojetí chápe recidivu jako opětovnou trestnou činnost pachatele, aniž by této 

opětovné trestné činnosti muselo předcházet pravomocné odsouzení za trestnou činnost dříve 

spáchanou. Jinak řečeno u recidivy v kriminologickém smyslu chybí podmínka existence tzv. 

formální náležitosti78 recidivy (vyhlášení odsuzujícího rozsudku/doručení trestního příkazu a 

následné nabytí právní moci). „Nejužší chápání recidivy přináší penologické pojetí, jelikož 

vedle opakovaného pravomocného odsouzení požaduje alespoň částečný výkon trestu odnětí 

svobody za dřívější trestný čin.“79 Trestní zákoník až na jedinou výjimku nepoužívá výslovně 

pojem „recidiva“80, ale spojuje různé trestněprávní důsledky s ohledem na trestní minulost 

pachatele. Na základě toho můžeme rozlišovat:  

a) recidivu jako obecnou přitěžující okolnost podle § 42 písm. p) TZ; 

b) recidivu jako zákonný znak skutkové podstaty trestného činu; 

c) recidivu jako důvod pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle  

§ 59 TZ; a 

d) recidivu jako důvod pro výkon trestu odnětí svobody v určitém typu věznice. 

 

 Při rozboru jednotlivých druhů pojetí recidivy v následujících podkapitolách se vždy 

zabývám naplněním jak tzv. formální, tak materiální stránky recidivy.81 Tím není nikterak 

narušeno formální pojetí trestného činu v současném trestním zákoníku, a to alespoň co se týče 

viny pachatele. Co se týče druhu a výše ukládaného trestu, materiální hledisko trestné činnosti 

vždy bylo a bude reflektováno ve smyslu § 39 TZ. „Materiální stránka trestného činu v 

„kostýmu“ povahy a závažnosti působí coby materiální korektiv formálního pojmu trestného 

činu jako jednoho z předpokladů ukládání trestů, kromě poměrů pachatele, možnosti jeho 

 
78 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 554 
79 Chromý, J. K právnímu pojetí recidivy v novém trestním zákoníku. Trestněprávní revue, 2009, č. 11, s. 325 
80 Explicitně trestní zákoník hovoří o recidivě pouze v § 59 odst. 1 TZ, jedná se však o významově užší pojem 

než byl vymezen v úvodní kapitole této práce, neboť se tu má na mysli pouze opětovné spáchání zvlášť 

závažného zločinu. 
81 K vysvětlení obou těchto pojmů viz následující výklad. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhfpxi4s7geyv6427gmzdk
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nápravy a dalších kritérií.“82 S materiální stránkou recidivy zde pracuji jako s určitým 

upřesněním či rozšířením obecného ustanovení § 39 TZ pro účely stanovení druhu a výše trestu. 

6.1. Recidiva jako obecně přitěžující okolnost podle § 42 písm. p) TZ 

Podle § 42 písm. p) TZ přihlédne soud k recidivě jako obecně přitěžující okolnosti při 

stanovení druhu trestu a jeho výměry. Může se jednat o situaci, kdy pachatel spáchá jakýkoliv 

další trestný čin, byť byl již v minulosti za některý trestný čin odsouzen (recidiva obecná), nebo 

opětovně spáchá trestný čin stejného druhu, např. opětovně trestný čin proti majetku podle 

Hlavy V TZ (recidiva druhová stejnorodá), případně opětovně naplní skutkovou podstatu 

stejného trestného činu jako v minulosti již spáchaného (recidiva speciální stejnorodá). 

 „Trestní zákon nevylučuje recidivu ani u nedbalostních trestných činů.“83 Avšak 

charakter recidivy bude mít důsledek v podobě hodnocení její závažnosti pro společnosti a tomu 

odpovídající stanovení druhu trestu a jeho výměry. Recidiva je nejzávažnější druh mnohosti 

trestné činnosti a soud se s touto skutečností musí určitým způsobem vypořádat při ukládání 

trestu.   

Podle § 42 písm. p) TZ věty za středníkem, je soud oprávněn nepokládat recidivu jako 

okolnost přitěžující z důvodů zde uvedených. Slovo „zejména” značí, že se jedná o výčet 

demonstrativní, takže soud je oprávněn přihlédnout ke všem právně relevantním skutečnostem 

týkajících se předešlého trestného činu a osoby pachatele (obdobně jako dle § 39 odst. 1 TZ). 

Hovoříme o tzv. materiálním znaku recidivy, který je zároveň korektivem aplikace ustanovení 

§ 42 písm. p) TZ na každou opětovnou trestnou činnost pachatele, je-li naplněno formální 

hledisko recidivy (viz dále). Soud proto přihlédne k recidivě jako přitěžující okolnosti pouze 

tehdy, zvyšuje-li předchozí odsouzení závažnost nově spáchaného trestného činu a současně 

snižuje-li předchozí odsouzení možnost nápravy pachatele. „Uvedené hledisko se uplatní nejen 

při úvaze, zda se předchozí odsouzení vůbec posoudí jako přitěžující okolnost, ale též při úvaze, 

v jaké míře tato přitěžující okolnost ovlivňuje v konkrétním případě povahu a závažnost nově 

spáchaného činu a druh a výměru nyní ukládaného trestu.“84  

Největší váhu dávají soudy podle dosavadní rozhodovací praxe zejména zkoumání 

povahy předchozí a současné trestné činnosti, především proti kterým hodnotám pachatel útočí 

a z jakých pohnutek, jaká doba uplynula od minulého odsouzení, zda nový čin nebyl spáchán 

během výkonu trestu za odsouzení předchozí a pravděpodobnost spáchání dalšího trestného 

 
82 Kratochvíl, V. PŘÍPAD, TRESTNÝ ČIN, SPOLEČENSKÁ ŠKODLIVOST A VINA V TRESTNÍM PRÁVU 

(o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak). In: Právník. 2015, č. 7, s. 548. 
83 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 1974, sp. zn. Tpjf 28/73 (R 10/1974 tr.) 
84 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 554 
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činu v budoucnu. „Při hodnocení recidivy pachatele z hlediska možnosti jeho nápravy musí 

soud přihlížet k povaze předchozí trestné činnosti, k odstupu doby od posledního odsouzení, k 

celkovému způsobu jeho života a k pohnutce jeho dalšího trestného činu, aby mohl učinit 

správný závěr o trestu ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1, § 31 odst. 1, § 58 odst. 1 písm. a) tr. 

zák.“85 Aby soud mohl učinit závěr, zda předchozí odsouzení považovat za přitěžující okolnost 

podle § 42 písm. p) TZ, musí si vyžádat spisy o předchozích odsouzeních pachatele. „Potřebné 

okolnosti nelze zjistit jen z opisu z evidence Rejstříku trestů, protože ten obsahuje jen základní 

orientační údaje pro posouzení, které spisy je nutno vyžádat a provést jimi důkaz.“86  

Lze si tak představit situaci, kdy pachatel spáchá opětovně trestný čin totožný s trestným 

činem, za který byl již pravomocně odsouzen (recidiva speciální stejnorodá), aniž by to mělo 

následek ve zpřísnění ukládaného trestu z důvodu absence materiálního znaku recidivy. Není 

ani vyloučeno uložení trestu mírnějšího, než byl trest předchozí. Důvodem může být např. 

existence některých polehčujících okolností ve vztahu k opětovné trestné činnosti, které zde 

neexistovaly v době spáchání předchozího trestného činu. Takové situace ale budou asi spíše 

výjimečné 

Mnohost trestné činnosti jako okolnost obecně přitěžující najdeme i v § 42 písm. n) TZ. 

Důvodová zpráva neupřesňuje, o jaký druh mnohosti trestné činnosti se má v tomto případě 

jednat a jaký je vztah tohoto ustanovení k § 42 písm. p) TZ. Nicméně trestněprávní nauka i 

judikatura aplikují § 42 písm. n) pouze na mnohost trestné činnosti ve formě souběhu. „Byl-li 

trestný čin spáchán opětovně za situace, že jde již o recidivu ve smyslu § 42 písm. p), pachateli 

se za splnění ostatních podmínek přičte jen tato přitěžující okolnost, a nikoli též skutečnost, 

že spáchal více trestných činů ve smyslu § 42 písm. n).“87 

 Na případy, kdy byl trestný čin spáchán po vyhlášení odsuzujícího rozsudku za tento 

trestný čin, ale před nabytím právní moci rozsudku (případy nepravé recidivy), není možné 

aplikovat ani jedno z těchto dvou ustanovení. „Jiné formy mnohosti trestných činů, které nejsou 

ani souběhem, ani recidivou (např. spáchání trestného činu po vyhlášení odsuzujícího rozsudku 

soudem prvního stupně za předchozí trestný čin, ale ještě před nabytím právní moci tohoto 

rozsudku), by se podle okolností mohly posoudit jako přitěžující okolnost, která není výslovně 

uvedena v zákoně.“88 Ustanovení § 42 písm. n) TZ také můžeme chápat jako jeden z projevů 

asperační zásady při ukládání úhrnného a souhrnného trestu, která má vedle zásady absorpční 

 
85 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 1965, sp. zn. 1 To 96/65 (R 39/1965 tr.) 
86 tamtéž 
87 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 554 
88 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 1974, sp. zn. Tpjf 28/73 (R 10/1974 tr.) 

https://www.aspi.cz/products/lawText/4/348/1/ASPI%253A/140/1961%20Sb.%252323.1?ucin-k-dni=30.4.1965
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/348/1/ASPI%253A/140/1961%20Sb.%252331.1?ucin-k-dni=30.4.1965
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/348/1/ASPI%253A/140/1961%20Sb.%252358.1.a?ucin-k-dni=30.4.1965
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a kumulační zajistit spravedlivé potrestání pachatele za několik trestných činů. Zatímco § 42 

písm. p) TZ aplikujeme pouze na situaci, kdy je ukládán další trest za trestný čin jediný.  

A ačkoliv druh a výměra takového druhu trestu v sobě odráží skutečnost, že se nejedná o první 

trestný čin v životě pachatele, v žádném případě soud nesankcionuje opětovně již předchozí 

trestnou činnost. Pouze k ní přihlíží stejně jako k dalším okolnostem případu při ukládání trestu 

za každý další trestný čin téhož pachatele. Na tom nic nemění skutečnost, že se podle § 20 odst. 

1 TŘ může konat o trestných činech recidivujícího pachatele společné řízení. Byl-li již pachatel 

v minulosti pravomocně odsouzen za některý trestný čin, všechny další trestné činy pachatele 

budou posuzovány jako recidiva a za každý z nich bude pachateli uložen další trest (při jejichž 

ukládání soud vždy přihlédne k § 42 písm. p) TZ). „Takové postupné ukládání trestů trestní 

zákoník nijak neomezuje. Velké množství takto uložených trestů však může být v současné době 

fakultativním důvodem pro zastavení trestního stíhání pro neúčelnost [srov.  

§ 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu, resp. § 223 odst. 2, případně 257 odst. 1 písm. c) tr. řádu].“89 

Bylo-li předchozí odsouzení pachatele zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl 

odsouzen, a nelze tudíž při rozhodování o druhu a výměře trestu k tomuto odsouzení přihlížet. 

Nehovoříme proto v takovém případě o recidivě v právem slova smyslu, neboť zde chybí jeden 

z formálních znaků recidivy: předchozí odsouzení, ke kterému lze přihlížet. Důsledkem je 

v takovém případě nemožnost aplikace § 42 písm. p) TZ jako obecně přitěžující okolnosti při 

ukládání trestu za opětovnou trestnou činnost. Stejně tak není možné pachateli k tíži přičíst toto 

zahlazené odsouzení ve formě jiné v zákoně neuvedené přitěžující okolnosti. „Zákon 

neposkytuje žádný podklad pro závěr, že při ukládání trestu za nový trestný čin platí účinky 

uvedené fikce pouze ve vztahu k přitěžující okolnosti recidivy ve smyslu § 34 písm. j) Tr. zák. a 

nikoli ve vztahu ke všem ostatním kritériím, které jsou rozhodující pro výměru trestu (§ 31 odst. 

1 tr. zák.). Omezovat účinky uvedené právní fikce pouze na vyloučení možnosti připsat pachateli 

přitěžující okolnost recidivy podle § 34 písm. j) Tr. zák. znamená obcházet zákon. Není totiž 

žádný rozdíl v tom, zda se předchozí odsouzení zhodnotí v rámci přitěžující okolnosti recidivy 

ve smyslu § 34 písm. j) Tr. zák., nebo zda se zhodnotí v rámci některého jiného kritéria 

rozhodujícího pro výměru trestu, zejména v rámci zhodnocení osoby pachatele. Nakonec 

přitěžující okolnost recidivy není ničím jiným než jen konkretizací jednoho z hledisek, které 

charakterizují osobu pachatele.“90  

 
89 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 440 
90 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 1974, sp. zn. Tpjf 28/73 (R 10/1974 tr.) 
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Nicméně skutečnost, že se na pachatele hledí jako by nikdy odsouzen nebyl, je odlišná 

od skutečnosti, že byl pachatelem v minulosti spáchán trestný čin. „Zahlazení odsouzení se 

zásadně týká jen následků, které nastupují teprve tehdy, když se odsouzení stalo pravomocným. 

Nemá tedy vliv na následky, které vyplývají ze samostatného spáchání trestného činu.“91 

Důsledky spáchaného trestného činu zůstávají zachovány, a to nejenom v rámci práva trestního, 

ale i v rámci práva soukromého.92  

Bylo-li předchozí odsouzení zahlazeno, soud při ukládání trestu za opětovnou trestnou 

činnost nesmí zásadně přihlížet k žádným okolnostem, které jsou touto fikcí dotčeny. Soud 

proto nemůže uložit pachateli vyšší trest například proto, že se dalšího trestného činu dopustil 

během výkonu trestu za trestný čin předchozí, že se výkonu trestu vyhýbal, nebo že vykonaný 

trest nevedl k nápravě pachatele. Nicméně soud musí vzít v potaz skutečnost, že pachatel 

trestnou činnost opakuje, což určitým způsobem může, ale i nemusí vypovídat o jeho postoji 

k hodnotám chráněným trestním zákoníkem. „Váha skutečnosti, že pachatel v minulosti už 

spáchal trestný čin, je – za předpokladu, že všechny ostatní okolnosti jsou stejné – zásadně 

menší než váha skutečnosti, že pachatel už byl za trestný čin odsouzen [§ 42 písm. p)]. 

Hodnocení této skutečnosti by se tedy mělo projevit zásadně v uložení mírnějšího trestu, než 

jaký by se uložil, kdyby se mohlo přihlížet k dřívějšímu odsouzení. Takový postup by měl být 

spíše výjimečný, aby zbytečně neoslaboval význam institutu zahlazení odsouzení, resp. fikce 

spočívající v tom, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.“93 

Při ukládání trestu za opětovnou trestnou činnost podle § 42 písm. p) je nutné, aby soud 

nejprve zkoumal, že se jedná o recidivu v pravém slova smyslu, resp. že byly naplněny všechny 

formální znaky recidivy:  

i) vyhlášení odsuzujícího rozsudku za předchozí trestný čin, případně doručení 

trestního příkazu, 

ii) který později nabyl právní moci,  

iii) a o kterém neplatí fikce neodsouzení. 

 Jsou-li tyto předpoklady splněny, soud zkoumá naplnění materiálního znaku recidivy, 

resp. zda předchozí trestná činnost s ohledem na svou povahu: 

i) zvyšuje závažnost nového trestného činu pro společnost,  

 
91 Šámal, P., Novotný O., Gřivna T., Herceg J., Vanduchová M., Vokoun R. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 407 
92 Např. podle § 1481 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je z dědického práva vyloučen ten, kdo se 

dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu, bez ohledu na to, zda 

odsouzení již bylo zahlazeno nebo nikoliv. 
93 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 554 
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ii) případně vypovídá o snížené možnosti nápravy pachatele.  

 

Teprve za splnění obou podmínek je možné a zároveň nutné k recidivě přihlédnout jako 

k přitěžující okolnosti podle § 42 písm. p) TZ při stanovení druhu a výměry trestu. 

 Absence některého z formálních znaků recidivy vylučuje postup podle § 42 písm. p) 

TZ, nikoliv však možnost přihlédnout k takové skutečnosti při ukládání trestu. Ať už to bude 

přitěžují okolnost, která není v zákoně výslovně vyjádřena, popřípadě skutečnost, ke které soud 

přihlédne při hodnocení dosavadního způsobu života pachatele a možnosti jeho nápravy ve 

smyslu § 39 odst. 1 TZ.  

 Nicméně i v těchto případech je nezbytné dle mého názoru zkoumat naplnění 

materiálního znaku recidivy. Pokud trestní zákoník výslovně umožňuje nepokládat recidivu 

v pravém slova smyslu za přitěžují okolnost, tím spíše to platí pro případy recidivy nepravé, 

kdy nějaký z formálních znaků chybí (argumentum a maiori ad minus). Případný uložený trest 

za opětovnou trestnou činnost, chybí-li některý z formálních znaků recidivy, by měl být zásadně 

mírnější než trest, který by soud uložil za stejných okolností v případě recidivy pravé jakožto 

nejzávažnějšího druhu mnohosti trestné činnosti. 

6.2. Recidiva jako zákonný znak skutkové podstaty trestného činu 

Opětovné spáchání trestného činu může být znakem základní skutkové podstaty 

trestného činu (pouze trestný čin krádeže podle § 205 odst. 2 TZ94) nebo znakem kvalifikované 

skutkové podstaty trestného činu, a tedy okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby (např. 

trestný čin vraždy podle § 140 odst. 3 písm. h) TZ, trestný čin podvodu podle § 209 odst. 2 TZ, 

trestný čin pytláctví podle § 304 odst. 2 písm. e) TZ a další). Jedná se o případy recidivy 

stejnorodé speciální. Jinak řečeno, pachatel bude potrestán vyšší trestní sazbou, pokud opětovně 

spáchal totožný trestný čin jako trestný čin, za který byl již v minulosti odsouzen. O recidivu 

speciální stejnorodou nemusí jít nutně v případě trestného činu krádeže podle § 205 odst. 2 TZ, 

kdy za předchozí odsouzení nebo potrestání je nutné považovat i odsouzení nebo potrestání za 

trestný čin loupeže podle § 173 TZ.95  

Trestní zákoník používá dvě formulace pro tuto opětovnou trestnou činnost.  

První z nich je spáchání trestného činu „opětovně“. „K naplnění zákonného znaku 

spočívajícího v tom, že pachatel spáchal čin „opětovně“, postačí jakýkoliv případ opakování 

 
94 V případě opětovného spáchaní trestného činu krádeže již není zapotřebí naplnění některého z dalších 

alternativních znaků trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) až e).  
95 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 9. 1996, sp. zn. 3 To 595/96 (R 22/1977 tr.) 
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téhož trestného činu týmž pachatelem, přičemž není významné, zda se jednalo jen o pokus či 

přípravu trestného činu. Nevyžaduje se, aby pachatel byl za takový čin již dříve pravomocně 

odsouzen či potrestán, a není významné, zda ohledně takového odsouzení již platí fikce, že se 

na pachatele hledí, jako by odsouzen nebyl.“96 Trestní zákoník správně nepoužívá v těchto 

případech termín „recidiva”, neboť opětovné spáchání trestného činu je pojmem významově 

širším. Podle výše uvedeného stanoviska Nejvyššího soudu není překážkou naplnění tohoto 

zákonného znaku trestného činu absence některého z formálních znaků recidivy. Stejně tak 

bude tento zákonný znak naplněn při absenci materiálního znaku recidivy, tedy např. 

skutečnost, že od minulého trestného činu uplynula značně dlouhá doba, že od minulého 

trestného činu pachatel vedl řádný způsob života, nebo že předchozí trestný čin, vzhledem ke 

všem okolnostem případu, nezvyšuje závažnost nově spáchaného trestného činu pro společnost. 

Vzhledem k povaze trestných činů, u kterých je recidiva zákonným znakem skutkové podstaty, 

a vzhledem k zájmům, kterým je poskytnuta zvýšená ochrana před opakovanými útoky 

recidivisty97, je naplnění materiálního hlediska recidivy trestním zákoníkem u opětovného 

spáchání takového trestného činu již presumováno. Nicméně materiální význam této recidivy 

musí soud i tak zkoumat pro stanovení druhu a výměry trestu v rámci této vyšší trestní sazby. 

Druhou formulací, kterou trestní zákoník používá pro opětovnou trestnou činnost jako 

znaku skutkové podstaty, je situace, kdy byl pachatel za takový čin v posledních několika letech 

„odsouzen nebo potrestán“. Jako odsouzení je nutné brát okamžik, kdy odsuzující rozsudek 

nebo trestní příkaz za předchozí trestný čin nabyl právní moci. „Potrestáním se rozumí 

předchozí trestní postih, kdy pachatel byl nejenom odsouzen, ale i vykonal alespoň zčásti 

uložený trest, pokud výkon trestu nebo samotná právní moc rozsudku, kterým byl trest uložen, 

nemá za následek to, že se na něho hledí, jako by odsouzen nebyl.“98 Podobně jako u první 

formulace je naplnění materiálního znaku recidivy trestním zákoníkem presumováno, pokud 

došlo k opětovnému spáchání trestného činu krátce po odsouzení nebo potrestání za trestný čin 

předchozí.  

 Co se týče formálních náležitostí předchozího odsouzení, je situace v tomto případě 

poněkud komplikovanější. K naplnění tohoto zákonného znaku vyžaduje trestní zákoník 

nejenom, aby byl takový opětovný trestný čin spáchán až po právní moci rozsudku či trestního 

příkazu za trestný čin předchozí, o kterém neplatí fikce neodsouzení, ale aby byl zároveň takový 

 
96 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 6 Tdo 84/2011 (R 58/2011 tr.) 
97 Recidivu jako znak kvalifikované skutkové podstaty formulovanou slovem „opětovně” najdeme zejména 

v Hlavě I Zvláštní části TZ (trestné činy proti životu a zdraví), případně v Hlavě VIII Zvláštní části TZ (trestné 

činy proti životnímu prostředí). 
98 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1976 
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trestný čin spáchán v určitém časovém úseku99 od odsouzení nebo potrestání za trestný čin 

předchozí.  

Jelikož nezbytným předpokladem pro potrestání je vždy předchozí odsouzení pachatele, 

bylo nejspíše záměrem zákonodárce při zvolení formulace „odsouzen nebo potrestán“, 

prodloužit tento časový úsek, mající počátek jinak okamžikem právní moci rozsudku, až do 

okamžiku, kdy bude trest alespoň zčásti vykonán, pokud vykonání trestu nebude mít samo o 

sobě za následek zahlazení odsouzení.100 To lze chápat i jako určitou pozitivní formulaci ve 

smyslu: čím dříve bude trest vykonán, tím dříve uplyne zákonem stanovená doba, jejímž 

uplynutí už nebude možné případné opětovné spáchání trestného činu pachatelem posoudit jako 

recidivu ve smyslu zákonného znaku skutkové podstaty a potrestat tak pachatele podle vyšší 

trestní sazby.  

Nicméně je to formulace dle mého názoru dosti nešťastná, která má za následek to, že 

u pachatele, který byl pravomocně odsouzen a výkonu trestu se vyhýbal (tedy nikdy potrestán 

nebyl), uplyne tato doba dříve než u pachatele, který svůj trest řádné a včas vykonal, pokud 

tedy vykonání trestu nebude mít za následek zahlazení odsouzení. V případě opakované trestné 

činnosti tak bude paradoxně v horším postavení tento druhý pachatel. Tuto situaci určitě 

zákonodárce nezamýšlel vyvolat a bylo by dobré se s ní vypořádat při budoucí novelizaci 

trestního zákoníku. 

 

Zatímco podle § 42 písm. p) TZ je soud oprávněn, aby podle povahy předchozího 

odsouzení nepokládal tuto okolnost za přitěžující, u recidivy speciální jako znaku skutkové 

podstaty takovou možnost trestní zákoník soudu nedává. Tedy samotná skutečnost, že došlo 

k opětovnému spáchání téhož trestného činu jako v minulosti (bez ohledu na další okolnosti 

tvořící jinak dohromady materiální znak recidivy), je natolik závažná, že soud musí obligatorně 

potrestat pachatele u vybraných trestných činů podle vyšší trestní sazby. Ostatní okolnosti 

rozhodné pro materiální význam takové recidivy je však i v tomto případě povinen zkoumat 

pro vyměření konkrétního druhu a výše trestu v rámci této vyšší trestní sazby. Současně již ale 

soud nesmí při ukládání trestu přihlédnout k přitěžující okolnosti podle § 42 písm. p) TZ, jinak 

by došlo k porušení zákazu dvojího přičítání ve smyslu § 39 odst. 4 TZ. „Ustanovení § 39 odst. 

4 TrZ však nebrání tomu, aby soud při výměře trestu přihlédl k intenzitě, s níž je recidiva jako 

 
99 Trestní zákoník používá dobu dvou let (pouze § 274 odst. 2 písm. c) TZ), tří let (nejčastěji, např. § 283 odst. 2 

písm. b) TZ) a pěti let (pouze § 253 odst. 2 písm. c) TZ). 
100 Např. vykonání trestu obecně prospěšných prací podle § 65 odst. 4 TZ nebo peněžitého trestu za přečin 

spáchaný z nedbalosti podle § 69 odst. 4 TZ. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmzz
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znak trestného činu v konkrétním případě naplněna. Pokud např. postačí pro naplnění znaků 

trestného činu jedno předcházející odsouzení, pachatel však byl odsouzen vícekrát a případně 

byl vícekrát už i potrestán, musí soud hodnotit tuto okolnost v neprospěch pachatele při výměře 

trestu.“101  

Volba první nebo druhé formulace recidivy není u trestných činů nahodilá. Vzhledem 

k tomu, že pro naplnění zákonného znaku recidivy vyjádřené slovy „spáchání trestného činu 

opětovně“ není rozhodné, zda předchozí odsouzení nabylo právní moci, zda o něm platí fikce 

neodsouzení nebo kolik času od tohoto odsouzení uplynulo, je žádoucí, aby recidiva v tomto 

smyslu podmiňovala použití vyšší trestní sazby jen u několika málo trestných činů, u kterých 

je s ohledem na chráněný objekt opakované spáchání téhož trestného činu obzvláště nežádoucí. 

Jinak by mohlo dojít k oslabení institutu zahlazení, případně i právní jistoty.  

Nejsem si však jistý, že tomu tak de lege lata opravdu je. Např. skutková podstata 

trestného činu výtržnictví podle § 358 odst. 1 je formulována natolik široce, že je pod ní možné 

subsumovat nejrůznější jednání pachatele proti klidnému občanskému soužití a veřejnému 

pořádku. Spáchá-li takový trestný čin pachatel v mladém věku, po celý život nad ním bude viset 

hrozba, že jeho případné budoucí jednání kvalifikované jako trestný čin výtržnictví, byť 

spáchané i v dosti odlišné formě o desítky let později, bude bez dalšího posouzeno jako 

spáchání trestného činu opětovně a potrestáno tomu odpovídající vyšší trestní sazbou. Právě 

v takových případech by bylo vhodnější použít druhou formulaci a omezit tak recidivu jako 

znak skutkové podstaty časovým úsekem od odsouzení nebo potrestání za trestný čin předchozí, 

a to i s ohledem na to, že spáchání předchozího trestného činu může být vždy zohledněno při 

stanovení druhu a výměry trestu jako okolnost přitěžující podle § 42 TZ. 

6.2.1  Recidiva během nouzového stavu 

V souvislosti šířením viru SARS CoV-2 byl na území České republiky z tohoto důvodu 

vyhlášen usnesením vlády již třikrát nouzový stav podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti České republiky, a následně byl nouzový stav Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR opakovaně prodloužen. Vyhlášení nouzového stavu má zásadní dopad i pro 

oblast trestního práva. Nouzový stav je podle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů „krizovou situací“ a soud musí k této přitěžující okolnosti 

podle § 42 písm. j) TZ přihlédnout při stanovení druhu trestu a jeho výměry. Navíc spáchání 

 
101 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 1974, sp. zn. Tpjf 28/73 (R 10/1974 tr.) 
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některých trestných činů102 za události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí je znakem 

kvalifikované skutkové podstaty a tato okolnost podmiňuje použití vyšší trestní sazby. Tento 

názor vyplývá jak z usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým byl 

nouzový stav v roce 2020 poprvé vyhlášen, tak i z nedávné judikatury.103  

 V aplikační praxi se začaly objevovat případy, kdy byl pachatel, jenž se dopustil 

trestného činu krádeže během trvání nouzového stavu, odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody podle vyšší trestní sazby (na dvě léta až osm let podle § 205 odst. 4 TZ), a to 

jen na základě časové souvislosti mezi spáchaným trestným činem a událostí vážně ohrožující 

život nebo zdraví lidí.104 Pokud byl navíc pachatel v posledních třech letech za takový čin 

odsouzen nebo potrestán, k aplikaci přísnější trestní sazby není vyžadováno ani způsobení 

škody na cizím majetku nikoliv nepatrné či naplnění jiného z alternativních znaků trestného 

činu krádeže podle § 205 odst. 1 TZ.  

Takový postup automatické aplikace přísnějšího ustanovení na konkrétní případy jen na 

základě samotné existence události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí v době spáchání 

trestného činu je však mezi odbornou veřejností zpochybňován: „Nikoliv každá krádež (nebo 

jiný trestný čin) spáchaný za této okolnosti je natolik společensky škodlivý, aby vyžadoval 

trestněprávní reakci. Za typický příklad lze považovat krádež recidivistou za situace, kdy byl 

sice vyhlášen nouzový stav kvůli pandemii COVID-19, ale tento stav neměl vliv na dodávku 

základních potravin do obchodů, přičemž pachatel ukradl pouze několik housek (nikoliv např. 

nedostatkové léky nebo ochranné prostředky) pro svou vlastní potřebu (nikoliv např. pro další 

prodej). V takových případech je to právě zásada subsidiarity trestní represe, která by měla 

vést k závěru, že nebyla naplněna okolnost použití vyšší trestní sazby.“105 Podobně se vyjádřil 

i Krajský soud v Plzni, podle kterého je pro aplikaci přísnějšího ustanovení nutná existence 

nejenom spojitosti časové i spojitost kauzální, tedy aby tato událost vážně ohrožující život nebo 

zdraví lidí měla vliv na motiv, průběh či následek trestného činu: „Smyslem zpřísnění právní 

kvalifikace u trestného činu krádeže je obecná potřeba přísněji postihnout jednání spáchaná ve 

vybraných krizových situacích z důvodů, že tato jednání za dané situace jsou mimořádně 

společensky škodlivá. Krádeže spáchané v době po vyhlášení nouzového stavu nejsou výrazně 

 
102 Např. trestný čin krádeže podle § 206 odst. 4 písm. b) TZ, trestný čin podvodu podle § 209 odst. 4 písm. c) TZ 

nebo trestný čin šíření poplašené zprávy podle § 357 odst. 4 písm. a) TZ. 
103 Např. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 8. 2020, sp. zn.  9 To 208/2020. 
104 Např. rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 30. 9. 2020, sp. zn. 20 T 131/2020 – 88 nebo 

rozsudek Okresního soudu v Sokolově ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. 1 T 47/2020 — 349. 
105 Spáchání majetkového trestného činu za nouzového stavu nemusí nutně znamenat vyšší trest – Stanoviska – 

Rozumné právo – názorová platforma [online]. Rozumné právo – názorová platforma [cit. 04.01.2021].  

Dostupné z: https://www.rozumne-pravo.cz/cz/stanoviska/spachani-majetkoveho-trestneho-cinu-za-nouzoveho-

stavu-nemusi-nutne-znamenat-vyssi-trest/ 

https://www.rozumne-pravo.cz/cz/stanoviska/spachani-majetkoveho-trestneho-cinu-za-nouzoveho-stavu-nemusi-nutne-znamenat-vyssi-trest/
https://www.rozumne-pravo.cz/cz/stanoviska/spachani-majetkoveho-trestneho-cinu-za-nouzoveho-stavu-nemusi-nutne-znamenat-vyssi-trest/
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společensky škodlivější než krádeže spáchané před 12. 3. 2020, byť v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu přijala vláda, případně ministerstvo zdravotnictví, řadu opatření omezujících 

volný pohyb osob, uzavřela školy a některé obchody, zakázala cesty do zahraničí, apod., nebylo 

nikomu přikázáno opustit své majetky, nikdo není omezen v ochraně svého majetku a i 

bezpečnostní složky státu, zejména Policie ČR, nadále plní všechny své úkoly vyplývající 

z příslušných zákonů včetně ochrany majetku. Aktuální nouzový stav tedy nevystavil majetky 

jiných zvýšenému ohrožení.“106 

Výše zmíněný výklad potvrzuje svým nedávným rozhodnutím i Nejvyšší soud, který se 

zabýval i otázkou, jestli lze vůbec nouzový stav považovat za „jinou událost vážně ohrožující 

život nebo zdraví lidí“ ve smyslu znaku kvalifikovaných skutkových podstat některých 

trestných činů. „Nouzový stav ovšem nelze v žádném případě považovat ani za "jinou událost 

vážně ohrožující život nebo zdraví lidí", protože jednak není událostí, ale zejména neohrožuje 

život nebo zdraví lidí, neboť jeho vyhlášení směřuje naopak k tomu, aby bylo takové ohrožení 

eliminováno nebo aby se na ně odpovídajícím způsobem reagovalo právě v zájmu ochrany 

života a zdraví lidí.“107 Nejvyšší soud důkladně rozlišuje „válečný stav“ a „stav ohrožení státu“ 

jako mimořádné stavy, které jsou pevně vázané na formální akt příslušného státního orgánu 

takový stav vyhlásit, oproti „živelné pohromě“ a „jiné události vážně ohrožující život nebo 

zdraví lidí“ jakožto stavy faktickými. To by však ve výsledku nemuselo znamenat vyřešení 

dosavadních problémů, neboť vyhlášení nouzového stavu je lze chápat jako určitou reakci na 

stav faktický, lze tedy předpokládat že tyto stavy trvají převážně souběžně. Ad absurdum by 

zmíněný výklad mohl znamenat i to, že přísnější trestní sazba bude aplikována i v případě, že 

nouzový stav skončí, avšak soud bude mít za to, že faktická epidemická situace je stále 

vysokým rizikem pro život a zdraví lidí.  

Nicméně se Nejvyšší soud zabýval i otázkou věcné souvislosti trestného činu k takové 

události bez jejíž existence nelze pachatele postihnout přísnějším trestem. „Přitom může jít o 

různou souvislost spočívající např. v tom, že pachatel přímo využije či zneužije ke spáchání 

trestného činu existující událost, která vážně ohrožuje život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek 

nebo majetek, anebo mu taková událost umožní či usnadní spáchání trestného činu, popřípadě 

pachatel počítá s tím, že v důsledku této události či opatření vyvolaných k jejímu řešení nebo 

zvládání nebude odhalena jeho trestná činnost, resp. pachatel nebude zjištěn a dopaden apod. 

Uvedená souvislost je pak zřejmá zejména v případě, jestliže trestný čin pachatele bude 

 
106 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 8. 2020, sp. zn.  9 To 208/2020 
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 3. 2021, sp. zn.  15 Tdo 110/2021 
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zaměřen přímo proti opatřením či omezením učiněným k řešení zmíněné situace, anebo bude 

mařit či ztěžovat její zvládnutí nebo odvrácení atd.“108 

Výše uvedený právní názor Nejvyššího soudu by dle mého názoru do budoucna 

skutečně zvýšil právní jistotu a sjednotil dosavadní aplikační praxi nižších soudů, nebýt přijetí 

nového zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění  

COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“). Podle  

§ 14 pandemického zákona: „Je-li spáchán trestný čin v době stavu pandemické pohotovosti, 

která je stavem, v jehož rámci dochází k ohrožení života nebo zdraví lidí, a předpisy trestního 

práva s touto okolností spojují použití vyšší trestní sazby nebo ji považují za přitěžující okolnost, 

soud k této okolnosti při posuzování trestného činu přihlédne pouze tehdy, pokud je trestným 

činem poškozen či ohrožen zájem společnosti na zvládání epidemie COVID-19.“109 Toto 

ustanovení považuji za problematické vzhledem k citovanému právnímu názoru Nejvyššího 

soudu považuji ve dvou rovinách. 

Ustanovení § 14 pandemického zákona hovoří o stavu „pandemické pohotovosti“, tedy 

o stavu, který je opět vázán na nějaký formální akt příslušného státního orgánu. Navíc se jedná 

o stav dosud trestnímu zákoníku neznámý. Druhou rovinou je snaha zakotvit v zákoně 

podmínku existence věcné souvislosti při úvaze o aplikaci vyšší trestní sazby, avšak pouze ve 

vztahu k zájmu společnosti na zvládání epidemie COVID-19. To by mohlo mít v krajním 

případě za následek i následující možnou interpretaci zákona trestními soudy (argumentum a 

contrario): Pokud zákonodárce stanovil výslovně podmínku existence věcné souvislosti 

trestného činu k zájmu společnosti na zvládání epidemie COVID-19, neříká tím zároveň 

nepřímo, že existence věcné souvislosti trestného činu k jiné události vážně ohrožující život 

nebo zdraví lidí a jiným zájmům se nevyžaduje? Takový výklad by ovšem byl v rozporu 

s právním názorem Nejvyššího soudu (viz výše). 

6.3. Recidiva jako důvod pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 TZ 

Přijetím nového trestního zákoníku byl zrušen institut zvlášť nebezpečného recidivisty 

(§ 41 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) a nahrazen ustanovením o mimořádném zvýšení 

trestu odnětí svobody pro určité případy recidivy (§ 59 TZ). Institut zvlášť nebezpečného 

recidivisty byl v důvodové zprávě k trestnímu zákoníku označen jako pozůstatek trestního 

zákonodárství východního bloku, který se v jurisdikcích na západ od České republiky 

 
108 taméž 
109 § 14 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 

některých souvisejících zákonů 



  

52 
 

nevyskytuje.110 Při porovnání současné i minulé právní úpravy však zjistíme, že se jedná spíše 

o změnu terminologickou a způsob trestání recidivujícího pachatele se přijetím trestního 

zákoníku zásadně nemění. Podstatné změny bylo docíleno již mnohem dříve, konkrétně 

zákonem č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, mj. je i § 41, kdy institut 

zvlášť nebezpečného recidivisty je novelizací omezen pouze na opakované spáchání zvlášť 

závažného úmyslného trestného činu, nikoliv už na spáchání méně závažných úmyslných 

trestných činů téže povahy – tedy recidivu druhovou. Druhým důvodem pro nahrazení institutu 

zvlášť nebezpečného recidivisty je podle důvodové zprávy opětovná kritika tohoto institutu 

Ústavním soudem České republiky. Zákonodárce zde přímo odkazuje na nález Ústavního soudu 

České republiky z roku 2004.111 Při seznámení se s tímto nálezem však dojdeme k závěru, že 

Ústavní soud kritizoval spíše zjišťování a výklad materiální stránky recidivy obecnými soudy 

v konkrétních případech než institut samotný. Naopak se Ústavní soud vyjádřil, že: 

„Kriminálně politickým smyslem tohoto právního institutu je přísněji postihnout 

„nepoučitelné“ delikventy, dopouštějící se opakovaně zvlášť závažných trestných činů. 

Mimořádná přísnost trestu je zde zdůvodnitelná tím, že pachatel, ač se mu již v minulosti 

dostalo trestem náležitého varování, tvrdošíjně opakuje zvlášť nebezpečné protispolečenské 

útoky, jejichž zavrženíhodnost mu musí být notoricky zjevná. Uložení zostřeného trestu lze 

v těchto případech ospravedlnit hledisky generální a individuální prevence.“112 Podmínky, za 

kterých lze mimořádně zvýšit trest odnětí svobody podle současné právní úpravy, a pravidla 

pro stanovení výše takového trestu, budou předmětem dalšího výkladu. 

Podle § 59 TZ lze mimořádně zvýšit trest odnětí pachateli za spáchání zvlášť závažného 

zločinu v případě kumulativního splnění následujících podmínek: 

i) Pachatel v minulosti již spáchal jiný zvlášť závažný zločin, 

ii) pro takový jiný zvlášť závažný zločin byl před spácháním dalšího zvlášť 

závažného zločinu již potrestán a 

iii) vzhledem k recidivě a ostatním okolnostem případu je závažnost opětovného 

spáchání zvlášť závažného zločinu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je 

ztížena. 

Ad i) Zvlášť závažným zločinem se podle § 14 odst. 3 TZ rozumí úmyslný trestný čin, 

za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset 

 
110 Důvodová zpráva k § 59 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákoník. 
111 Nález Ústavního soudu České republiky z roku ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 396/03, publikovaný pod  

č. 33 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR 72/2004 USn. 
112 tamtéž 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyf6mjxgu
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpws5s7ovzv6mzzgy
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let. Může se jednat o recidivu speciální stejnorodou, druhovou nebo obecnou. Vzhledem 

k tomu, že se legální definice zvlášť závažného zločinu v trestním zákonu lišila od současného 

znění § 14 odst. 3 TZ113, je třeba se vypořádat se situací, kdy pachatel spáchal za účinnosti 

starého trestního zákona zvlášť závažný zločin, který však již podle trestního zákoníku zvlášť 

závažným zločinem není (např. trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou).  

„Při hodnocení, zda byla splněna formální podmínka pro mimořádné zvýšení trestu odnětí 

svobody podle § 59 odst. 1 spočívající v tom, že pachatel již byl potrestán za zvlášť závažný 

zločin uvedený v § 14 odst. 3, nelze (opětovně) hodnotit předchozí pravomocné odsouzení 

z hlediska § 2 odst. 1, tj. zda se i podle pozdějšího zákona jedná o zvlášť závažný úmyslný 

trestný čin. V tomto případě je třeba vycházet z právní úpravy účinné v době původního 

rozhodnutí a není možné nově posuzovat tehdy spáchaný trestný čin podle právní úpravy, jež 

nabyla účinnosti později.“114 „To platí ovšem jen tehdy, pokud byl pachatel dříve potrestán pro 

trestný čin, na který trestní zákon stanovil trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně 10 let, neboť jen takový zvlášť závažný úmyslný trestný čin odpovídá definici zvlášť 

závažného zločinu podle § 14 odst. 3 tr. zákoníku.“115 Můžeme tedy dojít k teoreticky těmto 

třem situacím:  

• Pachatel spáchal za účinnosti zákona č. 140/1961 zvlášť závažný zločin ve smyslu 

§ 41 odst. 2, který je zároveň zvlášť závažným zločinem i podle § 14 odst. 3 TZ. 

Formální podmínka § 59 odst. 1 TZ je splněna. 

• Pachatel spáchal za účinnosti zákona č. 140/1961 zvlášť závažný zločin ve smyslu 

§ 41 odst. 2, který ale není zvlášť závažným zločinem podle § 14 odst. 3 TZ. 

Formální podmínka § 59 odst. 1 TZ není splněna. 

• Pachatel spáchal za účinnosti zákona č. 140/1961 trestný čin, který nebyl ve smyslu 

§ 41 odst. 2 zvlášť závažný zločinem, ale který je zvlášť závažným zločinem podle 

§ 14 odst. 3 TZ. Formální podmínka § 59 odst. 1 TZ není splněna. 

Jen pro úplnost dodávám, že podle § 111 TZ je třeba brát za splnění této podmínky i 

pokus, přípravu a všechny formy účastenství na takovém zvlášť závažném zločinu. 

Ad ii) K pojmu „potrestání“ viz výklad výše. 

Ad iii) Zjišťování materiálního znaku recidivy se nijak zásadně neliší od zkoumání 

materiálního znaku recidivy pro účely aplikace § 42 písm. p) TZ na případy méně závažné 

 
113 Podle § 41 odst. 2 zákona č. 140/1961, trestní zákon, jsou zvlášť závažnými trestnými činy trestné činy uvedené 

v § 62 a ty úmyslné trestné činy, na něž tento zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně osm let. 
114 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 804 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 11 Tdo 587/2010 (R 27/2011 tr.) 

https://www.aspi.cz/products/lawText/4/194741/1/ASPI%253A/40/2009%20Sb.%252314.3
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/194741/1/JUD%253A/JUD194741CZ%2523
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recidivy nebo pro stanovení druhu a výměry trestu na případy, kdy je recidiva zákonným 

znakem skutkové podstaty trestného činu. Soud si opět musí vyžádat spis o předchozím 

odsouzení za zvlášť závažný zločin a kromě doby, které uplynula od předchozího odsouzení116 

musí soud brát v úvahu, „i takové okolnosti, jako je způsob prováděné trestné činnosti (byla-li 

prováděna zvlášť odborným či rafinovaným způsobem), škody způsobené nynější i dřívější 

trestnou činností, počet, druh a výše dřívějších trestů, pohnutky a důvody, které vedly k recidivě 

(např. pracovní a životní podmínky recidivisty po propuštění z výkonu posledního trestu  

apod.).“117 Dále též osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry pachatele, včetně všech dalších 

okolností rozhodných pro uložení trestu ve smyslu § 39 TZ. To, že pro naplnění materiálního 

znaku recidivy nejsou rozhodné jen okolnosti skutkové, ale i právní (např. výše uloženého 

trestu) potvrzuje i judikatura118, byť ty vždycky vznikají už na určitém skutkovém podkladě. 

Pro naplnění materiálního znaku recidivy ve smyslu § 59 odst. 1 trestní zákoník vyžaduje 

dosažení určité míry intenzity. Míra intenzity musí být vzhledem k recidivě a ostatním 

okolnostem případu taková nebo možnost nápravy pachatele ztížena takovým způsobem, že 

nepostačí uložit trest v rámci nezvýšené trestní sazby. Tyto podmínky je nutné podle Ústavního 

soudu vykládat restriktivně a aplikovat tak tento institut mimořádného zvýšení trestu jen na 

společensky nebezpečné a nenapravitelné pachatele, u kterých by výměra trestu ani při aplikaci  

§ 42 písm. p) TZ či při naplnění zákonného znaku kvalifikované skutkové podstaty trestného 

činu nevedlo ke spravedlivému potrestání. „Principům spravedlivého trestání a rovnosti 

občanů před zákonem v právním státě nejlépe odpovídá, jsou-li pravidelné případy „běžné“ 

kriminality postihovány v rozmezí „normálních“ trestních sazeb, stanovených ve zvláštní 

části trestního zákona. V nich zákonodárce vyjadřuje typový stupeň společenské nebezpečnosti 

určitého druhu trestného deliktu a poskytuje orgánům činným v trestním řízení pevný rámec, 

v němž mají vyměřit konkrétní trest s přihlédnutím ke všem okolnostem případu. Tento způsob 

zákonodárného stanovení trestní sazby nejlépe vyhovuje zásadě nullum crimen, nulla poena 

sine lege, principu rovnosti občanů před zákonem a principu předvídatelnosti rozhodování 

soudů.“119  

 
116 Podle § 41 odst. 1 zákona č. 140/1961, trestní zákon, měl soud při hodnocení závažnosti recidivy přihlédnout 

zejména k době, která uplynula od posledního odsouzení. Hodnocení materiálního hlediska recidivy pouze na 

základě tohoto kritéria bylo obecným soudům ze strany Ústavního soudu vytýkáno (nález Ústavního soudu České 

republiky z roku ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 396/03, publikovaný pod č. 33 ve Sbírce nálezů a usnesení 

Ústavního soudu ČR 72/2004 USn.) a nejspíš i z tohoto důvodu v trestním zákoníku vypuštěno. 
117 Šámal, P., Novotný O., Gřivna T., Herceg J., Vanduchová M., Vokoun R. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 398 
118 Např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2000 sp. zn. 7 To 200/2000 (R 32/2001 tr.) 
119 Nález Ústavního soudu České republiky z roku ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 396/03, publikovaný pod  

č. 33 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR 72/2004 USn. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpws5s7ovzv6mzzgy
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpws5s7ovzv6mzzgy
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 Dojde-li soud k závěru, že byly splněny všechny podmínky (formální i materiální) 

uvedené v § 59 odst. 1 TZ, může přistoupit k mimořádnému zvýšení trestu odnětí svobody. 

Takový postup soudu je i přes naplnění všech kritérií výše fakultativní, na rozdíl od  

§ 42 odst. 2 trestního zákona, kdy byl takový postup soudu za splnění všech podmínek institutu 

zvlášť nebezpečného recidivisty obligatorní. Fakultativní zvýšení trestu podle § 59 TZ však 

není podle mého názoru v souladu se zásadou rovnosti pachatelů před zákonem, ale naopak 

v jejím přímém rozporu. Podlé této zásady je možné docílit spravedlivého potrestání pachatele 

pouze tehdy, přihlédne-li soud při stanovení druhu a výměry trestu „jak k závažnosti trestného 

činu včetně přitěžujících a polehčujících okolností (téměř výlučně u trestů), tak k možnostem 

sociální reintegrace pachatele a jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům (zvláště u 

ochranných opatření) a v neposlední řadě i s přihlédnutím k přiměřené satisfakci osob 

poškozených trestným činem.“120 To jsou všechno kritéria, které musí soud zkoumat v rámci 

naplnění materiální podmínky podle § 59 odst. 1 TZ. Dojde-li soud k závěru, že tato podmínka 

naplněna nebyla, tedy že závažnost zvlášť závažného zločinu není ke všem okolnostem případu 

vysoká a možnost pachatele není ztížena, mimořádně zvýšit trest odnětí svobody podle odstavce 

druhého ani nesmí. Pokud tak soud nepřistoupí k mimořádnému zvýšení trestu odnětí svobody 

recidivujícímu pachateli, měl by důvod pro takový postup odůvodnit již v tomto stadiu. A 

naopak vedou-li všechna skutková zjištění k závěru, že materiální význam recidivy je vysoký, 

jedině mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody lze považovat za spravedlivé potrestání a 

dodržení principu zákonnosti (§ 37 odst. 1 TZ), rovnosti pachatelů před zákonem principu 

předvídatelnosti soudního rozhodnutí a ochrany legitimního očekávání účastníků a tím i práva 

na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

 Zvýšená sazba trestu odnětí svobody, v rámci, které může soud ukládat trest při postupu 

podle § 59 odst. 1 TZ se vypočte podle následujícího vzorce:  

 

 
120 Chmelík, J. Trestní právo hmotné: Obecná část. Praha: Linde, 2009. Vysokoškolské právnické učebnice,  

str. 198 
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Horní Hranice Trestní Sazby podle § 59 =  
4

3
 × Horní Hranice Trestní Sazby stanovené ve zvláštní části TZ 

Dolní Hranice Trestní Sazby podle § 59 = (Horní Hranice Trestní Sazby podle § 59 + Dolní Hranice Trestní Sazby 

stanovené ve zvláštní části TZ) / 2  

 

zároveň platí, že pokud: 

Horní Hranice Trestní Sazby stanovené ve zvláštní části TZ = 30 let (výjimečný trest podle § 54 odst. 1 TZ) 

pak: 

Horní Hranice Trestní Sazby podle § 59 = 30 let (§ 59 odst. 2 TZ) 

 

Např. pachatel spáchá trestný čin vraždy podle § 140 odst. 1 TZ, za který trestní zákoník 

stanoví trest odnětí svobody na deset (Dolní Hranice Trestní Sazby stanovené ve zvláštní části TZ) až osmnáct 

let (Horní Hranice Trestní Sazby stanovené ve zvláštní části TZ). Při mimořádném zvýšení trestu odnětí 

svobody podle § 59 TZ může soud uložit trest v rozmezí sedmnáct (Dolní Hranice Trestní Sazby 

podle § 59) až dvacet čtyři let (Horní Hranice Trestní Sazby podle § 59). Podle § 59 odst. 2 TZ může horní 

hranice trestní sazby trestu odnětí svobody po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let.  

Uložení trestu v horní polovině zvýšené trestní sazby je nepovinné, tedy soud může 

uložit trest i v dolní polovině takto zvýšené trestní sazby. Avšak pokud se soud rozhodne pro 

mimořádné výšení trestu odnětí svobody podle § 59 TZ, bude to právě proto, aby mohl uložit 

trest ve výši přesahující horní hranici nezvýšené trestní sazby.121  

6.4. Recidiva jako důvod pro výkon trestu odnětí svobody v určitém typu věznice 

Mnohost trestné činnosti ve formě recidivy není pouze podstatnou okolností při úvaze 

o stanovení druhu a výměry trestu ukládanému recidivujícímu pachateli, ale v případě uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, který bude častěji namísto alternativních trestů ukládán 

právě recidivistům, i kritériem pro výkon tohoto druhu trestu v určitém typu věznice tak, aby 

byl naplněn účel výkonu trestu odnětí svobody, tj. „působit na odsouzené tak, aby snižovali 

nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život 

v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším 

páchání trestné činnosti.“122 Pro pochopení, jakým způsobem se skutečnost, že se pachatel již 

v minulosti dopustil trestného činu, promítá do zařazení pachatele do určitého typu věznice, je 

 
121 Vrátím-li se k příkladu výše, soud pravděpodobně po zvýšení podle § 59 TZ uloží trest odnětí svobody na 

alespoň osmnáct let a jeden měsíc, jinak by takovéto zvýšení nemělo význam. 
122 § 1 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
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nutné nejprve popsat rozdíl mezi vnější a vnitřní diferenciací věznic podle současné právní 

úpravy. 

Vnější (soudní) diferenciací se rozumí rozdělení věznice do dvou typů podle § 56 odst. 

1 TZ a § 8 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen 

„VýkTrOSv”), a to na:  

i. věznici s ostrahou, nebo 

ii. věznici se zvýšenou ostrahou. 

Tento stav platí od 1.10.2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 58/2017 Sb., který zrušil do té doby 

čtyř typovou diferenciaci věznic a realizuje tak jeden z cílů Koncepce vězeňství do roku 2025 

vytvořené Ministerstvem spravedlnosti ČR123, konkrétně zajistit náležitou penitenciární péči a 

předcházet tak budoucí potenciální recidivě vězňů. Kritizováno bylo zejména to, že zařazování 

odsouzených do jednoho ze čtyř druhů věznic pouze na základě trestněprávních kritérií  

podle § 56 odst. 2 TZ dostatečně nereflektuje všechny relevantní údaje týkající se osoby 

odsouzeného, dostatečně nemotivuje odsouzené k postupu do oddělení s nižším stupněm 

zabezpečení (viz dále) a neumožňuje ředitelům věznic v krátkém čase reagovat na případy 

neplnění programů zacházení či na naléhavou změnu bezpečnostní situace ve věznici.124 

Odsouzení, v té době k výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s dohledem a věznici 

s dozorem, byli účinností tohoto zákona zařazeni do věznice s ostrahou (Čl. II Přechodná 

ustanovení bod 1. zákona č. 58/2017 Sb.). „Navrhovaná změna vnější diferenciace věznic 

vychází především z potřeby vytváření moderního penitenciárního zacházení s osobami ve 

výkonu trestu odnětí svobody. Základním cílem je vytvořit takové podmínky, které přispějí 

k resocializaci těchto osob a sníží riziko opakování trestné činnosti, což je plně v intencích 

programovaného prohlášení vlády, která se mj. zavázala minimalizovat rizika recidivy po 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (závazek omezit trestnou činnost i recidivu je ostatně 

obsažen i v aktuální koaliční smlouvě).“125  

Způsob výkonu trestu, resp. zařazení odsouzeného do jednoho z těchto dvou typů věznic 

je jedním z obligatorních výroků soudu při uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody 

odsuzujícím rozsudkem (§ 122 odst. 1 TŘ). Recidivu jako jedno z kritérií pro takové zařazení 

je nutné v tomto kontextu chápat mnohem úžeji než ve recidivu ve smyslu trestněprávním jako 

 
123 Vězeňská služba České republiky: Koncepce vězeňství do roku 2025 [online], [cit. 04.12.2020]. Dostupné z: 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/06/Koncepce-vezenstvi.pdf 
124 Přínosy nové vnější diferenciace – Generální ředitelství. Generální ředitelství – Vězeňská služba České 

republiky – Generální ředitelství [online]. Copyright © 2021 Vězeňská služba České republiky [cit. 04.12.2020]. 

Dostupné z: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/prinosy-nove-vnejsi-diferenciace/ 
125 Důvodová zpráva k zákonu č. 58/2017 Sb. 

https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/prinosy-nove-vnejsi-diferenciace/
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okolnosti při stanovení druhu a výměry trestu. Podle § 56 odst. 2 písm. b) TZ soud zpravidla 

zařadí do věznice se zvýšenou ostrahou mj. i pachatele, který byl odsouzen za úmyslný trestný 

čin a v posledních pěti letech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby, z výkonu trestu nebo 

z výkonu zabezpečovací detence. Toto pojetí recidivy se blíží pojetí penologickému, kdy je za 

recidivistu považován pachatel, který opětovně spáchá trestný čin, ač byl již za jiný trestný čin 

v minulosti pravomocně odsouzen a alespoň část uloženého trestu odnětí svobody vykonal. Pro 

zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou je navíc nutné, aby toto další odsouzení bylo 

odsouzení za úmyslný trestný čin a zároveň takový pachatel v posledních pěti letech uprchl 

nebo se pokusil uprchnout z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence. Skutečnost, 

že pachatel v posledních pěti letech uprchl nebo se pokusil uprchnout z vazby je sice důvodem 

pro jeho zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou, ale v žádném případě nelze pouze na 

základě této skutečnosti takového pachatele považovat za recidivistu. Vazba je pouze 

zajišťovacím institutem, byť zajišťovacím institutem ultima ratio, a dokud není pravomocným 

rozsudkem vyslovena vina, nelze na takového obviněného hledět, jako by byl vinen  

(§ 2 odst. 2 TŘ). „Vazba jako zajišťovací institut nemá ani povahu sankční, ani výchovné 

poslání. Nelze vychovávat a pokoušet se o resocializaci někoho, u koho ještě není známo, zda 

vůbec má být takovému výchovnému (resocializačnímu) procesu podroben.“126 Recidiva je dále 

i důvodem pro fakultativní přeřazení odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou podle § 57 

odst. 3 písm. b) TZ za podmínky, že odsouzený pachatel, který vykonává trest odnětí svobody 

ve věznici s ostrahou byl pravomocně uznán vinným za trestný čin, který spáchal během 

výkonu trestu.  

 Nesprávné by bylo tvrzení, že všichni ostatní recidivující pachatelé, kteří se z výkonu 

trestu, zabezpečovací detence nebo vazby nepokusili v posledních pěti letech uprchnout nebo 

nebyli pravomocně uznáni vinnými za trestný čin spáchaná během výkonu trestu, vykonávají 

trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Soud může podle § 56 odst. 3 TZ zařadit do věznice 

se zvýšeno ostrahou i recidivujícího pachatele, u kterého některá z podmínek v odstavci druhém 

naplněna nebyla, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu narušení 

pachatele za to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice lépe 

zaručeno. To platí samozřejmě i naopak pro zařazení do věznice s ostrahou, byť jsou dány 

podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. Stejně tak mohou skončit ve věznici 

se zvýšenou ostrahou recidivující pachatelé nikoliv primárně na základě recidivy, ale na základě 

 
126 Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, str. 730 
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uloženého trestu podle § 56 odst. 2 písm. b) TZ, pro jehož uložení mohla být právě recidiva 

rozhodujícím faktorem. 

 V rámci rozhodnutí soudu o výkonu trestu odnětí svobody v určitém typu věznice 

provádí umisťování odsouzených do jednotlivých věznic a stanovení způsobu výkonu trestu 

v těchto věznicích generální ředitelství Vězeňské služby ve spolupráci s řediteli věznic  

(§ 9 odst. 3 VýkTrOSv). Výsledkem totoho umisťování prováděného na základě VýkTrOSv a 

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu 

odnětí svobody (dále jen „Vyhláška”), je tzv. vnitřní (nesoudní) diferenciace věznic. 

Skutečnost, že odsouzený není ve výkonu trestu poprvé, je zpravidla důvodem pro jeho 

oddělené umístění od tzv. prvotrestaných (§ 9 odst. 3 VýkTrOSv). Důvodem je „eliminovat 

možné nežádoucí ovlivňování některých kategorií odsouzených a případné problémy či krizové 

situace vyplývající ze společného soužití určitých skupin osob.“127 Druhým způsobem vnitřní 

diferenciace je členění věznice s ostrahou na tři oddělení podle stupně zabezpečení. O umístění 

odsouzených do jednotlivých oddělení podle zabezpečení rozhoduje ředitel věznice na základě 

doporučení odborné komise, která vyhodnocuje míru vnějších a vnitřních rizik u odsouzeného 

během jeho pobytu v příjimacím oddílu (§ 12a, § 12b VýkTrOSv). Primárními kritérii pro 

hodnocení vnějších a vnitřních rizik jsou dle § 6a Vyhlášky:  

i. forma zavinění ve vztahu k trestnému činu, za který byl odsouzen, 

ii. délka trestu odnětí svobody, 

iii. skutečnost, že odsouzený již byl ve výkonu trestu, 

iv. druh trestné činnosti. 

 

„V rámci stanovení stupně zabezpečení v přijímacím oddílu jsou uvedena taxativně 

stanovená kritéria, na základě kterých lze odsouzeného umístit do vyššího stupně zabezpečení. 

Těmito jsou míra statického rizika, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná 

ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku, další trestní řízení, 

zejména pro specifickou trestnou činnost, skutečnost, že odsouzený byl v minulosti odsouzen 

pro specifickou trestnou činnost, další skutečnosti významné pro stanovení stupně  

zabezpečení.“128 Vyhodnocení těchto rizik probíhá na základě nástroje SARPO, který je 

 
127 Kalvodová, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 21 
128 Základní otázky – Generální ředitelství. Generální ředitelství – Vězeňská služba České republiky – Generální 

ředitelství [online]. Copyright © 2021 Vězeňská služba České republiky [cit. 07.01.2021]. Dostupné 

z: https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/zakladni-otazky/ 

https://www.vscr.cz/o-nas/zmena-vnejsi-diferenciace/zakladni-otazky/
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součástí Vězeňského informačního systému a jež byl spuštěn poprvé 1. listopadu 2012. Tento 

nástroj vyhodnocuje celkem 48 rizik, statických i dynamických, s cílem posoudit míru rizika 

opětovného selhání pachatele ve smyslu § 6a odst. 7 Vyhlášky.129  

  

 
129 Co je SARPO – Generální ředitelství. Generální ředitelství – Vězeňská služba České republiky – Generální 

ředitelství [názorov]. Copyright © 2021 Vězeňská služba České republiky [cit. 10.12.2020]. Dostupné 

z: https://www.vscr.cz/o-nas/sarpo/co-je-sarpo/ 

https://www.vscr.cz/o-nas/sarpo/co-je-sarpo/
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7.  Trestání mnohosti trestné činnosti podle německého trestního práva 

 Německá trestní právo hmotné je považováno za vzor a významné východisko pro 

českou trestněprávní legislativu. To dokládá i skutečnost, že o stanovisko k nové koncepci 

obecné části trestního zákoníku byla požádána i německá odborná veřejnost.130 Stejně tak 

koncepce souběhů a jejich trestání vychází z německé teorie trestního práva, podle které se „za 

souběh považoval takový stav, ve kterém je spácháno více trestných činů jednou osobou, ale 

před tím, než byl pachatel za některý z těchto činů právoplatně odsouzen.“131 Stejně jako český 

trestní zákoník tak ani Trestní zákoník Spolkové Republiky Německo z roku 1871 (dále jen 

„StGB”) nedefinuje pojmy „mnohost trestné činnosti“, „souběh“ či „recidiva“, ale stanovuje 

zásady pro ukládání trestů za jednotlivé typy mnohosti trestné činnosti.  

StGB na rozdíl od českého trestního zákoníku výslovně rozlišuje při ukládání trestu 

mezi souběhem jednočinným (§ 52 StGB) a souběhem vícečinným (§ 53 StGB). Podle  

§ 52 StGB se při vícenásobném porušení trestního zákona uloží pouze trest jediný, který nesmí 

být mírnější než připouštějí ostatní zákony, resp. ustanovení zákona, která se mají na konkrétní 

případ použít. Tedy stejně jako v případě českého trestního zákoníku je trestání jednočinných 

souběhů stejnorodých i nestejnorodých založeno na zásadě absorpční. Soud bude ukládat trest 

v rozmezí trestní sazby, jejíž horní hranice je horní hranice trestní sazby trestu nejpřísněji 

trestného. Dolní hranice trestu je určena nejvyšší dolní hranicí trestní sazby, kterou zákon 

stanoví za některý z porušených zákonů.132 Současně zákon připouští a v některých případech 

i nařizuje aplikaci zásady kumulační. Podle § 52 odst. 4 StGB může soud uložit vedle trestu 

odnětí svobody na doživotí nebo trestu odnětí svobody převyšující dvě léta i majetkový trest, 

připouští-li to některý ze zákonů, případně uložit vedle takového trestu i další trest či opatření, 

jestliže jeden ze zákonů, které se mají použít, to předpisuje nebo připouští.  

 Za vícečinný souběh je považována situace, kdy je více trestných činů pachatele 

posuzováno současně (§ 53 StGB) nebo se pachatel odsuzuje pro jiný trestný čin, který spáchal 

před dřívějším odsouzením (§ 55 StGB). V německé odborné literatuře se vymezuje skutek 

obdobně jako v české odborné literatuře, tedy jako jednání v přirozeném smyslu, přirozené 

 
130 Jescheck, H. H. Zum Entwurf des Allgemeinen Teils des neuen Strafgesetzbuchs der Tschechischen Republik. 

MPI fuer ausl. u. int. Strafrecht. Freiburg i. Br., 2003, 38 s. 
131 Polášek, V Ukladanie trestu pri súbehu trestných činov podl'a československého trestného práva, Bratislava: 

Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied 1962, 254 s. Str. 26. 
132 Rudolphi, Hans-Joachim. SK-StGB – Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch Band 2 §§ 38-79b 

StGB; herausgegeben von Jürgen Wolter. Köln, Carl Heymanns Verlag, 2016, str. 36.9 

https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1501233270/
https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1501233270/
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jednotě skutku a právní jednotě jednání.133 Za velký rozdíl naopak ale považuji absenci institutu 

pokračování v trestném činu. Všechny jednotlivé dílčí útoky pachatele vedené jednotným 

záměrem naplňující skutkovou podstatu stejného trestného činu, které jsou spojeny stejným 

nebo obdobným provedením a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku, je podle 

současné německé právní úpravy posuzovat jako více skutků a ukládat trest jako za vícečinný 

souběh.134 

 V takových případech bude soud ukládat úhrnný trest (Gesamtstrafe) podle pravidel 

uvedených v § 54 StGB. Ukládá-li zákon za některý z trestných činů trest odnětí svobody na 

doživotí (Lebenslange Freiheitsstrafe), uloží soud trest odnětí svobody na doživotí jako trest 

úhrnný. V ostatních případech se úhrnný trest vyměří zvýšením nejvyššího trestu, který se má 

pachateli uložit. Přitom se hodnotí osoba pachatele a jednotlivé trestné činy společně (§ 54 odst. 

1 StGB). Zatímco trestání jednočinných souběhů je stejně jako v českém právu založeno 

primárně na zásadě absorpční, výměra úhrnného trestu za vícečinné souběhy podle německého 

trestního práva vychází ze zásady asperační. Tím německý zákonodárce vyjadřuje podstatně 

větší závažnost vícečinných souběhů oproti souběhům jednočinným. Uplatnění zásady 

asperační je v těchto případech obligatorní a narozdíl od § 43 odst. 1 věta za středníkem TZ se 

tato zásada uplatí už při dvou trestných činech. Takové zvýšení nejvyššího trestu podle § 54 

odst. 2 StGB však nesmí přesahovat součet trestů za jednotlivé trestné činy, u časově 

omezených trestů odnětí svobody nesmí úhrnný trest překročit hranici 15 let (tj. nejdelší doba 

trvání časově omezeného trestu odnětí svobody podle § 38 odst. 2 StGB), u majetkových trestů 

hodnotu majetku pachatele a u peněžitého trestu sedmsetdvacet denních sazeb (tj. dvojnásobek 

nejvyšší výměry peněžitého trestu podle § 40 odst. 1 StGB). Tedy za pozornost stojí, že 

uplatnění zásady asperační při výměře úhrnného trestu podle 

§ 54 StGB není na rozdíl od českého trestního práva omezeno jen na trest odnětí svobody. 

Stejně jako u trestání jednočinných souběhů může soud uplatnit zásadu horizontální kumulace, 

resp. uložit vedle trestu odnětí svobody na doživotí nebo trestu odnětí svobody převyšující dvě 

léta i majetkový trest. Dále soud může nebo musí uložit vedle takového trestu i další trest či 

opatření, jestliže jeden ze zákonů, které se mají použít, to předpisuje nebo připouští (§ 53  

odst. 4 StGB ve spojení s § 52 odst. 4 StGB). 

 
133 Říha, J. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova 

skripta, s. 76, srov. Jescheck, H. H. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5. Auflage. Berlin: Duncker & 

Humblot, 1996 
134 Císařová D., Hořák J. Problematika totožnosti skutku. In: Právnické listy. 2017, č. 2, str. 7 
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 Budeme-li hovořit o trestání mnohosti trestné činnosti ve formě recidivy (Rückfall), 

najdeme v StGB jak shodné rysy s českou právní úpravou, tak instituty českému trestnímu 

zákoníku neznámé. K okolnosti, že pachatel spáchá trestný čin opětovně, ač byl pro předchozí 

trestný čin pravomocně odsouzen, přihlédne soud podle § 46 odst. 2 StGB při stanovení druhu 

a výměry trestu. Toto ustanovení obsahuje demonstrativní výčet polehčujících a přitěžujících 

okolností a je tedy určitou obdobou § 41 a § 42 TZ. Recidivu jako znak kvalifikované skutkové 

podstaty, tedy okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby najdeme ve zvláštní části StGB 

pouze u jednoho trestného činu, a to trestný čin těžké sexuální těžké zneužití dětí podle § 176a 

odst. 1 StGB. Podmínkou je, že byl pachatel za tento trestný čin (recidiva speciální stejnorodá) 

v posledních pěti letech pravomocně odsouzen. K okolnosti, která je znakem základní nebo 

kvalifikované skutkové podstaty soud již nesmí přihlížet ve smyslu § 46 StGB.135 Za zmínku 

stojí dnes již zrušený § 48 StGB, podle kterého soud musel vyměřit recidivujícím pachatelům 

trest odnětí svobody v délce nejméně šesti měsíců, pokud byl pachatel již nejméně dvakrát 

pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a zároveň vykonal trest odnětí svobody v délce 

nejméně tří měsíců za jeden nebo více těchto trestných činů. Zrušené ustanovení v současnosti 

nahrazuje institut zabezpečovací detence (Sicherungsverwahrung) upravený v § 66 a násl. 

StGB. Účelem toho opatření je ochrana společnosti před těžkou kriminalitou, kterou nelze 

vyřešit jinými právními nástroji.136 Jedná se o opatření, které bylo zavedeno do německého 

trestního práva již roce 1933137, a které soud nařídí jak prvopachatelům vedle trestu odnětí 

svobody v trvání nejméně dvou roků pro úmyslný čin uvedený v § 66 odst. 1 StGB, tak i 

pachatelům, kteří byli odsouzeni za trestné činy uvedené v odstavci 1 již alespoň dvakrát138, a 

byli odsouzeni pokaždé k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, případně 

pachatelům, kteří vykonali za jeden nebo více těchto činů před spácháním nového trestného 

činu trest odnětí svobody ve výši nejméně dvou let nebo byli ve výkonu nápravného 

a ochranného opatření spojeného s odnětím svobody. Umístění do zabezpečovací detence 

nařídí soud rozsudkem. Maximální doba trvání takového umístění nevyplývá už nadále ze 

zákona139, nicméně výkon toho opatření je považován po deseti let za ukončený140, jestliže tu 

 
135 Srov. § 39 odst. 4 TZ 
136 Rudolphi, Hans-Joachim. SK-StGB - Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch Band 2 §§ 38-79b 

StGB; herausgegeben von Jürgen Wolter. Köln, Carl Heymanns Verlag, 2016, str. 38 
137 Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. 

11. 1933 
138 Podle § 66 odst. 4 StGB je úhrnný trest považován za jediné odsouzení. 
139 Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. 1. 1998 zrušil 

maximální dobu trvání zabezpečovací detence ve výši deseti let 
140 Rudolphi, Hans-Joachim. SK-StGB - Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch Band 2 §§ 38-79b 

StGB; herausgegeben von Jürgen Wolter. Köln, Carl Heymanns Verlag, 2016, str. 46 

https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1501233270/
https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1501233270/
https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1501233270/
https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1501233270/
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neexistuje nebezpečí, že bude pachatel v trestné činnosti i po skončení výkonu opatření nadále 

pokračovat (§ 67d odst. 3 StGB). 
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Závěr 

Souběh trestných činů a recidiva jsou právní instituty s dlouhou tradicí nejenom 

v systému českého trestního práva, ale i ve většině moderních právních řádů světa. Definici 

těchto dvou forem plurality trestné činnosti v trestním zákoníku nenalezneme, výklad jejich 

pojmových znaků je ponechán trestněprávní nauce a judikatuře. To se jeví jako poměrně 

rozumný krok zákonodárce s ohledem na komplexnost a složitost těchto institutů, nicméně 

absence jejich zákonného zakotvení může být problematická, jak jsem již upozorňoval v úvodu 

této práce, a to nejenom s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, 

ale i zásadu rovnosti, právní jistoty a předvídatelnosti soudních rozhodnutí jakožto 

neoddělitelného znaku kteréhokoliv právního státu.  

 Takovým příkladem ústavní nekonformity může být stanovení trestu nejpřísněji 

trestného pro účely výměry úhrnného trestu za souběh trestných činů. Systematickým výkladem 

lze bez větších obtíží dojít k závěru, že nejpřísnějším trestem bude vždy trest odnětí svobody. 

Ze zákona však již nevyplývá, v jakém pořadí jsou v hierarchii přísnosti seřazeny tresty 

alternativní. Je v přímém rozporu se zásadami, na nichž stojí české trestní zákonodárství, 

zejména zásadou zákonnosti, aby pachatel zjišťoval trestněprávní důsledky své trestné činnosti 

z trestněprávní teorie, která se navíc v těchto otázkách ne vždy shoduje. Navíc určení trestu 

přísnějšího se neomezuje pouze na výměru úhrnného/souhrnného trestu, ale i na ukládání trestu 

za trestný čin jediný, a to trestný čin opilství. 

Trestní zákoník dává možnost soudu ve zvlášť závažných případech mnohosti trestné 

činnosti zvýšit horní hranici trestní sazby o jednu třetinu a uložit trest odnětí svobody v rámci 

trestní sazby takto zvýšené. Za zvlášť závažné případy souběhů zákon považuje vícečinné 

souběhy většího počtu trestných činů; zvlášť závažnou recidivu je myšleno opětovné spáchání 

zvlášť závažného zločinu, byť byl pachatel pro jiný zvlášť závažný zločin již potrestán. Zatímco 

u vícečinných souběhů považuji tento fakultativní nástroj soudu při výměře 

úhrnného/souhrnného trestu za souladný se zásadou individualizace trestu a zároveň jeho 

existenci považuji za nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu tohoto institutu, tedy 

vystihnutí co možná nejpřesněji závažnosti celkové trestné činnosti pachatele a uložení 

spravedlivého trestu, u mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody za recidivu mám názor 

opačný. Dojde-li soud k závěru, že byly naplněny jak všechny formální, tak zejména materiální 

znaky recidivy, pouze mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody lze považovat za spravedlivé 

potrestání a dodržení principu zákonnosti, principu předvídatelnosti soudního rozhodnutí a 

ochrany legitimního očekávání účastníků a tím i práva na spravedlivý proces zaručeného 
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Listinou základních práv a svobod. Řešení je přitom jednoduché, stačilo by nahradit ve 

zmiňovaném ustanovení slovní spojení „může uložit“ slovem „uloží“, a přeměnit tak tento 

fakultativní nástroj na obligatorní, stejně jako tomu bylo podle předchozí právní úpravy. 

 Za porušení principu právní jistoty a v konečném důsledku i zásady rovnosti pachatelů 

před zákonem spatřuji u některých trestných činů ve formulaci „spáchání trestného činu 

opětovně“ jako znaku kvalifikované skutkové podstaty trestného činu, a tedy okolností 

podmiňující použití vyšší trestní sazby. Byť připouštím, že u některých trestných činů má tato 

formulace své opodstatnění (např. trestný čin vraždy), neboť se nedá říct, že by se uplynutím 

delší doby od předchozího odsouzení nějak zvláště snižovala závažnost opětovného spáchání 

takového trestného činu pro společnost, avšak např. skutková podstata trestného činu 

výtržnictví podle § 358 odst. 1 TZ je formulována natolik široce, že je pod ní možné subsumovat 

nejrůznější jednání pachatele proti klidnému občanskému soužití a veřejnému pořádku. Spáchá-

li takový trestný čin pachatel v mladém věku, po celý život nad ním bude viset hrozba, že jeho 

případné budoucí jednání kvalifikované jako trestný čin výtržnictví, byť spáchané i v dosti 

odlišné formě o desítky let později, bude bez dalšího posouzeno jako spáchání trestného činu 

opětovně a potrestáno tomu odpovídající vyšší trestní sazbou. To je dle mého názoru v rozporu 

s principem právní jistoty a zásadou rovnosti pachatelů před zákonem, připustíme-li existenci 

určité kategorie pachatelů – recidivistů, ze které neexistuje způsob se po zbytek života vymanit. 

Tím spíše s ohledem na skutečnost, že spáchání předchozího trestného činu může být vždy 

zohledněno při stanovení druhu a výměry trestu jako okolnost přitěžující podle § 42 TZ. 

Za nikoliv protiústavní, nicméně nešťastné řešení považuji, aby otázka přísnosti trestu 

u mladistvých pachatelů byla i kritériem pro určení, zda procesně postupovat podle zvláštní 

úpravy obsažené v hl. II., dílu 7. ZSVM, nebo podle obecných procesních předpisů v TŘ.  

Je-li účelem zvláštních procesních pravidel podle ZSVM zejména působit výchovně na 

pachatele a garantovat mu určitou zvláštní ochranu v rámci trestního řízení s ohledem na jeho 

nízký věk, rozumovou a mravní vyspělost, rodinné a sociální poměry, měl by být dle mého 

názoru jediným rozhodným kritériem pro aplikaci těchto pravidel věk pachatele v době zahájení 

trestního stíhání. Navrhuji proto zrušit ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) ZSVM. Tedy de lege 

ferenda při společném řízení o provinění a trestném činu se zvláštní procesní úpravy v ZSVM 

neužije, bylo-li zahájeno trestní stíhání až po dovršení devatenáctého roku mladistvého.  

Dalším příkladem nesprávného legislativního řešení, v tomto případě mající za následek 

nespravedlivé potrestání určité skupiny pachatelů, je dle mého zvolení formulace „odsouzen 

nebo potrestán“ jako znaku kvalifikované skutkové podstaty trestného činu, a tedy okolností 

podmiňující použití vyšší trestní sazby.  Tato formulace má za následek to, že u pachatele, který 
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byl pravomocně odsouzen a výkonu trestu se vyhýbal (tedy nikdy potrestán nebyl), uplyne tato 

doba dříve než u pachatele, který svůj trest řádné a včas vykonal, pokud tedy vykonání trestu 

nebude mít za následek zahlazení odsouzení. V případě opakované trestné činnosti tak bude 

paradoxně v horším postavení tento druhý pachatel. Navrhuji proto vypustit slovo „potrestán“ 

při budoucí novelizaci trestního zákoníku. 

V poslední kapitole jsem se věnoval způsobu trestání souběhů a recidivy ve Spolkové 

republice Německo. V této souvislosti jsem zmínil, že zatímco způsob trestání jednočinných 

souběhů je obdobný trestání jednočinných souběhů podle českého trestního práva, u trestání 

vícečinných souběhů vychází německý trestní zákoník primárně ze zásady asperační. Avšak 

činit na základě tohoto zjištění závěr, že vícečinné souběhy jsou tak německým trestním 

zákoníkem postihovány přísněji, než je tomu u nás, je příliš zjednodušené. Určitě tomu tak bude 

u souběhu méně závažných trestných činů s poměrně nízkou horní hranicí trestní sazby. Jelikož 

výměra úhrnného trestu podle německého trestního zákoníku nesmí přesahovat součet trestů za 

jednotlivé trestné činy a u časově omezených trestů odnětí svobody překročit hranici patnácti 

let, má zmíněná asperační zásada v takovém případě velice blízko vertikální kumulaci. Oproti 

tomu u souběhu závažnějších trestných činů s horní hranicí trestní sazby blízko patnácti let, 

nemá uplatnění této asperační zásady příliš velký vliv na konečnou výměru úhrnného trestu. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje problematice trestání mnohosti trestné činnosti se 

zaměřením na její dva hlavní typy, kterými jsou souběh trestných činů a recidiva. Hlavním 

cílem práce je analyzovat způsob trestání souběhu a recidivy podle stávající právní úpravy.  

Aby rozbor těchto institutů byl kompletní, je v práci kladen důraz na sumarizaci dosavadních 

poznatků trestněprávní teorie, které jsou vždy doplňovány relevantní judikaturou. Vybrané 

instituty jsou následně komparovány jednak s předchozí českou právní úpravou, jednak 

s trestním zákoníkem Spolkové republiky Německo s cílem poukázat na to, že souběh i recidivu 

je nutné vždy vnímat nikoliv izolovaně, nýbrž v kontextu celého systému tamějšího trestního 

práva, tedy zejména s ohledem na konkrétní systém trestů, způsob jejich ukládání a jejich účel.  

Práce také poukazuje na interpretační a aplikační problémy jednotlivých ustanovení 

týkajících se trestání souběhu či recidivy. Z tohoto důvodu je práce doplněna příklady, jejichž 

účelem je názorně demonstrovat na konkrétních případech můj předchozí výklad tak, aby tato 

práce mohla sloužit i k případnému praktickému použití. Dále se práce alespoň okrajově zaobírá 

aktuálními tématy, mezi které patří mimo jiné i vyhlášení nouzového stavu na území České 

republiky v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2, konkrétně jaké jsou trestněprávní 

důsledky spojené s vyhlášeném tohoto právního rámce.  

V závěru práce jsou shrnuty deficity současné právní úpravy včetně návrhů de lege 

ferenda. Takovým nedostatkem může být absence hierarchie trestů podle stupně přísnosti či 

fakultativní zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody u pachatelů, kteří opakovaně spáchali 

zvlášť závažný zločin. Práce poukazuje na to, že zmíněné nedostatky mohou mít i 

ústavněprávní přesah, neboť mohou mít za následek porušení některého z právních principů, na 

kterých stojí nejenom současný trestní zákoník, ale celý český právní řád. 
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Abstract 

This diploma thesis is devoted to the issue of imposing penalties on the pluralistic 

criminal activity with the focus on the two main types, which are concurrence of crimes and 

recidivism. The main aim of the thesis is to analyze the means of penalisation of concurrent 

crimes and recidivism under the current legislation. In order for the analysis of these institutes 

to be complete, the thesis puts an emphasis on the summarization of the present criminal law 

theory which is always complemented by the relevant case law. Selected institutes are further 

compared firstly to the previous czech legislation, secondly to the criminial code of Germany 

with the objective to underline that both concurrence of crimes and recidivism must be not 

perceived separetely, but in the context of a local criminal law as a whole, namely with respect 

to a specific penalty system, a method of their imposition as well as their function. 

The thesis also refers to some interpretative and applicational problems of some 

particular provisions related to concurrence of crimes or recidivism. For this reason the thesis 

contains practical examples to illustratively demonstrate the prior explanation so it might be 

possibly used for practical application. Furthermore the thesis at least marginally addresses 

some current topics, which is inter alia the declaration of the state of emergency in the territory 

of the Czech Republic due to the spread of the SARS-CoV-2, namely what are the criminal law 

consequences connected with the declaration of this legal frame. 

 The diploma thesis is concluded by summary of shortcomings of current legislation, 

including proposals de lega ferenda. One of this shortcoming is absence of hierarchy of 

penalties based on their severity or facultative increase of the upper limit of a sentence 

imprisonment to an offender who has repeatedly committed an especially serious felony. The 

thesis refers to the fact that above-mentioned shortcomings might have also a cross-over into 

the constitutional law, because they might result in breaching some of the legal principles on 

which not only the current czech criminal code, but the whole czech legal system. 
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