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1. Úvod
Dohoda o vině a trestu je relativně novým institutem zavedeným do českého trestního
řádu. I přesto že již prošla několikaletým zatěžkávacím obdobím, nelze o dohodě o vině
a trestu jednoznačně říci, zda se jako institut osvědčila či nikoliv. Dostupná data incidence
tohoto institutu ovšem mluví spíše v její neprospěch.
Cílem této práce je představení dohody o vině a trestu jako formy odklonu v trestním
řízení, jež český trestní řád nabízí, dále nastínit důvody marginálního využití tohoto institutu
a nestranně se zaměřit na argumenty svědčící v její prospěch i neprospěch.
Dohoda jako forma odklonu původem pochází z anglo-amerického common law,
historií vývoje se taktéž budu v jedné z kapitol zabývat. V textu nechybí srovnání právních
úprav dohody o vině trestu s anglo-americkou plea of guilty, slovenskou, německou,
španělskou či italskou úpravou právní úpravou.
V druhé kapitole této diplomové práce se blíže zabývám historií odklonů v trestním
řízení jako takových. Odklony jistě tvoří nedílnou součást českého trestního řádu, a proto
považuji za důležité připomenout jejich historii vzniku a také popsat jednotlivé formy. Dodnes
se česká odborná veřejnost není s to shodnout, které všechny procesní úkony lze mezi odklony
v trestním řízení řadit, čemuž jsem i já věnovala pozornost. Mimo zaměření na různé formy
odklonů se v této kapitole zabývám také formálními specifiky dohody o vině a trestu.
V kapitolách následujících již opouštím ryze formální požadavky dohody o vině a trestu
stanovené českým zákonodárcem, a naopak se hlouběji ponořuji do procesu jejího sjednávání.
Dohoda o vině a trestu je procesním úkonem, v jehož rámci vystupuje hned několik subjektů
trestního řízení. Právě proto považuji za důležité představit jednotlivé subjekty a nastínit tak
jejich role v procesu sjednávání dohody o vině a trestu. V páté kapitole se pak blíže zabývám
rolí soudu v procesu schvalování dohody o vině a trestu a zároveň upozorňuji na možný
negativní výsledek procesu schvalování Dohody. Cílem kapitoly třetí až paté je tedy zejména
ujasnit postavení jednotlivých aktérů v procesu sjednávání dohody o vině a trestu.
Kapitola šestá má za úkol představit historii dohody o vině a trestu a to nejen z pohledu
českého prostředí ale i z pohledu zahraničních právních úprav. Vzhledem k faktu, že český
zákonodárce se nejednou snažil do českého trestního řádu zakotvit dohodu o vině i trestu,
rozebírám i já podrobněji jednotlivé návrhy úprav.
V kapitole sedmé lze nalézt srovnání vybraných právních úprav dohody o vině a trestu.
Zásadní předlohou pro úpravy Dohod kontinentálního právního systému (a tedy i té naší) je
bezesporu anglo-americká plea of guilty, kterou se podrobně zabývám. Mimo anglo-americkou
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právní úpravu se zabývám i úpravou našich nejbližších sousedů – Slovenska, která se v mnoha
ohledech české právní úpravě dosti podobá. Právě vzhledem k podobnosti obou právních úprav
se podrobněji zabývám i samotným procesem sjednávání Dohody na Slovensku. Za zmínku
jistě stojí i právní úprava německá. Abych se v rámci komparace jednotlivých právních úprav
nezabývala pouze Střední Evropou, rozhodla jsem se proto komparaci „oživit“ i právní úpravou
ze Španělska či Itálie.
Následující osmá kapitola je zasvěcená číselným údajům. Jednotlivé formy odklonů
v trestním řízení jsem detailněji popsala v předchozích kapitolách, taktéž jsem popsala
relevantní právní úpravu a nyní se zabývám jejich incidencí. Prostřednictvím veřejně
dostupných statistických údajů předestírám počty aplikovatelnosti jednotlivých forem odklonů
a to samozřejmě včetně dohody o vině a trestu. Z tabulkami vyjádřených počtů výskytů
jednotlivých procesních úkonů lze seznat, která forma odklonu v trestním řízení převládá
a která se naopak v prostředí české justice netěší přílišné oblibě.
V deváté kapitole se již chýlím k samému závěru diplomové práce. Tato kapitola cílí na
neutuchající debatu ohledně dohody o vině a trestu, tedy na to, zda je Dohoda institutem
vhodným pro účely potrestání pachatele, anebo naopak zcela popírá princip spravedlnosti
a morální kredit justice. Napříč kapitolou se zabývám hlavními argumenty předestírajícími
výhody dohody o vině a trestu v kontrastu s argumentací jejích odpůrců. Taktéž se zaobírám
aktuální problematikou a diskuzemi nad tímto institutem.
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2. Formy odklonů v trestním řízení
Jednotlivé formy odklonů v trestním řízení upravuje zákon č. 141/1964 Sb., Trestní řád
v platném znění. Samotný trestní řád ale pojem odklon jako takový vůbec nezakotvuje a ani jej
nepoužívá. Pojmu odklon lze přitom přičítat různé významy. Suchý například k pojmu odklon
uvádí: „odklon je odchylkou od typického pravidelného průběhu trestního řízení, alternativou
ke standardním postupům, (…)“1. Podle Suchého jde v případě odklonů o mimosoudní vyřízení
konkrétního případu za předpokladu, že je pachatel dále ochoten podrobit se dalšímu
mimojustičnímu působení ve formě státní anebo společenské. Suchý jinými slovy považuje
odklony za jisté nestandardní či alternativní možnosti skončení trestního řízení, jimiž lze trestní
řízení usnadnit a urychlit.
V historickém kontextu se k odklonům vyjadřuje i Šámal a to s ohledem na nárůst
kriminality v devadesátých letech minulého století a souběžnému tendování k prosazovaní
nových alternativ restorativní justice. Obě skutečnosti proto podle něj přispěly: „k prosazení
mimotrestních přístupů a alternativních postupů (včetně tzv. odklonů) i v České republice,
přičemž tyto postupy, návrhy a inovace by měly být stanoveny s náležitým zřetelem k rovnováze
mezi různými zájmy společenských skupin na adekvátním projednání trestného činu na jedné
straně a lidským právům a právním zárukám všech zainteresovaných stran na straně druhé
(…).“2 Šámal se zabývá odklony nejen ve smyslu institutu použitelného v rámci trestního
řízení, ale také ve smyslu historicko-politických konsekvencí, které vůbec vedly k tomu, aby
odklony byly zařazeny do právního systému České republiky.
Jelínek ve své učebnici3 odklony zařazuje mezi tzv. zvláštní způsoby řízení, které
zákonodárce řadí do hlavy dvacáté trestního řádu. Mimo odklonů ovšem v této části zákona
nalezneme upravené řízení před samosoudcem, řízení ve věcech mladistvých, řízení proti
uprchlému, řízení po zrušení nálezem Ústavního soudu či řízení o přezkumu příkazu
k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zajištění údajů
o telekomunikačním provozu. Podle Jelínka všechna výše zmíněná řízení vyžadují zvláštní
úpravu a to vzhledem k jejich nestandardní povaze. Jelínek dále akcentuje absenci pojmu
odklonu v platném znění trestního řádu a skutečnost, že ani neexistuje jednotná a přesná
definice odklonu jako takového. Podle něj je tedy odklon „odchylkou od typického průběhu
1

SUCHÝ, Oldřich. Odklon v trestním řízení. Právník. 1991, (3), 248. ISSN 0231-6625.
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
3
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 3. 2018. 5. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3.
2
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trestního procesu a znamená, že trestní řízení nedospěje do svého obvyklého konce, do vynesení
odsuzujícího rozsudku, nedojde k vyslovení viny, k uložení klasické trestní sankce, ale řízení se
od této cesty „odkloní“ a trestní věc se vyřídí jinak…“4
Nejen česká odborná veřejnost se pokoušela odklony definovat. Snahy o nadefinování
odklonů lze vysledovat až do osmdesátých let dvacátého století, konkrétně do roku 1984, kdy
se konal mezinárodní kongres trestního práva Mezinárodní společnosti pro trestní právo
konaného v Káhiře. Zde byly pojem odklonu definován následovně: „Odklon je každá odchylka
z obvyklého postupu v trestním řízení před odsouzením.“5 Dále došlo k rozlišení jednotlivých
forem odklonů a to na odklon prostý a odklon s intervencí. K prostém odklonu uvedla
Mezinárodní společnost pro trestní právo následující: „Prostý odklon představuje jednostranné
rozhodnutí o ukončení vyšetřování nebo trestního řízení před rozsudkem a zahrnuje jak činnost
orgánů veřejné moci (…),, tak výkon pravomoci policejních orgánů či orgánů žaloby spočívající
ve vzdání se stíhání a rovněž alternativní procesní postupy místo trestního stíhání, k nimž dá
justiční orgán souhlas.“6 Také odklon s intervencí dostal své vysvětlení: „Odklon s intervencí
je stejný způsob ukončení trestního řízení, svázaný ovšem s tím, že dojde k vyřešení vzniklého
společenského konfliktu např. skrze resocializační, terapeutické, výchovné metody, či pomocí
odškodnění nebo obdobného narovnání.“7 Závěrem lze konstatovat, že již téměř před čtyřiceti
lety byly snahy o nadefinování odklonů v trestním řízení, jejichž stavební základy lze spatřovat
i v současné době aplikovaných formách.

2.1. Historie odklonů v trestním řízení
Historii odklonů lze vnímat ze dvou perspektiv. První z nich je historie odklonů v rámci
anglo-amerického právního systému, mezi nimiž pomyslně „kraluje“ dohoda o vině a trestu.
(Historií vzniku Dohody v americkém právu se budu blíže zabývat v kapitolách následujících.)
Druhou z perspektiv je historie institutu odklonů v českém trestním řádu. Českou
historii odklonů lze dělit na předlistopadovou, tedy historii před listopadem 1989
a polistopadovou, tedy moderní. Každá z ér vnímala pojem odklonů odlišně.

4

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 3. 2018. 5. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3.
5
HERRMANN, J. Diversion und Schlichtung. Bericht über die Verhandlungen der III. Sektion. Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985, č. 3, s. 722.
6
HERRMANN, J. Diversion und Schlichtung. Bericht über die Verhandlungen der III. Sektion. Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985, č. 3, s. 722.
7
HERRMANN, J. Diversion und Schlichtung. Bericht über die Verhandlungen der III. Sektion. Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft. 1985, č. 3, s. 722.
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Jeden z prvních odborníků, který vůbec definoval, co si lze pod pojmem odklon
představit, byl Suchý8. Ten pojmenoval tři druhy odklonů:
i.

prostý odklon;

ii.

podmíněné upuštění od trestního stíhání; a

iii.

odklon se společenskou intervencí.

Prostý odklon byl odklonem spočívajícím v bezpodmínečném upuštění od trestního
stíhání. K prostému odklonu se v praxi přistupovalo za situace, kdy se trestní stíhání jevilo jako
neúčelné či stigmatizující anebo obojí. V tomto případě se však nejednalo o mezitímní
rozhodnutí, nýbrž trestní odpovědnost obviněného zcela zanikla a trestní stíhání tak již nebylo
možné obnovit.
Podmíněné upuštění od trestního stíhání je druhým typem odklonu, který se ale již vázal
na podmínku, jak ostatně napovídá jeho název. Obviněnému byla stanovena zkušební doba, po
kterou musel vést řádný život a plnit uložené povinnosti. Trestní stíhání bylo odklonem pouze
suspendováno a mohlo být kdykoliv obnoveno.
Třetí typ odklonu má stejně jako podmíněné upuštění od trestního stíhání charakter
mezitímního rozhodnutí. Obviněný sice není stíhán, ale „následuje společenská intervence,
a to ve formě projednání věci mimosoudním orgánem, komisí anebo léčení, které má napomoci
úspěšné nápravě pachatele.“9 Současná právní úprava podobný institut nezná. Jediný institut,
který se zdá být podobný odklonu se společenskou intervencí je odstoupení od trestního stíhání
podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.10
Upuštění od potrestání podle Netta11 mohlo být uloženo buď bez společenské
intervence, kdy trestní odpovědnost zcela zanikla anebo se společenskou intervencí, přičemž
v případě společenské intervence byla „trestní odpovědnost nahrazena jiným typem
odpovědnosti, o níž rozhoduje jiný než soudní orgán.“12

8

SUCHÝ, Oldřich. Odklon v trestním řízení. Právník. 1991, č. 3, s. 248.
TIBITANZLOVÁ, Alena. Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním
řízení považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu?. Bulletin Advokacie [online]. 18. 10. 2018 [cit.
2019-06-08]. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pojem-odklon-v-trestnimrizeni-aneb-skutecne-je-mozne-za-formu-odklonu-v-trestnim-rizeni-povazovat-i-trestni-prikaz-a-dohodu-ovine-a-trestu#ftn3
10
Srov. § 70 ZSVM
11
NETT, Alexandr. K odklonu v trestním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. 1994, č. 4, s. 171.
12
TIBITANZLOVÁ, Alena. Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním
řízení považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu?. Bulletin Advokacie [online]. 18. 10. 2018 [cit.
2019-06-08]. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pojem-odklon-v-trestnimrizeni-aneb-skutecne-je-mozne-za-formu-odklonu-v-trestnim-rizeni-povazovat-i-trestni-prikaz-a-dohodu-ovine-a-trestu#ftn3
9
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Legislativní vývoj devadesátých let dvacátého století přinesl nejen do trestního práva
řadu inovací. Pro trestní proces byla v tomto období nejzásadnější změnou terminologické
zpřesnění odklonů v trestním řízení a zároveň změna významu odklonů jako takových. Odklony
tak přestaly být vnímány jako „alternativa k soudnímu vyřízení věci rozhodnutím o vině a trestu
a ve smyslu úplného odklonění se mimo trestní řízení, zejména do řízení správního.“13
K polistopadovému vývoji problematiky odklonů a trestního procesu obecně se
vyjadřuje také Šámal, když tvrdí, že v polistopadové éře došlo „ke zjednodušení,
odformalizování a zrychlení trestního řízení“14 a k úpravě nových institutů jakými jsou právě
odklony v trestním řízení a to včetně dohody o vině a trestu.
Oproti výše uvedené změně postoje české odborné veřejnosti k odklonům je ale třeba
uvést, že v anglo-americkém modelu práva jsou odklony vnímány právě jako alternativa
k soudnímu projednání věci. Nad rámec uvedeného je také nutné podotknout, že „odkloněním“
trestní věci mimo soudní projednání, „nedochází ke změně trestní odpovědnosti v odpovědnost
mimotrestní.“15
Dřívější chápání i terminologické pojetí odklonů v trestním řízení nemůže vyhovovat
současným doktrínám trestního procesu. Odklony v trestním řízení nejsou chápány jako
prostředky jakéhosi „odsunu“ trestní věci stranou trestního řízení, nýbrž zůstává součástí
trestního procesu se všemi svými specifiky.
Také Evropská Unie se k odklonům v minulosti vyjadřovala. Učinila tak ve svém
Doporučení16 Sboru ministrů ze dne 17. září 1987, ve kterém se zabývá možnostmi simplifikace
trestního procesu a pracuje s různými formami odklonů. Mimo jiné podrobněji popisuje
procesní úpravu trestního příkazu (penal order), jímž se i já zabývám v kapitolách níže. Dále
se Sbor ministrů zaobírá vyšetřováním před nařízením soudního projednání věci a během něj,
protokolacemi průběhu soudního jednání a zjednodušeným vydáváním rozsudků. Z výše
uvedeného tedy vyplývá, že Evropské Unii byly odklony známé již na konci osmdesátých let
dvacátého století.

13

TIBITANZLOVÁ, Alena. Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním
řízení považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu?. Bulletin Advokacie [online]. 18. 10. 2018 [cit.
2019-06-08]. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pojem-odklon-v-trestnimrizeni-aneb-skutecne-je-mozne-za-formu-odklonu-v-trestnim-rizeni-povazovat-i-trestni-prikaz-a-dohodu-ovine-a-trestu#ftn3
14
ŠÁMAL, Pavel a Lukáš BOHÁČEK. Polistopadové budování právního státu a vývoj právního řádu. Komorní
listy, Praha: Exekutorská komora ČR, 2019, ročník. 11, č. 4, str. 16-26. ISSN 1805-1081.
15
KUCHTA, J.; ZEZULOVÁ, J. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu.
Časopis pro právní vědu a praxi. 1997, č. 4, s. 553 a násl.
16
RECOMMENDATION No. R (87) 18 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES
CONCERNING THE SIMPLIFICATION OF CRIMINAL JUSTICE, adopted on 17 September 1987,
dostupné online z: https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(87)18e.pdf

Stránka 12 z 106

2.2. Zákonný základ a znaky odklonů v trestním řízení
Právní úpravu odklonů nalezeme nejen v hlavě dvacáté trestního řádu, ale
i v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Vzhledem k absenci zákonné definice odklonu tak
i v současné době nenalezneme jasný názor na to, které instituty trestního procesu řadíme mezi
tzv. odklony a které nikoliv. Názory se různí. Jelínek17 například polemizuje nad zařazením
trestního příkazu mezi instituty odklonů v trestním řízení. Trestní příkaz totiž můžeme vnímat
ve dvou rovinách:
První rovina vnímá trestní příkaz jako odchylku od standardního trestního procesu
s ohledem na to, že se o trestním příkazu nerozhoduje v rámci hlavního líčení ale pouze v řízení
před samosoudcem. V takovém případě lze trestní příkaz skutečně vnímat jako odchylku, a tedy
i jako odklon od standardního procesu.
Ve druhé rovině je ovšem třeba na trestní příkaz nahlížet jako na proces, který ne nutně
musí skončit vyslovením viny. Naopak může dojít k zastavení trestního stíhání anebo
přistoupení k mimosoudnímu řešení věci, v takovém případě pak jistě o formu odklonu půjde.
Tibitanzlová ve svém textu18 mezi základní znaky odklonů řadí následujících jedenáct
bodů, které výstižně vyjadřují základní problematiku odklonů v trestním řízení.
V následujících odstavcích uvedu jednotlivé body a následně rozvedu jejich význam.
i.

Skutková a právní jednoduchost souzených případů
a.

Tento znak nelze vztahovat ke kategorizaci trestných činů tak, jak jej vnímá
trestní zákoník čili hmotněprávní úprava. Nejedná se tedy o případ, kdy by
a priori byly jednotlivé odklony například užívány u méně závažné
kriminality jen proto, že ji hmotněprávní úprava tak klasifikuje.

ii.

Nenárokovost uplatnění odklonů
a.

Subjekt trestního řízení zásadně nemůže nárokovat uplatnění odklonů, nárok
má pouze na provedení standardního trestního řízení;

17

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 3. 2018. 5. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3.
18
TIBITANZLOVÁ, Alena. Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním
řízení považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu?. Bulletin Advokacie [online]. 18. 10. 2018 [cit.
2019-06-08]. ISSN 1805-8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pojem-odklon-v-trestnimrizeni-aneb-skutecne-je-mozne-za-formu-odklonu-v-trestnim-rizeni-povazovat-i-trestni-prikaz-a-dohodu-ovine-a-trestu#ftn3
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iii.

Rozhodujícím orgánem nemusí být nutně jen soud
a.

Za zákonem stanovených podmínek může o odklonu rozhodnout i státní
zástupce – typicky pak v případech rozhodování o podmíněném odložení
podání návrhu na potrestání, jež je upraven v ustanovení § 179g trestního
řádu.

iv.

Souhlas
a.

Zákonná úprava tak, jak upravuje jednotlivé formy odklonů, vyžaduje, aby
s jejich uplatněním souhlasil sám obviněný. Procesní úprava pak zní
následovně: „Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení
obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud
opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné
pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení.“19

v.

Rei iudicatae
a.

Dalším signifikantním znakem odklonů je skutečnost, že v okamžiku, kdy je
o odklonu pravomocně rozhodnuto, vytváří následně překážku věci
pravomocně rozhodnuté.

vi.

Absence stigmatizace obviněného
a.

V rámci rozhodování ve formě odklonu se nejedná o klasické meritorní
rozhodnutí vyslovující vinu a ukládající trest. Obviněný resp. odsouzený tedy
následně nepociťuje stigmatizaci vzniknuvší na základě odsuzujícího
rozsudku.

b.

Dle mého soudu ovšem výše zmíněná varianta neplatí bezvýhradně. Právě
u dohody o vině a trestu lze v zákonné dikci nalézt následující ustanovení:
„Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede
výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně
ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu.“

20

Už z textace

zákona tedy vyplývá, že obviněný je odsouzen odsuzujícím rozsudkem, což
dle mého názoru jistý druh stigmatizace představuje.

19
20

Srov. § 175a odst. 3 TŘ
Srov. § 314r odst.4 TŘ
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vii.

Spolupráce stran řízení
a.

Trestní řád ve svých ustanoveních explicitně vyžaduje spolupráci stran
obviněného i poškozeného. To je ovšem situace, která ne vždy může být
snadná zejména pro osobu poškozeného. V dikci zákona například můžeme
najít: „Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo
o vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o vině
a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a trestu, v níž
dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo
vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku
poškozeného…“21 Nejen obviněný musí s dohodou o vině a trestu souhlasit,
souhlasit musí také poškozený. Tento souhlas logicky podmiňuje jistou formu
spolupráce obviněného a poškozeného. Podobně u narovnání: „Před
rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní
zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k způsobu
a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání mezi
nimi byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání.“22
V tomto případě soud před samotným schválením narovnání požaduje
dobrovolnost a souhlas obou zúčastněných stran.

viii.

Reformace vztahů
a.

Odklony jsou prostředky, které jednoznačně usnadňují průběh trestního
řízení, ať už po stránce složitosti průběhu řízení anebo rychlosti. Podstatou je
reformace vztahů mezi obviněným, poškozeným ale i státem. I přesto, že jsou
odklony prostředky, kterými lze dosáhnout satisfakce a reformace, jejich
úloha je spíše chápána jako úloha pomocníka v situaci nadměrné přehlcenosti
orgánů činných v trestním řízení. Přehlcenost orgánů činných v trestním
řízení ovšem nemusí nutně představovat důvod vhodnosti použití odklonu
jako prostředek pomoci.

ix.

Racionalizace, zjednodušení a rychlost trestního řízení
a.

Jak bylo uvedeno výše – odklony by zejména měly zjednodušit trestní řízení
v okamžiku, kdy se jedná o skutkově i právně jednoduchou problematiku.

21
22

Srov. § 314r odst.4 TŘ
Srov. § 310 odst.1 TŘ
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Posuzována situace by pak měla být jasná natolik, aby soud nepovažoval za
nutné provádět dokazování: „Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za
potřebné, může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.“23
x.

Princip restorativní justice
a.

Význam restorativní justice mimo jiné vysvětluje Šámal následovně:
„Restorativní justice vznikla jako reakce na klasické pojetí trestněprávních
vztahů, v němž je trestný čin pojímán jako útok pachatele na stát (společnost),
který je třeba proti takovým útokům chránit. Interpersonálnímu charakteru
trestné činnosti je proto zpravidla věnována jen malá pozornost (…).
V důsledku toho se trestní justice ve většině zemí uplatňujících tento model
soustřeďuje na obviněné (…)“24 a ti „se často se skutečné náhrady škody s
ohledem na finanční situaci poškozeného nemohou domoci.“25

b.

Jinými slovy z výše uvedeného vyplývá, že v rámci restorativní justice se stát
snaží soustředit nejenom na osobu obviněného v rámci jejího spravedlivého
potrestání, ale také na osobu poškozeného tak, aby se mohla efektivně domoct
náhrady škody.

xi.

Reflexe potřeb obviněného a poškozeného
a.

Použití některé z forem odklonu jistě může sloužit jako prostředek pozitivní
motivace obviněného k nápravě svých činů. Při přistoupení k odklonu jakožto
formy rozhodnutí v trestním řízení, pak může pro obviněného i poškozeného
nastat (alespoň v rámci mezí) tzv. „win-win“ situace, kdy na jedné straně
obviněný dobrovolně napraví jím spáchaný prohřešek a poškozený efektivně
dosáhne zadostiučinění.

23

Srov. § 314q, odst.5 TŘ
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
25
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
24
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Jelínek26 mezi základní znaky odklonů v trestním řízení řadí:
xii.

Rychlost
a.

Vzhledem k množství úkonů, jež se při použití odklonů nemusí provádět,
dospěje policejní orgán či státní zástupce rychleji do fáze rozhodovací.
Zejména proces dokazování není prováděn tak důkladně jako za situace, kdy
řízení dospěje až do hlavního líčení. Právě v tomto ohledu můžeme spatřovat
jisté potlačení zásady materiální pravdy, i proto je kladen důraz na spolupráci
osoby pachatele a poškozeného. Rychlost vyřízení věci v rámci odklonu je
také spojena s dlouhodobou snahou o zmírnění zahlcenosti orgánů činných
v trestním řízení.

xiii.

Princip restorativní justice
a.

Mimo rychlé vyřízení věci, které je asi nejtypičtějším znakem odklonů, jsou
odklony také spojeny se snahou narovnat vztahy a poměry mezi poškozeným
a pachatelem. Tento prvek lze spatřovat zejména ve skutečnosti, že v případě
použití odklonů je v drtivé většině případů třeba souhlasu poškozeného.

b.

Princip restorativní (neboli obnovující) justice Jelínek ve své učebnici
definuje jako: „justici, která klade důraz na spravedlivou reakci společnosti
na trestný čin pachatele a za účelem předcházení další trestné činnosti se
spíše než na represi zaměřuje na odstranění příčin trestné činnosti včetně
řešení jejích škodlivých následků a na obnovení narušených společenských
vztahů.“ 27

xiv.

Mediace
a.

Právě kvůli snaze o narovnání poměrů mezi osobou poškozenou a pachatelem
je vystupování mediátorů nanejvýš důležité. Mediace je v rámci trestního
řízení chápána jako proces, „v němž strany, kterých se trestný čin týká
společně jednají a v součinnosti s mediátorem se snaží urovnat vzájemné
konfliktní vztahy (…).“28

26

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 3. 2018. 5. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3.
27
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3.
28
[online]. [cit. 2019-06-08]. Dostupné z: http://www.nsz.cz/index.php/cs/ohroene-osoby-a-pokozeni/mediace
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b.

Obecně se v rámci mediace na trestný čin pohlíží jako na konflikt, jež je třeba
v rámci vztahu poškozený – obviněný vyřešit.

xv.

Zastavení trestního stíhání
a.

Dalším typickým znakem je skutečnost, že v rámci odklonů řízení velmi často
dospěje do fáze zastavení trestního stíhání. To může být podmíněno prvkem
rychlosti a omezenosti prováděného dokazování.

Jelínek29 nad rámec uvedeného upozorňuje na nesprávné definování odklonů jako
mimosoudního vyřízení věci. Označení odklonů za mimosoudní vyřízení věci nemůže být podle
něj správné vzhledem k tomu, že například dohodu o vině a trestu schvaluje právě soud.

2.3. Podmíněné zastavení trestního stíhání
Podmíněné zastavení trestního stíhání je nejčastěji používanou formou odklonu
v trestním řízení, a právě proto si zaslouží být uveden hned na prvním místě. Jeho využitelnost
je spatřována zejména v rámci urychlení řízení a snaze o odlehčení množství nevyřízených
případů orgánů činných v trestním řízení. Mezi charakteristické znaky Podmíněného zastavení
lze řadit následujících pět bodů:
i.

za každé situace se musí jednat o přečin, přičemž přečiny jsou kvalifikovány jako
všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon
ukládá trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let;30

ii.

obviněný se musí k činu doznat;

iii.

obviněný musí nahradit jím způsobenou škodu, popřípadě vydat bezdůvodné
obohacení nebo uzavřít smlouvu s poškozeným a takto škodu nahradit, případně
učinit jiná vhodná opatření k napravení takto způsobené škody; a

iv.

obviněný musí s takovýmto způsobem vyřízení věci souhlasit.

Doznání a souhlas obviněného je nutno důrazně odlišovat. Zatímco doznání je
zaznamenáno v protokolu o výpovědi obviněného a má za úkol zachytit skutkové okolnosti
podstatné pro vytvoření úsudku o vině pachatele, souhlas obviněného musí být učiněn takovým

29

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 3. 2018. 5. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3.
30
Srov. § 14 TZ

Stránka 18 z 106

způsobem, aby nevzbuzoval pochybnosti o tom, že se obviněný dobrovolně vzdává práva na
řádný trestní proces.
Podmíněné zastavení by se na první pohled mohlo zdát podobné jinému z odklonů a to
sice narovnání (srov. viz níže). U podmíněného zastavení ovšem chybí jeden z esenciálních
prvků narovnání a tím je souhlas poškozeného. Z tohoto pohledu je tedy Podmíněné zastavení
formou odklonu čistě v režii státního zástupce bez nutnosti spolupráce s poškozeným.
Od 1. září 2012 zná trestní řád modifikovanou formu Podmíněného zastavení a to pro
závažnější přečiny.31 Pokud se pachatel dopustí závažnějšího přečinu a státní zástupce přistoupí
k Podmíněnému zastavení, musí být nad rámce podmínek uvedených výše splněny ještě
následující předpoklady:
i.

obviněný se musí zavázat, že během zkušební doby nebude vykonávat činnost, se
kterou souvisel jím spáchaný přečin; nebo

ii.

složí na účet soudu peněžitou částku určenou na pomoc státu obětem trestných
činů.

Obě výše uvedené podmínky musí být jasně a určitě specifikovány. K modifikovanému
Podmíněnému zastavení lze přistoupit za situace, kdy to odůvodňují poměry pachatele či
způsob spáchání trestného činu.
O Podmíněném zastavení rozhoduje státní zástupce v přípravném řízení, často na základě
návrhu policejního orgánu. V obou případech se stanoví zkušební doba, jež činí šest měsíců až
dva roky, v případě podmíněného zastavení podle § 307 odst. 2 trestního řádu činí taková
zkušební doba šest měsíců až pět let.
O osvědčení rozhoduje státní zástupce jako orgán, který rozhodnutí vydal. Pakliže se
obviněný osvědčí, trestní stíhání zastaví. Pokud státní zástupce naopak dojde k závěru, že se
obviněný neosvědčil a nevedl po čas zkušební doby řádný život, rozhodne o pokračování
v trestním stíhání.

2.4. Narovnání
Narovnání představuje další formu odklonu v trestním řízení, jež upravuje trestní řád
v ustanovení § 309 a následujících. Institut narovnání v rámci své zákonné dikce po novelách
trestního řádu z let 2009, 2011 a 2012 vyžaduje splnění následujících podmínek:
i.

31

vždy se musí jednat o přečin;

Srov. § 307 odst. 2 TŘ

Stránka 19 z 106

ii.

obviněný musí prohlásit, že skutek spáchal a toto prohlášení musí být učiněno
svobodně, vážně a určitě;

iii.

obviněný uhradil způsobenou újmu, učinil úkony směřujících k uhrazení újmy, či
jinak nahradil újmu;

iv.

vydal bezdůvodného obohacení či učinil opatření k vydání bezdůvodného
obohacení; a

v.

složil peněžitou částku na účet soudu / státního zástupce (v přípravném řízení) na
peněžitou pomoc obětem trestného činu podle zvláštního právního předpisu.

Další nezbytnou podmínkou je mimo jiné i souhlas obviněného a poškozeného, jenž
musí být učiněn tak, aby nevzbuzoval pochybnosti.
Šámal v komentáři32 k trestnímu řádu vysvětluje podstatu a účel institutu narovnání, jež
rozděluje do třech rovin:
i.

jedná se zejména o: „urovnání a vypořádání vzájemných vztahů obviněného
a oběti přečinu (poškozeného).“ 33;

ii.

jak poškozený, tak obviněný se přitom musí stejnou měrou podílet na oboustranně
přijatelném řešení, což podle Šámala „psychologicky pozitivně působí na
pachatele (…)“. 34

iii.

narovnání přitom působí „s cílem obnovit nekonfliktní stav“35 a podle něj je také
často daleko efektivnější než trest odnětí svobody.

Dle Šámala36 se narovnání použije v okamžiku, kdy je trestnou činností obviněného
zasaženo do sféry veřejné ale i soukromé, přičemž stát nelpí na přísnějším postihu obviněného.
Novela trestního řádu z roku 2011 přitom umožňuje, aby bylo narovnání schváleno již
v přípravném řézení státním zástupcem. Důvody tohoto postupu jsou spatřovány v urychlení

32

ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
33
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
34
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
35
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
36
ŠÁMAL, Pavel. § 309 [Podmínky pro schválení narovnání]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3507. ISBN 978-80-7400-465-0.
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a zefektivnění průběhu celého řízení, přičemž není potřeba, aby bylo konáno časově náročné
hlavní líčení.
I přesto, že je narovnání jako institut trestního práva procesního pro osobu obviněnou
nejvýhodnější, je v právní praxi velmi zřídkakdy aplikováno. Podle Šámala37 za tím může být
skutečnost, že rozdíly mezi narovnáním a podmíněným zastavením trestního stíhání jsou velmi
minimální a oproti Podmíněnému zastavení je narovnání v rámci své administrace složitější.
Na závěr je důležité uvést, že se narovnání schvaluje usnesením a vytváří překážku rei
iudicatae.

2.5. Trestní příkaz
Další z forem odklonů umožňujících alternativní skončení trestního řízení je trestní
příkaz, jehož právní úprava je vyjádřena v § 314e a následujících trestního řádu.
Trestní příkaz v ne zcela totožné formě, jak jej známe dnes, existoval v našem právním
systému již dříve – konkrétně byl zrušen novelou z roku 1990. Podle Šámala „jde o další
prostředek sloužící k zjednodušení a urychlení trestního řízení (…)“38. Ovšem musí se jednat o
skutkově a právně simplicitní případy, přičemž účelu trestního řízení je v takových případech
možnou dosáhnout i bez hlavního líčení.
Podstatou trestního příkazu je skutečnost, že samosoudce rozhoduje na základě
spisového materiálu, nikoli na základě důkazů provedených v hlavním líčení. Úprava trestního
příkazu prošla několika novelizacemi a postupně se rozšířila škála potenciálně ukládaných
trestů i možností soudce. Obecně platí, že trestním příkazem lze rozhodovat až na výjimky ve
všech případech, typicky nelze trestním příkazem rozhodnout o ochranném opatření, anebo má
li být rozhodováno o osobě, jejíž svéprávnost je omezena. Trestní příkaz také nelze vydat
v řízení proti mladistvému, oproti tomu jej lze vydat v řízení, jehož stranou je právnická osoba.
Zákonná úprava39 taxativním výčtem stanovuje, co může být trestním příkazem
uloženo:
i.

trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu;

ii.

domácí vězení do jednoho roku;

37

ŠÁMAL, Pavel. Odklony v justiční praxi. Právní prostor [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., 2019, 1.8.2019
[cit. 2019-11-13]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odklonyv-justicni-praxi
38
ŠÁMAL, Pavel. § 314e [Trestní příkaz]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY,
František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II, III. 7.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3569. ISBN 978-80-7400-465-0.
39
Srov. § 314e, odst. 2 TŘ
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iii.

trest obecně prospěšných prací;

iv.

trest zákazu činnosti do pěti let;

v.

peněžitý trest;

vi.

trest propadnutí věci;

vii.

vyhoštění do pěti let;

viii.

zákaz pobytu do pěti let; a

ix.

trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.

Jistým specifikem trestního příkazu je výjimka ze zásady zákazu reformatio in peius,
což v praxi znamená, že podání odporu proti vydanému trestnímu příkazu nevyučuje následné
uložení přísnějšího trestu.
Mezi aktuální otázky institutu trestního příkazu patří i navrhované změny spočívající
v možnosti jeho prostřednictvím upustit od potrestání, podmíněně upustit od potrestání
s dohledem a upustit od uložení souhrnného trestu i v případech, jímž předcházel rozsudek.
Podle navrhovatelů změn by toto rozšíření využití trestního příkazu mělo vést ke zrychlení
daného trestního řízení a vyhovuje i požadavkům na rychlou reakci na spáchané protiprávní
jednání. Nařizovat hlavní líčení, třebaže má samosoudce skutkový stav podle obsahu spisu za
dostatečně prokázaný a v konkrétní věci má za to, že jsou dány důvody pro upuštění od
potrestání, je podle navrhovatelů evidentně neúčelné, časově zatěžující, nemluvě o nákladech
řízení, které je spojeno s konáním hlavního líčení.40
Podle Šámala41 je trestní příkaz v trestněprávní praxi nadužíván. Podle dostupných
informací je totiž jako forma odklonu využíván v celých padesáti procentech všech trestních
případů. Důvodem tak vysokého procenta užití může být tlak vyvíjený na osoby soudců ve
smyslu urychlení či zefektivnění vyřizování soudních případů, což mimo jiné úzce souvisí
s vysokým nápadem případů na jediného soudce. Při vydávání trestních příkazů ovšem často
dochází k pochybení. Tato pochybení lze spatřovat zejména v následujících situacích:
i.

kdy je trestní příkaz vydáván za současného nesplnění zákonných podmínek pro
uplatnění tohoto typu odklonu;

40

DIMUN, Petr. Poslanci navrhují zásadní změny: trestný čin až od deseti tisíc či dohoda o vině trestu i pro
závažné zločiny. Česká justice [online]. Media Network, 2019, 25.4.2019 [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
https://www.ceska-justice.cz/2019/04/poslanci-navrhuji-zasadni-zmeny-trestny-cin-az-od-deseti-tisic-cidohoda-vine-trestu-i-zavazne-zlociny/
41
ŠÁMAL, Pavel. Odklony v justiční praxi. Právní prostor [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., 2019, 1.8.2019
[cit. 2019-11-13]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/odklonyv-justicni-praxi
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ii.

v rámci trestní odpovědnosti právnických osob, kdy soud často nezohledňuje
taxativní výčet trestů, jež lze právnické osobě uložit a prostřednictvím trestního
příkazu pak ukládá nezákonné tresty;

iii.

jiné pochybení lze spatřovat v požadavcích soudu při ukládání trestního příkazu,
a to například v situaci, kdy se jedná o trest domácího vězení či obecně
prospěšných prací při jejichž ukládání soud není oprávněn vyžadovat zprávy
probačních úředníků, což ale soudní praxe nerespektuje; nebo

iv.

při opomíjení práv poškozeného, který se může v rámci trestního řízení připojit,
nicméně soud o jeho civilních nárocích nerozhodne.

V minulosti i současnosti lze nalézt mnoho návrhů úprav nedokonalostí institutu
trestního příkazu. Mezi některé z nich patří např. zavedení aplikace zásady reformation in peius,
jež v současné době pro institut trestního příkazu neplatí či možnost uložení nepodmíněného
trestu odnětí svobody.
Sbor ministrů členských států Evropské Unie42 se v minulosti také blíže zabýval
trestním příkazem (penal order) a jeho praktickou procesní úpravu sjednotil do několika bodů:
i.

trestní příkaz by měl být využíván v případech méně závažných trestných činů;

ii.

Sbor ministrů doporučuje zjednodušit celý proces tak, aby se co možná nejrychleji
dostal do stádia vydání trestního příkazu;

iii.

trestní příkaz by měl obsahovat veškeré informace potřebné pro osobu obviněnou
tak, aby byla schopna se s nimi dostatečně seznámit a připravit obhajobu;

iv.

potenciální trest uložený trestním příkazem by se v tomto případě měl vyvarovat
odnětí svobody;

v.

zároveň by osoba obžalovaná měla vyjádřit svůj souhlas, lhostejno zda explicitně
či tacitně, s vydáním trestního příkazu;

vi.

vydaný trestní příkaz by měl podle Doporučení43 mít stejné vlastnosti jako
rozsudek, a to zejména ve smyslu důsledků (nabytí právní moci apod.);

vii.

pokud odsouzený podá proti vydanému trestnímu příkazu opravný prostředek,
měl by mít zároveň právo na řádné soudní projednání věci bez aplikace zákazu
zásady reformatio in peius; a

42

RECOMMENDATION No. R (87) 18 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES
CONCERNING THE SIMPLIFICATION OF CRIMINAL JUSTICE, adopted on 17 September 1987,
dostupné online z: https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(87)18e.pdf
43
RECOMMENDATION No. R (87) 18 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES
CONCERNING THE SIMPLIFICATION OF CRIMINAL JUSTICE, adopted on 17 September 1987,
dostupné online z: https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(87)18e.pdf
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viii.

vyjma vydání trestního příkazu by také mělo být umožněno upustit od
alternativního trestu navrhovaného obžalovaným, pakliže žalobce prokáže, že pro
uložení takto navrhovaného alternativního trestu nejsou splněny podmínky.
I přes zjevné stáří výše uvedeného Doporučení lze ale poznamenat, že aktuální úprava

trestního příkazu z ní vychází.

2.6. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
Institut je upraven v ustanovení § 179g a následujících hlavy desáté trestního řádu. I
tento druh odklonu navazuje na trend snahy efektivního vyšetřování – zejména ve smyslu
rychlosti. Důvodová zpráva k tomuto odklonu uvádí, že se jedná o jistý druh varování. Ze
samotného názvu je totiž vidno, že obviněný se nestane odsouzeným, splní-li určité podmínky
a poučí se. V tomto směru můžeme sledovat záměr zákonodárce zejména v oblasti prevence –
působí do budoucna.
Ve své podstatě se jedná o podmíněné odložení věci, jež napovídá, že podezřelý musí
splnit podmínky a osvědčit se. S tím souvisí i časový horizont, ve kterém se podezřelý musí
osvědčit. Délka zkušební doby také prošla vývojem, a nakonec se ustálila na maximální délce
jednoho roku a minimální délce trvání půl roku. K minimální půlroční zkušební době se
vyjadřuje Růžička44 ve smyslu, že pokud by zkušební doba byla ještě kratší, pak by se jednalo
pouhou formalitu a popírala by smysl své existence.
„Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je tak dalším prostředkem sloužícím
v prvé řadě k urovnání nastalých konfliktních vztahů mezi pachatelem trestného činu a jeho
obětí (poškozeným).“ 45
Podstatným znakem podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je také fakt, že
se nejedná o rozhodnutí o vině, nýbrž jde o rozhodnutí mezitímní. Charakteristická je jeho
dočasnost. Jelikož trestní stíhání nebylo z logicky věci tedy ani zahájeno, hovoří zákon v této
souvislosti o osobě pachatele jakožto o podezřelém.

44

45

RŮŽIČKA, Miroslav. § 179g [Podmínky]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava,
PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II,
III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2376. ISBN 978-80-7400-465-0.
RŮŽIČKA, Miroslav. § 179g [Podmínky]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava,
PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II,
III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2376. ISBN 978-80-7400-465-0.
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Zákonná úprava46 jasně stanovuje podmínky, které musí být splněny, aby podmíněné
odložení podání návrhu na potrestání mohlo být vůbec vydáno. Podezřelý musí splnit
následující:
i.

doznat se k činu;

ii.

nahradit škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě
uzavřít dohodu, nebo učinit jiná potřebná opatření k její náhradě;

iii.

vydat bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání
uzavřít dohodu, anebo učinit jiná vhodná opatření k jeho vydání; a

iv.

s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovit souhlas.

Pokud státní zástupce rozhodne o tom, že se podezřelý neosvědčil, pokračuje se v řízení.

2.7. Dohoda o vině a trestu
Zřejmě nejkontroverznějším institutem odklonů v českém trestním řádu je dohoda
o vině a trestu. Již z povahy věci je jasné, že na vrub poměrně nové právní úpravy byly a jsou
vedeny mnohé diskuse polemizující nad vhodností a účelností tohoto institutu.
Dohoda je upravována v ustanovení § 175a an. trestního řádu, čímž je řazena mezi
zvláštní způsoby řízení. Do trestního řádu byla zavedena novelou č. 193/2012 Sb., jejíž účinnost
byla stanovena na 1. 9. 2012, jedná se tedy o dosud nejmladší typ odklonu trestního řízení.
Historicky lze pozorovat i dřívější snahy o kodifikaci Dohody, nicméně úspěšný pokus byl až
ten z roku 2012. Zákonodárce tak vzal v potaz doporučení Evropské Unie, jež se dlouhodobě
snaží o zjednodušení trestní spravedlnosti.
Říha se k účelu a podstatě Dohody vyjadřuje následovně: „Podstatou tohoto institutu je
uzavření přijatelné dohody mezi státním zástupcem na jedné straně a obviněným na straně
druhé, za současného zohlednění zájmů poškozeného, o způsobu ukončení trestní věci, přičemž
taková dohoda podléhá schválení soudem ve veřejném zasedání rozsudkem…“47 Jinými slovy
se tedy opět jedná o alternativu možného skončení trestního řízení, které postihuje zájmy
poškozeného ale i obviněného. Nutný je konsenzus zúčastněných stran – jedná se tedy
o konsenzuální typ trestního řízení48. Z výše uvedeného dále vyplývá, že Dohodu musí schválit
46

Srov. § 179g, odst. 1 TŘ
ŘÍHA, Jiří. § 175a [Jednání o dohodě o vině a trestu]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ,
Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr.
Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2257. ISBN 978-80-7400-465-0.
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soud. Schvaluje se zásadně odsuzujícím rozsudkem, jež vysloví vinu a trest. Nedá se říci, že by
se schvalovací proces dal označit za pouhou „formalitu“. Soud není bezvýhradně vázán zněním
dohody a ze zákonem stanovených důvodů může Dohodu neschválit, popřípadě učinit jiná
vhodná opatření tak, aby Dohoda splňovala svůj účel.
Dalším důvodem zavedení Dohody jakožto nového institutu trestního řádu je „snaha
zákonodárce o zrychlení trestního řízení ve věcech, v nichž je to možné s ohledem na shodné
postoje stran (…)“.49
Zákonodárce se zařazením Dohody do trestního řádu inspiroval anglo-americkým
právním systémem (v angličtině Dohoda – Plea of Guilty, Plea Bargaining), ve kterém je
dohoda o vině a trestu velmi využívaným institutem. Z povahy charakteristických a stavebních
prvků anglo-amerického systému je jasné, že Dohodu nebylo možné přijmout bez zásahů
a úprav, jež by ji učinily použitelnou pro potřeby kontinentálního právního systému. I jiné země
kontinentálního právního systému využívají institutu Dohody, jsou jimi například sousední
Slovensko, Německo, Polsko anebo vzdálenější Španělsko či Itálie. (Podrobněji se
zahraničními právními úpravami Dohody budu věnovat v jedné z kapitol níže.)
Jelínek se ve své učebnici k institutu Dohody vyjadřuje skeptičtěji. Dle jeho názoru
legislativní zkratka „dohoda o vině a trestu“ zcela neodpovídá realitě a namísto toho by měl
být použit název „dohoda o prohlášení viny a přijetí trestu“50 nebo „dohoda o vině, trestu,
náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení“51.
Ke stejnému závěru dochází i Šabata s Růžičkou52, kteří taktéž pro Dohodu používají
název „dohoda o prohlášení viny a přijetí trestu“, přičemž upozorňují na to, že zákonodárce
nicméně přijal legislativní zkratku „dohoda o vině a trestu“ tak, jak ji známe dodnes.
Oproti tomu Procházková považuje název institutu „dohoda o vině a trestu“ za výstižný,
„neboť vina a trest jsou podstatnou náležitostí dohody“53. K odškodnění a uložení ochranného
opatření podle ní ne vždy musí dojít, avšak vina je podle Procházkové shledána vždy a téže lze
konstatovat i o ukládání trestu.
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Samotnému schválení Dohody dle anglo-americké tradice předchází tzv. dohodovací
řízení. To spočívá v doznání viny obviněného ve výměnném poměru za snížení trestu.
Dohodovací řízení ale tak, jak ho zná anglo-americký právní systém, nelze hledat v českém
právním řádu. České pojetí dohodovacího řízení se liší. První odlišnost lze spatřovat v „doznání
obviněného“. Doznání totiž v souvislosti s Dohodou český trestní řád nezná. Namísto toho
používá pojem „prohlášení o spáchání skutku“ podobně jako u narovnání. „doznání“ a
„prohlášení o spáchání skutku“ tedy nelze ztotožňovat, jelikož „obviněný se podle české právní
úpravy nemusí obávat, že by se jeho prohlášení mohlo obrátit proti němu, protože nedojde-li z
jakéhokoliv důvodu ke sjednání dohody o vině a trestu, k prohlášení viny učiněné obviněným se
v dalším řízení nepřihlíží.“54 Prohlášení o spáchání skutku je též problematické ve smyslu své
věrohodnosti. Obviněný tak může stát nad pomyslnou propastí pravdomluvnosti a mystifikace
a jeho rozhodnutí o tom, kterou z „variant“ zvolí, může stát na výhodnosti konkrétní situace,
tedy doznání a potenciální uložení mírnějšího trestu či odepření doznání a potenciálně hrozícím
vyšším trestu. Doznání může být v rámci obou variant pravdivé i nepravdivé opět v závislosti
na konkrétní situaci. Nelze tedy mít za to, že doznání (správně prohlášení o spáchání skutku) je
„„korunou“ nebo „královnou“ důkazů.“55
Obecně je přípustné Dohodu sjednat ve dvou stádiích trestního řízení:
i.

v přípravném řízení za účasti státního zástupce, poškozeného (popřípadě jeho
zmocněnce), obviněného a jeho obhájce; nebo

ii.

v rámci předběžného projednání obžaloby.

Důležitou podmínkou je nutná obhajoba obviněného, bez které nelze proces sjednávání
Dohody vůbec zahájit.
Zásadně o Dohodě nelze jednat v rámci hlavního líčení. Tato skutečnost odkazuje na
alternativní povahu možnosti skončení trestního řízení jakožto znaku odklonů obecně.
K absenci projednání věci v hlavním líčení lze nicméně poznamenat, že pokud by zákonodárce
tuto možnost připustil, tak by „některé zásady trestního řízení, jako je zásada bezprostřednosti,
veřejnosti, ústnosti, zůstaly zachovány ve své celistvosti“56 a dohoda by nemusela být
předmětem mnohých sporů právních teoretiků z důvodu prolomování esenciálních zásad
trestního procesu.
54
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Z povahy věci také nelze uvažovat o tom, že by se v rámci procesu sjednávání Dohody
mělo jednat o „jiné vyřízení věci“. Dohoda má totiž po svém schválení povahu odsuzujícího
rozsudku.57

2.7.1. Formální a materiální náležitosti dohody o vině a trestu
Dohoda o vině a trestu má stejně jako každý jiný právní institut své formální a materiální
náležitosti dané zákonem. Byť praxe uzavírání Dohod není v poměrech České republiky
nikterak široká, zákonodárce jasně stanovuje, jaké náležitosti musí Dohoda splňovat. Podle
svého obsahu se pak tyto náležitosti dělí na ryze formální požadavky taxativně vyčtěné
v relevantních ustanovení trestního řádu a materiální, jež stanovují meze přípustnosti procesu
sjednání.

(a)

Formální náležitosti
Za formální náležitosti lze označit takové zákonné požadavky, které kladou důraz

zejména na strukturu a samotnou podobu Dohody. Jsou vyjádřeny v ustanovení § 175a odst. 6
trestního řádu. Dohoda po formální stránce musí obsahovat:
i.

označení zúčastněných subjektů, tedy státního zástupce, obviněného a
poškozeného (byl-li přítomen procesu sjednávání a souhlasí-li se způsobem
náhrady škody, majetkového vypořádání či vydáním bezdůvodného obohaceni);

ii.

datum a místo sepsání Dohody;

iii.

popis skutku, pro který je obviněný stíhán společně s popisem rozhodných
skutkových okolností, tak aby stíhaný skutek nemohl být zaměněn s jiným
skutkem;

iv.

označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován a jeho přesné označení;

v.

dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby (dále
v případech stanovených zákonem náhradní trest, upuštění od potrestání, rozsah
přiměřených omezení a povinností);

vi.

rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení;

vii.
57

ochranné opatření, bylo-li dohodnuto; a
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viii.

podpisy státního zástupce, obviněného, obhájce a poškozeného za předpokladu
souhlasu s formou vypořádání náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání
bezdůvodného obohacení.

K bodu vi) výše lze poznamenat, že může být předmětem jisté nespravedlnosti
s ohledem na sociální nerovnost pachatelů. Movitějšímu pachateli se bude způsobená škoda
snadněji nahrazovat, případně snadněji vykonávat peněžitý trest. Podle Procházkové totiž
„schopnost odčinit vzniklou škodu ovlivní podstatně sjednávání druhu a výše trestu ve prospěch
toho z obviněných, který je připraven k finanční úhradě škody.“58 Podobně pak v případě
movitého pachatele může uložení peněžitého trestu

„vyvolat

pocit beztrestnosti,

nepostižitelnosti“59. Procházková pak upozorňuje zejména na skutečnost, že zákon při uzavírání
dohody o vině a trestu neukládá povinnost stanovení denních sazeb u peněžitého trestu60.

(b)

Materiální náležitosti
Materiální náležitosti či znaky Dohody jsou předestřeny taktéž v ustanovení § 175a

trestního řádu. Zatímco odstavec šestý taxativně stanovuje formální podmínky a samotnou
strukturu

Dohody,

odstavce

jemu

předcházející

určují

materiální

mantinely

její

aplikovatelnosti. Materiální mantinely aplikovatelnosti lze chápat jako jakési kautele
naznačující, kdy a za jaké situace lze ke sjednání Dohody vůbec přistoupit.
Napříč ustanovením § 175a trestního řádu lze nalézt následující materiální podmínky
možnosti využití institutu Dohody:
i.

výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se daný skutek stal;

ii.

skutek je trestným činem;

iii.

obviněný tento skutek prokazatelně spáchal; a

iv.

obviněný prohlásí, že skutek, pro který je stíhán, spáchal a nejsou důvodné
pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení.

Téže ustanovení ovšem stanovuje i další podmínky, které sice nelze řadit mezi formální
či materiální požadavky, nicméně přesto je třeba se s nimi vypořádat. Mezi takové podmínky
řadíme následující skutečnosti:
v.

státní zástupce musí při sjednávání Dohody dbát na zájmy poškozeného;

58
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vi.

pakliže státní zástupce návrh na sjednání dohody považuje za nepřípustný,
vyrozumí o tom obviněného i jeho obhájce;

vii.

státní zástupce k jednání přizve osobu obviněnou, jejího obhájce a poškozeného,
pokud se výslovně nevzdal svých procesních práv;

viii.

státní zástupce je povinen poškozeného informovat o skutečnosti, že nárok na
náhradu škody či nemajetkové újmy v penězích může podat nejpozději při prvním
jednání o Dohodě; a

ix.

státní zástupce musí informovat obviněného o postupu podle § 178 odst. 2
trestního řádu v případě splnění podmínek pro uložení ochranného opatření.

(i)

K bodu iii) a iv) výše
Vzhledem k výše uvedeným zákonným požadavkům na osobu pachatele bych na konci

této podkapitoly ráda odhlédla od ryze právního vnímání materiálních náležitostí dohody o vině
a trestu a blíže se věnovala osobě obviněného resp. pachatele, který tvoří esenciální část procesu
sjednávání dohody o vině a trestu.
Pokud dochází ke sjednání dohody o vině a trestu nezáleží totiž jen na zákonem
požadovaných podmínkách, ale také na osobnosti pachatele. Čírtková61 například rozlišuje pět
typů pachatelů, se kterými se lze napříč kriminálním spektrem setkat. Tito poté různým
způsobem reagují na proces sjednávání.
Obecně se lze setkat se socializovaným, neurotickým, psychopatickým, mentálně
nedostačivým a psychotickým typem pachatelovy osobnosti. Níže stručně popíši každý
osobnostní typ a důvody, proč je či není dle mého názoru vhodné v daném případě ke sjednání
dohody o vině a trestu přistoupit.
Socializovaného pachatele lze popsat jako jedince, jehož vyznávané hodnoty se nebudou
příliš lišit od běžného jedince (nedelikventa). Deliktní jednání lze v jeho případě vnímat spíše
jako exces. Socializovaný typ nebere páchání trestné činnosti jako normu, a proto bude dohodu
o vině a trestu považovat za dostatečný trest a zároveň pro něj bude taková Dohoda představovat
dostatečný postih. Pro uvedený typ pachatele je podle mého názoru Dohoda nebo jakákoliv jiná
forma odklonu ideálním postihem, jelikož šance na nápravu socializovaného pachatele je
vysoká.
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Neurotický typ je oproti socializovanému pachateli jedinec, který je vláčen svou emoční
nestabilitou, častými změnami nálad a s tím souvisejícím chováním. Typicky se tedy bude
jednat o pachatele jednajícího impulzivně. V takovém případě lze taktéž k Dohodě přistoupit,
avšak přichází v úvahu posuzování pachatelova jednání z psychologického či psychiatrického
hlediska s ohledem na nestabilitu jeho emočních projevů. Nestabilitu emočních projevů ovšem
ve nelze ztotožňovat s duševními poruchami, které lze pozorovat o jiných typů pachatelů (viz
níže).
Mentálně nedostačivý typ je typ pachatele, který vzhledem ke své mentální nevyzrálosti,
a tedy i jisté míry sociální nezralosti, nebude pravděpodobně schopen samostatně posoudit, zda
je pro něj institut dohody o vině a trestu vhodný či vůbec posoudit, co takový procesní institut
představuje. S ohledem na výše uvedené dle mého soudu nepřipadá v úvahu aplikace tohoto
typu odklonu.
Psychopatický pachatel představuje nebezpečnou osobu trpící psychologickou
odchylkou nikoliv však poruchou. Je pravděpodobné, že takový pachatel bude přemýšlet velmi
vypočítavě až lstivě. V mnohých případech u pachatele taktéž absentuje pocit viny či upřímná
lítost a snaha po nápravě. V uvedeném případě lze dle mého soudu jen těžko přistoupit ke
sjednání dohody o vině a trestu, i přesto že takový pachatel bude velmi pravděpodobně o její
sjednání usilovat.
Posledním z uvedených typů je pak pachatel psychotický. Psychotik je ve vší obecnosti
osoba trpící těžkou duševní poruchou. Z logiky věci je tedy zřejmé, že u takového delikventa
nelze uvažovat o použití této formy odklonu s ohledem na fakt, že v rámci trestního řízení bude
s vysokou pravděpodobností přistoupeno k psychiatrickým posudkům a následnému uložení
některého z ochranných opatření jakými může být například některá z forem ochranného léčení
či ve velmi závažných případech zabezpečovací detence.
Z výše uvedeného exkurzu lze shrnout, že by soud při schvalování dohody o vině a trestu
neměl přihlížet pouze ke skutkovým okolnostem případu, ale také k osobě pachatele a jeho
mentálnímu stavu, aby se předcházelo případům, kdy se uložený trest mine účinkem a nenaplní
účel trestního řízení.

2.7.2. Racionalizace trestní justice
Racionalizace trestní justice a s tím spojená problematika si jistě zaslouží samostatný
prostor pro projednání. Problém racionalizace trestní justice je totiž nanejvýš aktuální a to
vzhledem k nepřiměřeně vysokému nápadu trestních případů na orgány činné v trestním řízení.
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I proto veškeré snahy o inovaci trestního procesu směřují k řešení tohoto problému. Vyjma
procesněprávního aspektu je důležité zaměřit se i na hmotněprávní aspekt, který nelze
opomenout, jelikož bez hmotněprávního základu trestní odpovědnosti, nemůže existovat trestní
proces. S množícími se novelizacemi právní úpravy trestní odpovědnosti ovšem narůstá i počet
případů, na které dopadá působnost trestních zákonů a i to je jeden z důvodů, proč je česká
trestní justice tolik přetížena. S ohledem na výše uvedené lze polemizovat nad tím, zda
v takovém případě můžeme hovořit o bezvýjimečném dodržování základní zásady trestního
práva – zásady subsidiarity trestní represe.
Vyjma ryze procesních inovativních postupů lze jako jistý posun spatřovat
i v administrativně-technických prostředcích, které mají za úkol napomoci zejména soudům
a státním zastupitelstvím při jejich činnosti.62 Mezi tyto prostředky lze řadit IT systémy sloužící
k podpoře spisoven soudů či orgánů činných v trestním řízení v rámci evidence jejich činnosti
jako takové.
Na problematiku racionalizace trestní justice také navazuje pojem tzv. restorativní
justice, do jejíchž snah lze zařadit i odklony v trestním řízení. Odklony tak mají primárně za
úkol efektivně zjednat nápravu. To vše na základě alespoň částečného konsenzu. Aplikaci
odklonů má „z pravidla přecházet proces mediace, při němž se výrazným způsobem zvyšuje
šance, že dojde k urovnání konfliktního stavu mezi pachatelem trestného činu a poškozeným.“63
Odklony jsou ale jako instituty českého trestního procesu nejčastěji používány jako
prostředek k urychlení vyřízení věci a snížení enormního počtu vyřizovaných případů.
Například v roce 2018 v rámci přípravného řízení napadlo na česká okresní státní zastupitelství
celkem 331 882 případů.64 Odklony by ale ze své podstaty měly sloužit zejména jako prostředky
restorativní justice a ne jako samoúčelné instituty odbourávající vysoký počet trestních věcí
čekajících na vyřízení.
Podle

Ščerby

ale

problematika

racionalizace

trestního

procesu

zahrnuje

i tzv. soukromožalobní delikty65, u nichž v taxativně stanovených případech lze nad žalobou
uvažovat pouze s explicitním svolením poškozeného.66 Z podstaty věci jde tedy o převahu
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ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 13. ISBN 978-80-87576-30-4.
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ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 14. ISBN 978-80-87576-30-4.
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Nápad a vyřizování všeobecné agendy OSZ, dostupné online z:
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=400&d=35116
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ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 17. ISBN 978-80-87576-30-4.
66
Srov. § 163 odst. 1 TŘ
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soukromoprávního zájmu nad veřejnoprávním s velmi zřetelným oslabením vlivu státu nad
vynucováním práva.

2.7.3. Dohoda o vině a trestu odklonem v trestním řízení – ano nebo ne?
Dohoda je ze své podstaty poměrně složitý institut na pochopení systematiky a zejména
toho, kam jej řadit. Ve slovenské odborné literatuře obecně převládá názor, že Dohoda je
jednoznačně jedním z odklonů v trestním řízení.67
V českém prostředí nicméně jednotný názorový proud nepřevládá. Podle Ščerby
Dohodu mezi odklony řadit nelze, jelikož sama o sobě není spojena se zastavením trestního
stíhání, ba naopak je schvalována odsuzujícím rozsudkem, který je znakem řádného trestního
procesu s hlavním líčením.68 V Jelínkově učebnici69 lze ovšem Dohodu nelézt systematicky
zařazenou mezi odklony v trestním řízení. Může za to jejím povaha alternativního skončení
věci jinak než po řádném hlavním líčení. Podobný názor na věc zastává i Nejvyšší státní
zastupitelství, které se taktéž přiklání k Dohodě jako formě odklonu.70
De lege ferenda se lze přiklánět k tomu, že Dohoda patří mezi odklony v trestním řízení
a to s ohledem na to, že je schvalována zásadně mimo hlavní líčení. V takovém případě tedy
nelze uvažovat o standardním trestním řízení, a to i přesto, že je schvalována odsuzujícím
rozsudkem.
V návaznosti na to je třeba upozornit, že dohoda o vině a trestu plně nahrazuje obžalobu,
jelikož státní zástupce je oprávněn ji sjednat již v přípravném řízení.71 I proto lze mít důvodně
za to, že dohoda o vině a trestu je právoplatnou formou odklonů v trestním řízení.

2.8. Odstoupení od trestního stíhání
Posledním ze jmenovaných je institut odklonu používaný výhradě v řízení vě věcech
mladistvých, proto jej také upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanoveních

67

KLÁTIK, Jan.: Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania – Monografia; Banská Bystrica, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 2010.
68
ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 19. ISBN 978-80-87576-30-4.
69
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 3. 2018. 5. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3.
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Odklony v trestním řízení. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni
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ŠABATA, Karel a Miroslav RŮŽIČKA. Dohoda o vině a trestu de lege ferenda v České republice a možnosti
využití slovenské právní úpravy. Státní zastupitelství. 2009, 7.(6), 6-14. ISSN 1214-3758.
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§ 70 a 71. I tento institut má jasně stanovené podmínky, byť jen ve dvou ustanoveních. Základní
podmínkou je, že se musí jednat o provinění, za jehož spáchání zákon stanoví horní hranici
nepřevyšující tři léta. Sotolář dále uvádí, že k tomuto alternativnímu ukončení trestního řízení
může dojít za předpokladu, že vztahy mezi obviněným a poškozeným byly již narovnány jiným
způsobem: „např. stanovením určitého výchovného omezení, vyslovením napomenutí s
výstrahou nebo uložením povinnosti dodržet závazek, který na sebe mladistvý převzal“.72
Nepochybně důležitým prvkem je také dosažení účelu trestního stíhání, jež je stanoven
zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, a to konkrétně ustanoveními § 1 odst. 3
a § 3 odst. 4. Dalším znakem je fakultativnost odklonu. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
neobsahuje žádné ustanovení, které by obligatorně stanovovalo podmínky, kdy by odstoupení
od trestního stíhání ze zákona muselo být uplatněno. Záleží vždy na úvaze soudu, zda tuto
možnost využije či nikoliv samozřejmě za předpokladu splnění zákonných podmínek.
Fakultativnost je ovšem vyjádřena i prostřednictvím práva na spravedlivý proces,
jelikož: „Mladistvému totiž toto řešení nelze nikdy vnutit, a to ani v případě, že je příslušné
orgány činné podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže považují za nejvhodnější a pro
mladistvého za nejpříznivější.“ 73
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SOTOLÁŘ, Alexander. § 70 [Podmínky]. In: ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexander,
HRUŠÁKOVÁ, Milana, ŠÁMALOVÁ, Milada. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3.vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s. 570. ISBN 978-80-7400-350-9.
SOTOLÁŘ, Alexander. § 70 [Podmínky]. In: ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexander,
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3. Role státního zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu
Jak je opakovaně uváděno napříč tímto textem, státní zástupce hraje při procesu
sjednávání dohody o vině a trestu bezesporu hlavní roli. Státní zástupce je totiž ten, který
navrhuje druh a výši trestu a také je to právě on, který sjednanou Dohodu předkládá soudu ke
schválení. Státní zástupce také jedná s osobou obviněnou a na základě jimi dosaženého
konsenzu následně dochází k sepsání návrhu dohody o vině a trestu. Z výše uvedeného nástinu
úkonů prováděných státním zástupcem lze poměrně snadno zaznamenat nárůst a zvýšení
pravomocí vložených do jeho rukou. Státní zástupce musí zejména plnit roli veřejného žalobce
a chránit veřejný zájem. Také zodpovídá za zákonnost Dohody ve smyslu splnění zákonných
předpokladů toho, aby vůbec dohoda o vině a trestu mohla být sjednána.
Na druhé straně lze také nalézt tvrzení, že role státního zástupce se v jistém směru může
i oslabit. Je to zejména s ohledem na fakt, že státní zástupce musí jednat s obviněným
a dosáhnout s ním konsenzu. Tím se oslabuje jeho role jako dominus litis. Podobně je poměrně
obtížně představitelné to, že státní zástupce jako osoba hájící stát a právo, má v popisu práce
vyjednávat o vině a trestu.74
V následujících odstavcích se budu podrobněji zabývat některými esenciálními
povinnosti státního zástupce jakožto orgánu činného v trestním řízení v procesu sjednávání
dohody o vině a trestu.
Ščerba75 rozlišuje několik oblastí, ve kterých státní zástupce zastává hlavní roli. Žalobce
tak lze sledovat zejména při těchto úkonech:

3.1. Prohlášení obviněného o spáchání skutku
Prohlášení obviněného o spáchání skutku je základní podmínkou a předpokladem
vyžadovaným českým trestním řádem při procesu sjednávání dohody o vině a trestu. 76 Aby
k tomuto úkonu mohlo být vůbec přistoupeno, musí obviněný nejprve prohlásit svou vinu.77
Prohlášení obviněného o spáchání skutku lze ovšem učinit až v okamžiku, kdy je spolehlivě
zjištěn skutkový stav věci a nepanují žádné pochybnosti o tom, že obviněný skutek skutečně
spáchal. Jak již bylo uvedeno výše, spolehlivé zjištění skutkového stavu společně se souhlasem
74
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75
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obviněného je předpokladem pro aplikaci ostatních odklonů v trestním řízení tedy pro situaci,
kdy je přistoupeno k vyřešení trestní věci bez projednání v hlavním líčení.
Výhodou prohlášení obviněného o spáchání skutku je i to, že v okamžiku, kdy by
nedošlo ke sjednání dohody o vině a trestu, nemůže být k učiněnému prohlášení přihlédnuto
v rámci dalších fází trestního řízení.78
Vzhledem k tomu, že dohoda o vině a trestu stále ještě v poměrech českého práva
nemůže být sjednávána pro účely zvlášť závažných zločinů, ani prohlášení obviněného
o spáchání skutku není příliš časté.

3.2. Objektivní zjištění skutkového stavu věci
Objektivní zjištění skutkového stavu úzce souvisí s prohlášením viny obviněného.
Pokud totiž obviněný prohlásí vinu, nastupuje státní zástupce, jehož úkolem je dohlédnout na
náležité zjištění skutkového stavu věci tak, aby nebylo pochybností o tom, že obviněný skutek
spáchal. „Pouze odpovědné plnění této úlohy může prokázat nesprávnost skepse kritiků institutu
dohody o vině a trestu, kteří se na základě zkušeností z aplikace tohoto institutu v zahraničí
obávají, že důsledný přezkum pravdivosti doznání obviněného je spíše „zbožným přáním
zákonodárce““.79
Výše uvedené je ovšem v rozporu se dříve zmíněnými principy odklonů trestního řízení
a s tím souvisejícím principem zjednodušeného dokazování. Podle Ščerby80 by prokázání
skutkového stavu věci mělo být provedeno v takové kvalitě, v jaké je státní zástupce oprávněn
podat obžalobu při řádném trestním procesu.

3.3. Vyloučení možnosti sjednat dohodu o vině a trestu
Český trestní řád rozeznává tři případy, ve kterých dohoda o vině a trestu nemůže být
sjednána. Prvním a zřejmě nejvýraznějším z nich je případ zvlášť závažných zločinů.81 Druhým
je řízení proti uprchlému82 a třetí je řízení proti mladistvému83. Důvodem pro takové omezení,
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které je v komparaci s ostatními státy skutečně široké, je fakt, že dohoda o vině a trestu
zásadním způsobem popírá některé zásadní principy trestního procesu, zejména pak zásadu
materiální pravdy. Jak bylo uvedeno výše, dokazování se při sjednávání Dohody sice koná,
avšak zdaleka ne v takovém rozsahu jako při konání hlavního líčení. Právě k omezenému
rozsahu dokazování se vyjadřuje i Chmelík84, který tuto skutečnost považuje za výjimku ze
zásady ústnosti trestního řízení. Kalvodová s Hrušákovou85 Chmelíkovo tvrzení dále rozvádí
ve vztahu ke svědkům, když tvrdí, že: „nelze hovořit o výjimce ze zásady ústnosti vůči
svědkům“86. Důkaz výslechem svědka se totiž u procesu sjednávání dohody o vině a trestu
vůbec neprovádí. Ve vztahu k obviněnému lze konstatovat, že tento je požádán o vyjádření
k návrhu dohody o vině a trestu a následně dotázán soudem, zda návrhu rozumí. Ani v tomto
případě se tedy nejedná o běžný výslech. Zřejmě i proto česká legislativa bere na tento fakt
ohled a nedovoluje sjednání dohody o vině a trestu v případech zvlášť závažných zločinů.
Podle Ščerby87 se ale omezení aplikovatelnosti Dohody pouze na přečiny míjí účinkem.
Pokud je možné Dohodu sjednat pouze pro trestné činy, jejichž horní hranice nepřevyšuje pět
let, má soud potažmo státní zástupce možnost využít i jiné odklony v trestním řízení, které jsou
často daleko efektivnější a rychlejší. Typickým příkladem je trestní příkaz. V podobném duchu
se vyjadřuje i Král88, který tvrdí, že s ohledem na charakter projednávaných trestných činů bude
obliba institutu Dohody minimální, jelikož se bude řadit mezi jiné zvláštní způsoby řízení, a
tedy bude i velmi pracovně náročná. Zároveň bude podle Krále situaci komplikovat i požadavek
nutné obhajoby. Obdobný názor zastávají i Brňáková s Korbelem89, kteří uvádí, že takové
omezení je neúčelné vzhledem k tomu, že trestání relevantních trestných činů bude pak
pravděpodobně končit jinými formami odklonů, které představují rychlejší a méně náročné
varianty řešení.
Důvody vyloučení možnosti sjednání Dohody v řízení proti uprchlému a mladistvému
jsou zřejmé. Pokud pachatel, tedy obviněný, uprchá je nasnadě, že trestní odpovědnost odmítá
84
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a tedy ani není možné, aby učinil prohlášení o své vině. Mladistvý je pak osoba mladší osmnácti
let, jejíž rozumová a mravní vyspělost jen těžko může dosahovat takové kvality, aby byla s to
samostatně posoudit důsledky prohlášení své viny. Z dikce zákona o soudnictví ve věcech
mládeže ovšem vyplývá, že dohodu o vině a trestu nelze sjednat v okamžiku, kdy mladiství
nedosáhl osmnácti let věku. Lze tedy uvažovat o situaci, při které by obviněný, jenž spáchal
skutek jako mladiství, dosáhl osmnácti let a státní zástupce by následně přistoupil k dohodě
o vině a trestu.

3.4. Proces sjednávání dohody o vině a trestu
I přesto že má být dohoda o vině a trestu prostředkem zefektivnění české justice,
neobešla se bez formalit, jejichž dodržení zákon bezpodmínečně vyžaduje. Jednou z nich je
nutná obhajoba osoby obviněné. Obviněný si tak obhájce sám zvolí, anebo mu ho soud přidělí.
Dále je potřeba se vypořádat s poškozeným. Toho je soud povinen informovat o skutečnosti, že
se může připojit se svým nárokem. Státní zástupce je také povinen dbát zájmů poškozeného
a poškozený má také právo se vyjádřit k uplatňované náhradě škody, nemajetkové újmě
vyjádřené v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení.
Trestní proces lze rozdělit do dvou stádií. Prvním z nich je přípravné řízení a druhé je
samotné řízení před soudem, ve kterém má dojít k rozhodnutí. Obecně je přitom přípravné
řízení vnímáno, ostatně již podlé svého názvu, jako stádium přípravy podkladů pro nadcházející
soudní proces – tedy hlavní líčení. Při procesu sjednávání Dohody se ovšem státní zástupce
a obviněný musí dohodnout na něčem, co ještě nebylo řádně vyšetřeno ani prokázáno a s tím
pak následně předstoupí před soud. Zcela se tedy vytrácí smysl přípravného řízení.

3.5. Obsah dohody o vině a trestu
V této fázi procesu lze nejzřetelněji zaznamenat důležitost role státního zástupce. Státní
zástupce totiž v rámci dohodovacího řízení sjednává s obviněným výši a druh trestu s ohledem
na povahu spáchaného skutku. Formální obsah Dohody jsem již detailně popsala v kapitole 2.7.
výše, nicméně není od věci zopakovat si její stavební prvky. Podle § 175a odst. 6 trestního řádu
se jedná o tyto skutečnosti:
i.

označení

zúčastněných

subjektů,

tedy

státního

zástupce,

obviněného

a poškozeného (byl-li přítomen procesu sjednávání a souhlasí-li se způsobem
náhrady škody, majetkového vypořádání či vydáním bezdůvodného obohaceni);
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ii.

datum a místo sepsání Dohody;

iii.

popis skutku, pro který je obviněný stíhán společně s popisem rozhodných
skutkových okolností, tak aby stíhaný skutek nemohl být zaměněn s jiným
skutkem;

iv.

označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován a jeho přesné označení;

v.

dohodnutý druh, výměra a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby (dále
v případech stanovených zákonem náhradní trest, upuštění od potrestání, rozsah
přiměřených omezení a povinností);

vi.

rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení;

vii.

ochranné opatření, bylo-li dohodnuto; a

viii.

podpisy státního zástupce, obviněného, obhájce a poškozeného za předpokladu
souhlasu s formou vypořádání náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání
bezdůvodného obohacení.

Při výměře trestu pak státní zástupce může navrhnout uložení souhrnného ale i úhrnného
trestu a zároveň je povinen zohlednit povahu a závažnost trestu.90

3.6. Postup po uzavření dohody o vině a trestu
Jakmile obviněný a státní zástupce dojdou konsenzu, je Dohoda způsobilá zamířit před
soud tak, aby následně došlo k jejímu schválení. Skutečnost, že k samotné dohodě obou
zúčastněných subjektů došlo, ovšem sama o sobě neznamená, že již nemůže být vzata zpět.
Státní zástupce má možnost od Dohody odstoupit, pokud se objeví nové skutečnosti podstatné
pro právní posouzení věci. Ani obviněný není ochuzen o možnost odstoupit od Dohody. Jeho
právo na odstoupení sice není explicitně vyjádřeno v trestním řádu, nicméně „opačný závěr by
byl popřením základního požadavku na svobodné rozhodování obviněného o vyřízení jeho věci
a projednání před soudem.“91 Možnost odstoupení od dohody o vině a trestu stran obviněného
judikoval také Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 1860/1992, ze kterého vyplývá, že
odstoupení od dohody o vině a trestu obviněným je možné až do doby, než se ve veřejném
zasedání soud odebere k závěrečné poradě k rozhodnutí o návrhu státního zástupce na schválení

90

Srov. § 39 TZ
ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 32. ISBN 978-80-87576-30-4.
92
I. ÚS 1860/19 ze dne 4. února 2020
91
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dohody o vině a trestu. Uvedené tvrzení Ústavního soudu tedy potvrzuje skutečnost, že od
Dohody lze odstoupit i přes absenci explicitního vyjádření tohoto procesního postupu v zákoně.
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4. Role obhájce v procesu sjednávání dohody o vině a trestu
Již jsme si popsali důležitost osoby státního zástupce jako subjektu sjednávání dohody
o vině a trestu. Nejen státní zástupce ale zastává důležitou roli v tomto procesu. Nyní je potřeba
se zaměřit i na druhou stranu pomyslné „mince“ a věnovat se osobám obhájců, které
z dohodovacího procesu nelze vynechat. Obhájce má ze své podstaty hájit zájmy obviněného
a pokud jeho úlohu vztáhneme konkrétně k dohodovacímu procesu, pak je úkolem obhájce
obviněnému (resp. klientovi) vyjednat co možná nejvýhodnější podmínky dohody o vině
a trestu.

4.1. Nutná obhajoba
Již výše bylo řečeno, že v rámci dohodovacího procesu se aplikuje § 36 trestního řádu,
který stanoví podmínky nutné obhajoby. Nutná obhajoba je obecně stanovena pro případy,
v nichž nelze očekávat, že by se pachatel (obviněný, potažmo obžalovaný), jako osoba práva
neznalá, dokázal svépomocí dostatečným způsobem obhajovat. Obhajoba je v daném případě
skutečně důležitá, jelikož dochází k „oslabení procesních práv obviněného, který by si měl být
vědom všech následků s tím spojených“93. V podobném smyslu se vyjadřuje i Vantuch94, když
tvrdí, že přítomnost obhájce obviněného v procesu sjednávání dohody o vině a trestu je
nanejvýše důležitá, jelikož sám obviněný si nemusí být vědom některých skutečností a také
mnohdy nemusí zvládnout adekvátně zareagovat. I proto je v zákonem95 stanovených případech
obviněnému ustanoven obhájce96, pakliže si nezvolí97 obhájce sám.
Trestní řád pak explicitně stanovuje podmínku nutné obhajoby v procesu sjednávání
dohody o vině a trestu v § 36 odst. 1 písm. d). Toto ustanovení také ukládá, že obviněný musí
mít svého obhájce již ve fázi přípravného řízení. § 36b trestního řádu dále stanoví podmínky
možnosti vzdání se práva na nutnou obhajobu. V případě sjednání dohody o vině a trestu je
ovšem možnost vzdání se práva na nutnou obhajobu obviněnému zapovězena.
Zajímavým prvkem české právní úpravy dohody o vině a trestu je diskreční pravomoc
státní zástupce rozhodnout o tom, zda k procesu sjednání Dohody přistoupí či nikoliv. Záleží

93

ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 35. ISBN 978-80-87576-30-4.
94
VANTUCH, Pavel. Nový návrh na dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním
zástupcem. Trestní právo. 2011, č. 9, s. 7. ISSN 1211-2860.
95
Srov. § 36 TŘ
96
Srov. § 38 TŘ
97
Srov. § 37 TŘ
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pouze na jeho vlastním názoru, a pokud se rozhodne, že Dohodu sjednat nechce, nemá
obžalovaný žádnou možnost přezkumu jeho rozhodnutí. Na jedné straně lze tuto pravomoc
vloženou do rukou státního zástupce vnímat až téměř jako libovůli. Na straně druhé je ale
potřeba si uvědomit, že právě diskreční pravomoc státního zástupce reprezentuje samotnou ideu
odklonů v trestním řízení – tedy odlehčení přehlcenosti soudů.

4.2. Náklady na obhájce
Nutná obhajoba a tedy i přítomnost obhájce při procesu sjednávání dohody o vině
a trestu nutně implikuje s tím spojené náklady stran obviněného. Náklady, které si může
obviněný dovolit vynaložit na svého obhájce, pak rozdělují obviněné na ty movitější, kteří si
mohou dovolit obhájce dle své „gusta“, jež následně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby svého
mandanta kvalifikovaně a v co největší míře úspěšně obhájil, a na ty méně movité či bez
prostředků, kteří si často obhájce podle svého výběru dovolit nemohou, a tak jim nezbývá než
se spokojit s advokátem jim ustanoveným ex offo. Etický kodex98 advokátů ovšem nedovoluje
obhájcům rozlišovat mezi klienty, kteří si jej zvolili a klienty, kterým byli ustanoveni jako ex
offo obhájci. Nicméně je přirozeností člověka rozlišovat a upřednostňovat své preference
a možná i proto se v praxi ex offo obhájci takovým klientům věnuji poněkud méně.
Pokud se přesuneme zpět k právní problematice procesu sjednávání Dohody, měli
bychom se též zaměřit na to, v jaký okamžik se má obhájce procesu sjednávání Dohody
účastnit. Ze zákonné dikce § 36 odst. 1 písm. d) trestního řádu vyplývá, že obviněný musí mít
obhájce již v přípravném řízení při sjednávání dohody o vině a trestu. Podle Ščerby99 tedy není
zcela zřejmé, zda je nutná obhajoba aplikovatelná pro účely přípravného řízení a následného
jednání se státním zástupcem v rámci dohodovacího procesu anebo i na navazující řízení před
soudem.
Ryze praktická poznámka pak tedy může směřovat k tomu, že advokát zastupujíc svého
mandanta v dohodovacím procesu činí pro klienta maximálně dva úkony, což ze své podstaty
není motivující vzhledem k tomu, že v rámci tohoto procesu v podstatě není naděje na jeho
pokračování, jelikož odvolání je až na výjimky nepřípustné. Může se tak stát, že dojde k nárůstu

98

Srov. čl. 6 odst. 2 Usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví
pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex)
„Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, postupuje advokát se stejnou svědomitostí a péčí
jako ve věcech ostatních klientů.“
99
ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 35-36. ISBN 978-80-87576-30-4.
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výdajů na nutnou obhajobu, i když podle Vantucha100 by měl být zohledněna absence
navazujícího odvolacího řízení.

4.3. Nároky poškozeného a účelové přiznání obviněného
Zákonná úprava101 umožňuje poškozenému připojit se svým nárokem do dohodovacího
procesu. Zároveň ale zákon nevylučuje činit jednání související s Dohodou bez jeho přítomnosti
za předpokladu, že byl o úkonech vyrozuměn. V tomto směru se ovšem advokát příliš neuplatní.
Naopak osoba státního žalobce v podstatě funguje jako jakýsi „zástupce“ poškozeného, jež má
za úkol prověřit skutkové okolnosti případu ve prospěch i k tíži obviněného a tím zajistit právo
poškozeného na úhradu jemu způsobených škod.
Stejně jako se zákonodárce příliš hluboce nezabývá poškozeným, blíže se nezabývá ani
potenciálně účelovým přiznáním obviněného. Účelová přiznání vůbec neřeší a obhájce je pak
v pozici, kdy musí ctít zájmy klienta ale zároveň se snažit zajistit jeho kvalifikovanou obranu.
Může se tedy stát, že obviněný prohlásí vinu například proto, že je jednoduše v obavách z toho,
co by se stalo, kdyby tak neučinil. Tento problém se ovšem nedaří vyřešit ani ve státech, v nichž
Dohoda funguje již dlouhá léta, tím méně se nám ho podaří vyřešit v české krajině.

4.4. Odvolání
§ 245 odst. 1 trestního řádu umožňuje podat odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, jímž
se schvaluje sjednaná dohoda o vině a trestu. Z dikce zákona ovšem vyplývá, že takové
odvolání lze podat „pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a
trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl“. Z uvedeného lze tedy dovodit, že samotný
soud nezkoumá, zda rozsudek, který vydal, je v souladu se sjednanou Dohodou, nýbrž
ponechává tuto úlohu obviněnému a jeho obhájci. Komentář102 k předmětnému ustanovení
zároveň uvádí, že: „Ani při zjištění závažných vad řízení předcházejících vyhlášení rozsudku
soudu prvního stupně, porušujících kupříkladu práva obviněného, byť limitovaných
modifikovaným poučením a nutnou obhajobou, není odvolání přípustné a současně nebude

100

VANTUCH, Pavel.:K možnostem sjednání dohody o vině a trestu. Trestní právo. 2012, č. 12, s. 7. ISSN 12112860.
101
Srov. § 175a odst. 2 TŘ
102
ZELENKA, Pavel. § 245 Přípustnost a účinek. In: DRAŠTÍK, Antonín, Jaroslav FENYK aj. Trestní řád:
Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-8-21]. ASPI_ID KO141_1961CZ. Dostupné v Systému
ASPI. ISSN: 2336-517X.
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možné v takovém případě podat dovolání.“ Soud tedy odvolání připustí pouze v okamžiku, kdy
vynesený rozsudek nebude v souladu se samotným textem Dohody předložené ke schválení.
De lege ferenda se tedy můžeme tázat sami sebe a zejména pak zákonodárce, zda je takové
omezení vůbec v souladu se základními zásadami trestního procesu, zejména pak s právem na
spravedlivý proces.
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5. Role soudu v procesu sjednávání dohody o vině a trestu
Při dohodovacím procesu samozřejmě nesmíme zapomínat soud. Soud sice zastává
poměrně pasivní ale o to výraznější roli. Soud je orgánem, který znění dohody o vině a trestu
schválí a zároveň je tedy poslední instancí na cestě k pravomocnému rozsudku a odsouzení
obviněného.
Již několikrát byly zmíněny úkony soudu, které v rámci sjednávání Dohody koná.
Poměrně podrobně jsem se zbývala odvoláním v souvislosti s obhajobou, nyní bych se blíže
zaměřila na úkony, jež provádí před schválením Dohody.

5.1. Předběžné projednání (přezkoumání) obžaloby
Schválení Dohody je až posledním úkonem, který soud faktický může v průběhu
dohodovacího procesu konat. Ještě předtím ovšem lze využít jiný procesní prostředek, kterým
soud disponuje a tím je předběžné projednání obžaloby. Nejen samotná obžaloba může být
předběžně projednána. Ustanovení § 185 an. trestního řádu může být aplikováno i pro potřeby
dohody o vině a trestu. Je to poměrně logické – ne vždy je návrh Dohody sepsán srozumitelně
či věcně správně a úloha soudu tak spočívá v tom, aby na takové nedostatky upozornil.
Konkrétně se k předběžnému projednání Dohody vyjadřuje ustanovení § 314c odst. 2
trestního řádu. v něm se dočteme, že: „Samosoudce návrh na schválení dohody o vině a trestu
předběžně neprojednává, přezkoumá jej však z hledisek uvedených v § 314o a § 314p odst. 1.“
Doslovně vzato, tedy v tomto případě ani nelze hovořit o předběžném „projednání“ Dohody,
nýbrž „přezkoumání“. Dle citovaného ustanovení tedy soud přezkoumává:
i. návrh na schválení Dohody podle jeho obsahu a obsahu spisu;
ii. příslušnost soudu;
iii. zda není dán důvod k postoupení věci podle § 171 odst. 1 trestního řádu; a
iv. zda nejsou dány okolnosti pro zastavení řízení podle § 172 odst. 1 trestního řádu,
přerušení řízení podle § 173 odst. 1 trestního řádu anebo podmíněné zastavení řízení
podle § 307 trestního řádu.
Pokud skutečně dojde k předběžnému přezkoumání Dohody, soud následně učiní
rozhodnutí podle závěru, ke kterému vlivem předběžného přezkoumání došel.
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5.2. Schválení dohody o vině a trestu
Schválení jako úkon je z povahy věci naprosto stěžejním milníkem dohodovacího
procesu. Je to přesně ten úkon, o který usiluje státní zástupce ale i obviněný společně se svým
obhájcem, poškozený nevyjímaje. Schválení Dohody je činěno formou odsuzujícího rozsudku.
Obsahem takového odsuzující rozsudku podle § 314r odst. 4 trestního řádu jsou následující
skutečnosti:
i. výrok o schválení Dohody;
ii. výrok o vině a trestu;
iii. uložené ochranné opatření (pokud takové je); a
iv. výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy vyjádřené v penězích anebo vydání
bezdůvodného obohacení.
Výše uvedené skutečnosti musí být v souladu s návrhem Dohody předloženým ke
schválení. Pokud by mezi textem odsuzujícího rozsudku a návrhem Dohody panoval nesoulad,
nabízí se možnost podání řádného opravného prostředku – odvolání (srov. viz výše).
Důležité je taky připomenout, že soud je zásadně vázán zněním návrhu Dohody, čili
„soud může učinit rozhodnutí pouze v rozsahu odpovídajícím sjednané dohodě o vině
a trestu“103. Stejně tak je soud vázán principem totožnosti skutku podle § 220 odst. 1 trestního
řádu, který stanoví, že „může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu“.
K tomu pak komentář: „Takto vymezeným skutkem je pak vázán také soud při rozhodování
o návrhu na schválení dohody o vině a trestu.“104 Na rozdíl od obžaloby je soud navíc vázán
i právní kvalifikací skutku, nemůže jej tedy následně odlišně kvalifikovat stejně tak i výší
a druhem trestu. Pokud by se soud od znění návrhu odchýlil, poskytnul by tak stranám Dohody
odvolací důvod, a navíc by zcela popřel smysl institutu dohody o vině a trestu.
Jediná oblast, v níž soud může uplatnit své uvážení, je uplatňování nároků poškozeným.
Nárok buď převezme ze znění návrhu Dohody, anebo pokud navržené znění počítá s nárokem
nižším, než poškozený skutečně uplatňoval, „soud tuto část převezme do odsuzujícího
rozsudku, má však zároveň také možnost rozhodnout dle § 314r odst. 4 i o zbývající části

103

104

KURSOVÁ, Jana. § 314r (Rozhodnutí soudu o návrhu na schválení dohody o vině a trestu). In: DRAŠTÍK,
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uplatněného nároku, a to podle § 228, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými
důkazy“105.

5.3. Neschválení dohody o vině a trestu
Stejné ustanovení určující pravidla pro schválení Dohody taktéž ukládá podmínky, za
nichž ke schválení nelze přistoupit.
Soud podle § 314r odst. 2 trestního řádu Dohodu nechválí, jestliže je nesprávná nebo
nepřiměřená vzhledem k:
i. zjištěnému skutkovému stavu;
ii. druhu a výši navrženého trestu;
iii. navrhovanému ochrannému opatření (je-li takové); a
iv. rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy vyjádřené v penězích nebo
vydání bezdůvodného obohacení.
Soud také Dohodu o vině a trestu neschválí, pakliže se dozví o závažném porušení práv
obviněného při procesu sjednávání dohody o vině a trestu.
Pakliže se soud o výše uvedených nedostatcích dozví, nemusí nutně vracet celý proces
do fáze přípravného řízení, nýbrž je oprávněn sdělit své výhrady státnímu zástupci
a obviněnému a odročit tak veřejné zasedání. Státní zástupce a obviněný tak mají možnost
nápravy návrhu jejího znění. Pakliže tak neučiní ve stanovené lhůtě, soud věc usnesením vrátí
do přípravného řízení, proti čemuž lze v rámci procesní obrany podat stížnost s odkladným
účinkem.
V následujících odstavcích se blíže zaměřila na jednotlivé důvody neschválení Dohody.

5.3.1. Nedostatečně zjištěný skutkový stav věci
Tento důvod je jistě nejpodstatnější. Jasně odkazuje na podmínky sjednání Dohody
stanovené § 175a odst. 1 trestního řádu, které praví, že: „Jestliže výsledky vyšetřování
dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal
obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu…“. Pokud tedy
konkrétní případ nesplňuje tuto podmínku, pak nelze uvažovat o schválení Dohody. K tomu
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dále komentář uvádí: „Výsledky vyšetřování musí dostatečně prokazovat závěr, že se skutek stal,
že je trestným činem a že jej spáchal obviněný, a o prohlášení obviněného, že spáchal skutek,
pro který je stíhán, nesmí na základě výsledků přípravného řízení existovat důvodné
pochybnosti.“106 Stejně tak může soud shledat nesoulad v právním posouzení věci.
Podle Ščerby107 ne tento důvod neschválení stěžejní, jelikož právě ohledně skutkového
stavu věci odpůrci Dohody argumentují tím, že se prostřednictvím tohoto institutu v podstatě
„kupčí se spravedlností“. Dále upozorňuje na problematický pojem „nepřiměřenost“.
Nepřiměřenost se tak dle jeho soudu vztahuje až na druhý důvod neschválení dohody, kterým
je nesprávný nebo nepřiměřený druh a výše trestu (detailněji viz níže). Problém také nastává za
situace, kdy zjištěný skutkový stav dle Dohody není v souladu se skutečným skutkovým stavem
případu – v takový moment je soud nicméně vázán tvrzením skutkového stavu a s tím spojenou
právní kvalifikací skutku uvedených v Dohodě. Soudu v tomto případě zásadně nepřísluší
skutek právně překvalifikovat.108
To může vést k otázce, zda i právní kvalifikace skutku je či není předmětem
dohodovacího řízení. V anglo-americkém právním systému právě pomyslné „smlouvání“ o výši
trestu tvoří stěžejní část celého dohodovacího procesu. Oproti tomu například německá právní
úprava o vyjednávání ohledně výše trestu vůbec neuvažuje.
Další

problém

v zákonné

úpravě

neschválení

Dohody

Ščerba109

spatřuje

v „nesprávnosti“ zjištěného skutkového stavu. Dohoda o vině a trestu je totiž již ze své podstaty
institutem, jež má podpořit racionalizaci trestní justice a zefektivnit tak celý trestní proces.
I proto je proces dokazování ve svém rozsahu omezen. Na druhé straně obviněný soudu podává
prohlášení o spáchání skutku, což jistým způsobem vyrovnává deficit v rámci dokazování.
S ohledem na dokazování v dohodovacím procesu Ščerba110 dále odkazuje na podobný
institut, jenž je českému trestnímu řádu znám již od roku 2002111 a to institut tzv. nesporných
skutečností. Prostřednictvím tohoto úkonu lze upustit od dokazování skutečností, které státní
zástupce i obviněný prohlásí za nesporné. „Zmíněnou podobnost ve vztahu k posuzování dohody
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o vině a trestu lze spatřovat v tom, že i možnost upuštění od odkazování nesporných skutečností
představuje jistou výjimku ze zásady materiální pravdy.“112

5.3.2. Nesprávný nebo nepřiměřený druh a výše trestu
V tomto případě se zejména sleduje soulad se zákonem. Navrhovaný druh a výše trestu:
i. musí trestní zákoník připouštět;
ii. nesmí jít nad rámec horní nebo spodní sazby stanovené zákonem;
iii. musí splňovat podmínky ukládání souhrnného, úhrnného nebo společného trestu; a
iv. musí splňovat pravidla ukládání trestů stanovené zákonem.
S nepřiměřeností druhu a výše trestu ovšem nastává komplikace. Dohoda o vině a trestu
totiž ze své podstaty podkopává přiměřenost všech uložených povinností odsouzenému a nelze
tedy očekávat, že obviněný přistoupí na Dohodu, která pro něj bude vyznívat jinak než příznivě.
Vždyť právě proto se Dohoda uzavírá. „Z důvodu nepřiměřenosti dohodnutého trestu by tak
soud měl přistoupit k neschválení takové dohody spíše ve výjimečných případech, když by
sjednaný trest byl zjevně neadekvátní a nebylo by možné jej považovat za spravedlivý.“113
Podobné pravidlo se uplatní i ve vztahu k ochranným opatřením. Navrhované ochranné opatření
musí být zejména v souladu s podmínkami pro jeho ukládání podle trestního zákoníku. Soud se
tak může uchýlit k neschválení Dohody, pokud by takové ochranné opatření bylo zjevně
nepřiměřené s ohledem na konkrétní okolnosti věci.
Při ukládání trestu je soud vázán obecnými zásadami ukládání trestů stanovených
trestním zákoníkem v § 39 an. Ani zjednodušené řízení o schválení dohody o vině a trestu soud
nezbavuje jeho povinnosti ukládat trest pouze podle zákona. Soud tak musí přihlédnout:
i.

k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu;

ii.

k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho
dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy;

iii.

k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit
jiné škodlivé následky činu;

iv.

pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným
způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve
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spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké
skupiny; a
v.

k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

Nelze také opomenout polehčující a přitěžující okolnosti114. I přesto, že je soudu při
schvalování Dohody již předložen navrhovaný trest, musí zvážit, zda je takový trest přiměřený
a nelze-li naopak uvažovat o zmírnění či zpřísnění takového trestu. Na druhou stranu i státní
zástupce, jakožto osoba požívající značné důležitosti v procesu sjednávání Dohody, by měl brát
ohled na to, že by ve stejných či skutkově podobných případech měl postupovat stejně, a to
v souladu se zásadou legitimního očekávání.
Ščerba115 dále polemizuje nad tím, zda v okamžiku, kdy státní zástupce nebude
respektovat zákonný účel trestu a navrhne tak zjevně nepřiměřený trest, bude soud skutečně
postupovat tak, že navrhovanou Dohodu odmítne? Opět odkazuje na novelu trestního řádu
z roku 2002116, která novelizovala i institut trestního příkazu a statisticky tak zvýšila počet
ukládaných nepodmíněných trestů, z čehož lze vypozorovat, že soudci tak dali přednost
rychlosti řízení před zdlouhavým hlavním líčením.
Ze statistiky117 za rok 2018 lze vypozorovat, že se řízení na prvním stupni trestní justice
posunulo z průměrně trvajícího řízení čítající 261 dní na 202 dní (viz graf níže). Pokud se
zaměříme na rok 2012, kdy byla do českého trestního řádu zavedena dohoda o vině a trestu,
dostáváme se na 199 dní, což je statisticky čtvrtá nejnižší hodnota za uvedených deset let.
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Graf 1 – Délka trestního řízení v letech 2008 – 2018 v kalendářních dnech
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Tuto hodnotu nejspíše ale nelze přičítat zavedení samotné dohody, jelikož statisticky118
v ten samý rok bylo v rámci trestněprávní agendy vyřízeno „pouhých“ 98 384 případů, což je
oproti jiným letům méně. Podle dostupných informací byla dohoda v roce 2012 uzavřena
v pouhých dvaceti devíti případech119.
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Graf 2 – Vyřizování trestních věcí v letech 2008 -2018 na úrovni okresních soudů
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5.3.3. Nesprávný rozsah a způsob náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení
Jak bylo uvedeno výše, ve věci nároku uplatňovaného poškozeným má soud k dispozici
hned dva prostředky. Jedním z nich je prosté neschválení dohody z důvodů nesprávného
uvedení nároku poškozeného. Komentář uvádí typové příklady situací, za kterých ke schválení
Dohody nedojde v důsledků zjevné nesprávnosti uvedené v navrhovaném znění Dohody
následovně: „Tato nesprávnost přitom může spočívat například v tom, že povinnost nahradit
škodu byla sjednána, přestože na ni poškozený vůči obviněnému vůbec nárok nemá, že byla
sjednána nesprávně vzhledem k chybným skutkovým zjištěním nebo chybné aplikaci příslušné
právní úpravy, případně že nebyla sjednána, ač s ohledem na skutkové okolnosti sjednána být
měla.“120
Další možností je pak postup podle § 314r odst. 4 trestního řádu, kdy soud Dohodu
schválí odsuzujícím rozsudkem, ale následně rozhodne o náhradě škody121 na základě
dostupného spisového materiálu. Komentář uvádí, že dalším z teoretických důvodů pro
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neschválení dohody o vině a trestu je také pochybení procesního charakteru v okamžiku, kdy
„poškozený nebyl poučen o nutnosti uplatnit svůj nárok nejpozději při prvním jednání o dohodě
o vině a trestu“122.
Ščerba123 upozorňuje na třetí možnost, jež má soud při neschválení Dohody z tohoto
důvodu. Je to možnost odkázání poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních.124
Poškozený i obviněný proti takovému rozhodnutí mohou brojit prostřednictvím odvolání podle
§ 245 odst. 1 trestního řádu.

5.3.4. Poškození práv obviněného
Poslední z důvodů neschválení dohody o vině a trestu představuje poškození práv
obviněného. Poškozením práv obviněného se v tomto ohledu bude týkat zejména jeho práva na
obhajobu. Komentář k tomu opět uvádí několik typových příkladů, jakým způsobem
k závažnému poškození práv obviněného může dojít: „nebudou splněny podmínky nutné
obhajoby, obviněný sice bude mít obhájce, ten se ale nebude účastnit sjednávání dohody o vině
a trestu, nebo pokud bude obviněný k uzavření dohody nepřípustně donucován, případně mu
nebude umožněno se svobodně rozhodnout při znalosti všech významných okolností (např.
v důsledku odepření možnosti nahlížet do spisu).“125
Za účelem zjištění a ověření toho, zda obviněný učinil prohlášení o spáchání skutku
dobrovolně, má soud za úkol vyzvat poškozeného, aby se za tímto účelem vyjádřil. Pokud soud
dospěje k důvodným pochybnostem o tom, že k doznání obviněného nedošlo dobrovolně, může
obviněného vyslechnout. Výslech obviněného pak lze vnímat jako výjimku z pravidla, že se
v řízení před soudem v rámci sjednávání dohody nekoná dokazování.126
U výše uvedených příkladů lze ovšem mít za to, že se do fáze veřejného zasedání ani
nedostanou, jelikož tyto překážky pro schválení dohody o vině a trestu by měly být předmětem
předběžného projednání Dohody a v té samé fázi by taktéž mělo dojít k jejich odstranění.
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6. Historie institutu dohody o vině a trestu v zahraničním
a českém kontextu
6.1. Zahraničí
Pokud hovoříme o historii institutu dohody o vině a trestu, nelze v prvé řadě nezmínit
skutečnost, že historicky pochází tento trestněprocesní institut z anglo-amerického právního
systému, tedy systému common law. V common law se Dohoda objevuje v polovině
devatenáctého století a na konci téhož století byla Dohoda „institucionalizována jako
standardní rys amerických, zejména městských soudů.“127 Nejprve lze Dohodu vnímat jako
prostředek eliminace nápadu případů na jednotlivé soudy, později se ale z důvodu postupné
rozšíření stala znakem profesní vyspělosti orgánů činných v trestním řízení.
Newburn128 ve své monografii kriminologie uvádí, že například v Německu či Francii
byl vznik dohod o vině a trestu ztížen odlišným vnímáním otázek o vině jako takových. V těchto
zemích totiž rozhodování o vině bylo zasvěceno pouze státu. O vině tedy nemělo být
rozhodováno na základě doznání obviněného. Postupem času se ale přiznání viny výměnou za
zmírnění trestu stalo i v těch zemích akceptovatelné.
Newburn129 dále upozorňuje na to, že historicky například v Anglii a Walesu obviněné
přímo pobízeli k tomu, aby se přiznali a urychlili tak soudní řízení. To následně vedlo
k masivnímu nárůstu počtu uzavřených Dohod.

6.2. České prostředí
S ohledem na povahu dohody o vině a trestu je třeba si uvědomit, že české prostředí je
historicky zatíženo inkvizičním procesem, což z logiky věci zcela vylučuje použitelnost
institutu, jakým Dohoda je. Šabata s Růžičkou130 také upozorňují na fakt, že tuzemský trestní
proces stále klade důraz na přípravné řízení a zásadu legality. Postupem času nabývá na síle
zásada oportunity, která je vložena do rukou státního zástupce, který rozhoduje o tom, zda je
trestní stíhání účelné. Oportunita je práva stěžejním prvek pro aplikovatelnost dohody o vině
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a trestu. Nicméně český zákonodárce, justice a koneckonců i laická veřejnost stále považují stát
za ten, který by měl „trestat“. Právě proto je Dohoda již od počátku předmětem sporů.
Český zákonodárce měl snahu zařadit dohodu o vině a trestu do rámce české trestního
práva hned několikrát. Ovšem až na počtvrté se mu to skutečně podařilo. V následujících
odstavcích se budu podrobněji věnovat jednotlivým návrhům zavedení dohody o vině a trestu
do prostředí českého trestního řádu.

6.2.1. První návrh z roku 2005
První návrh zařazení institutu dohody o vině a trestu do českého právního řádu spatřil
světlo světa v letech 2005 a 2006, kdy byl projednáván Poslaneckou sněmovnou.131 Tento
návrh nebyl sám o sobě snahou o představení institutu Dohody, nýbrž navazoval na tehdejší
návrh nového trestního zákoníku a zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. „Při jeho
projednávání byl přijat i pozměňovací poslanecký návrh, na základě kterého bylo do této novely
vloženo m.j. tzv. „řízení o prohlášení viny obžalovaným““.132 Nakonec ale tento poslanecký
návrh nebyl přijat.

6.2.2. Druhý návrh z roku 2007
V pořadí druhá snaha o zařazení Dohody do trestního řádu pochází z roku 2007 v rámci
věcného záměru nového trestního řádu133 stran Ministerstva spravedlnosti. V předmětném
věcném záměru Ministerstvo spravedlnosti předpokládá novou formu řízení – dohodu o vině
a trestu a systematicky ji zařadilo mezi odklony v trestním řízení. V souladu s aktuálně platnou
právní úpravou věcný záměr opravňuje státního zástupce ke sjednávání Dohody v rámci
přípravného řízení. Věcný záměr také předpokládal, že řízení před soudem bude možné pouze
na základě obžaloby nebo návrhu na schválení Dohody. Dohoda také měla být projednávána ve
veřejném zasedání jako zvláštní způsob řízení. Zákonodárce v tomto věcném záměru odkazuje
na zahraniční právní úpravy – zejména pak anglo-americký právní systém, ze kterého se
inspiruje. Zároveň ale podotýká, že se navrhovaná právní úprava bude lišit například od právní
úpravy Slovenska, „která úpravu tohoto institutu rozděluje na dvě relativně samostatné části –
131
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postup při sjednávání dohody v rámci přípravného řízení (§ 232 a § 233 zák. č. 301/2005 Z. z.)
a schválení dohody o vině a trestu soudem ve zvláštním způsobu řízení (§ 331 a násl. zák. č.
301/2005 Z. z.), budou obě fáze spojeny do jednoho řízení, tj. všechny výjimky ze standardního
průběhu procesu, ať už v přípravném řízení, nebo v řízení před soudem, budou upraveny v rámci
zvláštního řízení o dohodě o vině a trestu, které bude zahrnovat jak sjednání dohody o vině a
trestu, tak i schválení takové dohody soudem.“134 Již v tomto návrhu ovšem zákonodárce
nehovoří o doznání nýbrž o prohlášení o spáchání skutku. Rozdílem oproti české úpravě byla
ovšem skutečnost, že podle věcného záměru by Dohodu bylo možné sjednat v rámci
předběžného projednání obžaloby i v hlavním líčení. Podle předpokladů Dohoda také měla za
úkol snížit náklady na účast obhájců při jednotných procesních úkonech.

6.2.3. Třetí návrh z roku 2008
Další návrh, kterým se čeští zákonodárci snažili zakotvit dohodu o vině a trestu, byl
vládní návrh z roku 2008135, i ten ale dopadl neslavně, a nakonec nebyl předložen ani do třetího
čtení. I vládní návrh novely trestního řádu odkazuje na zkušenosti s Dohodou z angloamerického právního systému. Návrh se zabývá rozdílem mezi charge bargain a sentence
bargain ve smyslu přiznání se ke spáchání určitého skutku anebo potenciálního uložení nižšího
trestu a také upozorňuje na možnost sjednání Dohody i u nejzávažnějších trestných činů. Stejně
jako v platné právní úpravě i navrhovaná novela trestního řádu pracovala pouze s přečiny.
Záměr se také vyjadřuje k formální podobě odsuzujícího rozsudku, kterým je Dohoda
schválena, „od klasického rozsudku se bude lišit pouze tím, že kromě výroku o vině, trestu
(ochranném opatření) a náhradě škody bude obsahovat i samostatný výrok, že se schvaluje
dohoda o vině a trestu.“136
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7. Dohoda o vině a trestu v zahraničních právních systémech
Dohoda o vině a trestu je tradičním institutem zejména anglo-amerického právního
systému. Ani kontinentální právní systém ovšem na Dohodu nezapomíná a v současné době
najdeme celou řadu státu, jež tohoto institutu aktivně využívají. A mezi nimi i Českou
republiku. V následujících podkapitolách se budu blíže zabývat komparací právní úpravy
dohody o vině a trestu v prostředí anglo-amerického systémem práva jakožto jejího původce
v porovnání s kontinentálním právním systémem, zejména pak se slovenskou a německou
úpravou.

7.1. Anglo-americký právní systém
Dohoda o vině a trestu se do povědomí laické veřejnosti dostala z prostředí common
law, jež je sjednáváním Dohod proslulé. Vzhledem k původu Dohody a ke skutečnosti, že
anglo-americký právní systém zvlášť nerozlišuje přestupky a trestné činy, je četnost aplikace
institutu Dohody daleko četnější než ve státech kontinentálního právního systému. Ani
v Americe se ale Dohoda nevyhnula silné kritice stran veřejnosti zejména pro svůj údajný
rozpor s americkou Ústavou. Až v sedmdesátých letech dvacátého století nakonec bylo
americkým Nejvyšším soudem (Supreme Court) prohlášeno, že institut Dohody není v rozporu
s americkou Ústavou.
Důvodem proč Dohoda na území anglo-americké právní tradice funguje daleko lépe je
i odlišné pojetí průběhu trestního procesu – v anglo-americkém prostředí tvoří základ
dokazování. Řízení je totiž vedeno jako sporné, což v mnohém může připomínat český civilní
proces.137
Podle dat dostupných z roku 2009, kdy se o Dohodě začalo poprvé jednat i v České
republice, bylo dohodou o vině a trestu skončeno celých osmdesát devět procent trestních
případů v USA.138 V roce 2018 již procentuální hodnota vystoupila na devadesát sedm
procent.139 Oproti tomu ve Spojeném království je obliba sjednávání Dohod nižší, mezi lety
2001 – 2017 procentuální míra takto skončených případů variovala mezi padesáti a sedmdesáti
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procenty.140. Ze stejné statistiky lze také vysledovat, že na území Spojeného království jsou
nejčastěji Dohody uzavírány v případech drogových deliktů.
Anglo-americký právní systém zná Dohodu ve smyslu plea of guilty a nebo guilty plea,
což v překladu znamená doznání viny. České trestní právo s pojmem doznání nepracuje, nýbrž
na místo toho používá prohlášení obviněného o spáchání skutku. Stejně jako se obviněný
v českém trestním procesu vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení i v rámci systému
common law se prostřednictvím této Dohody obviněný vzdává práva na soudní proces.
Obviněný ovšem nemusí nutně prohlásit vinu, ba naopak může prohlásit nevinu nebo
zcela odmítnout spor jako takový podle zásady no lo contendere. V obou případech jsou ovšem
důsledky takového jednání stejné jako při sjednání Dohody.
Ještě před sjednáním Dohody, plea of guilty, ovšem v rámci systému common law
probíhá tzv. plea bargaining neboli vyjednávání o vině, tedy dohodovací řízení. Proces
dohodování probíhá mezi žalobcem a obviněným a jeho základním principem je snaha
dosáhnout shody v tom, za jakých okolností je obviněný ochoten doznat vinu výměnou za
ústupky ze strany žalobce. Žalobce tak „zpravidla vypustí některé trestné činy nebo skutky, či
bude skutek kvalifikovat podle mírnějšího ustanovení trestního zákona, anebo navrhne nižší
trest.“141 Důležitým pravidlem pro dohodovací řízení je i skutečnost, že soud se jako instituce
nemůže plea bargaining vůbec zúčastnit.
Rozdíl oproti české právní úpravě je v okruhu trestných činů, pro něž lze Dohodu
sjednat. Jak bylo uvedeno výše, common law nerozeznává přestupky a trestné činy, proto je
v rámci amerického právního systému možné uznat vinu pro jakýkoliv přestupek či trestný čin
bez konkrétní specifikace podmínek. Jedinou podmínkou, bez které nelze plea of guilty sjednat,
je nutnost doznání viny obviněným pod přísahou v hlavním líčení. Toto přiznání se pak stává
součástí protokolu o průběhu hlavního líčení.
Role soudce v procesu sjednávání plea of guilty se podobá roli českému soudci.
Americký soudce musí být před samotným procesem uznání viny obviněným informován
o tom, že došlo k Dohodě mezi žalobcem a obviněným. Následně má soudce za úkol prověřit,
zda k Dohodě došlo za zákonných podmínek. Stejně tak musí soudce ověřit, že obviněný chápe
povahu doznání, a to zejména důsledky pro trestní proces. Americké právo zná celkem čtrnáct
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skutečností, pomocí nichž by měl soudce ověřit, zda obviněný skutečně chápe a je srozuměn
s důsledky uznání viny před soudem. Soudce zejména ověřuje, že:142
i.

obviněný zná a chápe povahu obžaloby;

ii.

obviněný si je vědom hrozícího maximálního a minimálního trestu pro spáchaný
skutek;

iii.

obviněný si je vědom toho, že má možnost prohlásit nevinu;

iv.

obviněný si je vědom toho, že se uznáním viny vdává práva na projednání věci
před soudem;

v.

obviněný si je vědom toho, že uznání viny probíhá před soudem pod přísahou; a

vi.

obviněný uznává vinu dobrovolně.

Pokud soud zjistí, že žalobce neplní nebo hodlá nesplnit dohodnuté podmínky plea of
guilty, soudce zajistí zvláštní výkon Dohody a obviněného upozorní na to, že může své uznání
viny vzít zpět. Stejně tak upozorní osobu obviněnou na možnost vzít uznání viny zpět, pakliže
je navržená Dohoda nepřijatelná.
Pokud ani jedna z výše uvedených možností nenastane a soud tak předloženou Dohodu
schválí, dojde k protokolaci takto schválené Dohody a uznání viny obviněným se tak stává
pravomocným rozsudkem o vině. Tím ale řízení nekončí, následně soud rozhoduje o trestu.
Americké právo nevylučuje možnost podat opravný prostředek proti sjednané a soudem
schválené plea of guilty. Tato možnost je ale omezena na okamžik, kdy soud vynese nejen výrok
o vině ale i o trestu. Z této podmínky ovšem existují i výjimky, jež umožňují podat zpětvzetí
uznání viny předtím, než soud schválí Dohodu, a to s odůvodněním či bez; a po schválení
Dohody soudem ale před jejím vyhlášením, pokud soud odmítne Dohodu anebo obviněný
předloží zřetele hodný důvod pro zpětvzetí.
Podle Newburna143 v současné době ve Spojeném království zhruba devět z deseti
případů projednávaných na těchto soudech spočívá ve schválení dohody o vině a trestu. Pouze
jedna čtvrtina všech trestních řízení tak je projednávána ve standardním řízení před soudem.
Odpovědí na to otázku, proč tomu tak je, může být skutečnost, že část obviněných je opravdu
vina, tedy jejich vině nejsou žádné pochybnosti. Nicméně i ti mohou žádat o projednání své
věci v řízení před soudem.
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Existuje řada výhod, které činí dohodu o vině a trestu atraktivnější než standardní řízení
před soudem. To koneckonců vyplývá z dikce Zákona o trestní spravedlnosti z roku 2003144,
konkrétně tedy z ustanovení § 144. V něm se píše:
„Při rozhodování o trestu obviněného, který doznal vinu, musí soud brát zřetel na:
a) stádium řízení, v rámci kterého obviněný učinil doznání; a
b) okolnosti, za kterých toto doznání bylo učiněno.“
Fakticky výše uvedené ustanovení pro obviněného má význam takový, že čím dříve se
obviněný dozná, tím spíše mu bude trest zmírněn. Zmírnění trestu tak může dosahovat až jedné
třetiny výše trestní sazby, jež obviněnému hrozí za skutek, který spáchal. Mimo výše uvedená
pravidla pro sjednávání Dohody, lze obecně vyjednávání o Dohodě dělit na dva samostatné
procesy – charge bargaining a plea bargaing.
Newburn145 k charge bargaining uvádí, že tento proces lze dále rozdělovat na dvě
samostatné situace. Prvou z nich je stav, kdy obviněný čelí obvinění z více skutků, jež se liší
v míře závažnosti a je pravděpodobné, že prohlásí nevinu. V takovém případě má prokurátor
možnost odstoupit od stíhání některých ze stíhaných skutků výměnou za doznání obviněného.
Druhá situace počítá s tím, že je obviněný stíhán pro spáchání závažného trestného činu a je
pravděpodobné, že prohlásí nevinu. Žalobce je pak oprávněn žalovat pachatele pro méně
závažný trestný čin, což pro něj fakticky znamená i nižší trest, výměnou za jeho doznání. Tento
případ je prakticky využíván zejména v případech trestného činu vraždy. Státní žalobce pak
často překvalifikuje vraždu na méně závažný trestný čin zabití za předpokladu, že se obviněný
dozná.
Podle svého výzkumu z roku 1994 Mulcahy146 zjistil, že vyjednávání ohledně dohody
o vině a trestu je nejčastějším prostředkem zejména obecných soudů147. Na základě svého
výzkumu dospěl k závěru, že Dohodu oblibují nejenom státní žalobci nýbrž i samotní obvinění
potažmo jejich obhájci. Mulcahy popisuje tři hlavní důvody, proč dohodu o vině a trestu
uzavírají obhájci. Obhájci přistupují k vyjednávání o Dohodě zejména z těchto důvodů:
i.

jsou si vědomi potenciálních nákladů a nevýhod soudního procesu, a proto se mu
snaží vyhnout;

144

Criminal Justice Act 2003, online dostupné v originálním znění z:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents
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ii.

snaží se dosáhnout spravedlnosti prostřednictvím „odpovídajících“ dohod a k tomu
„odpovídajících“ trestů; a

iii.

své mandanty vnímají odpovědné jak morálně, tak materiálně, a proto považují
soudní proces za nadbytečný.

Ingram148 ve své publikaci odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA149 ve věci
Santobello v. New York150 z roku 1971, ve kterém potvrzuje možnost využití institutu dohody
o vině a trestu v trestním řízení. K Dohodě se Nejvyšší soud vyjadřuje následovně:
„Disponování s trestem po vyjednávání ohledně dohody o vině a trestu není jen esenciální
součástí procesu, ale také je velmi významnou hned z několika důvodů. Dohoda vede k ukončení
trestního procesu ve většině trestních případů. Předchází nečinnosti soudů týkající se vazebně
stíhaných osob a zároveň ochraňuje společnost před takovými pachateli, kteří neváhají páchat
trestnou činnost i nadále. Nakonec také zkracuje čas mezi rozhodnutím o trestu a jeho výkonem,
což významně podporuje rehabilitační vlastnost tohoto institutu.“151
Podle Ingrama152 může být k Dohodě přistoupeno za předpokladu, že mezi oběma
stranami trestního řízení (tedy státním žalobcem a obviněným) nejsou žádné problematické
aspekty, které by vylučovaly dohodu anebo pokud je alespoň jeden z nich ochoten přistoupit ke
kompromisu ohledně takových problematických aspektů. Pakliže je obviněný ochoten doznat
vinu k některým ze skutků, pak je velmi pravděpodobné, že se dočká „odměny“ v podobě
vyhnutí se trestu za nejzávažnější trestný čin výměnou za doznání alespoň k některým skutkům.
Z pohledu obžaloby každý trestní případ přináší jisté výzvy a uznání viny porotou nebo
soudcem není v žádném případě jisté. I proto prokurátoři s oblibou přistupují ke sjednání
Dohody.
Ve federálně stíhaných věcech má pak obžalovaný možnost doznat vinu (plea guilty)
anebo doznat vinu podmíněně (conditional plea of guilty). Podmíněné doznání pak znamená,
že obviněný sice svou vinu přizná, ale zároveň si ponechává právo na odvolání. Pokud žalobce
i obviněný dojdou ke shodě a uzavřou tak Dohodu, je soudce povinen předvolat obviněného
pořed soud a dotázat se ho, zda uzavřené Dohodě rozumí a zejména pak jejím důsledkům.
Soudce je dále povinen upozornit obviněného na to, že má právo prohlásit před soudem svou
148
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nevinu, čímž získá soudní proces před porotou a právo na obhájce. Soudce také musí zajistit,
že obviněný rozumí nejvyššímu hrozícímu trestu, který mu za doznaný skutek hrozí. Pokud
obviněný prohlásí nevinu, má pak v rámci řízení před porotou možnost křížového výslechu
svědků svědčících proti němu a zároveň má právo nevypovídat. Pokud soud dojde k závěru, že
obviněný uzavřel Dohodu dobrovolně a výše uvedeným skutečnostem rozumí, Dohodu
akceptuje.
Závěrem Ingram153 upozorňuje, že dohoda o vině a trestu má charakter skutečné
smlouvy. Pokud obviněný dodržel svoji část povinností – tedy doznal vinu, má naprosté právo
na to legitimně očekávat, že i část týkající se trestu bude dodržena.

7.2. Slovensko
Slovensko nezůstává s institutem dohody o vině a trestu pozadu a taktéž ji zahrnuje do
odklonů v trestním řízení. Mezi další formy odklonů v trestním řízení Slovensko dále řadí:
i.

podmíněné zastavení trestního stíhání154;

ii.

podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného155; a

iii.

schválení smíru a zastavení trestního stíhání156.

Nutno ale zdůraznit, že slovenská úprava dohody o vině a trestu se od té české značně
liší. Slovenský trestní řád vyžaduje, aby se obviněný přiznal ke spáchání skutku a uznal vinu.
„Uznání viny se ve slovenském procesu později verifikuje v řízení před soudem formou deseti
otázek, jejichž znění stanoví trestní řád (§ 333 odst. 3 slov. tr. řádu) a které obviněnému položí
předseda senátu. Na všechny položené otázky musí obviněný kladně odpovědět. Soud může
návrh dohody o vině a trestu schválit jen za předpokladu, že obviněný na všechny otázky
předepsané slovenským trestním řádem odpověděl „ano“ (§ 334 odst. 1 slov. tr. řádu).“ 157 Je
tedy zřejmé, že hlavním rozdílem mezi českou a slovenskou úpravou spočívá v uznání viny dle
slovenského trestního řádu a prohlášením o spáchání skutku dle českého trestního řádu (srov.
viz výše). Český trestní řád také nezná formu kladení otázek obviněnému.
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Tím ale rozdílnost české a slovenské úpravy nekončí. Další rozdíl je znatelný zejména
v rozsahu oblasti, ve které lze Dohodu vůbec uzavřít. Český trestní řád taxativně vymezuje
případy, kdy nelze Dohodu sjednat – jedná se o řízení proti uprchlému, řízení ve věcech
mladistvých a řízení o zvlášť závažném zločinu. Slovenská úprava je v tomto ohledu
velkorysejší a neomezuje se pouze na přečiny. Slovenský trestní řád mimo jiné nestanovuje
nutnou obhajobu při procesu sjednávání Dohody.
Jako problém může být vnímán způsob, jakým český zákonodárce na rozdíl od
slovenského přistoupil k přijetí institutu dohody o vině a trestu. Za obecný problém českého
trestního práva tak, jak jej známe, můžeme považovat skutečnost, že rekodifikace hmotného
trestního práva nebyla následována rekodifikací trestního práva procesního, což vyvolává
mnohé diskuse a zmatky. Slovenský zákonodárce institut Dohody přijal v rámci rekodifikace
trestního práva hmotného i procesního, zatímco český zákonodárce zvolil cestu pouhou
novelizací. Vzájemné neprovázání hmotné a procesní matérie tak často způsobuje problémy
například v terminologických nepřesnostech.
Cílem zavedení institutu dohody o vině a trestu na Slovensku byla zejména snaha
o zefektivnění a zrychlení trestního stíhání. Dostupná data158 z roku 2006 uvádí, že bylo
uzavřeno celkem 3 244 Dohod, z tohoto počtu bylo 2 165 Dohod soudem schváleno a padesát
tři neschváleno.
Na Slovensku může být Dohoda sjednána na základě podnětu prokurátora nebo
obviněného. V tomto se právní úprava Slovenska od té české nijak neliší. Ovšem ani tam
z počátku nepřevládal jasný názor na to, zda Dohodu zavést či nikoliv. Část slovenské odborné
veřejnosti zastávala názor, že dohoda o vině a trestu vnese jistou odlehčenost do už tak dost
zkostnatělého trestního procesu. Příznivci této vlny zejména apelovali na to, aby od spáchaní
skutku do vynesení pravomocného rozhodnutí soudem uplynula co nejkratší možná doba159
a tím se tak zkrátilo a zefektivnilo trestní řízení. Oproti tomu druhá názorová vlna
argumentovala jistou nepraktičností Dohody, tedy tím, že Dohoda fakticky znamená zvýšení
počtu úkonů, které musí státní zástupce potažmo obhájce vykonat.
Vzhledem k výše uvedenému se rozhodla slovenská prokuratura učinit krok směrem
k využívání institutu dohody o vině a trestu, a tudíž připravila vzory rozhodnutí pro účely
Dohody v přípravném řízení. Tyto vzory následně předala instančně podřízeným prokuraturám
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se závazným pokynem půlročně zhodnocovat její využívání. V rámci půlročního zhodnocování
měly jednotlivé prokuratury za úkol monitorovat160:
i.

počet výzev prokurátora na zahájení řízení o Dohodě;

ii.

počet žádostí o zahájení řízení o Dohodě podaných obviněným;

iii.

počet osob, u kterých soud po podání obžaloby přistoupil k jednání o Dohodě;

iv.

počet osob, se kterými již začalo řízení o Dohodě na základě výzvy prokurátora,
obviněného nebo soudu; a

v.

počet osob, u kterých soud schválil Dohodu, neschválil Dohodu a u kterých
o Dohodě dosud nerozhodl.

Na závěr lze konstatovat, že výše uvedený monitoring ovšem probíhal pouze v letech
2006 – 2007.

7.2.1. Proces sjednávání dohody o vině a trestu na Slovensku
Jak již bylo nastíněno výše, dohodu o vině a trestu lze nalézt v § 232, § 233 a § 331 § 335161 slovenského trestního řádu. Zajímavostí ovšem je, že specifické podmínky pro
sjednávání Dohody dále upravuje prováděcí předpis – vyhláška Ministerstva spravedlnosti162.
Ve vyhlášce lze nalézt stanovení podmínek, za kterých lze Dohodu uzavřít, stejně jako
podmínky pro výkon působnosti v této oblasti stran prokuratury. Ve zkratce lze tedy proces
sjednávání Dohody zahájit na podnět obviněného, prokuratury nebo soudu. Stejně jako
v českém dohodovacím procesu i na Slovensku zastává prokurátor pozici nejsilnějšího „hráče“.
Prokurátor má nicméně několik povinností, které musí splnit, než se Dohoda vůbec může dostat
před soud. Prokurátor musí163:
i.

zjistit, zda existují zákonné podmínky pro zahájení jednání o Dohodě;

ii.

písemně vyzvat obviněného, případně další zúčastněné osoby;

iii.

získat souhlas osob uvedených v bodě (ii);

iv.

po získání souhlasu uvedených osob vyzvat obviněného a tyto osoby k jednání ve
věci; a

v.

sepsat zápis o průběhu jednání o Dohodě.

160

ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 56-57. ISBN 978-80-87576-30-4.
161
Srov. viz. Slovenský TŘ
162
Srov. viz Vyhláška č. 619/2005 Z. z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o
podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
163
ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 57-58. ISBN 978-80-87576-30-4.

Stránka 64 z 106

Podobně jako v českém trestním řádu i na Slovensku musí obviněný přiznat spáchání
skutku. Terminologicky se nicméně slovenská právní úprava blíží anglo-americkému doznání
oproti českému prohlášení obviněného o spáchání skutku. Po získání přiznání prokurátor
navrhne trest, a pakliže obviněný souhlasí, přistoupí k uzavření Dohody. Takovýto návrh
Dohody následně míří k soudu. V souladu s českou právní úpravou i na Slovensku se pak
schvalování Dohody koná ve veřejném zasedání.
Na místě je zdůraznit specifikum slovenské úpravy ve smyslu zákonem stanovených
otázek, které soud při schvalování Dohody pokládá obviněnému, aby se ujistil, zda obviněný
skutečně rozumí následkům takového úkonu. Dotazy přichází na řadu po přednesu návrhu
dohody o vině a trestu prokurátorem. Soud se tak prostřednictvím deseti dotazů musí ujistit
o tom, že obviněný164:
i.

rozumí podanému návrhu na Dohodu;

ii.

souhlasí, aby se jeho věc projednala ve zkráceném procesu, a vzdává se práva na
řádný soudní proces;

iii.

rozumí podstatě skutku, který se mu klade za vinu;

iv.

byl poučen o svých právech (zejména pak o právu na obhajobu);

v.

rozumí podstatě procesu schvalování Dohody;

vi.

rozumí právní kvalifikaci spáchaného skutku;

vii.

byl seznámen s trestními sazbami, které mu hrozí za spáchání skutek;

viii.

dobrovolně přiznal a uznal vinu pro skutek, který je podstatou Dohody;

ix.

souhlasí s navrhovaným trestem a tento trest přijímá; a

x.

je si vědom toho, že po pravomocném schválení Dohody soudem nebude možné
podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Jak bylo uvedeno výše, proti pravomocnému rozhodnutí o Dohodě není možné podat
odvolání. I přesto ale slovenský trestní řád připouští jednu možnost, kdy je obviněný oprávněn
se bránit, a to prostřednictvím dovolání podle § 371 odst. 1 písm. c). Toto ustanovení připouští
dovolání za situace, kdy bylo obviněnému zásadním způsobem porušeno právo na obhajobu.
Na závěr lze uvést, že slovenský trestní řád připouští několik variant toho, jaký jednání
ohledně dohody o vině a trestu může mít průběh:
První z nich je situace, kdy se sice obviněný přizná ke všem skutkům, jež měl spáchat,
avšak ke sjednání Dohody nakonec fakticky nedojde, jelikož se obviněný a prokurátor
neshodnou na výši potažmo druhu trestu. V takovém případě pak prokurátorovi nezbývá nic
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jiného než podat obžalobu a nechat soud provést standardní hlavní líčení, jehož podkladem je
přiznání obviněného ohledně předmětných skutků, nicméně úkolem soudu je v takovém
případě rozhodnout o adekvátním trestu.
Druhý případ pak počítá se situací, kdy se obviněný ke spáchanému skutku přizná jen
částečně, tedy přizná vinu jen částečně. Za těchto okolností prokurátor podává obžalobu
k soudu ohledně části skutku, ke které obviněný učinil přiznání a zároveň k druhé části skutku,
ke které se obviněný nepřiznal. Soud pak musí věc sám právně zhodnotit a určit druh a výměru
trestu.
Pokud nedojde ke sjednání Dohody a zároveň prokurátor nepodá obžalobu, je oprávněn
vrátit věc k doplnění vyšetřování policejnímu orgánu.

7.3. Německo
Ani Německo nevynechává možnost aplikace Dohody (Deal im Strafverfahren nebo
také Absprachen). Zde je žalobce vázán principem legality a oportunity, což mu umožňuje
efektivně rozhodovat o účelnosti vedených trestních řízení. S tím úzce souvisí i možnost
uzavírání Dohod. Oproti americkému a koneckonců i českému modelu se ale dohodovacího
procesu účastní státní zástupce, obhájce i soudce.165 Celé jednání má neformální charakter.
Vzhledem k neformální nátuře dohodovacích jednání, chybělo řadu let i jejich zákonné
zakotvení napříč německým trestním procesem. Počátek právní úpravy Dohod bylo možné
spatřovat v ujednání generálních státních zástupců v Karlsruhe ze dne 24. listopadu 2005, jež
zakotvovalo pravidla pro sjednávání Dohod.166 Od roku 2009 je Dohoda upravena v německém
trestním řádu (Strafprozessordnung). Nicméně i před představením její zákonné úpravy
existovala v německém právu neformální ujednání (Absprachen), jež se Dohodám ze své
podstaty velmi podobala.167 Aby bylo možné Dohody sjednávat ještě před jejich legislativním
zakotvením, vyjádřil k nim své stanovisko v roce 1987 Spolkový Ústavní soud, který je
schválil.168
Oproti české i americké úpravě je ovšem ta německá velkorysejší pro možnosti
sjednávání Dohody. Dohodu lze sjednávat pro kterýkoliv trestný čin a zároveň ji lze sjednat
165
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mimo hlavní líčení ale i v rámci jej. Esenciálním prvkem dohody o vině a trestu ovšem zůstává
přiznání viny obviněného. V případě německé právní úpravy je ovšem vyžadováno naprosto
konkrétní a přesné doznání tak, aby bylo možné porovnat doznání obviněného se skutečnostmi
nashromážděnými v soudním spisu, což je v souladu se zásadou zjišťování skutkového stavu
věci, jež prostupuju celý německý trestní proces. Aby byl proces sjednání Dohody považován
za úspěšný, musí dojít ke shodě státního zástupce a osoby obviněné.
Výše zmíněné ujednání generálních státních zástupců z Karlsruhe z roku 2005 je sice
již staršího data, avšak poměrně efektivně a věcně stanovilo pravidla pro sjednávání procesních
Dohod. Mimo jiné i na ně odkazoval věcný záměr nového trestního řádu Ministerstva
spravedlnosti z roku 2008169. Pravidla či zásady pro sjednávání Dohod lze rozdělit do
následujících sedmi bodů:
i.

Dohoda může být zásadně sjednána v rámci hlavního líčení i mimo něj. Obsah této
Dohody pak oznámí předseda senátu v průběhu hlavního líčení a ten se následně
stane součástí protokolu o jeho průběhu;

ii.

nezbytnou podmínkou je tzv. kvalifikované přiznání170 obviněného tak, aby mohlo
být přezkoumáno v souladu se spisem;

iii.

souhlasný návrh státního zástupce a obžalovaného171;

iv.

soudem odsouhlasené horní a spodní hranice trestu172;

v.

Dohoda nikdy nemůže hovořit o vině osoby obžalované. „Podkladem pro dohodu
smí být vždy jen skutek, který se podle přesvědčení soudu skutečně stal. Jeho
trestněprávní kvalifikace nemůže být předmětem dohody.“173;

vi.

pakliže dojde ke schválení Dohody, soud je tímto vázán až do konce řízení
o Dohodě ve všech stupních174; a

vii.

proti rozhodnutí soudu o schválení Dohody se nelze odvolat.

169

Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), dostupné online z:
https://justice.cz/documents/11715/0/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+T%C5%98+2008.
pdf/f5e3f714-d120-4c77-912b-4eeff544775a?version=1.0
170
V německém právu jde o zvláštní typ přiznání, jež je natolik konkrétní, že nevyžaduje již žádné další přičinění
soudu v rámci jeho dokazování a soud si tak může být naprosto jistý, že obviněný čin, ke keterému se
přiznává, skutečně spáchal.
171
Vzhledem ke skutečnosti, že v německém procesu je možné k dohodovacímu řízení přistoupit i v rámci
hlavního líčení, lze mít za to, že se v tu chvíli bude jednat již o osobu obžalovanou, nikoliv „pouze“
obviněnou.
172
Pokud státní zástupce či obžalovaný nesouhlasí se soudem odsouhlasenými trestními hranicemi, nemůže dojít
ke sjednání Dohody.
173
Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), dostupné online z:
https://justice.cz/documents/11715/0/V%C4%9Bcn%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br+T%C5%98+2008.
pdf/f5e3f714-d120-4c77-912b-4eeff544775a?version=1.0
174
Soud není vázán schválením Dohody, pokud vyjdou najevo přitěžující nebo polehčující okolnosti, které soudu
nebyly známy před schválením Dohody.
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Musil ve svém textu175 taktéž hovoří o Dohodách, se kterými se setkal v německé právní
praxi ještě před jejich zákonným zakotvením do německého trestního řádu. Podle něj patřily
německé Absprachen k rutinním prostředkům umožňujícím ulevit přehlcené justici.
Absprachen datují svůj vznik zpět do třicátých let dvacátého století, kdy došlo na území
Německa k nárůstu kriminálního chování. Zavedení dohody o vině a trestu (Absprachen) do
praxe pak navázalo na novelu německého trestního řádu z roku 1974176, jež zavedla nový
způsob skončení trestního řízení prostřednictvím institutu zastavení trestního stíhání za
současného splnění povinností uložených obviněnému. Na tento postup navázala samostatné
dohodovací řízení, které se vyvinulo z hojně využívané praxe výše uvedeného institutu, aniž by
zprvu mělo právní oporu v zákoně (viz výše). Německá justice tak stále častěji přistupovala ke
konsenzuální formě skončení trestního řízení prostřednictvím aktivní spolupráce soudu,
obhájce obviněného a státního zástupce.
Německá úprava (respektive právní praxe užívání) konsenzuálních prostředků skončení
trestního řízení také prošla jistým vývojem. Přes aplikaci takovýchto institutů u méně závažné
trestné činnosti, se justiční praxe přesunula k uzavírání Dohod i u závažnější trestné činnosti.
Takovýto postup pak přicházel v úvahu ve složité důkazní situaci177, kdy opatřené důkazy
nebyly s to vytvořit solidní důkazní základ pro usvědčení obviněného a nebylo jasné, jaký
výsledek bude trestní řízení mít. V případě dohodovacího řízení tak docházelo ke značnému
zjednodušení dokazování, a to zejména prostřednictvím doznání obviněného, které samozřejmě
tvoří esenciální prvek dohodovacího procesu. Jak již bylo uvedeno výše, obviněný výměnou za
své doznání taktéž získá jisté výhody jako například sníženou sazbu uloženého trestu.
Musil178 rozlišuje typologii původních Absprachen v německé praxi dvojím způsobem:
i.

podle podmínek meritorního vyřízení trestní věci; a

ii.

podle podmínek dalšího průběhu trestního řízení.

175
176

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469; 1975 I S. 1916; 1976 I S. 507),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2017 (BGBl. I S. 1612), dostupný online zde:
https://www.gesetze-im-internet.de/stgbeg/BJNR004690974.html
177
MUSIL, Jan. DOHODY O VINĚ A TRESTU (ABSPRACHEN) V NĚMECKU. Právník. 2008, 147(3), 217-246.
ISSN 0231-6625.
178
MUSIL, Jan. DOHODY O VINĚ A TRESTU (ABSPRACHEN) V NĚMECKU. Právník. 2008, 147(3), 217-246.
ISSN 0231-6625.
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V následujících odstavcích se budu věnovat jednotlivým typům dohod o vině a trestu
týkajících se meritorního vyřízení věci a podmínek dalšího průběhu trestního řízená tak, jak je
znala německá právní úprava před jejich zakotvením do německého trestního řádu v roce 2009.
Podle Musila179 německá právní úprava rozlišovala následující druhy Absprachen:

7.3.1. Dohody o vině a trestu postihující meritorního vyřízení věci
(a)

O rozsahu stíhání
V případě dohody o vině a trestu týkající se rozsahu stíhání obviněného dochází ke

konsenzu mezi orgány činnými v trestním řízení a obviněným o rozsahu stíhání skutků trestné
činnosti, které obviněný skutečně spáchal. Zjednodušeně řečeno, dochází tak k dohodě mezi
soudem, obviněným (resp. jeho obhájcem) a státním zástupcem o rozsahu spáchaných skutků,
které budou, a naopak nebudou trestně stíhány. Za ty skutky, jež nebudou předmětem dohody
o vině a trestu, bude pak obviněný zproštěn obžaloby, anebo bude pro tyto skutky trestní stíhání
zastaveno.

(b)

O právní kvalifikaci skutku
V daném případě se dohoda o vině a trestu vypořádává se samotnou kvalifikací skutku.

Obviněný sice na rozdíl od výše uvedeného bude pro daný skutek trestně stíhán, avšak jakýmsi
benefitem za přistoupení k Dohodě mu je stíhání skutku v základní skutkové podstatě anebo
mírnější kvalifikace skutku jako takového.

(c)

O druhu trestu
Ke sjednání Dohody upravující druh trestu se pak nejčastěji děje v případech ukládání

peněžitých trestů a trestů odnětí svobody, přičemž za takové situace dohoda o vině a trestu
nejčastěji řeší, zda trest odnětí svobody bude podmínění nebo nepodmíněný.

179

MUSIL, Jan. DOHODY O VINĚ A TRESTU (ABSPRACHEN) V NĚMECKU. Právník. 2008, 147(3), 217-246.
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(d)

O výměře trestu
V praxi se tento typ dohody o vině a trestu využívá ke stanovení výše trestu odnětí

svobody. Dohoda tak může stanovit přesnou a určitou sazbu výše trestu anebo naopak stanovit
rozmezí, ve kterém může být trest uložen, avšak s jasně stanovenou maximální délkou takto
uloženého trestu. Podobně dochází ke sjednání výměry peněžitého trestu.
Taktéž může dojít ke sjednání úplného upuštění od potrestání, pokud dojde ke splnění
zákonem stanovených podmínek.

(e)

O délce zkušební doby
Výměru uvedenou v bodě (d) výše lze sjednat i u zkušební doby při uložení

podmíněného trestu odnětí svobody. Taková doba pak může být stanovena na dobu dvou až
pěti let v závislosti na závažnosti spáchaného skutku180.

(f)

O zastavení trestního stíhání po splnění uložených povinností (a o povinnostech

ukládaných při podmíněném trestu odnětí svobody)
Zmíněný institut byl do německé trestní legislativy představen v roce 1974, jak bylo
uvedeno výše. Zastavením trestního stíhání za současného splnění uložených povinností
obviněnému lze skončit trestní stíhání dvojím způsobem: a) již v přípravném řízení na popud
státního zástupce a souhlasu soudu; nebo b) v rámci soudního stání za současného souhlasu
státního zástupce. Obviněný pak musí souhlasit v obou případech. Aplikace uvedeného institutu
je pak omezena na méně závažnou trestnou činnost s trestní sazbou do jednoho roku odnětí
svobody či peněžitý trest.181
Co se týká povinností, které mohou být obviněnému uloženy, ty mohou být
několikerého druhu. Nejčastěji se však jedná o povinnost odvést určitou sumu peněz do státní
pokladny nebo pro veřejně prospěšné účely anebo náhradu škody poškozenému.
Stejným způsobem lze ukládat povinnosti i při odsouzení obviněného k podmíněnému
trestu odnětí svobody.

180
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(g)

O druhu a způsobu výkonu nápravných a ochranných opatření
Již z nadpisu je jasné, oč se v dohodovacím řízení bude jednat. V uvedeném případě se

tedy v dohodě o vině a trestu sjedná druh nápravného či ochranného opatření, doba jeho trvání
a případné další povinnosti uložené obviněnému.

7.3.2. Dohody o dalším průběhu trestního řízení
(a)

O doznání obviněného
Tento typ dohody o vině a trestu předává pomyslnou štafetu obviněnému. Zatímco výše

uvedené typy Dohod určitým způsobem povinují orgány činné v trestním řízení ke konání a
následnému vydání závazného rozhodnutí o sjednaném druhy či výši trestu; obviněný mezitím
zůstával v pozadí a téměř nečinný. To ovšem mění Dohoda o doznání obviněného, kdy se hlavní
role ujímá právě obviněný. Doznání obviněného je pro orgány činné v trestním řízení stěžejní
prvek, jelikož tím dojde k vyjasnění důkazní situace ohledně spáchaného skutku. Zároveň je ale
důležité poznamenat, že doznání obviněného nemá vyšší důkazní sílu, než ostatní důkazy a to
s ohledem na zásadu volného hodnocení důkazů182, což lze poznamenat vzhledem k německé
ale i české právní úpravě183.
Rozdílem oproti české právní úpravě je nicméně forma doznání obviněného. Německá
právní úprava vyžaduje pouhé prohlášení o tom, že se obviněný cítí být vinen184. Takové
prohlášení pak lze učinit i písemně, ba dokonce i prostřednictvím obhájce.

(b)

O způsobu a rozsahu dalšího dokazování a o vzdání se práva podat opravný

prostředek proti nepravomocnému rozhodnutí
Účelem dohody o vině a trestu je nejen zjednodušení důkazní situace, ale také podstatné
zkrácení času trvání celého soudního procesu. I proto se uzavírá Dohoda o rozsahu dalšího
dokazování, jejíž prostřednictvím je zajištěno, že obviněný ani státní zástupce nebudou
navrhovat žádné další důkazy.
S úsporou času také souvisí podávání opravných prostředků proti nepravomocným
rozhodnutím. Dohody tak mohou obsahovat klauzule o tom, že se obviněný výslovně vzdává
práva učinit takový procesní úkon v zájmu co nejrychlejšího nabytí právní moci.
182

§ 261 Strafprozessordnung
Srov. Viz § 2 odst. 6 TŘ
184
Srov. Viz § 175a odst. 3 TŘ
183
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(c)

O jiných procesních úkonech
Na rozdíl od české právní úpravy lze také v německé justiční praxi uzavírat Dohody i o

jiných skutečnostech. Takové Dohody pak lze vnímat jako jakési „sběrné“, jež umožňují sjednat
i mnohdy ne zcela standardní podmínky. Typickým příkladem může být Dohoda o propuštění
z vazby výměnou za doznání obviněného.

7.4. Španělsko a Itálie
Nejen sousední státy mají zkušenosti s dohodou i vině a trestu. Její alternace lze nalézt
i ve vzdálenějších zemích kontinentálního právního systému jako jsou Španělsko nebo Itálie.
V následujících odstavcích se blíže zaměřím na španělskou a italskou právní úpravu zejména
ve srovnání s úpravou dohody o vině a trestu v českém trestním řádu.
Ve španělském trestním právu lze dohodu o vině a trestu nalézt pod názvem
conformidad. Conformidad je procesní úkon jehož prostřednictvím se obviněný vzdává práva
na řádné projednání před soudem a zároveň souhlasí s navrhovaným trestem. Stejně jako
v podmínkách České republiky i ve Španělsku musí být obviněný při procesu sjednávání
conformidad zastoupen kvalifikovaným obhájcem. Výsledkem schválení dohody o vině a trestu
je vytvoření překážky res iudicata.185
V současné době je conformidad upravena napříč španělským trestním řádem, ovšem
na rozdíl od české právní úpravy není dohoda o vině a trestu upravena systematicky na jednom
místě. Conformidad lze totiž sjednat v různých fázích trestního řízení. Zásadním rozdílem mezi
úpravou dohody o vině a trestu anglo-americkým právním systémem ale i tím českým je fakt,
že conformidad nezná dohodovací řízení, tedy vyjednávání o trestu mezi obviněným
a žalobcem, nýbrž pouze umožňuje obviněnému vyhnout se veřejnému projednání před soudem
a s tím spojenými náklady.186
Pokud je confomidad sjednána, záleží jen na soudu, zda ji schválí. Soud má za úkol
zjistit, zda obviněný Dohodě rozumí a zda je plně srozuměn s následky jejího schválení.
Důležité je též připomenout, že conformidad lze sjednat pouze za skutky, za něž hrozí
trest odnětí svobody v maximální délce tří let po jeho snížení o jednu třetinu.
185
186

BACHMAIER WINTER, Lorena. The European Public Prosecutor's Office: The Challenges Ahead. 1.
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Vzhledem k nízkonákladovosti sjednání conformidad se španělská Dohoda těší
hojnému užívání v praxi a dá se očekávat, že její aplikovatelnost bude dále vzrůstat.187
Na závěr lze říci, že španělská confomidad se ze své podstaty velmi podobá italské
patteggiamento, o které budu hovořit níže. Obě totiž následují Doporučení EU z roku 1987188.
Itálie ji zná pod názvem patteggiamento. Důležitým rozdílem mezi českou právní
úpravou a italskou je zejména to, že v rámci patteggiamento nejde o sjednání dohody o vině
a trestu v pravém slova smyslu, nýbrž stěžejním bodem takové dohody je samotný trest. Ten
může být snížen až na jednu třetinu.189 Patteggiamento žádný institut doznání viny či prohlášení
o spáchání skutku obviněným nezná.190 Pokud za trestně relevantní jednání obviněného hrozí
trest odnětí svobody do pěti let, může pak obviněný žádat o sjednání patteggiamento. Vznesená
obvinění pak musí přijmout bez ohledu na charakter jejich závažnosti.
Podobnost s anglo-americkou právní úpravou lze v rámci patteggiamento shledávat
zejména v tom, že žalobce může upustit od některých obvinění a navrhnout pro obviněného
trest hrozící za méně závažný trestný čin výměnou za akceptaci trestu obviněným. Obviněný
nicméně neztrácí možnost o takto navrženém trestu s žalobcem vyjednávat, ten ale výtky
obviněného může zamítnout.
Obecně lze patteggiamento sjednat, pokud za spáchaný skutek lze uložit trest, jež po
snížení o jednu třetinu, dosahuje maximální délky pěti let odnětí svobody. Taková Dohoda se
pak podle italského práva nazývá patteggiamento allargato. Patteggiamento allargato nicméně
není jediným typem dohody o vině a trestu, který italský trestní proces zná. Pokud pachateli po
snížení hrozícího trestu o jednu třetinu hrozí trest odnětí svobody v maximální délce dvou let
nebo pokuty, mění se Dohoda na patteggiamento ristretto. Patteggiamento ristretto pak
obviněného opravňuje k dalším výhodám jako je například úplné suspendování trestu nebo jeho
zmírnění, pokud v budoucích pěti letech nespáchá odsouzený podobný trestný čin.
Stejně jako v České republice či anglosaských státech o patteggiamento rozhoduje soud.
Jen soud může dohodu schválit anebo naopak neschválit.
187
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8. Incidence institutu dohody o vině a trestu v české trestní justici
v komparaci se zahraniční soudní praxí
Výše jsem se zabývala rozdílnostmi právních úprav dohody o vině a trestu zejména ve
vztahu anglo-amerického právního systému a kontinentálního. Nyní bych se blíže zaměřila na
statistické porovnání aplikovatelnosti dohody o vině a trestu v rámci českého právního řádu
s počtem výskytů sjednaných Dohod v zahraničních právních řádech.
Cílem je předestřít statistický přehled využití dohody o vině a trestu v českém prostředí
v porovnání se statistickými hodnotami výskytu Dohody v zahraniční soudní praxi. Statistická
data jsou dále „oživena“ polemikou nad tím, proč je v české justici dohoda o vině a trestu tak
pramálo využívanou formou odklonu v trestním řízení.

8.1. Aplikační praxe dohody o vině a trestu v České republice
Jak již bylo uvedeno výše, v České republice je Dohoda relativně novým institutem
a bohužel také lehce opomíjeným. Statistiky uvádí, že v roce 2012, což byl rok zavedení
Dohody jako nového institutu do českého trestního řízení, bylo podáno pouhých dvacet devět
návrhů na schválení Dohody. Toto číslo v daný rok tvořilo pouhá tři setiny procenta
z celkového počtu stíhaných osob na našem území. Válová na závěr svého článku191 uvádí, že
po roce 2012 se počet takto podaných návrhů zvýšil na sto, nicméně u tohoto čísla se incidence
Dohod zastavila. Z výše uvedeného lze indikovat, že Dohoda rozhodně nepatří mezi
nejužívanější formy odklonů. Lépe na tom není ale ani institut narovnání. Jak Dohoda, tak
narovnání se pohybují pouze v setinách procent v rámci počtu užívaných způsobů skončení
trestního stíhání.
V jiném textu Válová uvádí: „V roce 2016 bylo policií objasněno 101 678 skutků,
vyplývá z policejních statistik. V témže roce bylo současně vedeno zkrácené přípravné řízení
proti 42 283 osobám. K tomu byla u okresních státních zastupitelstvích vedena standardní
trestní řízení, v nichž byla podána obžaloba proti 37 368 osobám.“192 Uvedená čísla ukazují,
že v České republice nastupuje trend snižování počtu obžalovaných osob. Tento trend je

191

VÁLOVÁ, Irena. Dohody o vině a trestu nejsou užívány, nejvyšší státní zástupce by měl působit na podřízené.
Ekonomický deník [online]. 15. 3. 2018 [cit. 2019-06-09]. Dostupné z: https://ekonomicky-denik.cz/dohodyo-vine-a-trestu-nejsou-uzivany-nejvyssi-statni-zastupce-by-mel-pusobit-na-podrizene/
192
VÁLOVÁ, Irena. Počet zkrácených trestních řízení klesá, míra narovnání nebo dohod o vině a trestu je stále
nicotná. Česká justice [online]. 27. 2. 2018 [cit. 2019-06-09]. Dostupné z: https://www.ceskajustice.cz/2018/02/pocet-zkracenych-trestnich-rizeni-klesa-mira-narovnani-dohod-vine-trestu-stale-nicotna/
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nastaven zejména snížením počtu evidovaných a objasněných trestných činů ale také počtem
případů, v nichž se případ nedostane v rámci obžaloby k hlavnímu líčení, ale skončí některou
z forem odklonů anebo je skončeno v rámci zkráceného přípravného řízení.
Ani v dalších letech se počty podaných návrhů na schválení Dohody nezvýšily.
Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2015 bylo podáno celkem sto sedm návrhů na
schválení Dohody, v roce 2016 to bylo osmdesát devět takových návrhů a v roce 2017 se
jednalo o celkem sto deset případů.

193

V roce 2018 se pak jednalo celkem o sto třicet pět

případů.
V tiskové zprávě194 Nejvyššího soudu lze nalézt přehledně zpracovanou statistiku z let
2012 – 2018 pro počty trestních řízení, jež byly skončeny uzavření dohody o vině a trestu (viz
níže).
Tabulka 1 – Počet případů skončených dohodou o vině a trestu
Rok

Počet řízení

2012

8

2013

72

2014

70

2015

72

2016

93

2017

110

2018

135

Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, počty uzavřených dohod sice mají mírně
stoupajícín tendenci ovšem s počty Dohod uzavíraných u našeho nejbližšího souseda –
Slovenska se dají jen těžko srovnávat.
Argumentace Nejvyššího soudu ohledně důvodů, proč je institut Dohody tak málo
využívaný se upíná zejména k administrativně jednodušším způsobům ukonční trestního řízení,
193

BARTOŠÍKOVÁ, Radka. Dohoda o vině a trestu u vraždy? Ano i ne. PRÁVO 21 [online]. Brno: Právo21,
2018, 25. 4. 2018 [cit. 2019-11-14]. ISSN 2570-8813. Dostupné z: https://pravo21.online/pravo/dohoda-ovine-a-trestu-u-vrazdy-ano-i-ne
194
TOMÍČEK, Petr. Rostoucí podíl ukládaných peněžitých trestů je dílčím úspěchem, musíme se zaměřit také na
odklony v trestním řízení; nejsme spokojeni především s tím, jak pomalu se prosazuje dohoda o vině a trestu
[online]. Nejvyšší soud Brno, 2019, 10. 4. 2019 [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/505C3CB2A5689176C12583D80023E33C?openDocument
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kterým je například trestní příkaz. Pomyslnou překážku pro využívání instutu Dohody je také
nutná obhajoba, kterou při jejím sjednávání musí osoba obviněná mít.
Nejvyšší soud dále argumentuje tím, že nízký počet sjednonaných Dohod prvotně
pramení z neochoty státních zástupců Dohody navrhovat a to ze dvou důvodů. První z nich je
složitější proces po stránce jeho administrace, druhým důvodem je pak obava státních zástupců
z nařčení z korupce195. Nejen proto je podle Nejvyššího soudu potřeba státní zástupce v tomto
ohledu školit. Možnou obavu z „koručpního“ jednání by mohla smést ze stolu možnost sjednání
Dohody před soudem.
Dalším důvodem může být často zmiňovaná námitka ohledně složitosti uzavření
Dohody. Státní zástupce je v rámci přípravného řízení nucen jednat se stranou obhajoby, což
přípravné řízení může jistým způsobem ztížit, nicméně již z logiky tohoto institutu nelze uzavřít
Dohodu bez dohody stran. Státní zástupci dále námitají, že oni sami jako orgán činný v trestním
řízení mají tendenci Dohodu uzavřít hned na počátku přípravného řízení a naopak osoba
obviněná tenduje k uzavření Dohody až na jeho konci v situaci, kdy je možné predikovat hrozící
trest. V tomto případě jde podle Šámala o chybu výkladu, jelikož „státní zástupce může sjednat
dohodu podle § 175a odst. 1 trestního řádu, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují
závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, tedy dohodu
je možné uzavřít kdykoli jsou tyto výsledky v průběhu vyšetřování zřejmé v podobě vyžadované
tímto ustanovením.“196
Ščerba197 uvádí hned čtyři důvody, které státní zástupce mohou odrazovat od aplikace
Dohody. Jsou jimi:
i.

sjednání Dohody vyžaduje přítomnost obhájce, jehož ustanovení samo o sobě
znamená průtah v řízení;

ii.

Dohoda sice představuje efektivnější a ryhlejší vyřízení věci, avšak státní zástupce
je nucen věnovat větší úsilí procesu dohodování, než v případě podání žaloby;

iii.

sjednání dohody je podmíněno prohlášením obviněného o spáchání skutku, což
představuje jakýsi krok „navíc“; a

195

TOMÍČEK, Petr. Rostoucí podíl ukládaných peněžitých trestů je dílčím úspěchem, musíme se zaměřit také na
odklony v trestním řízení; nejsme spokojeni především s tím, jak pomalu se prosazuje dohoda o vině a trestu
[online]. Nejvyšší soud Brno, 2019, 10. 4. 2019 [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/505C3CB2A5689176C12583D80023E33C?openDocument
196
ŠÁMAL, Pavel. Odklony v justiční praxi. Právní prostor [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., 2019,
1.8.2019 [cit. 2019-11-13]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestnipravo/odklony-v-justicni-praxi
197
ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 27-28. ISBN 978-80-87576-30-4.
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iv.

doba pro podání návrhu na schválení Dohody v rámci zkráceného přípravného
řízení nemusí být dostačující. Pro státního zástupce tak může být jednodušší podat
návrh na potrestání a čekat na vydání trestního příkazu.

8.2. Porovnání statistického využití odklonů v trestním řízení v praxi
Nyní bych se ráda blíže zabývala statistickými hodnotami aplikace jednotlivých forem
odklonů v trestním řízení. Již několikrát bylo řečeno, že odklony nepatří mezi nejvyužívanější
instituty trestního řízení a na podporu tohoto tvrzení uvedu statistická data za posledních šest
let, tedy za období let 2012 – 2018. Ve srovnání statistických dat198 budu uvádět počet případů,
které byly vyřešeny prostřednictvím některého z odklonů.

8.2.1. Narovnání199

198

199

Rok

Počet řízení

2012

141

2013

117

2014

95

2015

109

2016

95

2017

62

2018

89

Veškerá statistická data vychází z informací dostupných ze Zpráv o činnosti státního zastupitelství (Nejvyšší
státní zastupitelství) za leta 2012 – 2018, dostupné online na: http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-ocinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti a vztahující se pouze k fyzickým osobám. Zároveň pro
upřesnění uvádím, že Nejvyšší státní zastupitelství mezi formy odklonů v trestním řízení neřadí trestní příkaz,
proto jej ani nezařazuje do svých statistik. Statické údaje o aplikovatelnosti trestního příkazu tedy pro účely
zdrojové konzistenstnosti do této podkapitoly nezařazuji.
Pozn.: Uvedené hodnoty týkající se trestních věcí vyřízených narovnáním jsou součtem narovnání v rámci
standardního i zkráceného přípravného řízení.
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8.2.2. Podmíněné zastavení trestního stíhání

Rok

Počet řízení

2012

2 967

2013

2 632

2014

2 223

2015

2 851

2016

2 857

2017

2 964

2018

3 276

Rok

Počet řízení

2012

29

2013

118

2014

86

2015

113

2016

95

2017

116

2018

139

8.2.3. Dohoda o vině a trestu
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8.2.4. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

Rok

Počet řízení

2012

2 952

2013

3 299

2014

3 351

2015

2 553

2016

2 375

2017

2 153

2018

2 203

8.2.5. Odstoupení od trestního stíhání

Rok

Počet řízení

2012

37

2013

19

2014

9

2015

13

2016

9

2017

17

2018

13

Z uvedeného vyplývá, že statisticky nejvyužívanějšími formami odklonů v trestním
řízení jsou podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení podání návrhu na
potrestání. Dohoda o vině a trestu sice statisticky převyšuje odstoupení od trestního stíhání,
nicméně tento fakt nelze považovat za bernou minci vzhledem ke skutečnosti, že odstoupení od
trestního stíhání lze uplatňovat pouze v případech mladistvých delikventů podle zákona
o soudnictví ve věcech mládeže.
S ohledem na výše uvedené lze poukázat na velmi chabou incidenci dohodovacích
řízení v prostředí české justice.
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8.3. Aplikační praxe dohody o vině a trestu v zahraničí
8.3.1. Slovensko
Slovensko je oproti České republice v počtu sjednaných dohod výrazně napřed. V roce
2016 bylo předloženo celkem 4 639 návrhů na schválení Dohody200, v roce 2017 se jednalo
o 3 844 návrhů na schválení201 a v roce 2018 bylo uzavřených celkem 1 144 Dohod202.
Důležitým rozdílem oproti české úpravě Dohody je také fakt, že na Slovensku lze
Dohodu uzavřít i v řízení ve věcech mladistvých. V roce 2018 bylo takových dohod před
slovenskými krajskými soudy uzvařeno 56 203. Stejně tak se dá Dohoda uzavřít i s cizinci těch
bylo za rok 2018 na území Slovenska uzavřeno dvacet šest204.
Z přehledu řešených trestních věcí205 (viz tabulka níže) prostřednictvím dohody o vině
a trestu vyplývá rostoucí tendence řešených případů.

200

201

202

203

204

205

Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2016, dostupné online
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-20163990.html
Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2017, dostupné online
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-201739b2.html
Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2018, dostupné online
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-201839b3.html
Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2018; dostupné online
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-201839b3.html
Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2018, dostupné online
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-201839b3.html
Dohoda o vine a treste - Prvé poznatky z aplikácie inštitútu dohody o vine a treste, dostupné online
http://www.ok.cz/iksp/docs/aidp_131024v.pdf
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Tabulka 2 – Počty řešených trestních věcí dohodou o vině a trestu v aplikační praxi
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet

46 491

51 579

51 029

53 413

53 557

52 010

54 100

2 916

5 328

6 039

7 100

7 619

8 012

8 458

tj. v %

6,27

10,32

11,83

13,29

14,22

15,40

15,63

Schválených

1 833

4 428

5 741

6 856

7 091

6 538

7 056

známých
pachatelů
Skončené na
prokuratuře
podáním
návrhu na
Dohodu

soudem

Ščerba206 uvádí, že v roce 2006 tvořil podíl výzev ke sjednání dohody o vině a trestu
stran prokurátorů a soudů celkem sedmdesát dva procent oproti výzvám ze strany obviněných,
jejichž podíl byl tvořen pouze 25,5 %. V roce 2007 již podíl výzev ze strany obviněných stoupl
na 54,9 % a předstihnul tak výzvy prokůratorů a soudů s podílem ve výši 41,9 %. Z uvedeného
vyplývá, že aktivita prokurátorů oproti roku zavedení insitutu na území Slovenska značně
klesla. Tento pokles ovšem nelze vnímat jako neochotu prokurátorů Dohody sjednávat, ba
naopak lze tento pokles vnímat jako jisté zaktivizování obhájců, u kterých Dohoda stoupla
v oblibě.
Pokud se vrátíme zpět do roku 2006, tedy k zárodku dohody o vině a trestu, zjistíme, že
tehdy byla Dohoda uzavřena s celkem 2 916 obviněnými, zatímco v roce 2007 toto číslo
vzrostlo už na 5 328.207 Markantní nárůst je tedy víc než evidentní.

206

ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 59. ISBN 978-80-87576-30-4.
207
ŠČERBA, Filip a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges,
2012, s. 60. ISBN 978-80-87576-30-4.
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Období let 2013 – 2015 navazuje na množství uzavíraných Dohod zobrazených
v Tabulce 2 výše a statistika uvádí, že v roce 2013208 bylo prokurátory uzavřeno celkem 8 091
Dohod, v roce 2014209 to bylo 6 850 případů a v roce 2015210 celkem 4 832.

(a)

Aplikační praxe dohody o vině a trestu na Slovensku ve věcech mladistvých
Procesem sjednávání dohody o vině a trestu jsem se blíže zabývala v kapitole 7.2.1.

výše. Další důležitý rozdíl oproti české úpravě tkví v tom, že Dohodu lze na území Slovenska
sjednat i ve věcech mladistvých. To připouští § 333 odst. 5 slovenského trestního řádu, který
stanoví, že pokud mladistvý po čas trvání sjednávání dohody o vině a trestu nedovrší osmnácti
let, musí s navrhovanou Dohodou souhlasit zákonný zástupce i obhájce.
Dohoda o vině a trestu má tedy i samostatnou statistiku pro svoji aplikovatelnost
v řízeních ve věcech mladistvých.

208

209

210

Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013, dostupné online z:
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-201337bf.html
Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2014, dostupné online z:
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-201438c3.html
Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2015, dostupné online z:
https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-20153931.html
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Tabulka 3 – Přehled počtu řízení o dohodě o vině a trestu ve věcech mladistvých
Rok

Počet případů

2006

341

2007

567

2008

704

2009

691

2010

702

2011

809

2012

705

2013

650

2014

515

2015

403

2016

355

2017

292

2018

56

Stejně jako uzavírání Dohod se zletilými občany Slovenské republiky mělo zprvu
stoupající a posléze klesající tendenci, lze tento trend vysledovat i v počtu uzavíraných dohod
o vině a trestu ve věcech mladistvých.
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9. Dohoda o vině a trestu v českých poměrech – ano nebo ne?
V následujících řádcích se budu de lege ferenda zabývat výhodami a nevýhodami
institutu dohody o vině a trestu. Dohoda totiž představuje jedno z nejožehavějších témat české
justice a od roku 2012, kdy byla Dohoda přijata jako nový prostředek skončení trestního řízení,
budí emoce.
Z podstaty věci nelze názorový rozsah rozdělit jinak než na příznivce a odpůrce.
Jednotlivé příznivce a odpůrce nicméně není možné kastovat podle toho, v jaké části justice či
mimo ni se pohybují anebo jaké společenské postavení zastávají. Dohoda rozděluje společnost
napříč vrstvami a neexistuje jednotný názor na to, jakým způsobem by měla být po právní
stránce upravena, aby vyšla vstříc oběma názorovým proudům.
Šabata s Růžičkou211 upozorňují na to, že postupné sbližování dvou fundamentálních
právních systémů, kterými anglo-americký a kontinentální právní systém bezesporu jsou, je
nevyhnutelné. I proto lze pozorovat průnik právních institutů charakteristických pro angloamerický právní systém do kontinentálního a naopak vzrůst významu kontinentálních kodexů
v anglo-americké kultuře.
Následujících šest tezí by mělo postihnout nejčastěji se vyskytující argumenty pro i proti
dohodě o vině a trestu.

9.1. Ano
První část veřejnosti tvoří příznivci institutu dohody o vině a trestu. Ti, jejichž
pozornosti neunikly výhody tohoto prostředku, se odkazují zejména na následující tři pasáže,
kterými podporují zavedení, a hlavně užívání Dohody v rámci trestního řízení.

9.1.1. Urychlení a zefektivnění řízení
Jedním z nejdůležitějších proargumentů je zefektivnění trestního řízení a justice jako
takové. Trestní proces ve vší obecnosti čelí ze strany veřejnosti nářkům na dlouhodobou
neefektivnost trestního stíhání. Tuto situaci měly za úkol řešit již odklony, které byly
v účinnosti ještě před rokem 2012. Dohoda tak byla pouze volným navázáním na dlouhodobou
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snahu o zrychlení probíhajících řízení. Podle Vantucha212 jsou to státní zástupci a soudci, kteří
mohou dohodu o vině a trestu vnímat jako prostředek k urychlení své práce a zároveň jakýsi
filtr jednotlivých případů.
K zefektivnění trestní justice prostřednictvím zavedení institutu dohody o vině a trestu
se vyjadřuje i Procházková, která tvrdí, že „vlivem této dohody se doba projednávání trestních
věcí významně zkrátí“213 s ohledem odpadnutí některých procesních úkonů. Takové řízení je
pak hospodárnější a rychlejší, což navíc snižuje finanční i časovou nákladnost.
Podobně pak Král poukazuje na fakt, že „rychlost trestního řízení do značné míry
determinuje účinnost trestu“214. Proto může být snaha o zrychlení a zefektivnění trestání
pachatelů zcela legitimní. Nad rámec uvedeného je třeba poznamenat, že pokud se stát uchýlí
k variantě uložení mírnějšího trestu pachateli „jako k odpovědi na ochotu obviněného podrobit
se postihu za spáchaný trestný čin (…), nejedná se o rezignaci na účinný postih kriminality“.
Podle Krále je výsledek takového uvažování mnohdy vhodnější pro naplnění generální a též
individuální prevence.
Také Brňáková s Korbelem odkazují na dlouhodobou snahu Ministerstva spravedlnosti
odlehčit orgánům činným v trestním řízení od nápadu nových případů. Současně upozorňují na
fakt, že právní úprava do zavedení dohody o vině a trestu do trestního řádu nezajišťovala
obviněnému v plném rozsahu právo na spravedlivý proces v souladu s čl. 6 Evropské úmluvy
o lidských právech. Zmíněný čl. 6 podmiňuje spravedlivý proces také rychlostí řízení, jelikož
právě zásada rychlosti řízení „podmiňuje spravedlivý charakter řízení tak, aby se nevytrácel
vztah mezi trestným činem a trestem“215. Časem totiž dochází k oslabení síly důkazů. Nejen na
evropské úrovni se lze setkat se zásadou rychlosti řízení. Český zákonodárce ji též zakotvuje
v Listině základních práv a svobod, konkrétně pak v článku 38 odst. 2, potažmo v trestní řádu
a jeho ustanovení § 2 odst. 4.
Vlivem procesu sjednávání Dohody by se mnohá trestní stíhání urychlila z důvodu
posílení pozice státního zástupce. Prim totiž v rámci sjednávání „hraje“ právě on. e Vzhledem
k absenci průběhu řádného hlavního líčení, jež je v procesu sjednávání Dohody nahrazeno
veřejným zasedáním, tak nedochází ke zbytečným průtahům a řízení může být rychle skončeno.
Tím samozřejmě nejsou dotčeny podmínky souhlasu obviněného i poškozeného.
212
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9.1.2. Snížení tlaku na orgány činné v trestním řízení
Dalším z problémů, jímž čelí česká justice, je dlouhodobá zahlcenost orgánů činných
v trestním řízení. Počty trestně stíhaných jsou dlouhodobě ve vysokých číslech 216 a naopak
justičních pracovníků, kteří trestní stíhání mají na starost, je nedostatek. I proto zákonodárci
tendují k právním úpravám, jež mají za úkol jakýmkoliv způsobem ulehčit situaci orgánům
činným v trestním řízení.
Logickým důsledkem je tedy aplikace odklonů v trestním řízení. Jak bylo uvedeno výše,
český trestní řád zná celou škálu forem odklonů a Dohoda je jejich nejmladší „kolegyně“.
Snížení tlaku na orgány činné v trestním řízení úzce souvisí se snahou o urychlení
a zefektivnění trestního řízení, jak bylo popsáno v kapitolách výše. I zde hraje velkou roli osoba
státního zástupce.

9.1.3. Posun „vpřed“
Dohodu lze v českých poměrech vnímat jako nejmodernější formu odklonu. Poměry
tuzemského trestního práva tak sbližuje s podmínkami anglo-amerického právního systému, jež
jsou pro mnohé z nás jen těžko představitelné. Naneštěstí je Dohoda pro laickou veřejnost
známá jen jako dohodovací proces zobrazený zahraničními televizními médii. To způsobuje
značně zkreslený pohled na to, co Dohoda v rámci justice představuje.
Navzdory výše uvedenému je přesto Dohodu potřeba vnímat jako moderní a v českých
poměrech až přelomový institut. Do roku 2012 nebylo představitelné, že by o trestu bylo možné
jakýmkoliv způsobem smlouvat, Dohoda tedy přináší něco, co do značné míry prolamuje
základní zásadu trestního řízení, a to právo na spravedlivý proces. Právo na spravedlivý proces
ovšem není jedinou zásadou, kterou Dohoda prolamuje – dále se jedná například o prolomení
zásady materiální pravdy, legality, ústnosti, bezprostřednosti řízení či právo na vyjádření se
obviněného ke všem skutečnostem v rámci trestního řízení. Oproti uvedeným zásadám, s nimiž
je Dohoda v konfliktu, stále existuje široká škála zásad trestního procesu, se kterými je Dohoda
v souladu, jsou jimi například zásada stíhání ze zákonných důvodů, zásada presumpce neviny,
oficiality, přiměřenosti nebo zásada obžalovací.217
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Posunem je ovšem podpoření zásady rychlosti řízení, což je, jak již bylo mnohokrát
řečeno, jedna z hlavních výhod a dlouhodobých snah. Zároveň se jedná o další
z konsenzuálních typů trestního řízení vedle narovnání.

9.2. Ne
Druhou část veřejnosti tvoří odpůrci. Ti nejčastěji argumentují s odvoláním na
následující tři body, které můžeme považovat za nejpodstatnější důvody proti zavedení dohody
o vině a trestu.

9.2.1. Nepřijetí společností v důsledku nepříznivého společenského klimatu
Je česká společnost vůbec na institut Dohody připravená? To je otázka, kterou si nutně
musí klást nejeden právní teoretik ale i obhájce. Z pohledu obhájce lze jistě nepříliš složitou
úvahou dospět k názoru, že Dohoda bezesporu představuje výhodu pro obhájcova klienta – tedy
obviněného. S Dohodou totiž obhájce i obviněný s jistotou předem ví, co je „čeká“. Pocit
nejistoty, který obviněný, respektive obžalovaný prožívá v době před vynesením rozsudku, je
tak Dohodou eliminován, jelikož obviněný musí s vyřízením věci formou Dohody projevit
souhlas. K tomu lze ovšem namítat, že navrhované znění novely trestního řádu zavádějící
institut dohody o vině a trestu ze svého obsahu vůbec nepředpokládal, že by otázka viny
závisela na jakési „dohodě“. Podle Krále218 jsou orgány činné v trestním řízení vázány zásadou
materiální pravdy tedy úplného zjištění skutkového stavu věci, z čehož až následně vyvozují
adekvátní hmotněprávní kvalifikaci. Nelze tedy tvrdit, že se obviněný bez bližšího vyšetřování
věci tzv. dohodne na výši trestu.
Ke konsenzuálním charakteru dohody o vině a trestu se vyjadřují i mnozí civilisté.
Například Lavický a kol. v tomto směru uvádí, že právě konsenzuální povaha smluv je
předmětem sporů mnoha právních teoretiků. Dle jeho názoru nelze tvrdit, že smluvní (tedy
konsenzuální) charakter smluv je možné vnímat výlučně soukromoprávní optikou. K tomu dále
uvádí: „V této souvislosti lze upozornit například na veřejnoprávní smlouvy ve správním právu
nebo na dohodu o prohlášení viny a přijetí trestu spolu s narovnáním v trestním právu.“219 Také
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Procházková reaguje na prolínání soukromého a veřejného práva a uznává, že v určité míře je
průnik soukromoprávních prvků do trestního práva „tolerovatelný a někdy i žádoucí“220.
Oproti výše uvedenému brojí početná skupina laické veřejnosti, jež takovéto vyřízení
věci striktně odmítá, a to vzhledem k procesu sjednávání. Proč by obviněný měl být ušetřen
standardního soudního procesu, na jehož konci se dozví svůj trest? Proč by obviněnému vůbec
mělo být ulehčováno ze situace, kterou si způsobil prokazatelně sám svým vlastním počínáním?
Trest by měl primárně sloužit jako prevence a odrazení od dalšího protiprávního jednání
pachatele a ne jako „odměna“ za doznání. Tyto a mnohé další dotazy si jistě klade nejeden laik.
Uvedené protiargumenty lze podpořit skutečností, že například ve Velké Británie prokazatelné
dochází ke snížení výměry ukládaného trestu výměnou za doznání pachatele a to v rozmezí
desítek procent221. A právě tato skutečnost představuje pro mnohé z řad odborné i laické
veřejnosti nepřekonatelnou překážkou.
Šabata s Růžičkou222 dále upozorňují na to, že konsenzus mezi stranami je vnímán
s nedůvěrou právě s ohledem na punc spravedlnosti trestního procesu. Konsenzus je ze své
podstaty zasvěcen soukromoprávním jednáním a neměl by být proto součástí trestního řízení,
které funguje na zcela jiných principech.
Také Jelínek se poměrně kriticky vyjadřuje ke konsenzuální povaze sjednávání dohody
o vině a trestu, když hovoří o „komercionalizaci trestního řízení“223. Podobně pak Novotný224
ohledně principů dohodovacího řízení (ve smyslu podmínky vzájemného konsenzu) poukazuje
na skutečnost, že podle platného českého práva nelze sjednat dohodu o vině a trestu za zvlášť
závažný zločin. Novotný225 tvrdí, že alespoň v případech zvlášť závažných zločinů je hlavní
těžiště trestního řízení směřováno k hlavnímu líčení, a nikoliv ke konsenzu zúčastněných stran.

9.2.2. Role soudce nahrazena osobou státního zástupce
Další skutečností, jež tzv. „nahrává“ aktuálnímu nepřiznivému postoji vůči Dohodě, je
i skutečnost, že současná platná právní úprava počítá s vedoucí postavou státního zástupce
jakožto lídra celého řízení o sjednání Dohody. Státní zástupce je totiž ten, který Dohodu
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navrhuje ke schválení soudu. Soudu nepřísluší měnit obsah dohody, což znatelným způsobem
snižuje autoritu a roli soudce jakožto hlavního činitele trestního řízení.
Vzhledem k jasně vymezeným situacím, kdy může dojít k neschválení dohody soudem,
je osoba soudce omezena pouze na určitý okruh záležitostí, kterými může do procesu sjednávání
vůbec zasáhnout.226 Nad tím, zda by se situace změnila za předpokladu, že by se právní úprava
vůči roli soudce v procesu sjednávání vymezila extenzivněji, se dá bezesporu polemizovat.
V dnešní společnosti je totiž soud v trestním procesu vnímán jako orgán, jež požívá nejvyšší
důležitosti a také jako jediný orgán, který může rozhodnout o vině a trestu obviněného,
respektive obžalovaného. Koneckonců ne nadarmo platí pravidlo, že jedině rozsudkem lze
rozhodovat
o vině obviněného. Řešením by tedy například byla možnost odmítnutí Dohody soudem bez
udání důvodu či z důvodu vhodnosti provedení řádného hlavního líčení227.
Jednou z námitek je také přesvědčení společnosti o tom, že by o trestech měl primárně
rozhodnout stát (soud), nikoliv strany řízení.228 Vytrácí se tak silná pozice státu jakožto
normotvůrce a zároveň vymahatele spravedlnosti. Strany trestního řízení se tak nemusí obracet
na stát, ale postačí jim prostá domluva. S tím neodmyslitelně souvisí i skutečnost, že Dohoda
nezaručuje rovnost a spravedlnost ve smyslu uložených trestů. Trestní řád sice stanovuje
podmínky sjednávání Dohody, avšak již neukládá povinnost dohadovat totožné tresty v rámci
skutkově podobných trestních věcech a tím tedy rovně zacházet s osobami obviněnými.
Musil se k Dohodě také vyjadřuje kriticky a to zejména s ohledem na to, že proces
sjednávání způsobuje, že soud již předem přiznává prohlášení obviněného o spáchání skutku
vyšší důkazní váhu než ostatním důkazům, čímž dochází k „hypertrofii důkazního významu
doznání obviněného, připomínající nakročení směrem k dávno již opuštěnému principu
středověkého inkvizičního procesu - confessio corona probationum (doznání je koruna
důkazů).“229 Dohoda jako odklon tak dělí trestní řízení na trestní řízení „normální“ a trestní
řízení, v němž dojde k uzavření Dohody.
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9.2.3. „Kupčení“ s tresty
Jistě neposledním z problémů s Dohodou je i jistý morální nesoulad mezi tím, co právo
stanovuje a tím, co společnost či jednotlivec cítí jako „správné“. Nesoulad mezi pojetím
spravedlnosti podle práva a podle morálky je odvěkým problémem a předmětem svárů
zákonodárců a společnosti. V tomto případě se Dohoda dostává na přední místa oné
„nespravedlnosti“. Zřejmě za to může zákonná formulace a fakt, že státní zástupce obviněného
„odmění“ za doznání. Společnost tak Dohodu vnímá jako jakýsi „úplatek“ státnímu zástupci
a poškozenému, což v prostředí kontinentálního právního systému v kombinaci s českou
společností zřejmě nikdy nebude přijímáno jako norma.
Zatímco společnost přirozeně vyžaduje alespoň minimální míru lítosti a pokání
pachatele za spáchaný skutek, což následně může být projektováno do výše ukládaného trestu,
Dohoda nebere ohled na požadavky společnosti, ale omezuje se pouze na pachatelovo chladné
kalkulování „zisku a ztrát“.

230

Zcela se tak vytrácí etický rozměr trestání a jeho účel jako

takový. K etickému rozměru trestání ve smyslu spravedlivého trestu a efektivní nápravy
pachatele se vyjadřuje i Procházková, která uvádí, že dohoda o vině a trestu vůbec „nesleduje
výchovný účel trestu souvisící s nápravou pachatele“231.
Dohoda o vině a trestu představuje již ze své podstaty jakýsi typ smlouvy. Vzhledem
k tomu, že se státní zástupce i obviněný musí domluvit, aby Dohoda mohla být vůbec sjednána,
může tento neodmyslitelný prvek dohodovacího procesu představovat komplikace a jistý
diskomfort. Aby bylo dosaženo kýženého konsenzu, musí zpravidla obě strany připustit
ústupky ze svých požadavků.232 To v praxi znamená, že státní zástupce musí slevit ze svých
požadavků na trest právě ve prospěch obviněného, což do jisté míry může popírat zásadu
legality.
Král233 dále upozorňuje na to, že právě v oblasti výměry a druhu trestu lze dospět ke
kýženému vyjednávání. Zároveň ale poznamenává, že stanovení výměry a druhu trestu není
svévolné a státní zástupce a soud musí dodržovat zákonem stanovené kautele. Nelze tedy mít
za to, že obviněný si v procesu sjednávání dohody o vině a trestu může tzv. „vyjednat“ zjevně
nepřiměřený trest.
230
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9.3. Aktuální témata
Mezi nejčastěji propíraná témata hýřící vody české justice jednoznačně patří rozšíření
i okruhu trestných činů, na něž lze institut Dohody vztáhnout. V porovnání se zahraničními
právními úpravami – v prvé řadě anglo-americkou či nám bližší – slovenskou je institut Dohody
v českých poměrech poměrně omezený. Mezi aktuální snahy tedy patří rozšíření
aplikovatelnosti Dohody i na nejzávažnější trestné činy, mezi něž samozřejmě patří ty proti
životu

a

zdraví.

Jako

podpůrce

rozšíření

aplikovatelnosti

Dohody

lze

vnímat

i Nejvyšší státní zastupitelství, jak vyplývá z tiskové zprávy Nejvyššího soudu: „Dohoda o vině
a trestu skýtá prostor pro efektivní a rychlý postup justice. Legislativní úprava může rozšířit
využití tohoto nástroje na mnohem větší počet případů.“234
Nejen okruh trestných činů ale i způsob uzavírání Dohody je předmětem potenciálních
změn. Podle navrhovaných změn by mělo být umožněno navrhnout a následně uzavřít Dohodu
i po podání obžaloby k soudu a zároveň by měl žalobce mít za povinnost do žaloby uvést trest,
jenž navrhuje a rozsah zabaveného majetku, který má být použit jako náhrada způsobené škody.
Tyto změny by měly být zavedeny z důvodu značné neochoty obviněných uzavírat Dohody.
Obviněný by v rámci takto navrhovaného procesu věděl, jaký má státní zástupce záměr, tedy
by čelil tzv. „jistému“ potrestání, což by dle legislativců mělo mít za následek zvýšení čísla
v počtu uzavírání Dohod.
Další neméně důležitou změnou je i vyjmutí procesu sjednávání Dohody z předpokladů
pro nutnou obhajobu. „Jestliže je uznáváno, že osoba, proti níž se trestní řízení vede, je schopna
samostatně posoudit, zda bude či nebude podávat odpor proti trestnímu příkazu nebo odvolání
proti rozsudku, není důvodu, proč předpokládat, že de facto to samé nebude schopna učinit
v rámci sjednávání dohody o vině a trestu“.235
Ochota obžalovaného uzavřít Dohodu by také měla být uznána jako důvod hodný zřetele
ke snížení hrozícího trestu. Dohoda by také nově měla být uzavírána v případech spolupracující
obviněných. Těm by ale v případě nesplnění povinností hrozila obnova řízení.
Nejvyšší soud dále navrhuje vyjmout podmínku nutné obhajoby z procesu sjednávání
dohody o vině a trestu, což by mělo zjednodušit celý proces. Další navrhovanou změnou stran
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Nejvyššího soudu je také úprava ustanovení § 58 odst. 2 trestního zákoníku (mimořádné snížení
trestu odnětí svobody) a ustanovení souvisejících tak, „aby soud mohl v případě schválení
dohody o vině a trestu snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby za předpokladu,
že vzhledem k poměrům pachatele lze i za těchto okolností dosáhnout jeho nápravy“.236

236
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odklony v trestním řízení; nejsme spokojeni především s tím, jak pomalu se prosazuje dohoda o vině a trestu
[online]. Nejvyšší soud Brno, 2019, 10. 4. 2019 [cit. 2019-11-13]. Dostupné z:
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10. Závěr
Jak bylo mnohokrát řečeno napříč tímto textem, dohoda o vině a trestu je diskutabilním
institutem vířícím českou společnost. Právě proto si tato diplomová práce kladla za úkol
představit dohodu o vině a trestu ve vší své obecnosti – od historie vzniku, po současný stav až
po polemiky nad tím, jak by dohoda mohla vypadat do budoucna prostřednictvím uvedením
kritik, které ji provází po celou dobu její existence.
Dohoda o vině a trestu má poměrně nejasný osud, o kterém lze polemizovat.
Z marginální aplikační praxe lze seznat, že rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější procesní
úkony. Statistická data hovoří za vše. Důvodem proč tomu tak v českém prostředí je, na rozdíl
od našeho nejbližšího souseda – Slovenska, může být hned několik. Zejména jím je odmítavý
postoj laické veřejnosti ale také ne zcela šťastná právní úprava vyžadující splnění mnohých
zákonných podmínek proto, aby taková dohoda o vině a trestu vůbec mohla být sjednána. Jistě
by stálo za samostatnou úvahu, zda jsou jednotlivé zákonné podmínky skutečně nevyhnutelné
a zda by nebylo ku prospěchu věci (a zejména pak ku prospěchu aplikační praxe), kdyby bylo
od ryze formalistických a často až zkostnatělých podmínek upuštěno. Na tomto místě bych si
dovolila prezentovat několik svých úvah: Pokud jde o otázku okruhu trestných činů, pro které
lze dohodu o vině a trestu sjednat, má česká právní úprava dle mého soudu značné rezervy.
Například vyloučení sjednání Dohody pro některé případy může způsobit obecnou nechuť
justice aplikovat tuto formu odklonu, jelikož jsou k dispozici jiné instituty, jejichž realizace je
podstatně snazší – typicky se bude jednat o trestní příkaz. Podobnou vadu spatřuji i v podmínce
nutné obhajoby. Nutná obhajoba je bezesporu institut velmi důležitý. Nicméně představíme-li
si situaci, kdy má dojít k procesu sjednání dohody o vině a trestu, dostáváme se od pozice, kdy
používáme prostředek, který by měl primárně sloužit k zefektivnění trestní justice a zajištění
přítomnosti obhájce může mít za následek časovou neekonomičnost řízení. Pokud by nutná
obhajoba byla vypuštěna, neomezilo by to právo obviněného na obhajobu jako takovou. Zvolit
obhájce si obviněný může vždy. Soud má nicméně za úkol prověřit, zda obviněný rozumí
skutku, který spáchal a zda rozumí důsledkům navrhovaného trestu. Soud tedy svým způsobem
nahrazuje osobu obhájce a tím zajišťuje, aby nedošlo k situaci, kdy obviněný nerozumí povaze
hrozícího trestu. V neposlední řadě bych uvedla vyloučení možnosti sjednat dohodu v rámci
řízení ve věcech mladistvých. Zde lze argumentovat podobně jako v případě nutné obhajoby a
ostatně i vyloučení zvlášť závažných zločinů. Dle mého soudu se jedná o zbytečně přísné
podmínky, které značně omezují potenciál aplikační praxe dohody o vině a trestu.
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Mnou vytvořené závěry vychází z informací získaných komparací jednotlivých
právních úprav, ať už zemí kontinentálního právní systému jako jsou Slovensko, Španělsko,
Itálie či Německo ale i zemí anglo-amerického právního systému. V těchto zemích je aplikační
praxe sjednávání dohody o vině a trestu rozšířená a plně funkční. Není proto důvod, aby
aplikační praxe na podobné úrovni nebyla zavedena i v České republice.
Závěrem lze tedy konstatovat, že i přes snahu českého zákonodárce následovat trend
ostatních středoevropských zemí, vykazuje právní úprava institutu dohody o vině a trestu
nedostatky, které prokazatelně omezují aplikační praxi. Zda dojde k novelizaci zákonné úpravy
a dohoda o vině a trestu se tak dočká větší obliby, o tom v tuto chvíli můžeme pouze spekulovat.
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11. Seznam použitých zkratek

an. – a následující
Dohoda – dohoda o vině a trestu
EU – Evropská Unie
Podmíněné zastavení – podmíněné zastavení trestního stíhání
Slovenský TŘ – Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
TŘ – zákon č. 141/1964 Sb., Trestní řád, v platném znění
TZ – zákon. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – zákon č. 218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění
ZSVM – zákon č. 218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění
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13. Dohoda o vině a trestu jako forma odklonu v trestním řízení
13.1. Abstrakt
Dohoda o vině a trestu je dlouhodobě jedno z nejdiskutovanějších témat polarizující
českou odbornou ale i laickou veřejnost. V roce 2019 oslavila dohoda o vině a trestu pomyslné
sedmé výročí své existence v právním řádu České republiky, nicméně za „šťastnou“ sedmičku
se její působení dá označit jen stěží. Jaké důvody relativního neúspěchu provádí dohodu o vině
a trestu českou justicí má za úkol zmapovat tato diplomová práce.
Diplomová práce se nejprve ve vší obecnosti zabývá formami odklonů v trestním řízení
a jejich historií. Odborná veřejnost nicméně ani po sedmi letech aplikační praxe není s to se
shodnout, zda dohodu o vině a trestu řadit do odklonů v trestním řízení anebo, zda je to institut
natolik specifický, že by měl být řazen do jiné skupiny procesních úkonů či snad by měl být
vnímán zcela samostatně.
S ohledem na ne zcela simplicitní proces sjednávání dohody o vině a trestu v prostředí
českého trestního řádu se diplomová práce též zabývá jednotlivými kroky procesu sjednávání a
formálními i materiálními znaky dohody o vině a trestu obecně. Též postihuje veškeré
podmínky a výjimky spjaty s dohodou o vině a trestu tak, aby upřesnila, v jakých případech
dohodu o vině a trestu sjednat nelze a případně jaké alternativy český trestní řád nabízí.
Mimo mapování odklonů v trestním řízení v kontextu jejich znaků a historie vzniku se
tato diplomová práce také zabývá komparací jednotlivých právních úprav dohody o vině a trestu
zakotvených v právních řádech Slovenska, Španělska, Itálie či Německa. Všechny čtyři
zmíněné státy dohodu o vině a trestu zařadily do svých trestních řádů, byť o něco dříve, než
tomu bylo v českých poměrech. Vzhledem k původu dohody o vině a trestu je obsaženo též
srovnání s „mateřskou“ právní úpravou systému common law. Common law je ostatně
kolébkou dohody o vině a trestu, a proto nesmí chybět detailní popsání právní úpravy fungující
v zemích anglo-amerického právního systému.
Vzhledem k neutuchajícím diskusím nad vhodností institutu dohody o vině a trestu se
tato diplomová práce též zaobírá nejstěžejnějšími argumenty odpůrců i příznivců dohody o vině
a trestu. Z obou názorových proudů jsou uvedeny tři nejfrekventovanější argumenty
prostupující českou justici a ostatně i laickou veřejnost, jež jsou následně detailně rozebrány.
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14. Plea of Guilty as a Diversion in Criminal Proceedings
14.1. Abstract
The plea of guilty has been one of the most discussed topics polarizing the Czech
professional and lay public. In 2019, the plea of guilty celebrated seventh anniversary of its
existence in the legal framework of the Czech Republic, but it could be hardly described as
“lucky” seven within its existence. What are the reasons for the failure of the plea of guilty is
the essential task of this thesis.
First of all, the thesis deals with forms of diversions in criminal proceedings and their
history. Nevertheless, even after seven years of application practice, the professional
community is not in a position to agree whether to place the plea of guilty in diversions in
criminal proceedings or whether the institute is so specific that it should be assigned to another
group of proceedings or perhaps be perceived entirely independently.
Given the not entirely simple process of negotiating the plea of guilty in the environment
of the Czech Criminal Procedure Code, the thesis also deals with the individual steps of the
negotiation process and the formal and material features of the plea of guilty in general. It also
affects all conditions and exceptions related to the plea of guilty so as to specify in which cases
the plea of guilty cannot be negotiated and, alternatively, what varieties the Czech Criminal
Procedure Code offers.
In addition to mapping diversions in criminal proceedings in the context of their
characteristics and history of origin, this thesis also deals with a comparison of individual legal
regulations of the plea of guilty enacted in the legal systems of Slovakia, Spain, Italy or
Germany. All four states have included the plea of guilty in their penal codes, albeit some of
them earlier than in the Czech Republic. Given the origin of the plea of guilty, a comparison
with the "maternal" legislation of the common law system is also included. Indeed, common
law is the cradle of guilt and punishment, and therefore there must be a detailed description of
the legislation operating in the countries of the Anglo-American legal system.
Given the ongoing debate over the suitability of the institute of the plea of guilty, this
thesis also deals with the most crucial arguments of opponents and supporters of the plea of
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guilty. The three most frequent arguments of both opinion streams permeating the Czech
judiciary and the lay public are presented and then analysed in detail.

14.2. Key Words
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