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ÚVOD 

Známé latinské přísloví „Errare humanum est“ překládané do češtiny jako 

„Chybovati  je lidské“ je v dnešní době ještě mnohem více  pravdivé, než tomu bylo 

doposud.  Vzhledem  k tomu, že lidstvo se s vlastními chybami potýká od začátku  

své existence, je důležité si existenci této negativní lidské vlastnosti uvědomit a zejména 

v právu s ní dále pracovat. S ohledem na skutečnost, že v trestním právu se více než 

v jiných prvních odvětvích zasahuje do základních práv a svobod, je odstranění lidských 

pochybení v rozhodovací praxi jedním ze základních předpokladů spravedlivého 

rozhodování soudy. Popřením této teze, nepřipuštění si možnosti lidského pochybení  

a nezakotvením nástrojů či institutů řešících tento nechtěný stav, by docházelo 

k případům denegatio iustiae, které však nemají  v moderním právním státě své místo. 

Cílem zákonodárce moderního právního státu by mělo být zakotvení takových institutů 

v trestním procesu, prostřednictvím kterých by se osoby, proti nimž se trestní řízení 

vede,  mohly  domáhat nápravy vadných rozhodnutí. Vedeny vidinou zařazení se mezi 

moderní evropské právní státy, byly i do našeho trestní procesu zakotveny opravné 

prostředky, jež mají zhojit pochybení při postupech a rozhodnutích orgánů činných 

v trestním řízení. Jedním z těchto opravných prostředků je institut odvolání zakotvený 

v části třetí, hlavě šesté trestního řádu, jenž je nejvýznamnějším procesním předpisem 

v českém trestním procesu. 

Výběr tématu práce vychází z mého dlouhodobého zájmu o český trestní proces, 

kterému bych se rád věnoval i ve své pozdější praxi, přičemž  diplomová práce 

je zaměřena na opravný prostředek, s nímž se lze v soudní praxi setkat  velmi často,  

a to i mimo klasické právnické profese v justici. Řádný opravný prostředek odvolání 

přitahuje pozornost odborné veřejnosti i z toho důvodu, že se tímto opravným 

prostředkem iniciuje opravné řízení, v němž jsou mimo jiné přezkoumávány 

nejzásadnější otázky v trestním řízení, tj. otázka viny a trestu, když oprávněné osoby 

mohou odvoláním napadat výrok o vině a trestu v rozsudcích soudů prvního stupně.  

Jelikož si odvolání v trestním řízení prošlo určitým historickým vývojem a má 

své historické kořeny, pokusím se v této práci čtenářům zpočátku nabídnout historický 

exkurz, který by přiblížil vývoj odvolání v trestním řízení na našem území, aby následně 

bylo možné lépe pochopit současnou právní úpravu v trestním řádu. Na historický vývoj 
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odvolání by mělo navázat pojednání o právních normách upravující odvolání v trestním 

řízení na mezinárodní úrovni a nalézt mezinárodní východiska, na něž navazuje 

vnitrostátní právní úprava. Odvolání  jakožto opravný prostředek  je jedním 

z mnoha opravných prostředků vyskytující se  v českém trestním procesu, proto budou 

řádné i mimořádné opravné prostředky ve třetí  kapitole stručně charakterizovány 

a teoreticky rozebrány. Odvolací řízení je součástí trestního řízení jako celku,  

z tohoto důvodu se i na odvolací řízení vztahují základní zásady trestního řízení, byť ne 

vždy v takové míře jako v jiných fázích trestního řízení. Opravné prostředky, odvolání 

nevyjímaje, jsou však ovládány i specifickými principy, jejichž podstata  a  projevy 

u odvolání budou popsány ve čtvrté kapitole této práce. Stěžejní část diplomové práce 

však nalezneme v kapitole  páté, kde bude kriticky rozebrána recentní právní úprava 

odvolání v trestním řízení včetně související bohaté judikatury vyšších českých soudů. 

Při kritické analýze si dávám za cíl zejména identifikovat problematické pasáže právní 

úpravy, jež by mohly v soudní praxi působit největší potíže. Rozbor právní úpravy bude 

poté v rámci komparace porovnán se slovenskou právní úpravou po přijetí zákona  

č. 301/2005 Sb., Z. z., když budou sledovány největší přednosti a úskalí obou těchto 

právních úprav. 

Na závěr se pokusím všechny předestřené poznatky shrnout, zhodnotit vhodnost 

naší právní úpravy jako celku a zformulovat možné návrhy de lege ferenda,  

kterými by se daly odstranit praktické problémy, se kterými se subjekty trestního řízení 

v praxi nejčastěji setkávají. 
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1  HISTORICKÝ VÝVOJ ODVOLÁNÍ V TRESTNÍM 

ŘÍZENÍ 

1.1  Historický vývoj do roku 1948 

Chcemeli hovořit o odvolání v trestním řízení tak, jak tento institut chápeme 

v dnešní době, je jasné, že základy tohoto institutu musíme hledat až v dobách 

moderních, neboť v dobách feudálních nebyl ani samostatný trestní proces oddělen 

od sporů majetkových. Řízení bylo v této době vedeno zásadou obžalovací, jelikož byl 

trestný čin v tomto období chápán jako útok na soukromou osobu, a nikoliv jako útok 

proti státu.1  Do konce 14. století bylo dokazování v řízeních vedeno tzv. ordály  

(též nazývanými boží soudy), jejichž podstata spočívala v iracionálním důkazu,  

kterým se prokazovala  pravdivost tvrzení, přičemž výsledek byl veden přírodní silou 

nebo nadpřirozenou silou.  V této době soudci daný spor ani nerozhodovali,  

nýbrž pouze dohlíželi na proces ordálu a na konci pouze deklarovali výsledek vůle 

Boha. O nějaké nápravě rozhodnutí zde vůbec nemohla  být řeč, neboť  by taková 

náprava zpochybňovala vůli Boha, což by v období feudálního křesťanství bylo zcela 

nemyslitelné. Tato premisa se však postupem času oslabovala a začalo docházet 

i k nápravám rozhodnutí městských soudů za protizákonné činy, a to formou milostí 

panovníka, jež však byly udělovány pouze nejbohatší a nejvlivnější vrstvě obyvatelstva.  

Vyjma ústředního zemského soudu, který byl soudem I. instance pro šlechtu,  

se řízení do roku 1548 odehrávala  pouze u městských soudů, které byly oprávněny 

rozhodovat o protiprávních činech obyvatelů města, potažmo soudů vrchnostenských. 

Od roku 1548 již můžeme začít hovořit o určité podobě opravného řízení v trestních 

věcech, jelikož  v roce 1548 zřídil Ferdinand I. Habsburský apelační soud s celostátní 

působností, jehož úkolem bylo rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím městských 

soudů. Adamová uvádí, že hodlalli se měšťan bránit proti rozhodnutí městského soudu, 

musel městskému soudu oznámit, že  se  chce  odvolat  k apelačnímu soudu a zároveň 

musel  uhradit  soudní poplatek.2  Po Obnoveném zřízením zemském existoval vedle 

 
1 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010. Student 

(Leges). ISBN 9788087212394., str. 115–116.   
2 ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: LexisNexis CZ, 
2005. ISBN 9086920070., str. 2932.   
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možnosti obrátit se na apelační soud  s odvoláním  ještě  institut revize rozhodnutí 

zemského soudu panovníkem, který mohl rozhodnutí tohoto soudu změnit. 

Po nástupu absolutismu se na našem území postupně začala tvořit trojinstanční 

soudní soustava, když  se pražský apelační soud stal v průběhu času všeobecnou 

odvolací instancí pro všechny kategorie soudů, a to i na Moravě a ve Slezsku.  

Územní svrchovanost nad soudy na Moravě a ve Slezsku ztratil pražský apelační soud 

v roce 1753, když byl zřízen druhý apelační soud se sídlem v Brně s působností 

pro Moravu  a  Slezsko.3  Jako nejvyšší soudní úřad, a tudíž i třetí soudní instance, 

na našem území v tuto dobu působila česká dvorská kancelář, jež vyřizovala žádosti 

o revizi rozhodnutí  soudů  panovníkem. Ta byla následně roku 1749 zrušena a její 

působnost převzal nově zřízený Nejvyšší soudní úřad se sídlem ve Vídni,  

který byl nejvyšším soudem pro území celé habsburské říše. 

Zakotvením Obnoveného zřízení zemského znamenalo přeměnu trestní řízení na 

našem území do nástupu osvícenství, jelikož byla zavedena zásada oficiality, zavedení 

písemného vedení řízení a úplné vytlačení procesu obžalovacího, který byl nahrazen 

procesem inkvizičním. Významnějším ze  dvou přijatých trestních zákoníku přijatých 

do roku 1788 byla nepochybně Constitutio Criminalis Theresiana, jenž však stále 

obsahovala přežitky feudální doby spočívající zejména v presumpci  viny  obviněného.  

Od 16. století stále rostl význam tortury (útrpného práva) jakožto hlavního důkazního 

prostředku, který vyvrcholil právě v Constitutio Criminalis Theresiana, jenž  upravila 

přesná pravidla pro použití tortury v rámci dokazování. Posun k modernímu trestnímu 

procesu přinesl až Obecný soudní řád kriminální  přijatý Josefem II. roku 1788, 

jenž zakotvil výlučnost inkvizičního procesu a jeho tajnost, dále odstranil zbytky 

laického prvku rozhodování a zejména přinesl proporcionalitu mezi usvědčením 

nepřímými důkazy a možností uložení trestů. Vrcholem osvícenské kodifikace 

v trestním právu je Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích z roku 1803, 

který  na našem  území  platil až do roku 1850. Tento kodex obsahoval jak normy 

hmotné, tak i procesní, a je na svou dobu považován za velmi kvalitní legislativní dílo. 

 
3 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010. Student 

(Leges). ISBN 9788087212394., str. 185–186. 
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Společenské změny, které přinesl revoluční rok 1848, se nutně musely 

promítnout do legislativní činnosti a soudní soustavy v celé habsburské říši. Liberální 

tendence ve společnosti se projevily  do nového trestního řádu, jenž byl přijet 

v roce 1850, přičemž tento trestní řád odstranil inkviziční proces ve prospěch zásady 

obžalovací, zakotvil zásadu volného hodnocení důkazů,  jakož i  ústnost a veřejnost 

procesu. Tento stav však vydržel pouze 3 roky, jelikož byl trestní řád z roku  1850 

nahrazen  v roce 1853 trestním řádem  novým,  který se naplno vrátil k inkvizičnímu 

procesu.4  Tento negativní stav byl zlomen přijetím Stadionovy  (březnové) ústavy,  

jež definitivně odstranila inkviziční řízení z trestního procesu a napříště už bylo řízení 

koncipováno vždy jako řízení obžalovací. Přijetím Prosincové ústavy dne 21. 12. 1867 

se do našeho trestního řádu prosadily zásady moderního trestního procesu,  

a  to  prostřednictvím zákona  č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské. Zásady ústnosti, 

veřejnosti, obžalovacího procesu a porotních soudů přijaté zákona č. 144/1867 ř. z. byly 

provedeny a blíže rozvinuty přijetím zákona č. 119/1873 ř. z., o trestním řádu soudním 

(někdy též podle autora nazývaného  Glaserův trestní řád). Právní historici shledávají 

tento zákon velmi propracovaným právním dílem, který konstruoval proces na principu 

trojinstančnosti. Proti rozsudku soudu prvního stupně mohl obviněný podat do tří dnů 

ode dne jeho vyhlášení odvolání k soudu druhé instance či jej napadnout zmateční 

stížností. Oběma způsoby bylo možné napadat pouze vady právní, přičemž za vady 

právní se v té době považovaly  i vady procesní. O odvolání proti rozsudku okresního 

soudu rozhodoval sborový soud první stolice a o  odvolání proti rozsudku sborového 

soudu první stolice a soudů porotních rozhodoval vrchní zemský soud.5 Glaserův trestní 

řád už tehdy upravoval oprávněné osoby velmi široce, když ve prospěch obviněného byl 

k odvolání oprávněný, vyjma samotného obviněného, manžel či manželka, příbuzní 

v pokolení vzhůru a dolů stoupajícím, poručník a bylli obviněný nezletilý též rodiče. 

Naopak  v neprospěch mohl odvolání podat pouze  žalobník a účastník soukromý, 

kterého bychom mohli přirovnat k dnešnímu poškozenému. 

Vzhledem  k tomu, že přijetím zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

samostatného státu československého Národním výborem byla vyhlášena samostatnost 

 
4 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010. Student 

(Leges). ISBN 9788087212394., str. 273. 
5 PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 18481938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy). Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2015., ISBN 9788074787980., str. 6067. 
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československého státu, přičemž v zájmu zachování společenské stability a právní 

jistoty bylo v čl. 2 tohoto zákona zakotveno recipování dosavadních právních předpisů, 

ať už zemských či celorakouských, do právního řádu Československé republiky,  

platil na našem území Glaserův trestní řád až do období tzv. právnické dvouletky.          

1.2  Historický vývoj mezi lety 1948–1950 

Převzetí moci komunistickou stranou v Československu v roce  1948  s sebou 

neslo i přijetí nových právních kodexů, které si dávaly za cíl odstranit právní dualismus 

na území československého státu a  zároveň by  byly poplatné komunistické ideologii. 

Proces rekodifikace československého právního  řádu v letech  19481950 nazýváme 

jako tzv. právnická  dvouletka. Prvním citelným zásahem do úpravy opravných 

prostředků v trestním řízení bylo přijetí zákona č. 232/1948 Sb., o státním soudu, jehož 

hlavním účelem bylo zřízení nového soudu – státní soud, a dále zákon č. 319/1948 Sb., 

o zlidovění soudnictví, který pro změnu změnil dosavadní trojinstanční soudní soustavu 

na soustavu dvojinstanční. Záměrem  bylo přizpůsobit soudní soustavu krajskému 

zřízení, v důsledku čehož  o odvolání okresních soudů rozhodoval krajský soud  

a o odvolání státního soudu rozhodoval nejvyšší soud. Z úpravy odvolacích soudů lze 

jednoduše vyvodit, že krajské soudy působily čistě jako soudy odvolací a v prvním 

stupni  nikdy  nerozhodovaly. Dle dikce § 95 zákona o zlidovění soudnictví bylo 

odvolací řízení ovládáno silným revizním principem, přičemž odvolací soud byl 

při svém rozhodování v souladu s § 102 zákona o zlidovění soudnictví veden principem 

apelačním s prvky kasace. 

Hlavním cílem  právnické dvouletky v oblasti trestního práva procesního  však 

bylo vypracování a přijetí zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním,  

jenž  měl sjednotit a uceleně kodifikovat právní úpravu  trestního práva procesního 

na území Československé republiky. Nový kodex měl vést k procesnímu provedení 

trestního zákona a dodržování socialistické zákonnosti.6  Oproti trestnímu zákonu 

připravenému ve stejné době, provázely přípravy a schvalování výše uvedeného zákona 

problémy, resp. prodlení, které se  zřejmě podepsaly na kvalitě legislativního díla. 

Na kvalitě díla se taktéž podepsala komunistická ideologie, která prostupovala celým 

 
6  BLÁHOVÁ, Ivana, Lukáš BLAŽEK, Jan KUKLÍK a Jiří ŠOUŠA. Právnická dvouletka: rekodifikace právního 

řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014. ISBN 9788087284520, str. 223224. 
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zákonem, přičemž vliv sovětského vzoru na samotné dílo  byl mnohem větší, 

než vyplývalo v danou dobu z oficiálních proklamací.7 Nejen z těchto důvodů byl zákon 

č. 87/1950 Sb., účinný pouze do července roku 1961. Odvolání jakožto opravný 

prostředek byl zakotven v hlavě čtvrté, když  odvolání bylo konstruováno jako řádný 

opravný prostředek proti rozsudku státního nebo okresního  soudu (§ 172 zákona). 

Jako významný posun lze hodnotit zařazení zúčastněné osoby mezi osoby  aktivně 

legitimované k podání odvolání [§ 173 odst. 1 písm. d) zákona]. Odvolání bylo možné 

podat u soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřovalo, a to do tří dnů ode dne jeho 

oznámení, resp. doručení,  požádalli prokurátor nebo obviněný o doručení stejnopisu 

vyhotovení rozsudku (§ 175 zákona). Odvolacími soudy byly krajské soudy –  proti 

rozsudku okresního soudu –  a nejvyšší soud proti rozsudku státního soudu  

(§ 178 zákona). Dle § 194 zákona je zřejmé, že kodifikační komise zachovávala 

kontinuitu  s rozsahem přezkumu z Glaserova trestního řádu, tj. odvolání založené 

na revizním principu. Pipek8  v souladu se zněním § 183 zákona poznamenává,  

že se pro odvolání od roku 1948 ustálilo prosazení se principu apelace s prvky kasace. 

Ve srovnání s Glaserovým trestním řádem se v zákoně č. 87/1950 Sb., taktéž prosadily 

princip  zákazu reformatio in peius a princip  beneficia  cohaesionis  v podobě,  

v jaké je známe dnes. 

1.3  Historický vývoj mezi lety 1950–1961 

Pod vlivem závěrů přijatých na XX. sjezdu KSSS, na kterém byly odsouzeny 

stalinovské zločiny, bylo i v Československu deklarováno porušování socialistické 

zákonnosti, k čemuž měl přispívat i dosavadní trestní řád soudní. S ohledem  na  tyto 

závěry a kvalitu legislativního díla,  jež byla zpětně silně kritizována, bylo přistoupeno 

k rekodifikaci trestního práva procesního, a to přijetím zákona č. 64/1956 Sb.,  

o trestním řízení soudním (trestní řád) dne 19. 12. 1956.9  Vzhledem  k tomu,  

že nový zákon měl zejména přinést posílení zásady presumpce neviny, zákonnosti 

a práva na obhajobu, nedoznala právní úprava opravných prostředků až takových změn.  

 
7  BLÁHOVÁ, Ivana, Lukáš BLAŽEK, Jan KUKLÍK a Jiří ŠOUŠA. Právnická dvouletka: rekodifikace právního 

řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014. ISBN 9788087284520, str. 248250. 
8  PIPEK, Jiří. Principy, apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení. Praha: 
Univerzita Karlova, 1980., str. 23. 
9 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 19451989. Praha: Linde, 2009. ISBN 9788072017416., str. 145
148. 
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V  právní úpravě odvolání lze  zpozorovat pouze změny technického charakteru,  

a to konkrétně prodloužení lhůty pro podání odvolání ze tří na osm dnů od doručení 

opisu rozsudku (264 odst. 1 zákona) a vyloučení poškozeného jakožto osoby aktivně 

legitimované k podání odvolání. Naproti tomu  koncepční změnou bylo převážení 

principu  kasace  s prvky apelace (§ 274 a 275 zákona), čímž byla zdůrazňována role 

soudu první instance.   

V důsledku přijetí ústavního zákona č. 100/1960 Sb., a potřeby rekodifikace 

nejdůležitějších právních odvětvích, jež by reflektovala ideologická východiska 

v ústavním zákoně zakotvená, byl 29. 11. 1961 přijat zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), jenž je na území dnešní České republiky platný a účinný 

dodnes. Srovnámeli právní úpravu odvolání s trestním řádem z roku  1956,  

lze  vypozorovat  změnu spočívající ve znovuzakotvení poškozeného jako oprávněné 

osoby,  a  naopak  kontinuitu  s principem  kasace  s prvky apelace (§ 258 zákona). 

Další významné změny v právní úpravě odvolání se udály až postupnou novelizací 

trestního řádu,10  přičemž dále bude již pojednáno pouze o těch nejvýznamnějších 

od roku 1989. 

1.4  Nejvýznamnější novely trestního řádu od roku 1989 

Změna režimu ve státě sebou vždy přináší i nové společenské hodnoty,  

které by se nutně měly projevit v nejdůležitějších kodexech daného státu. Nejinak tomu 

bylo i po pádu komunistického režimu v Československu, když bylo nutné obecně 

přizpůsobit trestní právo i závazkům z mezinárodních smluv, jež  na  sebe  tehdejší 

republika převzala. První významnou novelou plnící tuto funkci byla novelizace 

trestního řádu zákonem č. 178/1990 Sb., s účinností od 01. 07. 1990, která se zaměřila 

zejména na posílení práv obviněného a zakotvení institutů právního styku s cizinou 

do trestního řádu. Právní úprava odvolání však  při této novelizaci  nedoznala téměř 

žádných změn. 

Podstatnou koncepční změnu v trestním procesu měla přinést novela trestního 

řádu provedená zákonem č. 292/1993 Sb., s účinností od 01. 01. 1994. Jak vyplývá 

 
10 A to i s ohledem na to, že náš právní řád čeká na rekodifikaci trestního práva procesního více jak 60 let.  
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z důvodové zprávy k této novele, novela si dávala za cíl zrychlit trestní řízení a odstranit 

přílišný formalismus, přenést těžiště dokazování do stádia řízení před soudem, zavést 

kontradiktornost řízení a v neposlední řadě zdokonalit záruky práva na obhajobu 

obviněného.11 Právní úpravy odvolání se výše uvedená novela dotkla zejména ve vztahu 

k principu  zákazu reformatio in peius, jež byla zdokonalena do nynější podoby.  

To znamená, že došloli ke zrušení rozsudku odvolacím soudem, vztahuje se  princip 

zákazu  reformatio in peius nejen na výrok o trestu,  jak  tomu  bylo  doposud,  

nýbrž  i  na všechny změny rozsudku, kterými může dojít ke změně postavení 

obviněného k horšímu. Toto postavení se pak uplatní nejenom při vlastním rozhodování 

odvolacího soudu ve věci, ale taktéž i  po vrácení soudu prvního stupně k novému 

projednání, ba i dokonce po vrácení věci státnímu zástupci k došetření. 

Nejvýznamnější novelou, která se přímo koncepčně dotýkala odvolacího řízení, 

však zůstává novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb.,  

někdy též nazývána jako tzv.  velká novela trestního řádu, jež nabyla účinnosti 

01. 01. 2002. Tato novela měla  přinést opravdovou kontradiktornost trestního procesu 

a jeho celkovou proměnu. To sebou nutně přineslo změnu základních zásad trestního 

řízení, aby odpovídaly nově nastavenému konceptu trestního procesu.12  

Změny, které do trestního řádu velká novela přinesla, se citelně dotkly i opravných 

řízeních, neboť konkrétně pro odvolací řízení byla přijata úplně nová koncepce. Velkou 

novelou trestního řádu bylo definitivně upuštěno od omezeného revizního principu,  

když byl zaveden princip vázanosti soudu podaným odvoláním, a tudíž odvolací soud 

napadený rozsudek přezkoumával pouze v rozsahu vytýkaných vad uvedených 

v odvolání (§ 254 TŘ).13 Tímto způsobem byla procesní aktivita přenesena na státního 

zástupce a zejména obviněného, což koresponduje s dispoziční zásadou odvolacího 

řízení. Současně bylo upuštěno od do té doby uplatňovaného kasačního principu,  

když byl zaveden princip zcela opačný, tj. princip apelační s prvky kasace. Ke zrušení 

 
11 Důvodová zpráva k návrhu zákonu č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, zákon č. 1/1992 Sb., o bankách a zákon 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, č. 292/1993 Dz. 
[online].  [cit.  20220426].  Dostupné z: https://wwwbeckonlinecz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterviewdocument. 
seam?documentId=oz5f6mjzhezv6mrzgjpwi6q# 
12 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákonu č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a 

některé další zákony, č. 265/2001 Dz. [online]. [cit. 20220426]. Dostupné z: https://wwwbeckonline
cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqgayv6mrwgvpwi6q&rowIndex=0 
13  Odvolací soud může jít v případech stanovených zákonem nad rámec vytýkaných vad uvedených v odvolání. 
K tomu srovnej podkapitolu 5.5. diplomové práce.  
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napadeného rozsudku a vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání mělo 

docházet pouze v krajních případech (§ 259 odst. 1 TŘ). 

Následující novely trestního řádu byly spíše dílčího  a technického charakteru 

reagující na společenský vývoj a jeho projevy v právním řádu České republiky. 

Právní úprava odvolání tímto způsobem reagovala na přijetí zákona č. 218/2003 Sb.,  

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže,  

jímž byl OSPOD zařazen mezi oprávněné osoby k podání odvolání. Dále právní úpravu 

odvolání ovlivnilo zakotvení institutu dohody o vině a trestu do trestního řádu či přijetí 

zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci  ve věcech trestních. 

S ohledem  dlouhodobé přijímání pouze dílčích změn recentní právní úpravy 

se předpokládá, že další možnou velkou  koncepční změnu přinese až připravovaný 

rekodifikační trestní řád, jehož příprava trvá více jak 10 let. 
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2  MEZINÁRODNÍ VÝCHODISKA INSTITUTU 

ODVOLÁNÍ 

Právo na přezkoumání rozhodnutí v trestním řízení vyšším soudem je zakotveno 

v několika mezinárodních smlouvách. Z pohledu celosvětově významné mezinárodní 

smlouvy přijaté na půdě Organizace spojených národů, která takovou normu obsahuje, 

je  zcela  jistě Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž je v našem 

právním řádu proveden vyhláškou ministra zahraničí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech. Výše uvedené právo lze nalézt  v článku 

14 odst. 5 MPOP.  

Dle mého názoru však za jednu z nejdůležitějších mezinárodních smluv,  

co  se  týče  dopadu  na  vnitrostátní  právní úpravu trestního práva procesního, lze 

jednoznačně považovat Úmluvu na ochranu lidských práv a svobod přijatou na půdě 

Rady Evropy, a to včetně všech jejích novelizujících či doplňujících protokolů. 

První průnik Úmluvy do našeho právního řádu nastal již v roce 1991, když se smluvní 

stranou Úmluvy stala Česká a Slovenská Federativní republika. Federální shromáždění 

ČSFR přijalo schvalovací usnesení na začátku roku 1992 a celý ratifikační proces byl 

završen 18. 03. 1992, kdy byly u generálního tajemníka Rady Evropy uloženy 

ratifikační  listiny.14  Po rozpadu federativní republiky rozhodl dne 30. 06. 1993 

Výbor ministrů Rady Evropy o tom, že se Česká republika jakožto samostatný 

suverénní stát stala smluvní stranou Úmluvy s účinností od 01. 01. 1993. Od této chvíle 

lze na základě příslušného vnitrostátního ustanovení Úmluvu považovat za součást 

právního řádu ČR. Znění Úmluvy bylo publikováno sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 209/1992, o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 

Na vnitrostátní úpravu trestního procesu má největší vliv čl. 6 Úmluvy 

zakotvující právo na spravedlivý proces. Záruka spravedlivého procesu je jedním  

ze základních principů demokratické společnosti, přičemž zakotvením práva 

 
14  KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal Bobek. Evropská úmluva o lidských právech. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012., ISBN 9788074003653., str. 144146. 
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na spravedlivý proces je zaručen minimální standard procesní ochrany, který musí 

smluvní strany Úmluvy zaručit všem podléhajícím jejich jurisdikci. 

Pro úpravu opravných prostředků v trestním právu je však stěžejní Protokol č. 7 

k Úmluvě, konkrétně pak čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě zakotvující právo na odvolání 

v trestních věcech.15 Tento článek navazuje na právo na spravedlivý proces zakotvený 

v čl. 6 Úmluvy, a toto právo svým způsobem doplňuje. V podstatě je tímto článkem 

položen právní základ pro dvojinstanční řízení (byť pouze pro trestní proces) a Úmluva 

tak nepřímo vytváří závazek smluvních států, zajistit institucionálně i funkčně přezkum 

soudních rozhodnutí v trestních věcech vyššími soudy. Je však nutné podoktnout,  

že tento právní základ dvojinstančního řízení je založen pouze ve vztahu k obviněnému, 

neboť pouze on má právo dát přezkoumat výrok o vině nebo trestu, u dalších osob  

o tomto právu Úmluva mlčí a ponechává zakotvení dvojinstančního řízení na 

jednotlivých smluvních státech.16 

Ačkoliv je právo dle čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě nazváno právo na odvolání 

v trestních věcech, je dle komentářové literatury mylné vycházet pouze z jazykového 

výkladu,  a pojem odvolání je namístě v tomto případě vnímat extenzivněji. 

Kmec v komentáři jednoznačně zdůrazňuje, že pojem „odvolání“ má v Úmluvě 

svůj samostatný význam (na rozdíl od dikce trestního řádu) a je nutné jej interpretovat 

jako obecný opravný prostředek proti soudnímu rozhodnutí.17  Jinak řečeno právo 

na odvolání v trestních věcech se vztahuje i na další opravné prostředky v našem 

trestním právu procesním a neaplikuje se pouze na instituty vnitrostátním právem 

označené jako odvolání. 

 
15 Dikce čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě: 
„1.  Každý, koho soud uzná vinným z trestného činu, má právo dát přezkoumat výrok o vině nebo trestu soudem 

vyššího stupně. Výkon tohoto práva, včetně důvodů, pro něž může být vykonáno, stanoví zákon. 
2.  Z tohoto práva jsou přípustné výjimky v případě méně závažných trestných činů, které jako takové kvalifikuje 

zákon, nebo jestliže byla příslušná osoba souzena v prvním stupni nejvyšším soudem nebo byla uznána vinnou a 

odsouzena na základě odvolání proti osvobozujícímu rozsudku.“ 
16 Tento výklad byl potvrzen i v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, když ve věci Gurepka proti 

Ukrajině nevyhověl opravný prostředek podaný prokurátorem dikci čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě, byť byl tento 

opravný prostředek podaný ve prospěch obviněného. ESLP v této věci judikoval, že aby byl opravný prostředek 

účinný, musí být nezávislý na diskreci státních orgánů a být přímo k dispozici oprávněné osobě, tj. práva na odvolání 

v trestním řízení se lze dovolat pouze v případě, že řízení před soudem vyššího stupně bylo vyvoláno přímo 

obviněným.   
17  KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal Bobek. Evropská úmluva o lidských právech. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012., ISBN 9788074003653., str. 13981400. 
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Z dikce čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě vyplývá, že práva na odvolání 

v trestních věcech se lze dovolat pouze v případě, kdy je daná osoba uznána vinnou 

z trestného činu. Není tak zaručeno právo na odvolání proti osvobozujícímu rozsudku 

nebo proti jinému rozhodnutí, kterým lze formálně shledat obviněného vinným 

z trestného činu a za tento trestný čin mu uložit trest.18 V tomto ohledu jde trestní řád 

nad rámec Úmluvy (resp. nezakotvuje výjimku umožněnou čl. 2 odst. 2 Protokolu č. 7 

k Úmluvě), neboť umožňuje podat odvolání i proti rozsudku, kterým byl obviněný 

zproštěn obžaloby některým z důvodů uvedených v § 226 TŘ. K podání odvolání proti 

zprošťujícímu rozsudku je potřeba ještě podotknout, že rozhodovací praxe ESLP 

se opakovaně zabývala situací, zdali je možné aplikovat právo na odvolání v případě 

shledání vinným až odvolacím soudem (Úmluva nikde nezakotvuje princip  zákazu 

reformationis in peius). Jelikož trestní řád princip  reformationis  in  peius  zakotvuje,  

je tato rozhodovací praxe pro naše trestní právo procesní v současné době zcela 

irelevantní. 

Co se týká rozsahu přezkumu, podle věty druhé čl. 2 odst. 1 Protokolu  

č. 7 k Úmluvě výkon práva na odvolání, včetně důvodů, pro něž může být vykonáno, 

stanoví zákon. Vnitrostátním zákonodárcům je tak dána široká pravomoc upravit rozsah 

přezkumu dle vlastního uvážení, a to včetně omezení výkonu tohoto práva, 

přičemž v tomto případě však musí dbát na to, aby omezení sledovala legitimní cíl 

a nebyla svévolná. Vnitrostátní zákonodárce je oprávněn ve vztahu k jednotlivým 

opravným prostředkům rozhodnout o tom, zdali budou vyšším soudem přezkoumávány 

výlučně otázky skutkové či právní, případně budou přezkoumávány otázky skutkové 

i právní zároveň. 

V souvislosti  s výše uvedeným je možné konstatovat, že prostřednictvím 

Úmluvy je v České republice zaručeno právo na přezkum rozhodnutí v trestních věcech 

vyššími soudy. Na úrovni práva mezinárodního, nikoliv vnitrostátního, je položen 

právní základ pro úpravu institutu odvolání, přičemž je tak zajištěno minimálně 

dvojinstanční trestní řízení. Jakkoliv by vnitrostátní úprava právo na odvolání 

v trestních věcech popírala nebo nepřiměřeně omezovala, lze se porušení tohoto práva 

vůči státu dovolávat u ESLP. 
 

18 Dále autor poznamenává, že v souladu s Listinou základních práv a svobod (čl. 40 odst. 2 LZPS) a trestní řádem  
(§ 225 a násl. a § 259 odst. 3 TŘ) lze obviněného v trestním řízení shledat vinným pouze rozsudkem soudu.     
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3  SYSTÉM A CHARAKTERISTIKA OPRAVNÝCH 

PROSTŘEDKŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

Každé trestní řízení v demokratickém právním státě by mělo stát na určitých 

právních principech či ideách, legislativně zdařilých právních předpisech a zákonných 

postupech subjektů podílející se na tomto řízení. Zákonodárce,  vědom si důležitosti 

těchto pilířů trestního procesu, explicitně vyjádřil v trestním řádu jeho účel,  

když v § 1 odst. 1 TŘ zakotvil  jednu  z nosných myšlenek trestního řízení,  

a to konkrétně, že účelem trestního řádu je upravit postup OČTŘ tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě  potrestáni.  

Právě spravedlnost (včetně pod pojem spravedlnosti spadající zákonnost) v rozhodování 

veřejné moci zabezpečuje prosazení principu panství práva, upevňuje důvěru v justici 

v očích veřejnosti a tuto veřejnost ovlivňuje k řádnému občanskému životu.  

Aby  se  spravedlnost  v rozhodovací praxi veřejné moci mohla prosadit, je zapotřebí,  

aby stát vytvořil takový systém trestního procesu, který bude funkčně a efektivně 

k tomuto spravedlivému rozhodování napomáhat. Stát  proto  musí vytvořit nejen 

odpovídající soustavu soudů, státních zastupitelství a policie (včetně zajištění 

kvalifikovaných osob působících u těchto orgánů veřejné moci), ale je třeba zajistit 

i obhajobu osob trestně stíhaných osobami s právním vzděláním. Toto vše by však bylo 

zbytečné, kdyby legislativa zákonodárce dávala až příliš prostoru k nezákonným  

či svévolným rozhodnutím v trestním řízení. Ačkoliv by se mohlo zdát, že většina 

demokratických států naplnila výše uvedené předpoklady, a z logiky věci by tak 

rozhodování veřejné moci mělo být spravedlivé, vyspěla společnost v těchto otázkách 

natolik, že si uvědomuje, že  v procesu rozhodování (trestní řízení nevyjímaje)  

se vyskytuje lidský prvek a každá lidská činnost je spojena s určitým rizikem chyb 

a omylů. Z tohoto  důvodu by se stát měl postarat o nastolení takových mechanismů, 

které budou přispívat k co možná největšímu a efektivnímu odstraňování těchto excesů. 

Je třeba podotknout, že některé chyby jsou marginálního rázu, a proto jejich výskyt 

nemusí nutně způsobit nespravedlnost  rozhodnutí, avšak i já tento výrok vyslovuji 

s velkou opatrností, neboť je třeba mít na paměti, že v trestním řízení je, více než 

v jiných právních odvětvích, zasahováno do základních lidských práv a svobod.  

Je tedy nepřijatelné, aby lidské omyly a chyby  nepříznivě působily na správnost 

rozhodnutí, a tudíž způsobovaly nespravedlnost v rozhodování OČTŘ. 
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Trestněprávní teorie dovodila, že opravné řízení, které je důležitou součástí 

trestního řízení, byť není jeho obligatorním stádiem, naplňuje svým způsobem 3 účely. 

Zároveň se dá říct, že tyto účely odrážejí i charakteristické rysy opravných prostředků 

obecně. Prvním účelem opravného řízení, označovaným často doktrínou jako 

všeobecným, je naplnění obecného účelu trestního řízení, který spočívá v náležitém 

zjištění skutkového stavu, zjištění skutečného pachatele trestného činu a uložení 

spravedlivé sankce za tento trestný čin (§ 1 odst. 1 TŘ). Druhým účelem opravného 

řízení, označovaným trestněprávní teorií jako širší účel, je rozbor rozhodovací praxe 

OČTŘ, zobecňování zjištěných poznatků a sjednocování výkladu a použití právních 

předpisů. Prostřednictvím opravného řízení dochází k rozhodovací praxi soudů vyšších 

instancí, které tímto způsobem vykonávají jakousi „kontrolu“ nad rozhodovací praxí 

podřízených orgánů. V rámci rozhodovací praxe soudů vyšších instancí je zároveň 

tvořena tzv. judikatura, přičemž judikatura hraje nejenom v trestním právu procesním 

nezastupitelnou roli. Tato role spočívá zejména v zaplňování mezer v trestním právu 

procesním, zobecňování a  objasňování určitých právních norem a dále pak i v řešení 

složitých skutkových a právních otázkách. K sjednocování rozhodovací praxe OČTŘ 

napomáhá nejenom síla přesvědčivosti a autority, které nepochybně soudy vyšších 

instancí mají, ale též i  oficiální sbírka soudních rozhodnutí vydávaná Nejvyšším 

soudem ČR, ve které Nejvyšší soud zveřejňuje důležitá rozhodnutí. Uveřejněná 

rozhodnutí jsou tímto způsobem zpřístupněna všem OČTŘ a širší odborné veřejnosti, 

přičemž Nejvyšší soud touto neprocesní cestou přispívá k formování a sjednocování 

rozhodovací praxe OČTŘ. Třetím účelem opravného řízení je účel označovaný 

doktrínou jako bezprostřední. Tento účel je,  dle mého názoru,  tím nejdůležitějším,  

neboť spočívá v nápravě konkrétního nesprávného rozhodnutí. Prostřednictvím tohoto 

účelu je především zajištěno odstranění chyb a omylů v rozhodovací praxi OČTŘ,  

když jsou zjištěné  vady napravovány v zájmu účastníků trestního řízení.  

Jednotlivé účely se u konkrétních opravných prostředků neprojevují stejnou měrou, 

nýbrž vždy nějaký u konkrétního opravného prostředku převažuje. Jako příklad lze 

uvést stížnost, odpor a odvolání, kde bude, dle mého názoru, převažovat bezprostřední 

účel, zatímco u dovolání a stížnosti pro porušení zákona bude převažovat účel širší. 

Na tomto místě bych se rád ještě v krátkosti zmínil, jakých vad se mohou OČTŘ 

při svém rozhodování dopustit. Vady, které mohou způsobit nesprávnost rozhodnutí,  

se podle trestněprávní teorie dělí na vady skutkové (error in facto), vady právní  
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(error in iure) a vady procesního postupu (error in procendendo).19 V prvé skupině vad 

se jedná o pochybení OČTŘ, kdy tento rozhodující orgán nesprávně či nedostatečně 

zjistil skutkový stav věci, na kterém poté založil své rozhodnutí. Vada právní spočívá 

v porušení nebo nesprávném použití trestního zákona případně jiných právních 

předpisů, tj. nesprávné právní kvalifikaci. K nejčastějším případům nesprávné právní 

kvalifikace bude patřit užití nesprávné právní normy nebo sice užití správné právní 

normy, ale její nesprávné vyložení OČTŘ. Pro úplnost dodávám, že k nesprávné právní 

kvalifikaci může dojít jak u norem hmotněprávních, tak i norem procesních.  

V poslední skupině spatřujeme pochybení OČTŘ v tom, že tento orgán porušil procesní 

normy stanovené v trestním řádu, kterými se měl před vydáním rozhodnutí řídit.20  

Není neobvyklé,  že se lze v rámci jednoho rozhodnutí setkat s kombinací výše 

uvedených vad, potažmo všech vad zároveň. V takovém případě by se více než kdy 

jindy měl prosadit bezprostřední účel opravného řízení a konkrétní vady v daném 

rozhodnutí by měly být důsledně odstraněny. 

Celkovou  charakteristiku opravných prostředků, resp. celého opravného řízení, 

dotváří dispoziční princip. Dispoziční princip je doménou opravného řízení,  

neboť v souladu s § 2 odst. 3 a odst. 4 TŘ je celé trestní řízení ovládáno zásadou 

oficiality. Bylo by velmi chybné tvrdit, že by opravné řízení zásadou oficiality ovládáno 

nebylo  (i  s ohledem  na  to,  že opravné řízení je součástí obecného trestního řízení),  

ale zásada oficiality se projevuje až po zahájení opravného řízení, kdy jsou OČTŘ 

povinny  konat  z úřední povinnosti bez ohledu na další aktivitu procesních stran. 

Dělícím okamžikem mezi dispoziční zásadou a zásadou oficiality je podnět k zahájení 

opravného řízení, který může dát pouze oprávněná osoba. Tímto se projevuje dispoziční 

zásada, neboť výše uvedený podnět je dispozičním úkonem oprávněné osoby,  

a tudíž je na vůli oprávněné osoby, zdali opravné  řízení proběhne či zůstane dané 

rozhodnutí bez přezkoumání. Dalšími projevy dispoziční zásady je možnost vzdát se 

práva podat opravný prostředek či tento opravný prostředek vzít zpět.21 

K odstranění vad a dosažení zákonnosti daného rozhodnutí existují v českém 

trestním právu procesním tyto opravné prostředky: 
 

19 Blíže o vadách rozhodnutí v souvislosti s odvoláním v kapitole 5.7. diplomové práce. 
20  FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 9788075983060, str. 584585. 
21 Blíže o právu vzdání se a zpětvzetí odvolání v kapitole 5.4. diplomové práce. 
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a)  stížnost (§ 141 a násl. TŘ); 

b)  odvolání (§ 245 a násl. TŘ); 

c)  odpor (§ 324g TŘ); 

d)  dovolání (§ 265a a násl. TŘ); 

e)  stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. TŘ); 

f)  obnova řízení (§ 277 a násl. TŘ). 

Všechny výše uvedené opravné prostředky lze určitým způsobem kategorizovat, 

a to na základě rozlišných hledisek. V trestněprávní teorii se často uvádí hledisko vady, 

proti které opravný  prostředek směřuje –  vady skutkové (obnova řízení), vady právní 

(dovolání) či vady skutkové a právním zároveň (odvolání). Jako další hledisko lze uvést 

způsob vyřízení v opravném řízení. V souladu  s tímto hlediskem můžeme  opravné 

prostředky  rozlišit na opravné prostředky ovládané apelačním principem, kasačním 

principem či kombinací předchozích dvou uvedených. V odborné literatuře o trestním 

právu procesním můžeme najít i hledisko přezkumného orgánu rozhodující o opravném 

prostředku, jinak řečeno, zdali o opravném prostředku bude rozhodovat odlišný 

(zpravidla instančně vyšší) přezkumný orgán či je oprávněn o podaném opravném 

prostředku rozhodnout orgán veřejné moci, který rozhodnutí vydal. V prvém případě 

hovoříme o opravném prostředku s devolutivním účinkem, naopak druhý případ je 

označován jako opravný prostředek bez devolutivního účinku,  resp.  s možností 

autoremedury. Jiným hlediskem může být účinek, který má podaný opravný prostředek 

na napadané rozhodnutí. Opravný prostředek se suspenzivním účinkem způsobuje 

odklad výkonu napadeného rozhodnutí, v opačném případě se jedná o opravný 

prostředek bez toho účinku, který odklad výkonu vůbec nezpůsobuje. V neposlední řadě 

trestněprávní teorie dělí opravné prostředky z hlediska rozsahu vázanosti přezkumného 

orgánu opravným prostředkem. Podle tohoto hlediska lze dělit na opravné prostředky, 

u nichž se uplatňuje princip revizní (buďto plný nebo omezený), a opravné prostředky, 

u kterých se tento princip vůbec neuplatňuje. 

Podle mého názoru však nejdůležitějším a v trestněprávní teorii nejvíce 

užívaným hlediskem pro kategorizaci opravných prostředků, je rozdělení na opravné 

prostředky řádné a opravné prostředky mimořádné. Jako všechny výše uvedené 

kategorizace  i  tuto  kategorizaci  v trestním řádu nenalezneme, avšak rád bych se 

na tomto místě této kategorizaci věnoval podrobněji, přičemž ostatním se podrobně 
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budu věnovat v kapitole 4.2. diplomové práce. Dělícím prvkem řádných a mimořádných 

opravných prostředků je institut právní moci. Ačkoliv institut právní moci nalezneme 

v trestním řádu na několika místech, trestní řád nám žádnou legální definici nedává, 

ani nevymezuje obsah tohoto pojmu. Definiční znaky právní moci je tedy nutné hledat  

v § 139 TŘ, resp. § 140 (usnesení) a 314g odst. 2 TŘ (trestní příkaz), který odpovídá 

na otázku, za jakých okolností je rozhodnutí v právní moci. Rozhodnutí je v právní 

moci  v případě, že proti němu není přípustné podání odvolání (stížnosti či odporu), 

nebo takové podání možné je, ale a) toto podání učiněno nebylo, b) oprávněná osoba se 

podání opravného prostředku vzdala či podání bylo vzato zpět, c) podaný opravný 

prostředek byl přezkumným orgánem zamítnut či odmítnut. Zjednodušeně lze říct,  

že rozhodnutí je pravomocné, když dané rozhodnutí nelze zvrátit řádným opravným 

prostředkem. Jelínek vyjadřuje obsah právní moci prostřednictvím 2 atributů, když říká, 

že: „Právní moc představuje určitou vlastnost rozhodnutí a její podstatou  je 

nezměnitelnost a závaznost rozhodnutí…“.22  Pro úplnost dodávám, že atribut 

nezměnitelnosti je označován jako formální stránka právní moci a atribut závaznosti se 

označuje jako materiální stránka právní moci. 

Jak bylo ve výše uvedeném výkladu již naznačeno, mezi řádné opravné 

prostředky řadíme stížnost, odvolání a odpor, které vždy směřují proti nepravomocnému 

rozhodnutí, zatímco dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení směřují 

vždy proti rozhodnutí, které je v právní moci. 

Ačkoliv  je výčet opravných prostředků v trestním řádu taxativní, dovolil bych 

se v obecném pojednání o opravných prostředcích alespoň zmínit o oprávnění 

nejvyššího státního zástupce rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců 

o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 TŘ, zastavení trestního stíhání (§ 172 TŘ) 

a postoupení věci jinému orgánu (§ 171 TŘ).23  Toto oprávnění nespadá pod opravné 

prostředky, nýbrž jde o „dozorčí prostředek“ nejvyššího státního zástupce 

nad usneseními nižší státních zástupců, který bývá trestněprávní teorií označován jako 

quasiopravný prostředek mimořádného charakteru. Oprávnění nejvyššího státního 

zástupce podle § 174a TŘ nelze podřadit pod mimořádné opravné prostředky,  
 

22 JELÍNEK, Jiří, Jiří ŘÍHA a Zdeněk SOVÁK. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání 

advokátů. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.  Student  (Leges).  ISBN  9788075023025.,  
str. 140. 
23 § 174a TŘ. 
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neboť zde chybí vlastní podání opravného prostředku. Zároveň je však třeba 

podotknout, že nejvyšší státní zástupce je oprávněn rušit pravomocná usnesení nižších 

státních zástupců, přičemž tímto způsobem dochází k prolomení atributu 

nezměnitelnosti (formální stránky právní moci) rozhodnutí, a to jak usnesení nižších 

státních zástupců učiněná v prvním i druhém stupni. Lze tedy uzavřít, že oprávnění 

nejvyššího státního zástupce podle § 174a TŘ je fakultativním a mimořádným 

opatřením, založeným na kasačním principu, jehož je možné užít pouze k odstranění 

nezákonnosti v usnesení nižší státních zástupců v taxativně uvedených případech. 

3.1  Systém a charakteristika řádných opravných prostředků vyjma 

odvolání 

3.1.1  Stížnost 

Jediným řádným opravným prostředkem proti usnesení24  je stížnost 

(§ 141 odst. 1 TŘ). Stížností lze napadnout každé usnesení policejního orgánu,25 

na rozdíl od usnesení vydaná soudem a státním zástupcem, které lze stížností napadnout 

pouze  v případě, že to zákon připouští a rozhodovalili  ve věci v prvním stupni 

(§ 141 odst. 2 TŘ). Záměrem zákonodárce bylo, aby míra přezkumu usnesení 

policejních orgánů v přípravném řízení byla co nejširší a byla tím zajištěna zákonnost 

trestního řízení do projednání věci před soudem. Podaná stížnost nemá obecně odkladný 

účinek, tj. suspenzivní účinek  se  neaplikuje  ve všech případech, nýbrž pouze 

v případech, kde to zákon výslovně stanoví (§ 141 odst. 4 TŘ). Tak tomu je například 

u stížnosti státního zástupce proti rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby, nejdeli 

o propuštění z vazby po vyhlášení odsuzujícího rozsudku (§ 74 odst. 2, věta první in 

fine TŘ) nebo bylali podána ihned po vyhlášení rozhodnutí, u kterého byl státní 

zástupce přítomen (§ 74 odst. 2, věta druhá). Usnesením se obvykle rozhoduje 

o otázkách menší závažnosti ve srovnání s rozsudkem, kde se rozhoduje o závažných 

otázkách (zejména pak o vině a trestu), a proto je tomu i v trestním řádu přizpůsobeno 

 
24 Podle § 119 TŘ:  
(1) Soud rozhoduje rozsudkem, kde to zákon výslovně stanoví; v ostatních případech rozhoduje, jestliže zákon 

nestanoví něco jiného, usnesením. 
(2) Státní zástupce a policejní orgán rozhodují, jestliže zákon nestanoví něco jiného, usnesením.   
25 Pod pojmem policejní orgán se mají ve smyslu § 12 odst. 2 TŘ na mysli například útvary Policie České republiky; 

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřující trestné činy  příslušníků Policie České republiky, Vězeňské 

služby České republiky a dalších; pověřené orgány Vězeňské služby; pověřené celní orgány atd.  
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řízení o stížnosti,  jež  je jednodušší, pružnější, rychlejší a méně formalizované.26 

V souladu  s dikcí § 145 odst. 2 TŘ lze stížnost opřít o nové skutečnosti a důkazy  

(tzv. nova). Specifikum stížnosti lze spatřit v tom, že stížnost směřuje proti usnesení 

a v řízení o této stížnosti je vždy rozhodováno usnesením bez ohledu na to, který OČTŘ 

napadení usnesení vydal. Jako dalším specifikum stížnosti bych uvedl, že stížnost 

nemusí být stěžovatelem odůvodněna, tj. stěžovatel nemusí uvádět,  proti kterému 

výroku brojí,  ani  v čem spatřuje nezákonnost daného usnesení. Důvodem absence 

odůvodnění stěžovatele ve stížnosti je omezený revizní princip,27  kterým je stížnost 

ovládána, a prostřednictvím kterého je zajištěno, že dojde k přezkoumání všech výroků 

usnesení z hlediska jejich správnosti, a dále pak přezkum zákonnosti řízení, které vydání 

usnesení předcházelo. Limitaci omezeného revizního principu u stížnosti lze spatřovat 

v principu zákazu reformationis in peius (u stížnosti zakotveného v § 150 odst. 1 TŘ) 

a beneficia cohaesionis (u stížnosti zakotveného v § 150 odst. 2 TŘ).28  Stížnost proti 

usnesení OČTŘ může podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která 

k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti usnesení 

soudu je oprávněn podat stížnost též státní zástupce (§ 142 odst. 1 TŘ) a ve výslovně 

uvedených případech mohou stížnost proti usnesení podat i osoby, které jsou oprávněny 

podat v jeho prospěch odvolání29 (§ 142 odst. 2 TŘ).30 Stížnost je nutné podat u orgánu, 

který usnesení vydal, a to ve lhůtě tří dnů ode dne oznámení31 usnesení. Počátek běhu 

lhůty je upraven obdobně jako je tomu u odvolání. Podaná stížnost má zásadně 

devolutivní účinek32  s výjimkou institutu autoremedury, tj. možnosti vyhovění podané 

stížnosti prvoinstančním orgánem, které napadené usnesení vydal. Autoremedura je 

zakotvena v § 146 odst. 1 TŘ a lze se s ní setkat pouze u řádného opravného prostředku 

stížnosti. Z mého pohledu základními předpoklady pro užití autoremedury OČTŘ je 

vyhovění stížnosti v plném rozsahu a  totéž vyhovění se nedotkne práv jiné strany 

trestního řízení.33 Pokud není stížnosti vyhověno autoremedurou (ať už nebyly splněny 

podmínky, či prvoinstanční orgán této možnosti nevyužil) nadřízený orgán o stížnosti 

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

Kluwer, 2019. ISBN 9788075983060, str. 669 
27 Revizní princip je omezený osobou stěžovatele a osobou a věcí, jež se stížnost týká. 
28 Podrobněji k principu reformationis in peius a beneficia cohaesionis v kapitole 4.2.5., resp. 4.2.6. diplomové práce. 
29 O osobách oprávněných podat za obviněného odvolání blíže v kapitole 5.2. diplomové práce. 
30  Další oprávněné osoby lze najít ve vedlejších trestných zákonech –  v ZSVM je tomu například OSPOD nebo 

příbuzný mladistvého. 
31 K oznámení usnesení srovnej § 137 TŘ. 
32 K devolutivnímu účinku stížnosti srovnej § 146 odst. 2 TŘ.  
33  V tomto případě se za stranu trestního řízení nepovažuje státní zástupce, jehož práva mající vztah k jeho osobě 

nemůžou být nikdy dotčena.  
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rozhodne tak, že stížnost zamítne z formálních [§ 148 odst. 1, písm. a) a písm. b) TŘ] 

či materiálních důvodů [§ 148 odst. 1 písm. c) TŘ] nebo napadení usnesení či jeho část 

zruší, přičemž následně postupuje dle povahy věci.34  V případě vady spočívající 

v chybějícím nebo neúplném výroku usnesení může nadřízený orgán chybějící nebo 

neúplný výrok sám doplnit nebo uložit orgánu, který napadené  usnesení vydal,  

aby  o věci znovu jednal a chybějící nebo neúplný výrok doplnil (§ 149 odst. 4 TŘ). 

Pokud došlo k navrácení věci k novému projednání prvoinstančnímu orgánu, je tento 

orgán vázán právním názorem vysloveným nadřízeným orgánem a dále je prvoinstanční 

orgán povinen provést všechny úkony, jejichž provedení nadřízený orgán tomuto 

orgánu nařídil (§ 149 odst. 6 TŘ). 

3.1.2  Odpor 

Odpor je zvláštní opravný prostředek, který trestněprávní teorie obvykle řadí 

mezi řádné opravné prostředky, neboť směřuje proti  dosud nepravomocnému 

rozhodnutí, ačkoliv se jím nedají napadnout obvyklé formy rozhodnutí v trestním řízení, 

tj. rozsudek nebo usnesení. Charakteristika řádného opravného prostředku je 

dovozována i z dikce § 314e odst. 7 věta první TŘ, ve kterém zákonodárce výslovně 

zakotvil, že trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Odpor jakožto opravný 

prostředek lze podat proti trestnímu příkazu vydaného samosoudcem okresního soudu 

bez projednání věci v hlavním líčení (§ 314e a násl. TŘ). Jak z předchozí věty vyplývá, 

je trestní příkaz jakožto jedna z forem rozhodnutí ve věci samé vydáván ve specifickém 

řízení označovaném  jako řízení před samosoudcem, přičemž v tomto řízení lze 

rozhodovat pouze o trestných činech, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (§  314a odst. 1 TŘ). Trestní příkaz, 

vydávaný v rámci řízení před samosoudcem, je trestněprávní doktrínou zařazován mezi  

tzv. odklony. Institut trestního příkazu byl do trestního řádu zaveden z důvodu 

zefektivnění a urychlení trestních řízeních konaných o trestných činech s nižší 

společenskou škodlivostí. S ohledem na výše uvedené je samosoudce oprávněn vydat 

trestní příkaz, jehož vydání záleží na nezávislé úvaze samosoudce, bez projednání věci 

v hlavním líčení za předpokladu, že skutkový stav byl spolehlivě prokázán opatřenými 

 
34 Tj. sám rozhodne ve věci nebo uloží orgánu, aby o věci znovu jednal a rozhodl [§ 149 odst. 1, písm. a) a písm. b) 

TŘ]. 
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důkazy v přípravném řízení (§ 314e odst. 1 TŘ). Institut trestního příkazu sice 

napomáhá k posílení zásady rychlosti řízení (§ 2 odst. 4 TŘ), zároveň se však dostává 

do rozporu se zásadou veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ), zásadou ústnosti a bezprostřednosti 

(§ 2 odst. 11 TŘ, resp. § 2 odst. 12 TŘ). I z důvodu kolize s některými základními 

zásadami  trestního řízení je samosoudce při rozhodování formou trestního příkazu 

omezen taxativním výčtem trestů, které lze trestním příkazem obviněnému  uložit  

(§ 314e odst. 2 –  odst. 5 TŘ),35  a dále ho nelze vydat v řízení vedeného proti osobě 

s omezenou svéprávností (§  314e odst. 7 TŘ) a mladistvému (§ 63 ZVSM).  

Odpor proti trestnímu příkazu je oprávněn podat obviněný; osoby, které jsou oprávněny 

podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce. Tyto osoby jsou taktéž oprávněny se 

práva na podání odporu obdobně vzdát,  jako je tomu u odvolání (§ 314g odst. 1 věta 

pátá TŘ). Oproti odvolání však oprávněnou osobou k podání odporu není poškozený,  

což je trestněprávní teorií často kritizováno (nejenže se poškozený nemusí dozvědět 

o úmyslu samosoudce vyřídit věc trestním příkazem, nýbrž ani proti výroku o náhradě 

škody nemůže v případě pochybení podat odpor).36  Podáli oprávněná osoba proti 

trestnímu příkazu odpor ve lhůtě osmi dnů dne ode dne doručení trestního příkazu 

u soudu, jenž trestní příkaz vydal, ex lege se trestní příkaz ruší a samosoudce je povinen 

nařídit hlavní líčení (§ 314g odst. 2 TŘ). Z tohoto důvodu nelze u odporu hovořit 

o devolutivním účinku – je nařízeno hlavní líčení u okresního soudu a neprobíhá žádné 

opravné řízení – ani suspenzivním účinku, jelikož podaným odporem byl trestní příkaz 

zrušen ex lege a nadále již neexistuje žádné rozhodnutí, jehož výkon by byl opravným 

prostředkem odložen. Při nařízeném hlavním líčení není samosoudce vázán právní 

kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženým v trestním příkazu (§ 314g odst. 2 

věta první za středníkem TŘ). Princip zákazu reformationis in peius se u odporu tudíž 

neaplikuje, což u obviněných v praxi často vede k obavám z jeho podání.  

Nepodáli žádná z oprávněných osob proti trestnímu příkazu odpor nebo se tohoto práva 

oprávněné osoby vzdají, stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným 

(§ 314g odst. 2 věta druhá TŘ). 

 
35  Jako příklad lze uvést trest odnětí do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu, domácí vězení do 

jednoho roku, trest zákazu činnosti do pěti let atd. 
36 JELÍNEK, Jiří, Jiří ŘÍHA a Zdeněk SOVÁK. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání 

advokátů. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 9788075023025.,  
str. 107. 
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3.2  Systém a charakteristika mimořádných opravných prostředků 

Jak již bylo výše nastíněno, mimořádné opravné prostředky směřují proti 

rozhodnutím, které již nabyly právní moci, a proto by k jejich užití mělo docházet  

za zcela výjimečných situací, což obecně vyplývá i z jejich označení. Zásahem  

do právní moci rozhodnutí je totiž zasahováno do stability a nezměnitelnosti rozhodnutí,  

což v důsledku může vést k narušování ústavní zásady právní jistoty. I proto 

zákonodárce velmi striktně omezuje důvody, pro které lze mimořádné opravné 

prostředky v jednotlivých případech podat a s úspěchem se domáhat změny 

pravomocného rozhodnutí. Lze uzavřít, že důvodem pro zásahu do právní moci budou 

natolik závažná pochybení OČTŘ, že nelze striktně setrvat na závaznosti  

a nezměnitelnosti rozhodnutí, jelikož by takové rozhodnutí mohlo být nezákonné či 

nespravedlivé, a tudíž narušovat důvěru veřejnosti ve spravedlivou justici. Po tzv. velké 

novele trestního řádu řadíme mezi mimořádné opravné prostředky dovolání 

(§ 265a a násl. TŘ), stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. TŘ) a obnovu řízení 

(§ 277 a násl. TŘ). 

3.2.1  Dovolání 

Institut dovolání byl do trestního řádu zaveden tzv. velkou novelou trestního 

řádu, přičemž záměrem zákonodárce bylo zavedení procesního nástroje, které by 

stranám trestního řízení poskytla možnost domáhat se nápravy pravomocného 

rozhodnutí (výjimkou byl institut obnovy řízení, jehož využití je však vázáno na úzký 

okruh podmínek). Právní úpravu dovolání lze najít  v § 265a a násl. trestního řádu. 

Tímto mimořádným opravným prostředkem se lze domáhat pouze nápravy vad 

právních, bez ohledu na to, zdali se jedná o vady hmotněprávní či procesní. 

Zákonodárce ještě omezil předmět dovolání tak, že dovoláním lze napadnout pouze 

právní vady u pravomocných rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé a zákon proti 

takovému rozhodnutí dovolání připouští (§ 265a TŘ). Taxativní výčet důvodů,  

pro  něž  je možné podat dovolání, nalezneme v § 265b TŘ, přičemž vymezení 

dovolacího důvodu je obligatorní obsahovou náležitostí podaného dovolání.  

Důvody vymezené v § 265b odst. 1 TŘ jsou často označovány jako kvalifikované 

hmotněprávní a procesní vady, naproti tomu důvod vymezený v § 265b odst. 2  TŘ  

je určen konkrétním rozhodnutím, jímž byl uložen trest odnětí svobody na doživotí. 
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Dovolací soud je vázán dovolacími důvody uvedenými v dovolání,  jako  je  tomu 

obdobně u odvolání. Celé dovolací řízení lze označit za značně formalizované 

a nedodržení těchto formálních předpokladů často vede k odmítnutí nebo zamítnutí 

odvolání. Dovolání se podává u soudu, jenž rozhodoval v prvním stupni, a to ve lhůtě 

2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje 

(§ 265e odst. 1 TŘ). Oprávněnými osobami k podání dovolání jsou ve výsledku pouze 

dvě kontradiktorně postavené strany trestního řízení, a to konkrétně státní zástupce 

(který může podat dovolání ve prospěch i neprospěch obviněného) a obviněný,  

který však může podat dovolání pouze prostřednictvím obhájce (§ 265d TŘ).  

Ve srovnání s odvoláním jsou  z podání dovolání vyloučeny osoby, které mohly  mít 

v dosavadním řízení postavení strany nebo byly oprávněny podat ve prospěch 

obviněného řádný opravný prostředek.37 Jako zajímavost shledávám postup Nejvyššího 

soudu v případě, že obviněný nepodá dovolání prostřednictvím obhájce, když Nejvyšší 

soud o takovém podání nerozhoduje, nýbrž ho v závislosti na jeho obsahu zašle 

příslušnému soudu jako návrh na obnovu řízení nebo ministru spravedlnosti jako podnět 

ke stížnosti pro porušení zákona (§ 265d odst. 2 TŘ).  O dovolání vždy rozhoduje 

Nejvyšší soud, proto  je  dovolání označováno jako opravný prostředek 

s centralizovaným devolutivním účinkem. O dovolání rozhoduje dovolací soud 

zpravidla usnesením38.  Z hlediska vyřizování věci je pro dovolání charakteristický 

kasační princip s prvky  apelace.  Z logiky věci by dovolací soud, pokud by dovolání 

shledal důvodným, měl zrušit napadené rozhodnutí (nebo jeho část či vadné řízení mu 

předcházející) a přikázat věc příslušnému soudu k novému projednání a rozhodnutí 

(§ 265k odst. 1 TŘ ve spojení s § 265l odst. 1 TŘ). Postupujeli však dovolací soud 

podle § 265m odst. 1 TŘ a dovolání bylo podáno pouze ve prospěch obviněného,  

nemůže dojít v novém řízení ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného,  

tj. i pro dovolání platí  princip  zákazu  reformationis in peius (§ 265s odst. 2 TŘ).  

Zároveň se pro dovolání taktéž uplatní princip beneficium cohaesionis. Obecně lze 

shrnout, že mimořádné opravné  prostředky nemají přímý suspenzivní účinek,  

což platí i pro dovolání. Předseda senátu Nejvyššího soudu však může odložit nebo 

přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání (§ 265o odst. 1 TŘ).  

Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek 

 
37  Jako příklad lze uvést poškozeného nebo osoby, která jsou oprávněny podat ve prospěch obviněného odvolání 

podle § 247 odst. 2 TŘ. 
38 Výjimkou bude postup dovolacího soudu podle § 265m TŘ, kdy dovolací soud bude rozhodovat rozsudkem.  



  25 

přípustný (§ 265n TŘ). Dle mého názoru je v dnešní době dovolání v praxi nejčastěji 

využívaným mimořádným opravným prostředkem, což napomáhá i k postupnému 

naplňování širšího účelu opravného řízení. 

3.2.2  Stížnost pro porušení zákona 

Stížnost pro porušení zákona je dalším z mimořádných opravných prostředků, 

který  slouží k nápravě právních vad pravomocných rozhodnutí a vadného postupu 

řízení, jež  pravomocnému rozhodnutí předcházelo. Oproti dovolání lze však stížností 

pro porušení zákona dosáhnout i nápravy nedostatků ve skutkovém zjištění, jestliže jsou 

tyto nedostatky důsledkem vadného právního posouzení nebo vadného postupu řízení. 

Stížnost pro porušení zákona je jediný opravný prostředek, který nemůže podat sama 

osoba, jíž se dané rozhodnutí týká, nýbrž je oprávnění k podání stížnosti pro porušení 

zákona svěřeno výlučně do rukou ministra spravedlnosti.39  S ohledem na zásah 

do právní moci rozhodnutí by ministr spravedlnosti měl stížnost pro porušení zákona 

podávat pouze v případech nápravy vadného rozhodnutí nebo řízení jemu předcházející 

či pro usměrnění soudní praxe. Právě zasahování ministra spravedlnosti jakožto orgánu 

výkonné moci do rozhodovací činnosti OČTŘ je častým předmět kritiky odborné 

veřejnosti.40  Část trestněprávní teorie považuje stížnost pro porušení zákona za 

překonaný (zejména v souvislosti se zakotvením dovolání do trestního řádu) 

a nepotřebný institut trestního řádu. Já však považuji stížnost pro porušení zákona stále 

jako účinnou pojistku pro nápravu vad pravomocných rozhodnutí, jichž nelze dosáhnout 

právě dovoláním, přičemž svoji úvahu rozvedu níže v souvislosti  s lhůtou k podání 

stížnosti pro porušení zákona. Ministr spravedlnosti je povinen  podat odůvodněnou 

stížnost pro porušení zákona, tj. musí být splněné obsahové náležitosti stanovené pro 

tuto stížnost zákonem (§ 266a odst. 1 TŘ), ve prospěch, neprospěch či zároveň 

ve prospěch i neprospěch obviněného. Stížnost pro porušení zákona má obdobně jako 

dovolání centralizovaný devolutivní účinek (o stížnosti pro porušení zákona taktéž 

rozhoduje Nejvyšší soud), avšak ministr spravedlnosti podává stížnost pro porušení 

zákona přímo Nejvyššímu soudu. Předmětem stížnosti pro porušení zákona mohou být 

 
39 Podání stížnosti pro porušení zákona je na volné úvaze ministra spravedlnosti. Jakákoliv osoba však může ministru 

spravedlnosti dát podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. 
40 Autor poznamenává, že dlouhodobými kritiky stížnosti pro porušení zákona jsou například prof. JUDr. Jiří Jelínek, 
CSc. nebo JUDr. František Púry, Ph.D. 
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pouze pravomocná rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, v čemž lze spatřovat 

významnou odlišnost oproti dovolání. Ve srovnání s dovoláním lze stížností 

pro porušení zákona napadnout nejenom rozhodnutí ve věci, ale je možné ji podat i proti 

rozhodnutím procesní povahy, která nabývají alespoň formální stránku právní moci, 

přičemž nezáleží, zdali byla  tato rozhodnutí učiněna  v prvním nebo druhém stupni.41 

Dle mého názoru je však nejsilnějším argumentem pro zachování stížnosti pro porušení 

zákona lhůta pro podání stížnosti. Ministr spravedlnosti totiž není omezen žádnou 

lhůtou pro podání stížnosti, což činí ze stížnosti nepostradatelný procesní nástroj  

ve chvíli, kdy obviněnému nebo státnímu zástupci uplyne lhůta pro podání dovolání.42 

Zákon důvody pro podání stížnosti pro porušení zákona vymezuje pouze obecně,  

je  proto na ministru spravedlnosti, aby ve stížnosti důvod podání stížnosti vymezil 

a specifikoval, jelikož se předpokládá, že ministr spravedlnosti je vybaven 

kvalifikovaným aparátem, jenž  je schopen stížnost pro porušení zákona řádně 

odůvodnit. Dospějeli Nejvyšší soud k názoru, že byl porušen zákon (přičemž se nemusí 

jednat pouze o právní předpis z odvětví trestního práva), vysloví toto porušení 

rozsudkem.  V případě, že byl zákon porušen v neprospěch obviněného, zruší zároveň 

napadené rozhodnutí nebo jeho část, bylli však zákon porušen ve prospěch obviněného, 

omezí se Nejvyšší soud po nálezu Ústavního soudu43 pouze na tzv. akademický výrok 

o porušení zákona (§ 269 odst. 2 TŘ ve spojení s § 268 odst. 2 TŘ). Ani stížnost pro 

porušení zákona nemá přímý suspenzivní účinek, avšak Nejvyšší soud ho může 

na návrh ministra spravedlnosti nebo i z vlastního uvážení přiznat (§ 266 odst. 7 TŘ). 

Obdobně jako u dovolání i u stížnosti pro porušení zákona převažuje v rozhodování 

Nejvyššího soudu kasační princip s prvky apelace, to se promítá i do postupu po zrušení 

rozhodnutí, kde lze pozorovat velkou podobnost s dovoláním. U stížnosti pro porušení 

zákona se taktéž uplatní princip zákazu reformationis in peius (§ 273 TŘ) a beneficium 

cohaesionis (§  269 odst. 2 TŘ). Zákon umožňuje, aby proti témuž rozhodnutí byla 

podána zároveň stížnost pro porušení zákona i dovolání, v takovém případě koná 

Nejvyšší soud o těchto mimořádných opravných prostředcích společné řízení 

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

Kluwer, 2019. ISBN 9788075983060., str. 735736. 
42 Autor jako názorný případ uvádí trestání pachatelů trestného činu krádeže obecnými soudy v době vyhlášeného 

nouzového stavu z důvodu propuknutí pandemie COVID19. S ohledem na to, že v rozhodovací praxi nižších soudů, 
co se týče otázky právní kvalifikace trestného činu spáchaného za nouzové stavu, panovala nejednotnost,  odstranil 
velký senát Nejvyššího soudu dne 16. 03. 2021 svým rozhodnutím, sp. zn. 15 Tdo 110/2021, výkladové nejasnosti. 

Prvním odsouzeným však již uplynula lhůta pro podání dovolání, a tak se jako jediný možný nástroj nápravy tohoto 
stavu prokázala stížnost pro porušení zákona podaná pro tento důvod ministrem spravedlnosti. 
43 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01. 
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(§ 266a odst. 2 TŘ). Proti rozhodnutí o stížnosti není možné podat žádný opravný 

prostředek s výjimkou obnovy řízení. 

3.2.3  Obnova řízení 

Obnova řízení jakožto specifický mimořádný opravný prostředek slouží 

k nápravě skutkových  vad, ke kterým došlo v důsledku toho, že v původním řízení 

nebyly známy všechny důkazy nebo skutečnosti, přičemž tyto vyšly najevo až po právní 

moci rozhodnutí, jímž trestní stíhání skončilo.44 Podstatou obnovy řízení je posouzení 

skutečnosti, zdali jsou nově zjištěné důkazy a skutečnosti schopné odůvodnit jiné 

konečné rozhodnutí. Předmětem obnovy řízení jsou zákonem taxativně vymezená 

pravomocná rozhodnutí, jejichž výčet nelze –  s použitím analogie –  rozšiřovat ani 

ve prospěch obviněného. Tři ze čtyř důvodů, pro které je možné povolit obnovu řízení, 

nalezneme v § 278 TŘ, poslední důvod je pak zakotven v § 71 ZoÚS. Obdobně jako  

je nutné v dovolání vymezit dovolací důvod,  i  v případě návrhu na obnovu řízení 

je potřeba důvod, o který se návrh na obnovu řízení opírá, uvést, pročež  je  důvod 

obnovy  jednou  z obligatorních obsahových náležitostí  návrhu na obnovu  řízení. 

V souladu  s dispoziční zásadou lze obnovu řízení nařídit pouze na návrh oprávněné 

osoby. Takto může podat návrh na obnovu řízení v neprospěch obviněného pouze státní 

zástupce45  a ve prospěch, vyjma samotného obviněného, též osoby, které jsou 

oprávněné podat v jeho prospěch odvolání (§ 280 TŘ). Trestní řád zakotvuje 

v § 280 odst. 5 TŘ specifický postup státního zástupce, dozvíli se o skutečnosti, která 

by mohla odůvodnit návrh na povolení obnovy řízení ve prospěch obviněného,  

nepodáli návrh na povolení obnovy řízení sám, je státní zástupce povinen tuto 

skutečnost oznámit obviněnému nebo osobám dle § 247 odst. 2 TŘ. Zákon oprávněným 

osobám neurčuje žádnou lhůtou k podání návrhu na obnovu řízení, avšak návrh státní 

zástupce na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného je omezen kritérii 

v § 279 TŘ. Příslušnost soudu k projednání návrhu na obnovu řízení je určena 

v závislosti na druhu původního rozhodnutí, kterým trestní stíhání skončilo. 

V souvislosti  s předchozí větou lze o devolutivním účinku u obnovy řízení hovořit 

pouze pokud je napadáno rozhodnutí státního zástupce podle § 281 odst. 1 TŘ,  

 
44 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 9788075025500., str. 773. 
45 Státní zástupce může podat návrh na obnovu řízení jak ve prospěch, tak i neprospěch obviněného. 
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neboť jinak rozhoduje o obnově řízení soud, který věc projednával v prvním stupni. 

Doktrinálně se řízení o obnově dělí na dvě fáze, a to konkrétně řízení obnovovací  

a řízení obnovené. Z mého pohledu je obnovovací řízení tou významnější fází, neboť je 

během ní přezkoumáváno, zdali původní rozhodnutí může v souvislosti novými 

skutečnostmi a důkazy obstát. Tato fáze řízení o obnově je zakončena rozhodnutím 

soudu ve formě usnesení, kterým příslušný soud buďto povolí obnovu řízení – zároveň 

zruší původní rozhodnutí nebo jeho část – a obnovovací řízení se přesouvá do své druhé 

fáze,46  nebo návrh na povolení zamítne a celé řízení o povolení obnovy tímto končí. 

Zvláštností je, že proti usnesení, kterým se rozhoduje o povolení obnovy řízení,  

je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek (§ 286 odst. 3 TŘ). Obnova řízení je tedy 

jediný z mimořádných opravných prostředků, proti kterému je možné podat řádný 

opravný prostředek. Podobu řízení obnoveného opět určuje původní rozhodnutí, kterým 

trestní stíhání skončilo (§ 288 TŘ). Jak bylo již naznačeno výše, návrh na obnovu řízení 

nemá přímý suspenzivní účinek, a proto může soud po podání návrhu na obnovu řízení 

ve prospěch obviněného rozhodnout, že odkládá nebo přerušuje trest uložený 

v původním řízení (§ 282 odst. 3 TŘ). Princip zákazu reformationis in peius se 

u obnovy řízení uplatní pouze ve vztahu  k výroku o trestu [§ 289 písm. b) TŘ].  

Princip beneficium cohaesionis je v trestním řádu pro obnovu řízení výslovně zakotven 

v § 287 TŘ. Mám za to, že obnova řízení je důležitým procesním nástrojem,  

jehož prostřednictvím lze účinně napravovat skutkové vady, a proto by zákonodárce 

tento institut neměl ve svých rekodifikačních snahách opomíjet. 

 
46 ŠÁMAL, Pavel. Opravné prostředky v trestním řízení: stížnost pro porušení zákona: obnova řízení. Praha: C.H. 
Beck, 1999. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 8071792497., str. 4950.  
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4  ZÁSADY A PRINCIPY V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ 

4.1  Základní zásady trestního řízení a jejich uplatnění v odvolacím 

řízení 

Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (§ 2 odst. 1 TŘ) jakožto nejdůležitější 

zásada trestního procesu – již pouze z pohledu systematiky uspořádání základních zásad 

trestního řízení –  navazuje  na čl. 8 odst. 2 LZPS, ve kterém je zakotvena „zásada 

řádného zákonného procesu“. Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů je procesním 

protějškem zásady nullum crimen sine lege, v tomto případě tedy nullus processus 

criminalis sine lege. Jak již z označení této zásady vyplývá, tato zásada je naplněna 

pouze  v případě, že trestní stíhání bylo vedeno v souladu se zákonem. Účelem této 

zásady je ochrana osob proti bezdůvodným stíháním a nepřiměřeným zásahům do jejich 

občanských práv a dále záruka pro tyto osoby, že OČTŘ budou dbát na dodržování 

zákonů. Zásada stíhání jen ze  zákonných důvodů se projevuje napříč celým trestním 

řízením, a tudíž i řízením odvolacím. Zejména náprava právních vad odvolacím soudem 

a kontrola zákonnosti přípravného řízení zaručuje, že trestní řízení je zákonné 

a spravedlivé. 

Zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2 TŘ) je další ze zásad zakotvených na 

ústavní úrovni (čl. 40 odst. 2 LZPS), přičemž tato zásada vyjadřuje, že dokud není 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na tuto osobu, proti 

níž se řízení vede, hledět, jako by byla vinna. Bylli obviněný shledán vinným soudem 

prvního stupně, a podalli proti tomu odsuzujícímu rozsudku odvolání, nesmí být 

na obviněného do rozhodnutí odvolacího soudu, kterým potvrdí výrok o vině, pohlíženo 

jako na vinného. V opačném případě by odvolací soud –  i  s ohledem  na  pravidlo 

in dubio pro reo – měl odsuzující rozsudek změnit nebo zrušit. 

Zásada legality (§ 2 odst. 3 TŘ) vyjadřuje postulát, že státní zástupce by měl 

stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví. Tato zásada se nejvíce projevuje 

v přípravném řízení a její projevy v odvolacím řízení nejsou tak markantní. Jako jediný 

projev by se dalo shledat iniciování odvolacího řízení státním zástupcem podáním 

odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně. 
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Zásada oficiality (§ 2 odst. 4 věta první TŘ) ukládá OČTŘ povinnost,  

provádět úkony v trestním řízení na základě své úřední povinnosti. Obecně se má za to, 

že zásada legality je specifickým projevem zásady oficiality. Ačkoliv se zásada 

oficiality projevuje ve všech stádiích trestního řízení, její projev je prolomen při 

iniciování odvolacího řízení, neboť odvolací řízení je vedeno zásadou dispoziční.  

Je na konkrétní oprávněné osobě, zdali podá proti rozsudku odvolání a v případě,  

že tak neučiní žádná z těchto osob, odvolací řízení konáno  nebude (jedná se 

o fakultativní fázi trestního řízení). Byloli však odvolání oprávněnou osobou podáno, 

uplatní se opět zásada oficiality v plném rozsahu. 

Zásada rychlosti (§ 2 odst. 4 věta druhá TŘ) jakožto projev práva každého 

na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 LZPS) má podobu 

všeobecného charakteru a měla by prostupovat celým trestním řízení. Obecně lze říct,  

že společnost má zájem na to, aby pachatel byl co nejdříve dopaden, bylo proti němu 

zahájeno trestní řízení a trestní řízení bylo co nejdříve pravomocně skončeno.47 

Z individuálního pohledu má na rychlé vyřízení věci zájem zejména poškozený,  

resp. oběť trestného činu, z opačného pohledu bude mít enormní zájem na zastavení 

trestního stíhání, potažmo vydání zprošťujícího rozsudku, osoba, proti níž se trestní 

stíhání vede a není pachatelem trestného činu. Ačkoliv je tato zásada z mého pohledu 

velmi důležitá, nelze tuto prosazovat na úkor jiných a z mého pohledu stěžejních zásad 

trestního řízení, kterými jsou například zásada materiální pravdy a zásada 

bezprostřednosti.  Ke stejnému názoru dochází i Gřivna, který svoji argumentaci 

demonstruje na institutu zkráceného přípravného řízení.48  Mám za to, že zásada 

rychlosti řízení jakožto jedna ze základních zásad trestního řízení nejčastěji koliduje 

s povahou odvolacího řízení. Toto nastiňuje i Jelínek s posílením apelační principu 

u odvolání, když vyjadřuje obavu, že některé soudy prvního stupně spoléhají 

na rozhodovací činnost soudů  odvolacích, které de facto suplují práci soudu první 

instance, což je v přímém rozporu s kontrolní a sjednocovací praxí odvolacích soudů.49 

Ve svém důsledku tak odvolací řízení v podstatě nahrazuje hlavní líčení. Jako další 

 
47 I s ohledem na výchovné působení trestu na pachatele.  
48  GŘIVNA, Tomáš. Zásada rychlosti by neměla převážit nad ostatními zásadami trestního řízení. [online]. 
epravo.cz, 21. 12. 2015. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/efocus/zasadarychlostibynemelaprevazitnad
ostatnimizasadamitrestnihorizeni99963.html [cit. dne 21. 04. 2022]. 
49 VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš GŘIVNA, ed. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008. 
ISBN 9788073573652., str. 85. 
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faktor oslabující plné prosazení zásady rychlosti řízení v odvolacím řízení lze zmínit 

připuštění novot při podání odvolání, kdy obhajoba může označovat nové důkazy 

a skutečnosti v průběhu veřejného zasedání. Co však shledávám za naprosté popření 

zásady rychlosti řízení v souvislosti  s odvolacím řízením je tzv. justiční pingpong,  

kdy je na základě rušících rozhodnutí odvolacího soudu věc opakovaně předkládána 

soudu prvního stupně k novému projednání.50 

Zásada materiální pravdy (§ 2 odst. 5 věta první a druhá TŘ) vyjadřuje postulát, 

že OČTŘ by měly v trestním řízení postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci,  

o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je potřebný pro rozhodnutí. 

Tato zásada je spíše průnikem několika zásad trestního řízení vytyčující cíl, který by 

měl být v trestním řízení dosažen. Je nesporné, že zásada materiální pravdy  se naplno 

projevuje  i  v odvolacím řízení. Vyskytujíli  se  pochybnosti ve skutkových zjištěních 

soudu prvního stupně, je namístě podat proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání,  

aby byly tyto pochybnosti případně odstraněny v odvolacím řízení.  

Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 věta třetí a čtvrtá TŘ) je konkretizací zásady 

oficiality  v oblasti dokazování. Tato zásada říká, že OČTŘ jsou povinny zjišťovat 

právně relevantní skutečnosti (lhostejno zdali se jedná o skutečnosti svědčící 

ve prospěch nebo neprospěch obviněného) a vyhledávat o nich důkazy i bez návrhu 

stran. Ve srovnání s přípravným řízením a hlavním líčení se zásada  vyhledávací 

v odvolacím řízení natolik neprojevuje. 

Zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 TŘ) ukládá povinnost OČTŘ,  

aby  v trestním řízení hodnotily důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného 

na pečlivém uvážení všech okolností případu, a to jednotlivě i v jejich  souhrnu.  

Tato zásada nachází své opodstatnění v odvolacím řízení ve chvíli, kdy odvolací soud 

při veřejném zasedání provede důkazy nad rámec důkazů provedených v hlavním líčení. 

V takovém případě je poté povinen při svém rozhodování přihlédnout ke všem 

provedeným důkazům v daném trestním řízení a tyto hodnotit v souladu se zásadou 

volného hodnocení důkazů. 

 
50 K tzv. justičnímu ping pongu blíže v podkapitole 5.8. diplomové práce.  



  32 

Zásada obžalovací (§ 2 odst. 6 TŘ) rozděluje procesní funkce v trestním řízení 

mezi žalobu, obhajobu a soud. Podstatou této zásady je vytvoření sporného řízení,  

kde proti sobě stojí procesní strany, přičemž procesním úkolem soudu je toto řízení 

spravedlivě rozhodnout. Jejím důležitým projevem je pravidlo, že trestní řízení lze 

konat pouze na základě obžaloby, návrhu na potrestání či návrhu na schválení dohody 

o vině a trestu. Prostřednictvím zásady obžalovací je zároveň vymezen předmět řízení, 

neboť soud může rozhodnout pouze o skutku uvedeného v žalobním návrhu.  

Tyto projevy se naplno uplatní taktéž v odvolacím  řízení, neboť nelze konat odvolací 

řízení bez podané obžaloby, resp. dalších žalobních návrhů, a toto řízení není možné 

konat  ani,  vzalli státní zástupce obžalobu zpět. Odvolací soud taktéž nemůže 

rozhodnout o skutku, který nebyl vymezen v žalobním návrhu.51 

 Zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ) nachází ústavní rámec v čl. 96 odst. 2 

Ústavy a znamená, že projednání před soudem jsou oprávněni se kromě účastníků 

trestního řízení zúčastnit i jiné osoby.52 Prostřednictvím této zásady je zajištěna kontrola 

veřejnosti nad fungováním justice, přičemž je tímto způsobem zabráněno vytvoření  

tzv. kabinetní justice. Jelikož je o podaném odvolání obvykle konáno veřejné 

zasedání,53 tato zásada se ve vztahu k odvolacímu řízení naplno prosadí a občané mají 

možnost se projednávání před odvolacím soudem taktéž zúčastnit. Jeli však odvolání 

zamítáno z formálních důvodů (§ 253 odst. 1 TŘ), zásada veřejnosti se ve své podobě 

neuplatní. 

Zásada ústnosti a bezprostřednosti (§ 2 odst. 11 a § 2 odst. 12 TŘ) spolu velmi 

úzce souvisí, a proto je uvádím společně. Zásadou ústnosti se má na  mysli, že soud 

v trestním řízení rozhoduje na základě ústního přednesu stran a ústně provedených 

důkazů. V návaznosti na to je soud povinen rozhodnout jen na základě důkazů 

provedených v řízení před soudem, přičemž výpověď obviněného, svědků a znalců 

je prováděna jejich ústním výslechem. Ústním provedením důkazů a jejich 

bezprostředním vnímán soudem je položen důležitý předpoklad pro zjištění materiální 

pravdy  v řízení. Obě tyto zásady se naplno prosazují v řízení před soudem,  a  tudíž i 

v odvolacím řízení. Odvolací soud taktéž rozhoduje na základě ústně předneseného 

 
51  Přesněji řečeno nelze jednat a rozhodnout o jiném skutku, neníli zachována totožnost skutku vymezeném v 

obžalobě (§ 220 odst. 1 TŘ). 
52 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 9788075025500., str. 175. 
53 Výjimkou je rozhodnutí odvolacího soudu v neveřejném zasedání.  
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návrhu odvolatele a ústně přednesených vyjádření dalších účastníků řízení k podanému 

odvolaní. Přistoupíli odvolací soud k provedení dalších důkazů při veřejném zasedání,  

tyto důkazy jsou, až na výjimky, prováděny ústní formou jako v hlavním líčení 

a odvolací soud je povinen přihlédnout pouze k těm důkazům, které byly při veřejném 

zasedání takto provedeny. Jako je tomu u zásady veřejnosti, i tyto zásady jsou omezeny 

v případě, že soud o odvolání rozhoduje v neveřejném zasedání. 

Zásada zajištění práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 TŘ) je provedením právních 

norem obsažených v lidskoprávních mezinárodních smlouvách54 a čl. 40 odst. 3 LZPS. 

Projevy zásady zajištění práva na obhajobu lze nalézt napříč trestním řádem a řadí se tak 

mezi  jedny  z nejdůležitějších zásad trestního řízení. Tato zásada v sobě zahrnuje 

2 složky nejčastěji označované jako obhajoba materiální –  právo hájit se v trestním 

řízením sám prostředky umožněnými trestním řádem –  a  obhajoba formální –  

právo obviněného zvolit si pro trestní řízení obhájce.55  Zásada zajištění práva 

na obhajobu se projevuje ve všech fázích odvolacího řízení. Obviněný sám může podat 

odvolání a toto před odvolacím soudem  sám  obhajovat, nebo tak může učinit 

prostřednictvím obhájce, které ho si pro trestní řízení zvolil či mu byl pro účely 

odůvodnění odvolání ustanoven.  Vyskytujíli  se  v daném případě důvody nutné 

obhajoby, musí být obviněný  i  v odvolacím řízení povinně zastoupen obhájcem. 

V průběhu konání veřejného zasedání o podaném odvolání má obviněný stejná práva 

jako  jsou mu poskytnuta v hlavním líčení. Dodržováním této zásady ze strany orgánů 

veřejné moci je položen základ pro naplnění práva obviněného na spravedlivý proces. 

Právo užití mateřského jazyka (§ 2 odst. 14 TŘ) je opět provedením  právních 

norem obsažených v lidskoprávních mezinárodních smlouvách56 a čl. 37 odst. 4 LZPS. 

Právem užití mateřského jazyka je vyjádřeno právo každého používat před OČTŘ 

svého mateřského jazyka nebo alespoň užití jazyka, který daná osoba ovládá.57  

Prosazením tohoto práva v celém soudnictví, tj. nikoliv pouze v trestním řízení,  

jsou respektovány hodnoty, na kterých by měl být vystavěn demokratický právní stát. 

 
54 Zejména čl. 14 odst. 3 písm. d) MPOPP a čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy. 
55  FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 9788075983060., str. 101. 
56 Zejména čl. 14 odst. 3 písm. f) MPOPP a čl. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy. 
57 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 9788075025500, str. 189. 
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Zásada zajištění práv poškozeného (§ 2 odst. 15 TŘ) byla do trestního řádu 

zakotvena zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů). Prostřednictvím této zásady jsou OČTŘ 

povinny umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, jsou povinny ho o těchto 

právech náležitě poučit, řízení musí vést s potřebnou ohleduplností a musí být šetřeno 

jeho osobnosti. Ačkoliv se jedná o poměrně mladou základní zásadu trestního řízení, 

mám za to, že její projevy lze nalézt napříč trestním řádem a je zcela namístě 

její zařazení mezi základní postuláty, na kterých stojí trestní proces. Jedním z jejich 

projevů v odvolacím řízení je oprávnění poškozeného, toto řízení iniciovat,  

tj. podat odvolání do výroku o náhradě škody. Dále má poškozený možnost vyjádřit se 

k odvolání podanému do výroku o náhradě škody a je taktéž oprávněn zúčastnit 

se veřejného zasedání o podaném odvolání. 

4.2  Specifické principy a účinky odvolacího řízení 

Vyjma základních zásad trestního řízení se v případě opravných prostředků 

uplatní i specifické principy opravného řízení, na kterých jsou opravné prostředky 

vybudovány. Jejich prosazení u jednotlivých opravných prostředků v krátkosti nastiňuji 

v kapitole č. 3 diplomové  práce. V této kapitole proto budou tyto specifické principy 

charakterizovány a porovnány s jejich uplatněním v odvolacím řízení. 

4.2.1  Revizní princip v odvolacím řízení 

Revizní princip obecně vyjadřuje rozsah přezkumu napadaného rozhodnutí 

orgánu nižšího stupně. Zkoumáním výskytu revizního principu u opravného prostředku 

lze opravné prostředky dělit na opravné prostředky, u nichž se uplatňuje princip revizní 

(buďto plný nebo omezený) a opravné prostředky, u kterých se tento princip vůbec 

neuplatňuje. Hovořímeli o plném uplatnění revizního principu, nadřízený orgán 

je povinen přezkoumat všechny výroky napadeného rozhodnutí (lhostejno zdali byly 

oprávněnou osobou napadeny) ohledně všech osob, které jsou jím dotčeny,  

a tyto posoudit ze všech v úvahu přicházejících skutkových a právních vad, přičemž 

nezáleží, zdali byly tyto vady oprávněnou osobou v opravném prostředku vytýkány. 

Z charakteristiky úplného revizního principu lze vycítit, že užití tohoto  principu 

u opravného prostředku je pro nadřízený orgán časově velmi náročné. I s ohledem na 
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tuto skutečnost se postupně prosazoval omezený revizní princip, jehož podstata spočívá 

v omezení přezkumu napadeného rozhodnutí pouze části, jež byla opravným 

prostředkem napadnuta, a to ještě pouze ve vztahu k osobě, která opravný prostředek 

podala. Omezený revizní princip se u opravných prostředků v našem trestním řádu 

uplatňoval do tzv. velké novely trestního řádu. 

Zákonem č. 265/2001  Sb.  s účinností od 01. 01. 2002 byl do našeho trestního 

řádu pro většinu opravných prostředků, odvolání nevyjímaje, zaveden princip vázanosti 

nadřízeného orgánu podaným opravným prostředkem. Podstata tohoto principu spočívá 

v tom, že oprávněná osoba de facto vymezuje rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí 

nadřízeným orgánem, když nadřízený orgán – v případě odvolání tedy odvolací soud – 

nesmí, až na zákonné výjimky, takto vymezený rozsah překročit. Dle mého názoru 

zakotvení tohoto principu u institutu odvolání je zcela na místě, neboť právě takto 

se nejvíce projevuje materiální obhajoba u opravného prostředku, odvolací soudy nejsou 

rozsáhlým přezkumem přetěžovány a nenahrazují přezkumnou činností procesní 

aktivitu stran. Princip vázanosti odvolacího soudu podaným odvoláním je v současné 

právní úpravě trestního řádu zakotven v § 254 TŘ. 

4.2.2  Apelační princip v odvolacím řízení 

Apelační princip, někdy též nazývaný reformativní princip, řadí trestněprávní 

teorie mezi způsoby vyřízení věci v opravném řízení. Jeli opravný prostředek ovládán 

pouze apelačním principem, nadřízený orgán po zjištění vady v napadaném rozhodnutí 

nebo předcházejícím řízení, toto napadené rozhodnutí zruší a namísto zrušeného 

rozhodnutí vynese nové rozhodnutí prosté vad. Výhodou tohoto principu je větší 

flexibilita pro odstranění vad nadřízeným orgánem, neboť tento může měnit i skutkový 

stav prováděním dalšího dokazování, lze jím napravovat vady skutkové i právní 

a prostřednictvím tohoto principu v čisté podobě je zabráněno tzv. justičnímu ping

pongu (ve svém důsledku posiluje zásadu rychlosti řízení a procesní ekonomii řízení).  

Úskalí apelačního principu však lze spatřit v nahrazení zrušeného rozhodnutí nově 
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vyneseným rozhodnutím, jelikož toto rozhodnutí již pak nelze dále přezkoumat řádným 

opravným prostředkem.58 

Apelační princip je obecně spojován s odvoláním, a to nejenom v trestním 

řízení. Tak tomu je i v současné právní úpravě trestního řádu, ve které je apelační 

princip, jehož apelační prvky byly ještě posíleny novelou trestního řádu 

č. 265/2001 Sb., doplněn o prvky kasace. V praxi by odvolací soud měl napadené vadné 

rozhodnutí zrušit a neníli nutno opakovat hlavní líčení nebo potřeba rozsáhlého 

a obtížného dokazování, učinit nové rozhodnutí, které by mělo být v ideálním případě 

bez jakýchkoliv dalších právních a skutkových vad (§ 259 TŘ). 

4.2.3  Kasační princip v odvolacím řízení 

Kasační princip, někdy též nazývaný zrušovací princip, je obecně spojován 

s mimořádnými opravnými prostředky. Stanovíli zákonodárce pro opravný prostředek 

pouze kasační princip, pak nadřízení orgán je povinen po zjištění vady napadeného 

rozhodnutí toto rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání orgánu nižšího 

stupně. Při svém rozhodování je nadřízený orgán zároveň vázán skutkovým stavem 

zjištěným orgánem nižšího stupně a tento  skutkový stav není oprávněn měnit. 

Prostřednictvím tohoto principu se těžiště řízení odehrává před soudem prvního stupně 

a případná další rozhodnutí mohou být znovu napadena řádným opravným prostředkem. 

Naproti tomu je zde nebezpečí z průtahů v řízení, které mohou přerůst až v justiční 

pingpong. V podstatě se dá říct, že apelační a kasační principy jsou určitými protipóly, 

mezi kterými je nutno při zákonodárné činnosti vážit. Zákonodárci proto často při 

právní úpravě opravných prostředků využívají obou, a to alespoň v podobě jejich 

projevů, aby tak eliminovali úskalí obou těchto principů. 

Jak již bylo naznačeno výše, odvolací řízení je ovládáno apelačním principem. 

Zákonodárce i v případě odvolání využil kombinaci obou výše uvedených principů 

a kasační princip má  u odvolání své projevy. Nejmarkantnější projev lze nalézt 

v § 259 odst. 1 TŘ, kde jsou vymezeny podmínky pro vrácení věci soudu prvního 

stupně.  
 

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

Kluwer, 2019. ISBN 9788075983060., str. 592593. 
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Nastaneli situace, ve které by odvolací soud měl suplovat činnost soudu prvního 

stupně, pak by neměl v této věci svým rozhodnutím zrušené rozhodnutí měnit,  

nýbrž by měl věc přikázat soudu prvního stupně k novému projednání. 

4.2.4  Suspenzivní a devolutivní účinek odvolání 

Na rozdíl od apelačního a kasačního principu nelze u suspenzivního 

a devolutivního účinku hovořit o protipólech, a proto se o jejich charakteristiku a projev 

u odvolání pokusím zároveň v této podkapitole. Devolutivní účinek lze vypozorovat 

u většiny opravných prostředků. Jeho podstatou je přesunutí rozhodnutí o podaném 

opravném prostředku na jiný orgán, a to zpravidla vyššího stupně. Neníli devolutivní 

účinek pro opravný prostředek stanoven, o opravném prostředku rozhoduje orgán,  

jenž vydal rozhodnutí, proti kterému opravný prostředek směřuje, což nezaručuje příliš 

velkou objektivitu. V doktríně se pro tento případ používá označení tzv. autoremedury, 

přičemž autoremedura je využívána u opravných prostředků proti rozhodnutím,  

jimiž není rozhodováno o závažných otázkách, a tudíž je z pohledu zásady řízení 

a procesní ekonomie zájem na rychlém odstranění vad rozhodnutí. U rozhodnutí,  

ve kterých má být rozhodováno o závažných otázkách –  zpravidla tedy meritorní 

rozhodnutí – je nutno trvat na devolutivním účinku, neboť o opravném prostředku bude 

rozhodovat zpravidla nadřízený orgán, u něhož  by měly působit zkušenější 

a erudovanější soudci, kteří v projednávané věci budou nestranní  a více objektivní. 

Devolutivní účinek pro odvolání je zakotven v § 252 TŘ, kde jsou definovány odvolací 

soudy pro soudy, jež rozhodovaly jako soudy prvního stupně. 

Máli opravný prostředek suspenzivní účinek (někdy též nazývaný odkladný 

účinek) znamená to, že dochází k odkladu výkonu rozhodnutí do doby, nežli bude 

o podaném opravném prostředku rozhodnuto. Zjednodušeně lze konstatovat,  

že suspenzivní účinek nachází největší uplatnění u řádných opravných prostředků,  

kde by byl výkonem rozhodnutí zmařen účel opravného prostředku. Odvolání proti 

rozsudku soudu prvního stupně má  vždy suspenzivní účinek, s výjimkou relativní 

právní moci a vykonatelnosti upravenou v § 139 odst. 2 TŘ. Z uvedeného vyplývá,  

že do rozhodnutí o podaném odvolání odvolacím soudem nemůže rozsudek soudu 
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prvního stupně nabýt v napadených výrocích právní moci,  resp.  vykonatelnosti.59 

V tomto se odvolání odlišuje od ostatních opravných prostředků, které mají suspenzivní 

účinek pouze za zákonem stanovených podmínek nebo musí být opravnému prostředku 

suspenzivní účinek na návrh oprávněné osoby či  soudu přiznán. Jako zajímavost  

lze uvést, že úprava suspenzivního účinku pro odvolání se nachází v oddíle třetím 

trestního řádu nazvaného právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, a nikoliv v komplexní 

úpravě institutu odvolání, tj. § 245 a násl. TŘ. 

4.2.5  Princip zákazu reformationis in peius 

Princip zákazu reformationis in peius je do češtiny překládán jako zákaz změny 

k horšímu. Tento princip spočívá v tom, že bylli podán opravný prostředek pouze 

ve prospěch oprávněné osoby, nemůže dojít nadřízeným orgánem, případně i stejným 

orgánem při novém projednání po zrušení napadeného rozhodnutí, ke změně postavení 

této osoby v její neprospěch. Při posuzování, zdali nedošlo ke změně postavení osoby 

k horšímu nelze přihlížet pouze k uloženému trestu, ale je třeba toto posuzovat 

komplexně, a to i v souvislosti s případnými změnami právních úprav. Při zákonodárné 

činnosti má obvykle zákonodárce na výběr z možnosti úplného a komplexního projevu 

tohoto principu nebo stanovení drobných odchylek. S jistotou  však lze  konstatovat,  

že je třeba trvat na projevu  tohoto principu u většiny opravných prostředků,  

neboť je prostřednictvím tohoto principu zajištěna jistota podavatele opravného 

prostředku, že přezkoumáním napadeného rozhodnutí nepřivodí obviněnému horší 

postavení, nežli  před opravným řízením obviněný měl. S ohledem  na výše uvedené 

je zřejmé, že na zakotvení širokého uplatnění principu zákazu reformationis in peius 

pro odvolání je nutno bezpodmínečně trvat. Úpravu tohoto principu u odvolání 

nalezneme v § 259 odst. 4 TŘ, ve kterém je zároveň stanoveno, na základě jakých 

odvolání se princip zákazu změny k horšímu pro odvolání neuplatní. 

4.2.6  Princip beneficium cohaesionis 

Jako poslední specifický princip, který má své opodstatnění v odvolacím řízení, 

je třeba uvést princip beneficia cohaesionis. Princip beneficium cohaesionis se 

 
59 O právní moci a vykonatelnosti blíže v 3. kapitole diplomové práce. 
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do češtiny  překládá jako dobrodiní záležející v souvislostech  a  v  trestním řádu ho 

v souvislosti  s  odvoláním  nalezneme v § 261 TŘ. Podstatou principu beneficia 

cohaesionis je změna pravomocného rozsudku ve prospěch osoby, která opravný 

prostředek nepodala, avšak prospívá jí důvod, pro který byl změněn napadený rozsudek 

ve prospěch osoby, jež  tento opravný prostředek podala. V případě odvolání bude 

docházet k aplikaci tohoto principu nejčastěji ve chvíli, kdy bude více spoluobviněných, 

alespoň jeden z těchto spoluobviněných podal proti rozsudku odvolání, podané odvolání 

bylo shledáno jako  důvodné a důvod, pro který byl rozsudek soudu prvního stupně 

zrušen, prospívá i ostatním spoluobviněným. Je třeba si uvědomit, že aplikací principu 

beneficia cohaesionis dochází k průlomu do právní moci a vykonatelnosti rozsudku 

u těch osob,  jež  odvolání proti rozsudku nepodaly. Dle mého názoru docházíli 

ke zrušení rozsudku či jeho části vyneseného nad více osobami ve společném řízení 

z důvodu jakékoliv vady, je nemyslitelné, aby toto vadné rozhodnutí bylo nadále 

vykonáváno nad osobou, v jejíž prospěch odvolání podáno nebylo (už jenom s ohledem 

na dispoziční zásadu). Stěžejní ideou trestního řízení by mělo být vydání spravedlivého 

rozhodnutí, a proto mám za to, že by setrvání na této zásadě mělo převážit nad sníženou 

právní jistotou. 
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5  PRÁVNÍ ÚPRAVA ODVOLÁNÍ V NAŠEM PRÁVNÍM 

ŘÁDU 

5.1  Přípustnost a účinek odvolání 

Přípustnost a účinky odvolání jsou stanoveny v § 245 a 252 TŘ. Dle dikce 

§ 245 odst. 1 věty první TŘ je opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního 

stupně odvolání. S ohledem  na  ustanovení § 139 odst. 1 TŘ je třeba říct, že tento 

rozsudek soudu prvního stupně bude  dosud nepravomocný. Jak bylo již naznačeno 

v kapitole věnující se charakteristice opravných prostředků, taktéž  odvolání 

je dispozitivní procesní úkon oprávněné osoby a jeho podáním se zahajuje opravné 

řízení –  v tomto případě odvolací řízení –  jakožto fakultativní část trestního řízení. 

Vyjdemeli  z teoretického zařazení odvolání jako řádného opravného prostředku 

a dvojinstačnosti výkonu soudnictví, můžeme již bez dalšího tvrdit, že odvolání nebude 

přípustné proti rozhodnutím, kterými bylo rozhodováno o podaných řádných opravných 

prostředcích, neboť v těchto případech bychom již hovořili o mimořádných opravných 

prostředcích. 

V návaznosti na citované ustanovení § 245 odst. 1 věty první TŘ lze výkladem  

a contrario § 245 odst. 1 věty první TŘ dovodit, že odvolání jakožto řádný opravný 

prostředek není přípustný proti usnesení jakéhokoliv OČTŘ (§ 119 TŘ),  

trestnímu příkazu (§ 314e a násl. TŘ), rozhodnutí odvolacího soudu ve formě rozsudku 

dle § 259 odst. 3 TŘ, rozsudku Nejvyššího soudu o podaném dovolání (§ 265m TŘ) 

či rozsudku o stížnosti pro porušení zákona (§ 268 odst. 2 TŘ). 

Dle věcné příslušnosti zakotvené v § 16 TŘ a § 17 TŘ se rozsudkem soudu 

prvního stupně má na  mysli rozsudek okresního nebo krajského soudu,  

pokud rozsudkem rozhodly v první instanci. Soud prvního stupně rozhoduje rozsudkem 

zejména o podané obžalobě nebo návrhu na potrestání, když v obou těchto případech 

může být rozsudek buďto odsuzující, zprošťující nebo vydaný podle § 227 TŘ.60  

Méně častými případy, kdy budou okresní, resp. krajské, soudy rozhodovat rozsudkem 

 
60  Totéž platí i pro rozsudek vydaný v řízení před samosoudcem, v řízení ve věcech mladistvých a v řízení podle 

TOPO.  
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jako soudy první instance je rozhodnutí o zbývajících trestných činech v řízení o obnově 

podle § 288 odst. 3 TŘ, rozhodnutí o stanovení přiměřeného trestu za zbývající trestné 

činy po zrušení rozhodnutí Ústavním soudem podle § 314j TŘ a uložení trestu v případě 

předchozího podmíněného upuštění od potrestání s dohledem (§ 359a TŘ).61 Konečně 

bude krajský soud jako soud první instance rozhodovat rozsudkem o uznání 

cizozemského rozhodnutí na území České republiky podle § 452 odst. 2 ZMJS.62 

Ustanovení § 245 bylo od nabytí účinnosti trestního řádu novelizováno pouze 

jednou, když byl novelou trestního řádu č. 193/2012 Sb. s činností od 01. 09. 2012 

zaveden do trestního řádu jeden z odklonů, konkrétně institut dohody o vině a trestu. 

Jako každý alternativní způsob řešení trestních věcí i dohoda o vině a trestu si dává za 

cíl zrychlit vyřizování trestních věcí a „odbřemenit“ trestní soudní soustavu.  

Ačkoliv dohodu o vině a trestu může obviněný a státní zástupce uzavřít v intencích 

podmínek § 175a a 175b TŘ, resp. §314o až 314s TŘ, tuto sjednanou dohodu musí 

odsuzujícím rozsudkem schválit soud. V návaznosti na tuto koncepci zákonodárce 

doplnil § 245 odst. 1 o větu druhou a třetí TŘ, ve které, dle mého názoru zcela namístě, 

rozšířil přípustnost odvolání i pro případy rozsudku soudu, kterým tento soud schválil 

dohodu o vině a trestu. Zároveň však zákonodárce z logiky věci omezil přípustnost 

odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu,  pouze  na 

2 případy. Prvním případ přípustnosti odvolání je zakotven v § 245 odst. 1 věta druhá 

TŘ, přičemž dle této dikce není rozsudek soudu v souladu s dohodou o vině a trestu tak,  

jak  ji  státní zástupce soudu navrhl, a tedy soud postupoval v rozporu 

s § 314r odst. 1 TŘ. Postupovalli  soud  v rozporu s § 314r odst. 1 TŘ je k podání 

odvolání legitimován státní zástupce, obviněný či osoby uvedené v § 247 odst. 2 TŘ. 

Druhý případ zakotvený v § 245 odst. 1 věta třetí TŘ chrání poškozeného, který řádně 

a včas uplatnil svůj nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené 

trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem 

(§ 43 odst. 3 TŘ) a v rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu je 

nesprávný výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení. Poškozený však tuto legitimaci nemá v případě, že je výrok 

 
61 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 2962. 
62 Autor poznamenává, že zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních vylučuje některá ustanovení 

odvolacího řízení trestního řádu a zakotvuje pro tyto účely vlastní úpravu odvolacího řízení.  
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o náhradě škody rozsudku v souladu  s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení v dohodě o vině 

a trestu, s níž poškozený vyjádřil souhlas. 

Na závěr této podkapitoly bych rád ještě pojednal o účincích odvolání. 

S ohledem na to, že podstata suspenzivního (odkladného) a devolutivního (odvalovací) 

účinku byla již nastíněna v podkapitole  4.2.4. diplomové práce, omezím se na tomto 

místě pouze na doplňující výklad ve vztahu k odvolání. 

Suspensivní (odkladný) účinek pro opravný prostředek odvolání je zakotven  

v § 245 odst. 2 TŘ, jehož dikce je následující: „Odvolání má odkladný účinek“. 

Zakotvení suspenzivního účinku pro odvolání ve svém důsledku znamená, že rozsudek 

napadený odvoláním nelze vykonat dříve, než nabude právní moci.63 Zároveň je však 

třeba poznamenat, že odvolání má suspenzivní účinek pouze v případě, kdy bylo 

odvolání podáno v zachovalé lhůtě, tj. včas (§ 248 TŘ) a oprávněnou osobou (aktivně 

legitimované osoby pro odvolání upravuje trestní řád v § 246 a 247 TŘ). 

Trestní řád neobsahuje u devolutivního  účinku odvolání explicitní vyjádření 

tohoto účinku jako je tomu u účinku suspenzivního. Zároveň však není pravdou,  

že odvolání devolutivní účinek nemá, ba právě naopak. Devolutivní účinek odvolání je 

dovozován z dikce § 252 TŘ nazvaného „Odvolací soud“, který stanovuje, který soud 

bude o podaném odvolání rozhodovat. Pouhým jazykovým výkladem by se na první 

pohled mohlo zdát, že citované ustanovení pouze nepřímo určuje a označuje odvolací 

soud pro rozsudky okresních a krajských soudů jakožto soudů prvního stupně.  

Avšak z logiky věci je právě dikcí § 250 TŘ konstituován devolutivní účinek odvolání. 

5.2  Oprávněné osoby 

Osoby oprávněné, tj. osoby, které jsou aktivně legitimovány k podání odvolání, 

jsou vymezeny v § 246 odst. 1 TŘ.  Toto ustanovení tedy konkretizuje subjekty,  

jež můžou napadnout rozsudek soudu prvního stupně, když těmito oprávněnými 

osobami jsou státní zástupce, obviněný, zúčastněná osoba a poškozený.  

 
63 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 2963. 
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Jako osoby oprávněné jsou v tomto ustanovení uváděny základní procesní strany 

v trestním řízení. Někteří autoři rozdělují oprávněné osoby do dvou základních skupin 

podle toho, zdali jsou oprávněné osoby oprávněny podat odvolání ve prospěch,  

nebo v neprospěch obviněného. Osobami oprávněnými k podání odvolání v neprospěch 

obviněného  jsou pouze státní zástupce a poškozený. Osoby oprávněné k podání 

odvolání ve prospěch obviněného  jsou vyjmenovány, byť ne zcela explicitně, 

v § 247 odst. 2 TŘ. Aktivně legitimovanou osobou k podání odvolání ve smyslu 

ustanovení  § 247 odst. 2 TŘ je sám obviněný, státní zástupce, obhájce  obviněného, 

zákonný zástupce, opatrovník a taxativně vymezený příbuzný obviněného.  

Toto rozdělení však nemá jakýkoliv vliv na odvolací důvody, resp. předmět odvolání 

oprávněných osob. Trestní řád odvolací důvody oprávněných osob výslovně 

nezakotvuje, avšak v § 246 odst. 2 TŘ nastavuje obecný rámec k napadení rozsudku pro 

nesprávnost některého z jeho výroků. Nesprávnost výroku může spočívat ve skutkové, 

hmotněprávní či procedurální vadě. Důvodem k podání odvolání oprávněnými osobami 

je  i skutečnost, že ve výrokové části rozsudku určitý výrok chybí.  Již jazykovým 

výkladem ustanovení § 246 odst. 2 TŘ lze ale dojít k závěru, že odvoláním je vždy 

napadána výroková část rozsudku, nikoliv pouze jeho odůvodnění.64 

Zaměřímeli se podrobně na ustanovení § 247 TŘ, jež zakotvuje rozsah 

odvolacího práva jednotlivých subjektů odvolání, zjistíme, že se tento  rozsah 

u jednotlivých aktivně legitimovaných osob diametrálně odlišuje. Explicitní určení 

rozsahu odvolacího práva tak lze považovat za omezení odvolacího práva,  

resp. oprávnění aktivně legitimovaných osob. 

Nejširší rozsah odvolacího práva je koncipován u státního zástupce,  

který je oprávněn napadnout rozsudek soudu prvního stupně pro nesprávnost 

kteréhokoliv výroku, když je legitimován toto odvolání podat jak v neprospěch,  

tak i ve prospěch obviněného, a to i proti jeho vůli [§ 249 odst. 2, § 246 odst. 1 písm. a) 

TŘ]. Tento rozsah vychází z obžalovací zásady zakotvené v § 2 odst. 8 TŘ, neboť státní 

zástupce zastupuje veřejnou žalobu a v řízení před soudem vystupuje ve funkci žalobce. 

 
64 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 29642972. 
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Jednou  z hlavních aktivně legitimovaných osob k podání odvolání je 

nepochybně obviněný,  jehož  rozsah odvolacího práva je oproti státnímu zástupci užší, 

neboť obviněný může podle § 246 odst. 1 písm. b) TŘ podat odvolání pro nesprávnost 

výroku, který se ho přímo dotýká, nejdeli o výrok o vině v rozsahu, v jakém soud přijal 

jeho prohlášení viny. Ze znění § 246 odst. 1 písm. b) TŘ tak vyplývá, že obviněný může 

odvoláním napadnout výrok odsuzujícího rozsudku o vině, výrok o trestu (samostatně 

i výrok o způsobu jeho výkonu), výrok o ochranném opatření a výrok o náhradě škody 

nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem.  Dalším omezením jeho odvolacího 

práva je oprávnění obviněného  podat odvolání pouze ve svůj prospěch,  

což je dovozováno výkladem ustanovení § 247 odst. 1 TŘ a contrario (důkazem opaku), 

když se k tomuto výkladu přiklonila i judikatura.65  V případě, že by obviněný  podal 

odvolání ve svůj neprospěch, je povinen odvolací soud toto odvolání posoudit jako 

odvolání podané neoprávněnou osobou, a ve smyslu ustanovení § 253 odst. 1 TŘ toto 

odvolání obviněného  zamítnout. Naše právní úprava umožňuje obviněnému  podat 

odvolání proti zprošťujícímu rozsudku, avšak pouze za předpokladu, že se obviněný 

domáhá pro něj příznivějšího důvodu zproštění.  K tomuto Vantuch dodává: 

“Příznivějším je pro obviněného  důvod zproštění podle § 226 písm. a) TŘ než důvod 

vymezený v § 226 písm. b) TŘ.“66 Fastner jde ve výkladu příznivějšího důvodu zproštění 

ještě dále, když uvádí: “Tyto důvody jsou seřazeny hierarchicky, takže je pravidlem (již 

čtvrtým), že každý v tomto zákonném ustanovení výše umístěný důvod zproštění je pro 

obžalovaného příznivější než níže umístěný zprošťující důvod.“67 

Dle ustanovení § 246 odst. 1 písm. c) TŘ je k podání odvolání oprávněna taktéž 

zúčastněná osoba, jejíž odvolací oprávnění je však omezeno pouze na odvolání 

do výroku o zabrání věci nebo zabrání části majetku. Za zúčastněnou osobu může podat 

odvolání taktéž její zákonný zástupce, v případě omezení způsobilosti k právnímu 

jednání zúčastněné osoby či zvolený zmocněnec, resp. společný zmocněnec 

(§ 50 odst. 1 TŘ, § 44 odst. 2 TŘ). 

 
65 Judikatura, R 51/1990. 
66 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978807400
7507., str. 913. 
67 FASTNER, Jindřich. K OPRÁVNĚNOSTI OBŽALOVANÉHO PODAT PROTI ZPROŠŤUJÍCÍMU ROZSUDKU 

ODVOLÁNÍ. Trestněprávní revue [online]. 2005(5)  [cit.  20220425]. ISSN 12135313. Dostupné z:  https://www
beckonlinecz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=nrptembqgvpxi4s7gvpxgxzrgm4a&gr 
oupIndex=5&rowIndex=0 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=nrptembqgvpxi4s7gv
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=nrptembqgvpxi4s7gv
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V případě, že poškozený před vyhlášením rozsudku soudu prvního stupně řádně 

a včas uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení, je i on oprávněn k podání odvolání, avšak pouze 

do výroku, kterým bylo o tomto nároku rozhodnuto [§ 246 odst. 1 písm. d) TŘ, 

§ 247 odst. 1 TŘ]. Pokud poškozený řádně a včas nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení neuplatnil,  

není oprávněn k podání odvolání, neboť o jeho nároku nebylo v rozsudku rozhodnuto. 

Obdobně je tomu taktéž  v případě, že poškozený podá odvolání proti výroku 

zprošťujícího rozsudku, ve kterém byl poškozený odkázán do řízení ve věcech 

občanskoprávních či jiného řízení. V obou těchto případech by případné odvolání bylo 

posouzeno jako odvolání podané neoprávněnou osobou a dle ustanovení 

§ 253 odst. 1 TŘ by toto odvolání bylo zamítnuto. 

Jak již bylo uvedeno výše, mezi oprávněné osoby k podání odvolání ve prospěch 

obviněného  patří dále obhájce  obviněného, zákonný zástupce, opatrovník obviněného 

a taxativně vymezený příbuzný obviněného. Obhájce je oprávněn podat odvolání 

v zastoupení obviněného, tj. jménem obviněného, nikoliv jménem svým. Obhájce tím 

pádem nedisponuje samostatným odvolacím právem a odvolání podává  pouze 

v přímém zastoupení obviněného, ačkoliv je oprávněn podat odvolání i proti jeho vůli. 

Obdobným  způsobem je to zachováno i v řízení proti mladistvému 

(§ 72 odst. 1 ZSVM). Podání obhájce, které podává za obviněného, může například znít: 

„Obžalovaný …, zastoupený obhájcem …, advokátem se sídlem advokátní kanceláře…, 

podává odvolání proti rozsudku Okresního soudu v … ze dne … sp. zn. …“68 Judikatura 

však dovozuje, že i odvolání obhájce, které je koncipováno tak, že se v jeho  textu 

označuje jen jako „obhájce“ či „obhajoba“, je podáváno za obviněného,  

tj. v jeho zastoupení jako úkon obhajoby předpokládaný ustanovením § 41 odst. 2 TŘ, 

a nikoliv sám za sebe v domnění, že disponuje samostatným odvolacím právem.69 

Ustanovení § 247 odst. 2 TŘ dává obhájci možnost podat odvolání  ve prospěch 

obviněného  i proti jeho vůli, takovým to případem bude omezená svéprávnost 

obviněného  (§ 41 odst. 4 TŘ). Do roku 2002 judikatura připouštěla podání odvolání 

obhájcem i v případech, kdy se obviněný vzdal práva na odvolání (srovnej R 7/1976). 

 
68 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978807400
7507., str. 942. 
69 Judikatura, NS 19/2003T 454. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazruge
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Tento stav však byl překonán rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci  [sp. zn. 1 To 

15/2002  (PR  6/2002)], když bylo judikováno, že vzdalli se obviněný výslovným 

prohlášením práva napadnout rozsudek odvoláním, nemůže (nejdeli o případ upravený 

v § 41 odst. 1 TŘ) odvolání proti rozsudku podat ani jeho obhájce.70 

Zákonný zástupce a opatrovník obviněného  podávají odvolání ve prospěch 

obviněného  v případech, kdy je svéprávnost obviněného  z nějakého důvodu omezena,  

a to i proti vůli obviněného. 

Poslední skupinou osob oprávněnou podat odvolání ve prospěch obviněného,  

na kterou je třeba se podrobně zaměřit, jsou příbuzní obviněného. Ustanovení 

§ 247 odst. 2 TŘ taxativně vymezuje okruh osob řazených mezi osoby blízké ve smyslu 

§ 22 odst. 1 OZ, které jsou  oprávněné  podat odvolání ve prospěch obviněného.  

Těmito osobami jsou příbuzní v linii přímé (tj. osoby, které pocházejí jedna od druhé), 

sourozenci (osoby příbuzné ve druhém stupni linie pobočné, jež jsou příbuzní pokrevně 

nebo uměle), osvojitel a osvojenec (osoby, jejichž příbuzenství je založeno uměle), 

manžel (muž a žena, kteří spolu vstoupili do manželství), partner (osoba, které vstoupila 

do registrovaného partnerství s osobou stejného pohlaví za podmínek zákona  

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství), druh (osoba, která není s obviněným 

sezdána, ale s obviněným žije, přičemž újmu, kterou by utrpěla tato osoba či obviněný, 

by druhá osoba pociťovala jako újmu vlastní). Zákonodárce shora uvedeným taxativním 

výčtem explicitně vymezil příbuzné obviněného, kteří jsou oprávněni k podání 

odvolání, přičemž došlo k vyloučení dalších osob v určitém příbuzenském vztahu 

k obviněnému  s potencionálním odvolacím právem (strýc, bratranec atd.).  

Příbuzní obviněného  podávají odvolání svým jménem a ve prospěch obviněného,  

to znamená, že mají samostatné odvolací právo. Jestliže si obviněný  nepřeje,  

aby tyto osoby se samostatným odvolacím právem podaly v jeho prospěch odvolání, 

musí to výslovně prohlásit. Takto projevená vážná vůle obviněného  omezuje  jejich 

samostatné odvolací právo, neboť tyto osoby nemohou podat  na rozdíl od zákonného 

zástupce (opatrovníka) a obhájce odvolání proti vůli obviněného.  V souvislosti 

s odvolacím právem příbuzných obviněného se i já přikláním k názoru, že by v případě 

rekodifikace trestního práva procesního mohl být tento výčet vypuštěn, resp. mohlo být 

 
70 Judikatura, PR 6/2002.  
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upuštěno od práva k podání odvolání osobami blízkými vůbec. V praxi bude nejčastěji 

obviněný, případně jeho obhájce, nejlépe seznámen s relevantními skutečnostmi 

případu. Mám za to, že osobou, která bude moct nejlépe objektivně vyhodnotit 

skutečnosti k podání odvolání, bude právě obviněný či jeho obhájce, a nikoliv příbuzní 

obviněného. 

Ačkoliv se prima facie zdá, že takto je výčet aktivně legitimovaných osob již 

vyčerpán, je třeba se v této souvislosti zaměřit i na ostatní trestní zákony (zejména pak 

ZSVM a TOPO). ZSVM ve svém § 72 odst. 1 rozšiřuje okruh oprávněných osob 

o orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD), když v řízení proti mladistvému může 

OSPOD svým jménem podat odvolání ve prospěch mladistvého, a to i proti jeho vůli. 

OSPOD  se tak řadí mezi další oprávněné osoby se samostatným odvolacím právem.  

Co se týká odvolání v řízení vedeném proti právnické osobě, tak zde za tuto právnickou 

osobu činí úkony, včetně podání odvolání, fyzické osoby uvedené v § 34 TOPO 

[fyzická osoba oprávněná činit úkony v řízení před soudem dle občanského soudního 

řádu (příkladem  lze uvést člena  statutárního orgánu, pověřeného  zaměstnance, 

vedoucího  odštěpného závodu či prokuristy), zvolený zmocněnec či ustanovený 

opatrovník]. 

5.3  Lhůta, místo a způsob podání odvolání 

Lhůta a místo podání odvolání je problematika, které se věnuje § 248 TŘ. 

Obecně lhůtou rozumíme určení času, během kterého může být procesní úkon 

proveden.71 Aby bylo možné § 248 odst. 1 TŘ správně porozumět a podat tak účinné 

odvolání, je třeba si toto ustanovení dát do souvislosti se společnými ustanoveními 

trestního řádu, a dále i souvisejícími právními předpisy. 

Soudní soustava je v našem právním řádu zakotvena na ústavní úrovni,  

když v  čl. 91 odst. 1 Ústavy  ČR  je určeno, že soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, 

Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Ústava v témže ustanovení 

počítá s přijetím prováděcího zákona, který může stanovit jejich jiné označení.  

Tímto prováděcím zákonem je zákon č. 6/2002 Sb., o  soudech, soudcích, přísedících 

 
71 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 9788075025500., str. 331. 
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a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 

ve znění pozdějších předpisů.  Zmocnění v čl. 91 odst. 1 Ústavy ČR je rozvedeno  

v § 9 zákona o soudech a soudcích, neboť je zde uvedeno, že v obvodu hlavního města 

Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost 

okresních soudů vykonávají obvodní soudy, a dále v obvodu města Brna vykonává 

působnost okresního soudu Městský soud v Brně. 

Věcná příslušnost soudů v trestních věcech je definována v § 16 a § 17 TŘ,  

kdy je v § 16 TŘ negativně vymezena věcná působnost okresních soudů jakožto soudů 

pro řízení v prvním stupni, a naopak v § 17  TŘ  je taxativním pozitivním výčtem 

upravena věcná příslušnost krajských soudů jakožto soudů konajících řízení v prvním 

stupni. Toto oddělení je důležité z hlediska funkční působnosti, neboť o odvolání 

proti rozsudku okresního soudu (v Praze obvodních  soudů  a  v Brně Městského soudu 

v Brně) bude jako soud druhého stupně rozhodovat krajský soud (v Praze Městský soud 

v Praze), a dále o odvolání proti rozsudku krajského soudu, který konal řízení v prvním 

stupni, bude rozhodovat vrchní soud (a to buď v Praze, nebo Olomouci) jakožto soud 

druhého stupně. Z funkčního hlediska je tak zřejmé, že výkon trestního soudnictví 

je v našem právním řádu zásadně dvojinstanční. 

Odvolání lze podle § 248 odst. 1 TŘ podat ve lhůtě osmi dnů od doručení opisu 

rozsudku. Lhůta k podání odvolání je lhůtou zákonnou, neboť je stanovena přímo 

ustanovením trestního řádu. Fakticky běží lhůta k učinění odvolání od chvíle vyhlášení 

rozsudku soudu prvního stupně, a proto je možné podat odvolání již před doručením 

opisu rozsudku, což však v praxi bude nejenže méně často využívané,  

ale i problematické, jelikož odvolatel nebude disponovat odůvodněním jednotlivých 

výroků rozsudku soudu prvního stupně. Ustanovení § 248 odst. 2 TŘ počítá se situací, 

kdy se počátek odvolací lhůty pro obviněného, jeho obhájce či opatrovníka může lišit,  

a to v závislosti na okamžik doručení rozsudku. Pro tyto případy je určeno, že lhůta běží 

od doručení, které bylo provedeno nejpozději. Nastaneli však situace, že soud prvního 
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stupně doručí rozsudek téže osobě na více míst či několikrát, účinky pro začátek běhu 

lhůty nastávají prvním doručením (srovnej R 41/1981III.).72 

Příbuzným obviněného  se samostatným odvolacím právem, tj. osobám podle  

§ 247 odst. 2 TŘ, vyjma státního zástupce, končí lhůta k podání odvolání vždy týmž 

dnem  jako  obviněnému, jinak řečeno, lhůta těmto oprávněným osobám končí osmým 

dnem  ode  dne doručení opisu rozsudku soudu prvního stupně obviněnému73 

(§ 248 odst. 3 TŘ). Tak tomu bude v případě, že se odvolání doručuje pouze 

obviněnému,  nastaneli však situace, že se opis rozsudku doručuje též jeho obhájci 

či opatrovníkovi, je třeba se řídit § 248 odst. 2 TŘ, a tedy lhůta pro odvolání těmto 

osobám započne běžet až od nejpozdějšího z těchto doručeních. Důvod pro odvození 

lhůty od obviněného  je ten, že se opis rozsudku příbuzným obviněného  nedoručuje. 

Naproti  tomu orgánu sociálněprávní ochrany dětí běží lhůta samostatně od doby, kdy 

bylo tomuto orgánu doručeno písemné vyhotovení rozsudku (§ 72 odst. 1 ZSVM 

ve spojení s § 67 odst. 1 TŘ), a tudíž tento orgán počátek a běh odvolací lhůty 

od nikoho neodvozuje. 

Jak  již bylo výše řečeno, určující událostí k započetí běhu lhůty je doručení 

opisu rozsudku soudu prvního stupně. Opis rozsudku soudu prvního stupně musí být 

v souladu s § 64 odst. 1 TŘ doručen osobě oprávněné k podání opravného prostředku  

do vlastních rukou. V souladu s § 130 odst. 1 TŘ je opis rozsudku doručován 

obviněnému, státnímu zástupci, zúčastněné osobě, poškozenému, a případně též obhájci, 

zákonnému zástupci a opatrovníkovi obviněného, vystupovalili v dosavadním průběhu 

řízení. Náhradní doručení je pro případy doručení rozsudku pro shora uvedené  osoby 

vyloučeno (§ 64 odst. 1 TŘ). 

Pro počítání a běh lhůty se použije obecné ustanovení o lhůtách 

v § 60 a násl. TŘ. V souvislosti s tímto ustanovením se k odvolání bude nejčastěji vázat 

prodloužení lhůty, pokud by konec lhůty připadl na den pracovního klidu 

(§ 60 odst. 3 TŘ) nebo případy zachování lhůty. Lhůta k podání odvolání je zachována, 

jestliže bylo odvolání podáno ve stanové lhůtě jedním z případů uvedených  

 
72 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 2984. 
73 Judikatura, R 22/1969I. 
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v § 60 odst. 4 TŘ. V praxi nejčastějším případem zachování lhůty bude podání odvolání 

oprávněnou osobou, která ve stanovené lhůtě předala odvolání  adresované soudu 

k přepravě provozovateli poštovních služeb, tj. poštovní zásilkou [§ 60 odst. 4 písm. a) 

TŘ]. Odvolání v tomto případě musí být adresované buďto soudu, který rozhodoval 

v prvním stupni, a proti jehož rozsudku odvolání směřuje, nebo soudu 

druhoinstančnímu, který by o odvolání měl rozhodovat. Lhůta je taktéž zachována 

učiněním osobního podání u soudu, který je příslušný o odvolání rozhodnout  

[§ 60 odst. 4 písm. b) TŘ]. Zákonodárce tímto připouští podání odvolání přímo 

druhoinstančnímu soudu, ačkoliv § 248 odst. 1 TŘ výslovně určuje, že odvolání 

se podává  u soudu, který rozsudek vydal. Méně časté bude v praxi podání odvolání 

učiněné příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru v činné službě u jeho 

náčelníka [§ 60 odst. 4 písm. c) TŘ] či učiněné u ředitele nápravného zařízení osobou 

ve vazbě nebo ve výkonu trestu [§ 60 odst. 4 písm. d) TŘ]. K tomuto bych rád podotkl, 

že pokud by takovouto osobou byl obviněný,  jednalo  by  se  o  jeden  z případů nutné 

obhajoby,  v takovém případě by nejspíše jménem obviněného  podal odvolání jeho 

obhájce, a to pro jeho osobu obvyklým způsobem. Posledním případem je odvolání 

učiněné ústně do protokolu u kteréhokoli okresního soudu, tj. i místně nepříslušného  

[§ 60 odst. 4 písm. e) TŘ]. 

V návaznosti na vše výše uvedené je nutné ke způsobu podání odvolání doplnit, 

že odvolání lze ve smyslu § 59 odst. 1 věta druhá TŘ podat k soudu písemně,  

ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních 

předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že téměř 

výlučnou formou podání odvolání je odvolání podané písemně, není tomu tak, 

se stejnou četností jsou podávány i odvolání učiněná ústně do protokolu, a to ihned při 

hlavním líčení po vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně. 

Trestní řád přiznává obviněnému a jeho obhájci možnost, v případě že byla lhůta 

k podání odvolání zmeškána z důležitého důvodu,74  požádat soud druhého stupně  

o navrácení lhůty do tří dnů od pominutí překážky (§ 61 odst. 1 TŘ). Tento paragraf tak 

výše uvedeným osobám dává možnost zhojit vadu podání a učinit jejich odvolání 

účinným. Ačkoliv o povolení navrácení lhůty bude rozhodovat druhoinstanční soud, 

 
74 Tímto důležitým důvodem bude například nemoc oprávněné osoby, živelná pohroma, právní omyl obžalovaného o 

uplynutí odvolací lhůty, nepodání odvolání pro čerpání dovolené obhájce, a jiné… 



  51 

měla by být žádost o navrácení lhůty podána prostřednictvím soudu, který rozhodoval 

v prvním stupni, odvolací soud pak v neveřejném zasedání usnesením navrácení lhůty 

k podání odvolání buďto povolí nebo zamítne.75  Pokud  k okamžiku podání žádosti 

nebylo odvolání zatím učiněno, je třeba ho s žádostí spojit, takto podané odvolání je 

možno v dodatečné lhůtě osmi dnů ode dne doručení usnesení o povolení navrácení 

lhůty odůvodnit. V případě, že již bylo odvolání zamítnuto jako opožděné, je soud 

druhého stupně povinen při povolení navrácení lhůty zrušit rozhodnutí o zamítnutí 

odvolání (§ 61 odst. 2 TŘ). 

5.4  Vzdání se práva na odvolání a zpětvzetí odvolání 

S právem podat odvolání se nepochybně pojí oprávnění se tohoto práva vzdát  

či podané odvolání vzít zpět. Vzdání se práva na odvolání a zpětvzetí odvolání jakožto 

projevy dispoziční zásady, která jsou  pro odvolací řízení charakteristická,  

upravuje § 250 TŘ.76 Vzdáním se práva na odvolání vyjadřuje oprávněná osoba úmysl 

odvolání proti rozsudku prvního stupně nepodávat, jinak řečeno, že se daná osoba 

nebude domáhat přezkumu výroků rozsudku soudem vyššího stupně. Předpokladem pro 

účinné vzdání se práva na odvolání je řádné vyhlášení rozsudku prvoinstančním 

soudem, po tomto okamžiku se oprávněná osoba může svého práva na odvolání vzdát 

kdykoliv až do uplynutí odvolací lhůty dle § 248 TŘ, a to výslovným prohlášením 

soudu prvního stupně nebo soudu odvolacímu. Výslovné prohlášení nesmí vzbuzovat 

pochybnosti o vůli vzdát se práva na odvolání, a dále nesmí být toto prohlášení nikterak 

podmíněné (§ 250 odst. 1 TŘ).77  Oprávněná osoba se může vzdát odvolání pouze  

pro všechny výroky rozsudku, proti nimž může podat odvolání. Jedním z důvodů,  

proč by se oprávněná osoba mohla svého práva na odvolání vzdát, a to například ihned 

po vyhlášení rozsudku v soudní síni, je ten, že rozsudek soudu prvního stupně nabývá 

okamžikem vzdání se právní moci a vykonatelnosti, což může být pro danou  osobu 

z časového hlediska výhodné. Je třeba si uvědomit, že jednou učiněné vzdání se práva 

na odvolání je neodvolatelné, a proto by jeho učinění mělo být pečlivě zváženo,  

neboť následně podané odvolání, poté co se ho oprávněná osoba účinně vzdala,  

 
75 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.  ISBN 97880
74004650., str. 675. 
76 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 2999. 
77 Judikatura, R 54/2002. 
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bude nemeritorně zamítnuto (§ 253 odst. 1 TŘ). Pokud se obviněný  vzdá práva 

na odvolání a nepřeje si, aby bylo v jeho prospěch podáno odvolání osobami 

se samostatným odvolacím právem, je třeba podání odvolání dalším výslovným 

prohlášením vyloučit, Vantuch uvádí, že takové vyloučení může znít následovně: 

„Vzdávám se práva na odvolání proti rozsudku v této věci. Výslovně vylučuji z podání 

odvolání v můj prospěch další oprávněné osoby.“78 

Jak již bylo výše zmíněno, odvolatel je oprávněn vzít své odvolání výslovným 

prohlášením zpět (§ 250 odst. 2 TŘ); takto učiněné zpětvzetí může odvolatel učinit 

do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě, neboť později učiněné 

zpětvzetí odvolání by bylo již bez právních účinků.79 Obdobně jako u vzdání se práva 

na  odvolání je i jednou učiněné zpětvzetí odvolání neodvolatelné (následné odvolání 

by bylo zamítnuto podle § 253 odst. 1 TŘ). Takto je nastavená obecná koncepce 

zpětvzetí odvolání, zákonodárce však v § 250 TŘ výslovně zmiňuje i odchylky od této 

koncepce,  a  to ke konkrétním oprávněným osobám. První odchylkou je oprávnění 

nadřízeného státního zástupce vzít zpět odvolání podané státním zástupcem, který je ve 

vztahu podřízenosti podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Další 

odchylkou je podmínka pro účinnost zpětvzetí odvolání oprávněných osob podle 

§ 247 odst. 2 TŘ (s výjimkou státního zástupce), když touto podmínkou je souhlas 

obviněného  se zpětvzetím odvolání podaným v jeho prospěch. Naproti tomu,  

rozhodneli  se  obviněný  vzít své odvolání zpět,  na odvolání těchto osob to nemá 

jakýkoliv vliv. Státní zástupce je oprávněn vzít zpět své odvolání bez souhlasu 

obviněného  (§ 250 odst. 3 TŘ). Ačkoliv dle mého názoru bude k odvoláním státního 

zástupce ve prospěch obviněného  docházet jen zřídka, o to méně  k zpětvzetím takto 

učiněných odvolání, je zajímavostí, že zákonodárce v těchto případech poskytuje 

ochranu  obviněnému,  spočívající v možnosti podat dodatečně odvolání ve lhůtě osmi 

dní od vyrozumění o zpětvzetí odvolání státním zástupcem (§ 250 odst. 3 TŘ). Jeli 

zpětvzetí odvolání účinné, vezme předseda senátu odvolacího soudu, resp. předseda 

senátu soudu prvního stupně,  jestliže věc ještě nebyla odvolacímu soudu předložena, 

usnesením zpětvzetí na vědomí (§ 250 odst. 4 TŘ). Z logiky věci v případech,  

kdy  v prvním stupni konal řízení samosoudce, vezme zpětvzetí usnesením na vědomí 

 
78 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978807400
7507, str. 909. 
79 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 9788075025500., str. 684. 
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samosoudce ve smyslu § 314a a násl. TŘ. Usnesení o zpětvzetí odvolání má však 

deklaratorní povahu, neboť rozsudek nabývá právní moci doručením zpětvzetí odvolání 

soudu (lhostejno zdali soudu prvního stupně či soudu odvolacímu). 

5.5  Obsahové náležitosti odvolání a řízení před soudem prvního 

stupně 

Jako je tomu u jakéhokoliv jiného podání v trestním řízení i odvolání musí 

splňovat obecné náležitosti ve smyslu § 59 TŘ. V souladu s odstavcem čtvrtým tohoto 

ustanovení  musí být v odvolání uveden soud, kterému je odvolání určeno,  

kdo toto odvolání činí, které věci se toto odvolání týká (tj. zejména je vhodné uvést 

spisovou značku, pod kterou je daná trestní věc u konkrétního soudu vedena),  

a musí být datováno a podepsáno. Zákonodárce se ve shora uvedeném ustanovení 

přiklonil k materiálnímu pojetí odvolání před pojetím formálním, když se za odvolání 

budou považovat i podání označené nesprávně (odpor, stížnost, dovolání atd.) či vůbec, 

které však dle svého obsahu bude právě odvoláním. Toto pojetí je,  dle mého názoru, 

zcela správné, neboť nesprávně označené podání či podání neoznačené nemůže být 

na újmu posouzení jeho obsahu a mohlo by tímto způsobem docházet k případům 

odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae). 

 Vyjma obecných náležitostí uvedených v § 59 TŘ je nejdůležitějším 

ustanovením, co se zvláštních náležitostí odvolání týče, § 249 TŘ. Toto ustanovení 

ukládá odvolateli povinnost, aby ve lhůtě stanovené zákonem nejenže opravný 

prostředek podal, ale zároveň své odvolání odůvodnil tak, aby z něho bylo patrno,  

jaký rozsudek je napadán (§ 59 odst. 4 in fine TŘ), v kterých výrocích je rozsudek 

napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo 

(§ 249 odst. 1 věta první TŘ). Tyto zvláštní obsahové náležitosti definují odvolání a na 

základě těchto náležitostí je pak odvolání možné odlišit od jiných podání. Zároveň tímto 

odůvodněním odvolatel vymezuje rozsah přezkumu odvolacího soudu.80  O zvláštních 

obsahových náležitostech odvolaní musí být oprávněné osoby poučeny soudem prvního 

stupně, přičemž tento  tak činí v rozsudku dle § 120 odst. 1, písm. e) TŘ ve spojení 

s § 125 odst. 2 TŘ.  Judikatura přitom v tomto ohledu dovozuje, že v případech 

 
80 Srovnej § 254 TŘ. 
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obviněného zastoupeného obhájcem nepostačuje poučit o těchto náležitostech pouze 

obhájce, nýbrž je nutné poučit i samotného obviněného.81 

V návaznosti na výše uvedené je třeba zmínit, že důraz na vymezení rozsahu 

přezkumu odvolání vychází z tzv. velké novely  trestního řádu, kterou byl výrazně 

omezen revizní princip přezkumu odvolání a zákonodárce se v této novele přiklonil 

k současné koncepci odvolacího řízení, resp. odvolání vůbec, a to principu vázanosti 

odvolacího soudu podaným odvoláním, byť s určitými výjimkami.82  Jelínek dovodil 

úmysl zákonodárce a změnu koncepce odůvodnění z důvodové zprávy následovně: 

„Podle důvodové zprávy není v zásadě důvodu, aby odvolací soud tato hlediska 

nerespektoval a bez ohledu na obsah podaných odvolání vždy přezkoumával celé 

rozhodnutí a celé předcházející řízení před soudem prvního stupně.“83 

Mimo zvláštní obsahové náležitosti trestní řád nevymezuje žádné další důvody, 

pro které je možné odvolání podat, a proto může oprávněná osoba napadat rozsudek 

z jakéhokoliv důvodu, který uzná za vhodný a o kterém se domnívá, že může odvolací 

soud přesvědčit o nezákonnosti, neodůvodněnosti, neúplnosti či jiné nesprávnosti 

napadaného rozsudku.84  Určitým vodítkem a zároveň i jakýmsi rámcem je v tomto 

ohledu § 257 a § 258 TŘ, neboť tyto ustanovení vymezují vady, pro které odvolací soud 

zruší napadený rozsudek. 

Nad rámec obecných a zvláštních obsahových náležitostí ukládá trestní řád ještě 

povinnost při odvolání státního zástupce, aby tento ve svém odvolání uvedl,  

zdali podává odvolání, byť i zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch obviněného  

(§ 249 odst. 2 TŘ). Tato povinnost je logickým předpokladem pro užití principu zákazu 

reformationis in peius, neboť jak bylo již popsáno v předchozí kapitole,  

tento princip se uplatní pouze  v případě, že odvolání bylo podáno pouze ve prospěch 

obviněného.85  Judikaturou však bylo dovozeno, že nesplnění této povinnosti nevede 

k odmítnutí odvolání státního zástupce, ale předseda senátu je povinen pokusit 

 
81 Judikatura, R 1/2005. 
82 Srovnej § 254 TŘ. 
83  JELÍNEK,  Jiří  a  kol.  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou.  8. vydání. Praha: Leges, 2020,  
ISBN 9788075023957., str. 1032. 
84 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., s. 2995. 
85 Srovnej podkapitola 4.2.5. diplomové práce. 
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se odstranit tuto vadu postupem dle § 251 odst. 1 TŘ.86  Pro úplnost je třeba dodat, 

že zákon poškozenému povinnost odůvodnit odvolání stejně jako státnímu  zástupci 

neukládá, jelikož poškozený může podat odvolání pouze v neprospěch obviněného 

do výroku o náhradě škody (§ 247 odst. 1 TŘ). 

Významným ustanovením, z pohledu opravných prostředků vůbec, je § 249 odst. 

3 TŘ, když toto ustanovení umožňuje oprávněným osobám doplnit  svou  argumentaci 

o nové skutečnosti a důkazy. Právo uvést nové skutečnosti a důkazy totiž není omezeno 

pouze na určité stádium řízení, pročež nové důkazy mohou být uvedeny v jakémkoliv 

stádiu probíhajícího  řízení, přičemž nemohou být pro uvedení v těchto stádiích 

odmítnuty, jsouli potřebné pro rozhodnutí soudu.87  Uvádění nových důkazů 

a skutečností bude v praxi využívat spíše obhajoba, neboť státní zástupce zejména 

s ohledem na zásadu vyhledávací obsaženou v § 2 odst. 5 TŘ není oprávněn zatajit 

důkaz svědčící ve prospěch, nebo neprospěch obviněného. Oprávněná osoba může své 

odvolání opřít o důkazy a skutečnosti, které vyšly najevo po vyhlášení rozsudku soudu 

prvního stupně (například při podání odvolání nebo až v průběhu odvolacího řízení),  

ale i důkazy a skutečnosti, které byly známé již při hlavním líčení, ale tyto z jakéhokoliv 

důvodu nebyly uplatněny. Zde se tak obhajobě otevírají dveře k volbě ideální procesní 

taktiky, neboť může provést nový důkaz až před rozhodnutím odvolacího soudu,  

když odvolací soud může po provedení nového důkazu rozhodnout o zrušení 

napadeného rozsudku a sám o ve věci rozhodnout (§ 259 odst. 3 ve spojení 

s § 263 odst. 6 TŘ). 

Odvolání podané jakoukoliv oprávněnou osobou automaticky neznamená 

postoupení spisu odvolacímu soudu soudem prvního stupně, ba naopak je tímto 

doručením tohoto odvolání zahájeno tzv. řízení u soudu prvního stupně. Smyslem 

tohoto řízení je přezkoumat podané odvolání z formálních a materiálních náležitostí 

a zajistit odvolacímu soudu úplný podklad pro  rozhodnutí. Činnost soudu prvního 

stupně spočívá v přezkumu a odstraňování nedostatků obsahových náležitostí odvolání,  

resp. upozornění na nedostatky, poskytnutí kvalifikované právní pomoci k jejich 

odstranění, doručení stejnopisů odvolání ostatním stranám řízení a předložení spisu 

odvolacímu soudu. Z výše uvedené tudíž vyplývá, že soud prvního stupně není povolán 

 
86 Judikatura, R 27/2004. 
87 Judikatura, NS 5/2001T 131. 
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k jakémukoliv rozhodnutí  o odvolání, a to ve formě autoremedury, která v tomto 

případě není přípustná. 

Dojdeli předseda senátu soudu prvního stupně88 k názoru, že podané odvolání 

nesplňuje obligatorní obsahové náležitosti odvolání, vyzve odvolatele, aby vady 

odstranil. Trestní řád úpravou obsaženou v § 251 odst. 1 v podstatě vymezil dvě 

skupiny subjektů, ke kterým přistupuje odlišně. První skupinou  jsou  osoby,  

které mají určitou právní erudici a obvykle působí v trestním řízení v rámci své profese,  

přičemž do této skupiny řadíme státního zástupce, obhájce a zmocněnce poškozeného 

nebo zúčastněné osoby.89  Do druhé skupiny řadíme osoby práva neznalé,  

ke kterým trestní řád přistupuje benevolentněji a neklade na tyto osoby stejné nároky 

jako  na  osoby  s právním vzděláním. S tímto názorem se ztotožňuje i Mandák,  

když na víc ještě uvádí, že kladení stejných nároků na druhou skupinu subjektů by 

znamenalo podstatné obtíže při uplatňování odvolacího práva, když nelze očekávat,  

že každý odvolatel dovede svoji nespokojenost s rozsudkem vyjádřit s potřebnou 

přesností.90  Ačkoliv zákon k druhé skupině subjektů přistupuje benevolentněji 

a nepožaduje podrobné či rozsáhlé zdůvodnění  odvolání, Mandák k tomuto ještě 

dodává, že je v zájmu každého odvolatele, aby své odvolání odůvodnil.91 

Rozdělení subjektů na kvalifikované osoby a osoby zastoupené kvalifikovanými 

osobami má nejen teoretický,  ale i praktický dopad, neboť pro každou skupinu je 

stanovena jiná lhůta na odstranění namítaných vad. V souladu s § 251 odst. 1 TŘ vyzve 

předseda kvalifikované osoby (stejně postupuje i u osob zastoupených kvalifikovanými 

osobami  viz  TR  NS  3/2004T  669)  formou opatření, aby obsahové vady odstranili 

ve lhůtě pěti dnů.  Zároveň je třeba odvolatele poučit o tom, že v případě neodstranění 

vad bude odvolání odmítnuto podle § 253 odst. 3 TŘ. Ačkoliv trestní řád nepředpokládá 

poučení o potřebném postupu,  jako  je  tomu  v § 251 odst. 2 TŘ, v praxi  k tomu však 

nezřídka dochází, přičemž hlavním důvodem je zdůraznění důsledků,  

které se s neodstraněním vad pojí (§ 253 odst. 3 TŘ). Obligatorní náležitostí výzvy 

 
88  V souladu s § 314a a násl. TŘ ve spojení s § 290 TŘ se za předsedu senátu soudu prvního stupně považuje i 

samosoudce.  
89  Autor si je vědom toho, že ačkoliv v praxi je nejčastěji zmocněncem poškozeného i zúčastněné osoby osoba 

s právním vzděláním, může zmocněncem být i osoba bez tohoto vzdělání, ba i osoba právnická. 
90  MANDÁK, Václav. Povinnost odůvodnit odvolání v trestních věcech. Bulletin  advokacie [online]. 2000(67),  
str. 58 [cit. 20220425]. ISSN 18058280. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/180/BA_00_06.pdf 
91 Tamtéž. 
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k odstranění zjištěných vad odvolání je stanovení počátku běhu pětidenní lhůty,  

která bývá zpravidla určena okamžikem doručení výzvy. V doktríně a soudní praxi však 

nepanuje shoda na tom, zdali je určená pětidenní lhůta k odstranění zjištěných vad 

lhůtou zákonnou či pořádkovou. Část judikatury dovozuje, že jde o lhůtu zákonnou, 

procesní a propadnou, kterou nelze prodloužit (srovnej  usnesení Krajského soudu 

v Plzni ze dne 6. února 2002, sp. zn. 6 To 1004/2001, č. 59/2002 Sb. rozh.).  

V praxi a části doktríny však převažuje názor, že lhůta propadná není, a lze proto vady 

zhojit i po jejím marném uplynutí. S tímto názorem se zcela neztotožňuji, neboť trestní 

řád v § 251 odst. 1 věta první TŘ jasně uvádí, že odvolatel bude upozorněn na důsledky 

spojené s neodstraněním vady v pětidenní lhůtě, argumentem  a  contrario  by  tak  soud 

prvního stupně nemusel na výše uvedený důsledek upozorňovat, neboť by odvolateli 

odmítnutí odvolání dle § 253 odst. 3 TŘ nikdy nehrozilo. Ve výše citovaném usnesení 

Krajského soudu v Plzni bylo taktéž naznačeno, že dodatečné odstranění obsahových 

nedostatků je obcházením zákonné povinnosti odvolatele ve stanovené lhůtě odůvodnit 

odvolání. S tímto názorem se však neztotožnil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 

03. 08. 2005, sp. zn. IV. 276/04, shledal odmítnutí opožděně doplněného odvolání jen 

pro nedodržení pětidenní lhůty, které měl odvolací soud v době svého rozhodování 

k dispozici za protiústavní. Rozhodovací praxe je v tomto směru stále nejednotná, byť 

s ohledem na výše uvedený nález Ústavního soudu spíše tolerantní k dodatečně 

odůvodněním odvoláním. Řešení této nejasné situace vidím s ohledem  na  shora 

uvedený nález Ústavního soudu v úpravě dikce zákona tak, aby znění zákona 

reflektovalo zavedenou praxi. 

V § 251 odst. 2 TŘ je upraven postup odstraňování zjištěných obsahových vad 

u osoby bez právní erudice. Na rozdíl od kvalifikovaných osob a osob zastoupených 

kvalifikovanými osobami je zde povinnost předsedy senátu soudu prvního stupně 

konkrétně poučit odvolatele o chybějících obsahových náležitostech a postupu 

odstranění těchto vad. Další odlišností je osmidenní náhradní lhůta pro odstranění 

zjištěných obsahových vad, přičemž tato lhůta je lhůtou pořádkovou,  

jelikož zákonodárce předpokládá, že k odstranění zjištěné vady bude potřeba dalšího 

postupu, a proto by propadná lhůta mohla vést k případům denegatio  iustitiae. 

V případě, že ani přes poučení předsedy senátu soudu prvního stupně nedojde 

k odstranění zjištěných vad obviněného a tento obviněný není zastoupen kvalifikovanou 

osobou, předseda senátu mu za účelem odstranění vad odvolání (výjimečně i pro 
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obhajobu v odvolacím řízení, v němž není splněna podmínka nutné obhajoby) ustanoví 

obhájce (§ 251 odst. 2 věta druhá TŘ). Předseda senátu ustanoví obhájce obviněnému 

taktéž  v případech, kdy se jedná o skutkově nebo právně složitou věc a je zřejmé,  

že obviněný nedokáže účelně využít svého odvolacího práva. Poté, co je obviněnému 

obhájce ustanoven, postupuje předseda senátu vůči obhájci již podle § 251 odst. 1 TŘ. 

Jelikož mohou ve prospěch obviněného podat odvolání i další oprávněné osoby,  

které nejsou zastoupeny kvalifikovanou osobu, zákon výslovně postup pro tyto osoby 

neupravuje.  Předseda senátu  v tomto případě  postupuje analogicky podle ustanovení  

§ 251 odst. 2 TŘ, těmto  osobám poskytne osmidenní lhůtu  na odstranění nedostatků, 

přičemž je povinen je konkrétně poučit  a  upozornit na možné odmítnutí odvolání,  

avšak z logiky věci není povinen jim ustanovit obhájce. 

Zde je na místě se vyjádřit k náhradním lhůtám a povaze těchto lhůt vůbec.  

Dle mého názoru je zákonná lhůta pro podání odvolání (osm dní ode dne doručení opisu 

rozsudku soudu prvního stupně) na hranici přijatelné délky, a zvláště obhajobě 

neposkytuje příliš velký prostor k sepsání kvalitního a argumentačně účelného odvolání. 

Při dnešním vytížení obhájců nelze ani při poskytnutí pětidenní lhůty uvažovat o tom, 

že tato lhůta obhajobě poskytne dostatek času k přípravě obstojného odvolání 

a odvolacího řízení vůbec, nýbrž je právě tak dostačující k odstranění nejzásadnějších 

obsahových nedostatků. Domnívám se, že řešením této situace by byla změna náhradní 

pořádkové lhůty na lhůtu soudcovskou. Sám předseda senátu by tak mohl objektivně 

vyhodnotit skutkovou i právní obtížnost případu a za tímto účelem poskytnout zejména 

obhajobě dostatečně dlouhou lhůtu k odůvodnění odvolání. Toto řešení vidím zcela 

praktické zejména v případech ustanoveného obhájce pro odstranění zjištěných 

nedostatků odvolání, neboť dle současné první úpravy nelze po takto ustanoveném 

obhájci požadovat v tak krátké lhůtě důkladné prostudování spisu a s tím související 

sepsání odvolání. 

Praxe si však osvojila jiný nástroj k překonání krátké lhůty k podání odvolání, 

přičemž k tomu využívá přezkoumávání obsahových náležitostí soudem prvního stupně. 

Tímto nástrojem je podávání tzv. „blanketních“ či „bianco“ odvolání. Podstatou těchto 

podání je podané odvolání bez části obecných či zvláštních obsahových náležitostí 

v zákonné osmidenní lhůtě ode dne doručení rozsudku. Odvolatel tímto podaným 

odvoláním získává další čas navíc, jelikož k přezkoumání obsahových náležitostí 
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předsedou senátu soudu prvního stupně dojde obvykle až s delší časovou prodlevou,  

a dále musí být odvolateli poskytnuta náhradní lhůta, jejíž délka se bude odvíjet podle 

osoby odvolatele. Využití nástroje neúplného odvolání bude velmi praktické v situacích, 

kdy odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně je z důvodu obsáhlého spisového 

materiálu velmi rozsáhlé a osmidenní lhůta na podání kvalitního a smysluplného 

odvolání je i u skutkově jednoduchých případů příliš krátká. 

Uplynutím lhůty k odvolání, či případně náhradních  lhůt k odstranění vad 

obsahových náležitostí, všem oprávněným osobám se činnost soudu prvního stupně 

chýlí ke konci, neboť v takovém případě předseda senátu doručí stejnopis odvolání 

s jejich odůvodněním ostatním  dotčeným  procesním  subjektům  (§ 251 odst. 3 TŘ). 

Předseda senátu zároveň musí zkoumat, kterým z dotčených subjektů bude  stejnopis 

doručován, a to s ohledem na rozsah odvolacího práva, obsahu a vymezeného rozsahu 

konkrétního odvolání. V tomto ohledu mám za to, že okruh oprávněných osob 

ve smyslu § 246–247  TŘ bude širší než okruh osob, jež  by  mohly být podaným 

odvoláním dotčeny. Jako je tomu u doručování stejnopisu rozsudku soudu prvního 

stupně, i zde bude obviněnému, který má obhájce, resp. opatrovníka, doručováno obou 

těmto osobám. Po doručení stranám má tato dotčená osoba právo se k podaným 

odvoláním vyjádřit.92 Z toho důvodu se nestanovuje lhůta k vyjádření. Předseda senátu 

soudu prvního stupně však nevyčkává, zdali se dotčená strana k odvolání vyjádří,  

nýbrž uplynutím lhůty k odvolání či případně náhradních lhůt k odstranění vad 

obsahových náležitostí, předloží podaná odvolání se spisovým materiálem odvolacímu 

soudu. Povinnost vyčkat uplynutí lhůty k odvolání všech oprávněných osob vyplývá 

z premisy, že odvolací soud by měl o všech odvoláních proti témuž rozsudku 

rozhodnout najednou, což potvrdila  i  judikatura  (srovnej R 52/1968). Předseda senátu 

odvolání se spisem postoupí odvolacímu soudu taktéž v případě, že odvolání nesplňuje 

obsahové náležitosti, odvolání bylo podáno opožděně nebo osobou neoprávněnou, 

jelikož zamítnout odvolání z formálních důvodů může toliko odvolací soud (§ 253 odst. 

1 TŘ).93  Postoupením spisu odvolacímu soudu končí řízení u soudu prvního stupně 

a řízení se v souladu s devolutivním účinkem odvolání přesouvá k odvolacímu soudu. 

 
92 Naplnění zásady „audiatur et altera pars, tj. „budiž slyšena i druhá strana“. 
93 Judikatura, R 34/09. 
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5.6  Řízení u odvolacího soudu 

Soudní soustava a funkční příslušnost v trestním řízení byla již uvedena 

v podkapitole  5.3.  diplomové  práce. Odvolací soud je definován v § 252 TŘ,  

kdy je stanoveno, že o odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje nadřízený 

krajský soud a o odvolání proti rozsudku krajského nebo vyššího vojenského soudu jako 

soudu prvního stupně rozhoduje nadřízený vrchní soud. Odvolací soudy vykonávají 

vždy svoji  rozhodovací činnost v senátu složeném z předsedy senátu a dvou soudců. 

V odvolacím řízení se tudíž  nikdy  nelze  setkat  s tzv. laickým prvkem v podobě 

přísedících, neboť senáty odvolacích soudů jsou tvořeny profesionálními soudci.  

Tato úprava je dle mého názoru zcela namístě, jelikož je tímto způsobem  zajištěna 

v rozhodovací činnosti odvolacích soudů vyšší odbornost, což při přezkumu 

napadených rozsudků dává větší záruka práva na spravedlivý proces. 

Řízení u odvolacího soudu se nikdy nekoná ve formě hlavní líčení 

(§ 263 a contrario TŘ). Odvolací řízení se zpravidla koná ve formě veřejného zasedání 

(pravidlo o rozhodování ve veřejném zasedání lze dovodit ze znění § 263 odst. 1 věty 

první TŘ), které je určeno pro projednávání otázek, které se svou povahou blíží otázkám 

viny a trestu.94 Trestní řád dále připouští jako alternativu k veřejnému zasedání i konání 

odvolacího řízení v neveřejném zasedání, avšak  pouze  v případech uvedených 

v § 263 odst. 1, věta druhá, písm. a) a b) TŘ. Zákonnou úpravu veřejného a neveřejného 

zasedání můžeme nalézt v hlavě čtrnácté a hlavě patnácté trestního řádu, a proto je 

úprava řízení u odvolacího soudu v § 263 TŘ lex specialis k těmto obecným úpravám, 

zakotvující odchylky odvolacího řízení od obecného průběhu veřejného a neveřejného 

zasedání. 

Po postoupení spisu s odvoláním odvolacímu soudu je přidělen konkrétnímu 

senátu a předseda tohoto senátu je povinen přezkoumat spisový materiál zejména 

z formálního hlediska (z materiálního hlediska pak zejména za účelem určení formy 

zasedání, ve které má být rozhodnuto). Předseda senátu by se zprvu měl zaměřit na to, 

zdali bylo řízení před soudem prvního  stupně zcela ukončeno, tj. odvolání bylo 

doručeno všem dotčeným stranám,  a případně byly soudem prvního stupně učiněny 

 
94 JELÍNEK, Jiří a kol.: Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 9788075025500., str. 652. 
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nezbytné úkony dle § 251 TŘ. V případě pochybení soudu prvního stupně mu může 

odvolací soud vrátit spisový materiál jako předčasně předložený s pokynem provedení 

nezbytných úkonů. V praxi se však lze setkat taktéž s případy, kdy odvolací soud sám 

napraví pochybení soudu prvního stupně.95 

V případě, že řízení u soudu prvního stupně bylo řádně ukončeno, bude předseda 

senátu zjišťovat, zdali bylo odvolání podáno včas, oprávněnou osobou a byly 

odstraněny případné vady odvolání, jelikož v opačném případě by byla dána překážka 

k věcnému přezkoumání napadeného rozsudku a zároveň by byl odvolací soud nucen 

takto vadné odvolání zamítnout nebo odmítnout (nejčastěji v neveřejném zasedání) 

podle § 253 odst. 1 TŘ, resp. § 253 odst. 3 TŘ. Odvolací soud zamítá, resp. odmítá, 

podané odvolání ve formě usnesení, proti kterému není přípustná stížnost. Zamítnutí, 

resp. odmítnutí, však musí předcházet zjištění, zdali soud první stupně odvolatele řádně 

poučil, bylali mu poskytnuta kvalifikovanou právní pomoc v souladu s § 251 odst. 2 

TŘ nebo, v případě opožděnosti, nebyloli požádáno o navrácení lhůty. 

Neshledáli předseda senátu po prvotním přezkumu odvolání z formálního 

hlediska důvod k vyřízení věci podle § 253 TŘ, bude pro rozhodnutí o formě zasedání 

důležité hledisko materiální. Velkou roli v tomto bude hrát skutečnost, zdali bude 

potřeba provést další dokazování (zejména pak výslech svědků) nebo je možné 

rozhodnout o odvolání na základě spisového materiálu bez aktivní účasti odvolatele 

a dalších osob. V prvním případě bude nutné nařídit veřejné zasedání, v druhém případě 

je odvolací soud oprávněn rozhodnout v neveřejném zasedání. 

Pro projednání odvolání u odvolacího soudu se z obecné úpravy veřejného 

zasedání v hlavě čtrnácté trestního řádu bude aplikovat úprava přípravy veřejného 

zasedání (§ 233 TŘ), přítomnost členů senátu a zapisovatele u veřejného zasedání  

(§ 234 TŘ) a průběh veřejného zasedání (§ 235 TŘ). Dle § 238 TŘ se na  úpravu 

veřejného zasedání (a tedy i veřejné zasedání v odvolacím řízení) o veřejnosti, počátku a 

odročení veřejného zasedání  přiměřeně použije úprava o hlavním líčení. Jak již bylo 

naznačeno výše, trestní řád pro veřejné zasedání jakožto odvolací řízení zakotvil 

v § 263 TŘ odchylky od obecné úpravy, a to konkrétně pro přítomnost osob na 

 
95  Nejčastějším příkladem  je  doručení opisu  rozsudku soudu prvního stupně či odůvodněných odvoláních všem 

dotčeným osobám.   
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veřejném zasedání (§ 263 odst. 2 až 4 TŘ),  a dále pro provádění a hodnocení důkazů 

(§ 263 odst. 6 a 7 TŘ). 

V souladu s § 263 odst. 2 TŘ je účast státního zástupce při veřejném zasedání 

povinná, přičemž tento se o konání veřejného zasedání vyrozumívá. Obhájce 

obviněného musí být při veřejném zasedání přítomen ve všech případech jako 

u hlavního líčení, tj. pro případy nutné obhajoby. V případech nutné obhajoby tak platí, 

že veřejné zasedání nelze konat bez přítomnosti obhájce, přičemž trvání důvodů nutné 

obhajoby je povinen předseda senátu odvolacího soudu zkoumat vždy ke dni konání 

veřejného zasedání. Státní zástupce i obhájce musí být o konání vyrozuměni tak,  

aby  na přípravu  měli alespoň pětidenní lhůtu od doručení vyrozumění  o konání 

veřejného zasedání, vyjma souhlasu se lhůtou kratší (233 odst. 2 TŘ). 

Účast obviněného, který je na svobodě, se na veřejném zasedání předpokládá, 

neboť v jeho nepřítomnosti lze konat veřejné zasedání pouze v případě, že se účasti 

na veřejném zasedání výslovně vzdá (§ 263 odst. 4 TŘ). V případech nutné obhajoby 

však i v tomto případě musí být přítomen alespoň obhájce. Trestní řád však výslovně 

nepočítá s předvoláním spoluobviněných, kteří nepodali odvolání, ačkoliv by mohli 

rozhodnutím odvolacího soudu dotčeni  v souladu  s principem beneficium cohaesionis. 

Dle mého názoru je nevyrozumění spoluobviněných trochu nešťastné, neboť princip 

beneficia cohaesionis může mít na spoluobžalované a následný vývoj trestního procesu 

značný vliv, a proto se přikláním k názoru, že by de lege ferenda měla být úprava, 

zakotvující vyrozumění o konání veřejného zasedání též pro spoluobžalované,  

kteří by rozhodnutím odvolacího soudu mohli být dotčeni. 

Naopak o konání veřejného zasedání je třeba vyrozumět poškozeného 

a zúčastněné osoby, kteří podali odvolání nebo kteří by mohli být podaným odvoláním 

dotčeny. V řízení proti mladistvému musí být o konání veřejného zasedání vyrozuměn 

taktéž OSPOD. 

Po zahájení veřejné zasedání je povinen předseda senátu přezkoumat,  

zdali se dostavily všechny předvolané osoby a byly pro všechny osoby zachovány lhůty 

k přípravě (§ 233 odst. 2 TŘ). Nezjistíli předseda senátu překážku, která by bránila 

pokračování ve veřejném zasedání o odvolání, přednese předseda senátu nebo jím 
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pověřený člen senátu napadený rozsudek a podá zprávu o stavu věci (§ 263 odst. 5 věta 

první TŘ). Přednesení napadeného rozsudku neznamená přečtení jeho celého písemného 

vyhotovení, nýbrž seznámení přítomných stran s výrokovou částí a nejdůležitějšími 

částmi odůvodnění. Totéž platí pro zprávu o stavu věci, kdy není žádoucí čtení celého 

spisového materiálu, ale pouze krátké shrnutí dosavadního průběhu řízení  

(zejména přečtení protokolu z hlavního líčení). Zároveň by se měl přednášející 

vyvarovat zaujímání stanoviska k napadeným výrokům či předcházejícímu řízení.96 

Následně je odvolatel vyzván k přednesu odvolání a jeho odůvodnění.  

Vantuch ve svém Trestním řízení z pohledu obhajoby usuzuje, že pokud je odvolatelem 

obviněný, a tento se hájí sám, zpravidla přečte své odvolání v celém rozsahu, i přes fakt, 

že senát odvolacího soudu znění odvolání zná a má ho k dispozici při veřejném 

zasedání. V praxi tak dochází k přerušení odvolatele v přednesu odvolání předsedou 

senátu a odvolatel je vyzván, zdali chce uvést ještě nějaké další skutečnosti, případně 

zdali  má návrhy k provedení dalšího dokazování.97  Dle mého názoru toto koliduje 

s jazykovým výkladem § 263 odst. 5 věta druhá TŘ, kde je uvedeno: “Potom přednese 

odvolatel své odvolání a odůvodní je;..“, zároveň však i s ohledem na zásadu rychlosti 

řízení uznávám argumentaci o nadbytečnosti čtení celého znění odvolání,  

zvláště ve skutkově složitých věcech. Nicméně pokud se odvolatel rozhodne přečíst  

své odvolání slovo od slova, nemůže mu v tom nikdo bránit. Obdobné platí i pro 

přednesení odvolání obhájcem. I zde si soudy vytvořily praxi zestručněného přednesu 

a uvedení pouze podstaty odvolání. Vantuch dokonce dovozuje, že čtení celého 

písemného vyhotovení odvolání nepůsobí dle většiny soudců příliš přesvědčivě a jistě.98 

Pro odvolatele i obhájce pak platí, že nejsouli přítomny na veřejném zasedání,  

přečte odvolání včetně odůvodnění předseda senátu nebo jím určený člen senátu 

(§ 263 odst. 5 věta druhá za středníkem TŘ). 

Státní zástupce a osoby, které mohou být rozhodnutím odvolacího soudu přímo 

dotčeny, pokud nejsou odvolateli, přednesou své vyjádření a návrhy na provedení 

dokazování (§ 263 odst. 5 věta třetí TŘ). V případech, kdy se dotčené osoby vyjádřily 

 
96 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 3118. 
97 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978807400
7507., str. 954. 
98 Tamtéž, str. 955. 
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k odvolání již po doručení podaného odvolání soudem prvního stupně, se nejčastěji  

tyto  osoby  v praxi při veřejném zasedání vyjádří pouze k nejdůležitějším bodům 

vyjádření, a dále se již pouze odkazují na své předchozí písemné vyjádření. Neníli 

některá z dotčených osob přítomna a jeli vyjádření obsaženo ve spise, anebo požádáli 

o to, přednese obsah jejich podání předseda senátu nebo jím určený člen senátu 

(§ 263 odst. 5 věta třetí za středníkem TŘ). 

Po přednesení návrhů rozhodne senát, zdali přistoupí k doplnění 

řízení provedením důkazů potřebných pro rozhodnutí o odvolání. Odvolací soud však 

nebude provádět důkazy, jejichž provedení by bylo rozsáhlé a obtížně proveditelné, 

přičemž odvolací soud by tak nahrazoval činnost prvního soudu v hlavním líčení 

(§ 263 odst. 6 věta první TŘ). V tomto případě by odvolací soud měl rozsudek zrušit 

a věc vrátit soudu prvního stupně k novému projednání. Návrhy na doplnění dokazování 

mohou podávat jak přítomné strany řízení (projev kontradiktornosti), tak může odvolací 

soud provést důkaz i bez návrhu stran. Pro doplnění dokazování mohou hrát velkou roli 

tzv. nova, tj. nové skutečnosti a důkazy, o které lze odvolání opřít (§ 249 odst. 3 TŘ). 

Nové skutečnosti a důkazy mohou ovlivnit následné rozhodnutí odvolacího soudu. 

Vzhledem  k tomu, že trestní řád zakazuje překvapivá rozhodnutí [srovnej 

§ 259 odst. 3 TŘ, čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy],  měl  by odvolací soud po zrušení 

napadeného rozsudku vrátit věc soudu prvního stupně k novému rozhodnutí 

(§ 259 odst. 1 TŘ). I přesto však judikatura dovodila, že i po provedení důkazů 

ve veřejném zasedání může odvolací soud napadený rozsudek zrušit a věc vrátit soudu 

prvního stupně k dalšímu řízení, jestliže bude zapotřebí provést další rozsáhlé a obtížně 

proveditelné dokazování či úplně opakovat hlavní líčení. 

Pokud soud přistoupí k doplnění skutkových zjištění (provedením nových 

důkazů), je povinen přihlížet pouze k důkazům provedeným před odvolacím soudem 

s ohledem na skutková zjištění učiněné soudem prvního stupně v hlavním líčení 

(§ 263 odst. 7 věta první TŘ). Tato úprava je, jak již bylo vysvětleno v podkapitole 

4.1. diplomové práce, projevem zásady bezprostřednosti. Odvolací soud je taktéž vázán 

hodnocením důkazů učiněným soud prvního stupně s výjimkou důkazů, které odvolací 
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soud sám znovu provedl (§ 263 odst. 7 věta druhá TŘ).99  V souvislosti  s doplněním 

dokazování v odvolacím řízení bych rád zmínil nález Ústavního soudu ze dne 

13. 04. 2017, sp. zn. I. ÚS 564/17, který se sice přednostně zabýval otázkou závaznosti 

právního názoru odvolacího soudu, avšak Ústavní soud se v této souvislosti zmínil 

o provedení důkazů v odvolacím řízení v případě, že se odvolací soud neztotožňuje 

s hodnocením důkazů soudu prvního stupně. V tomto nálezu Ústavní soud dle mého 

názoru správně dovodil, že odvolací soud je povinen provést dokazování v odvolacím 

řízení znovu, pokud nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně 

(v souladu se zněním § 263 odst. 7 TŘ). Zároveň však zcela správně připomněl, že takto 

provedené dokazování může kolidovat s účelem odvolacího řízení (taktéž dikcí 

§ 259 odst. 1 TŘ), přičemž toto může vést až k překročení pravomocí odvolacího soudu 

či porušení zásady rychlosti řízení (§ 2 odst. 4 věta druhá TŘ). K témuž názoru 

se přiklonil ve svém rozsudku i ESLP ve věci Tempel vs. Česká republika,100  

když ESLP vytýkal Vrchnímu soudu v Praze jakožto soudu odvolacímu hodnocení 

důkazů provedených soudem prvního stupně. Vrchní soud v Praze totiž z důkazů 

provedených soudem prvního stupně vyvodil odlišné závěry, aniž by byl sám dotčeného 

svědka vyslechl či aniž by byl alespoň vyložil, proč nepokládá jeho výslech za této 

situace za nezbytný. 

Po provedení důkazů udělí předseda senátu slovo ke konečným návrhům 

(§ 235 odst. 3 věta první TŘ). Jako je tomu v hlavním líčení u závěrečných řečí, 

ve veřejném zasedání je  taktéž  účelem konečných návrhů, vyjádřit stanovisko 

k dosavadním výsledkům řízení a učinit návrh, jak by měl odvolací soud 

v projednávané věci rozhodnout. V konečném návrhu by tak mělo zaznít, podle jakého 

písmene § 258 odst. 1 TŘ by měl odvolací soud napadený rozsudek zrušit a podpořit 

tento svůj návrh konkrétními důvody. Na rozdíl od přednesu odvolání odvolatelem není 

předseda senátu oprávněn přerušit přednes konečného návrhu, vyjma případu zjevného 

vybočení z rámce projednávané věci. Ačkoliv pořadí přednesu konečných návrhů určuje 

 
99 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 04. 2017, sp. zn. I. ÚS 564/17, odstavec 29.: “… pokud má odvolací soud jiný 

pohled na skutková zjištění než soud prvního stupně, není oprávněn sám vytvářet závěry o skutkovém stavu věci a 

nahrazovat tak hlavní líčení. Jestliže považuje rozsah dokazování za úplný, ale provedené důkazy sám hodnotí jinak 

než soud prvního stupně, nemůže rozhodnout o zrušení rozsudku soudu prvního stupně novým rozsudkem bez toho, že 

by nezbytné důkazy předtím zopakoval bezprostředně před odvolacím soudem. Přitom však musí zvážit, zda by to 

neodporovalo povaze odvolacího řízení a nepřekračovalo by meze pravomocí odvolacího soudu (srov. výše citované 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 652/2015; viz také citované nálezy sp. zn. II. ÚS 3564/12; sp. zn. I ÚS 

1922/09; a sp. zn. I. ÚS 109/11).“ 
100 Rozsudek ESLP o stížnosti č. 44151/12 ze dne 25. 06. 2020. 
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předseda senátu, v praxi se vytvořilo pravidlo, kdy se pořadí konečných návrhů řídí 

pořadím přednesů podaných odvolání. Jeli osobou, která může být rozhodnutím přímo 

dotčena, obviněný, má právo mluvit jako poslední (§ 235 odst. 3 věta druhá TŘ), 

přičemž se však v tomto případě nejedná o obdobu práva posledního slova dle 

§ 217 TŘ.101 

Jsouli předneseny všechny konečné návrhy, odebere se senát odvolacího soudu 

k závěrečné poradě. Odebrání se senátu k závěrečné poradě je, jak již bylo řečeno 

v podkapitole 5.4. diplomové práce, významný pro zpětvzetí odvolaní, jelikož odvolatel 

může vzít zpět své odvolání do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě 

(§ 250 odst. 2 věta první TŘ). Rozhodnutí odvolacího soudu ve veřejném zasedání 

se vyhlašuje vždy veřejně (§ 236 TŘ). 

Pro neveřejné zasedání trestní řád v § 263 odst. 1 žádné výjimky nestanovil,  

ale pouze taxativně vypočítává případy, ve kterých lze v neveřejném zasedání 

rozhodnout. Před novelou trestního řádu č. 292/1993 Sb. se mohl neveřejného zasedání 

účastnit kromě členů senátu a zapisovatele taktéž státní zástupce, ačkoliv byly jiné 

osoby z projednání vyloučeny. Této úpravě bylo vytýkáno, že je v rozporu s principem 

procesní rovnosti, a proto byla výše uvedenou novelou účast na veřejném zasedání 

omezena pouze na členy senátu odvolacího soudu a zapisovatele.102 

Odvolací soud může taktéž rozhodovat ve vazebním zasedání, které se koná,  

jeli třeba rozhodnout o vzetí do vazby obviněného, anebo učinit jakékoliv jiné 

rozhodnutí o vazbě. Na vazební zasedání v odvolacím řízení se použijí ustanovení 

o vazebním zasedání dle § 73e–73g TŘ (příprava vazebního zasedání, přítomnost osob 

při vazebním zasedání a průběh vazebního zasedání).103 

 
101 Konáli se společné řízení proti právnické a fyzické osobě, přednáší konečný návrh nejdříve zástupce právnické 

osoby a následně až fyzická osoba (§ 37 odst. 2 TOPO). V řízení konaném proti mladistvému je pořadí odlišné v tom, 
že po přednesu konečného návrhu mladistvého přednáší svůj konečný návrh OSPOD [§ 64 odst. 3, písm. b) ZSVM]. 
102 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020,  
ISBN 9788075023957., str. 1072. 
103 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA a kol. Trestní právo procesní. 4., přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2013. ISBN 9788074004964., str. 818.  
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5.7  Rozhodnutí odvolacího soudu 

Trestní řád dává odvolacímu soudu hned několik možností, jak o podaném 

odvolání rozhodnout. V praxi mohou nastat případy, kdy odvolací soud bude 

rozhodovat o odvolání, aniž by ho meritorně posoudil (např. odmítnutí z formálních 

důvodů), nebo naopak bude nucen rozhodnout po  meritorním projednání věci.  

Dále nastávají případy, ve kterých bude odvolací soud rozhodovat formou usnesení,  

a  v jiných případech bude zase rozhodovat rozsudkem. Jisté však je, že ačkoliv je 

způsobů rozhodování několik, jsou tyto způsoby v trestním řádu stanoveny taxativně. 

Relevantními ustanoveními o způsobech rozhodování v odvolacím řízení jsou § 253 TŘ 

a § 255–260 TŘ. 

Přistoupíli odvolací soud k meritornímu přezkoumání odvolání,  

tj.  nepostupujeli dle § 253 TŘ, přezkoumává zákonnost a odůvodněnost jen těch 

oddělitelných výroků rozsudku, proti nimž bylo podáno odvolání. Dále je pak povinen 

přezkoumat i správnost postupu řízení soudu prvního stupně z pohledu vytýkaných vad 

(§ 254 odst. 1 věta první TŘ). Tato úprava je promítnutím principu vázanosti 

odvolacího soudu podaným odvoláním.104  Tento princip je však v určitých případech 

modifikován ve prospěch odvolatelů. Takto je redukována tvrdost principu vázanosti 

podaným odvoláním v § 254 odst. 1 věta druhá TŘ, kdy je odvolací soud povinen 

přihlížet k vadám, které sice nebyly v odvolání vytýkány, ale mají vliv na správnost 

výroků, proti nimž odvolání podáno bylo. Odvolací soud je taktéž povinen přezkoumat 

vytýkané vady výroku rozsudku, které však mají svůj původ v jiném výroku, jenž nebyl 

odvoláním napadán, za předpokladu, že odvolatel mohl podat odvolání též proti němu 

(§ 254 odst. 2 TŘ). Další modifikaci můžeme nalézt v ustanovení § 254 odst. 3 TŘ, 

který říká, že napadneli odvolatel výrok o vině, je odvolací soud povinen přezkoumat 

též výrok o trestu, jakož i výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad,  

přičemž není podstatné, zdali byly tyto výroky v odvolání napadeny. 

Vše výše uvedené se týkalo omezení přezkumu odvolání vytýkanými vadami, 

trestní řád však omezuje rozsah přezkumné činnosti i na osobu  odvolatele.  

Od osoby odvolatele se odvozuje jeho právo napadat jednotlivé výroky rozsudku nebo 

 
104 Jak již bylo dříve uvedeno, princip vázanosti odvolacího soudu podaným odvoláním byl do našeho právní řádu 

zakotven novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb. s účinností od 01. 01. 2002.  
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předchozí řízení105. V závislosti na tom odvolací soud přezkoumá jen tu část rozsudku 

a předcházejícího řízení, která se této osoby týká. Z tohoto důvodu si odvolací soud 

před rozhodnutím ve věci musí ujasnit, zda bylo podání podáno proti celému rozsudku,  

či jeho části, týkající se případně jen některého z více osob.106  Pro ustanovení 

§ 254 odst. 4 TŘ však platí výjimka v podobě zásady beneficia cohaesionis,  

která je zakotvena v § 261 TŘ.107 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že po dodržení principu vázanosti podaným 

odvoláním není již odvolací soud ve svém rozhodování nikterak limitován,  

je třeba připomenout, že stále je vázán principem zákazu reformationis in peius 

(§ 259 odst. 4 TŘ), a tudíž nemůže rozhodnout o změně napadeného rozsudku 

v neprospěch obviněného, pokud bylo podáno odvolání pouze v jeho prospěch.108 

Zároveň zákonodárce výslovně omezil odvolací soud v § 259 odst. 5 TŘ, v němž je 

určeno, že odvolací soud sám nemůže uznat obviněného vinným skutkem, pro nějž byl 

napadeným rozsudkem zproštěn obžaloby [§ 259 odst. 5 písm. a) TŘ],  

a dále sám nemůže uznat obviněného  vinným těžším trestným činem, než jakým ho 

mohl v napadeném rozsudku uznat vinným soud prvního stupně [§ 259 odst. 5 písm. a) 

TŘ]. 

Dále bych se již rád věnoval konkrétním způsobům rozhodování odvolacího 

soudu, které jsou následující: 

Usnesení o zamítnutí odvolání  podle § 253 odst. 1 TŘ. V § 253 TŘ jsou 

upraveny důvodu, ve kterých odvolací soudu, jak již bylo několikrát uvedeno, 

rozhoduje bez věcného přezkoumání napadaného rozsudku či předcházejícího řízení,  

tj. odvolání zamítá pouze z formálních důvodů. Usnesení o zamítnutí odvolání lze 

v souladu s § 263 odst. 1, písm. a) TŘ učinit i v neveřejném zasedání. Taxativně 

vymezenými důvody pro zamítnutí odvolání usnesením je  odvolání podané  opožděně 

a odvolání podané neoprávněnou osobou (včetně osoby, která se výslovně vzdala práva 

na odvolání či opětovně podala odvolání, ačkoliv ho již předtím výslovně vzala zpět). 

 
105 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 30323033. 
106 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020,  
ISBN 9788075023957., str. 1043. 
107 Princip beneficium cohaesionis byl podrobně rozebrán v podkapitole 4.2.6. diplomové práce. 
108 Princip reformationis in peius byl podrobně rozebrán v podkapitole 4.2.5. diplomové práce. 
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Úprava v § 253 odst. 1 TŘ je jakýmsi „sankčním“ důsledkem nesplnění formálních 

podmínek, ať už v okruhu oprávněných osob dle § 246 a § 247 TŘ  (resp. § 72 odst. 1 

ZVSM a § 34 TOPO) či lhůty pro podání odvolání dle § 248 TŘ. Dle mého názoru by 

bylo vhodné při rekodifikaci trestního řádu upravit postup při zamítání odvolání podle 

§ 253 odst. 1 TŘ odlišně od současné právní úpravy, a to z důvodu urychlení vyřizování 

podaných odvolání, které se nebudou meritorně projednávat. Zefektivnění celého 

procesu bych viděl v přenesení vyřizující agendy (není třeba rozsáhlého a složitého 

právního přezkoumání) na soud prvního stupně, kde by o těchto odvoláních rozhodoval 

odlišný senát od původního rozhodujícího senátu, aby tím byla zachována možnost 

přezkoumání rozhodnutí jiným než rozhodujícím soudcem. Ačkoliv jsem si vědom, že 

takto nastavený mechanismus koliduje s devolutivním principem odvolání a trochu 

inklinuje k principu autoremedury, jsem však přesvědčen, že by výše nastíněný postup 

urychlil pravomocné skončení věci a ulevil v agendě přetíženým odvolacím soudům 

(a v konečném důsledku tak posílil zásadu rychlosti řízení). 

Usnesení o odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 TŘ bylo do trestního řádu 

zavedeno tzv. velkou novelou trestního řádu, a to s ohledem na nahrazení omezeného 

revizního principu při přezkumu odvolání principem vázanosti odvolacího soudu 

podaným odvoláním. Z tohoto důvodu úprava v § 253 odst. 3 TŘ přímo navazuje 

na úpravu obsahových náležitostí odvolání vymezenou v § 249 odst. 1 TŘ. Odvolací 

soud však nemůže odvolání podle § 253 odst. 3 TŘ odmítnout v případě, že oprávněná 

osoba  nebyla poučena soudem prvního stupně o obsahových náležitostech odvolání 

podle § 249 odst. 1  TŘ, resp. v případě státního zástupce podle § 249 odst. 2 TŘ,  

či jí nebyla poskytnuta pomoc při odstraňování obsahových vad odvolání postupem 

podle § 251 odst. 2 TŘ (§ 253 odst. 4 TŘ). Jelikož se  v  tomto  případě  taktéž  jedná 

o formální vadu odvolání, mám za to, že bylo žádoucí všechny formální vady sjednotit 

v jednom ustanovení, přičemž  nedodržení  formálních požadavků  či  neodstranění 

formálních vad  by bylo vždy důvodem pro odmítnutí odvolání. V neposlední řadě 

se domnívám, že pro  účely  zrychlení trestního řízení  by  měl i v tomto případě 

rozhodovat soud prvního stupně, jak bylo již naznačeno u usnesení o zamítnutí odvolání 

podle § 253 odst. 1 TŘ. 

Usnesení o přerušení trestního stíhání  podle § 255 TŘ. Odvolací soud 

usnesením trestní stíhání obligatorně přeruší, vyjdouli  najevo  v odvolacím řízení 
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skutečnosti odůvodňující přerušení trestního stíhání. Těmito skutečnostmi jsou 

okolnosti uvedené v § 173 odst. 1 písm. b) –  f) TŘ,  nebo  obviněnému nelze doručit 

předvolání k veřejnému zasedání či z důvodu uvedeného v § 9a TŘ, přičemž je důležité, 

aby tyto okolnosti vyšly najevo až v odvolacím řízení.  V opačném případě  by měl 

odvolací soud postupovat podle § 257 odst. 1 písm. e) TŘ. Poslední okolností, při které 

je odvolací soud povinen trestní stíhání přerušit, je shledání rozporu zákona s ústavním 

pořádkem a předložení věci k rozhodnutí Ústavnímu soudu podle § 255 odst. 2 TŘ. 

V souvislosti s přerušením trestního stíhání odvolacím soudem podle § 255 TŘ je nutno 

podotknout, že rozhodnutí odvolacího soudu je pouze zatímní povahy,  po odpadnutí 

příslušné překážky je v odvolacím řízení pokračováno a o odvolání případně meritorně 

rozhodnuto. 

Usnesení či rozsudek o zamítnutí odvolání  podle § 256 TŘ vynáší odvolací 

soud, na rozdíl od zamítnutí podle § 253 odst. 1 TŘ, po věcném přezkoumání podaného 

odvolání. Odvolání není zamítnuto pouze z formálních důvodů, nýbrž po formálním 

přezkumu  následně odvolací soud  podané odvolání meritorně přezkoumá,  

avšak neshledá dané odvolání důvodným. Odvolací soud postupem podle § 256 TŘ 

potvrzuje zákonnost a správnost rozhodnutí soudu první instance jakož i postup v řízení, 

které rozhodnutí tohoto soudu předcházelo. Je třeba si však uvědomit, že toto platí 

pouze  ve  vztahu  ke  konkrétnímu odvolání oprávněné osoby a vymezené přezkumné 

činnosti odvolacího soudu. To znamená, že odvolací soud svým rozhodnutím potvrzuje, 

že napadený rozsudek prvoinstančního soudu nemá vady, jež odvolatel ve svém 

odvolání vytkl, a dále vadami netrpí jak výrok, který byl napaden, tak i výroky,  

jež mají v tomto výroku svůj podklad (rozuměj vady skutkové, právní nebo procesní). 

Trestněprávní teorie se shoduje na tom, že rozhodnutí odvolacího soudu podle § 256 TŘ 

je subsidiární ke všem ostatním možným rozhodnutím odvolacího soudu  

(konkrétně rozhodnutí podle § 253 odst. 1, § 253 odst. 3, § 255, § 257 nebo § 258 TŘ)  

a odvolací soud postupuje podle § 256 TŘ pouze v případě, neníli důvod pro jiné 

rozhodnutí. Odvolací soud zamítne odvolání podle § 256 TŘ vždy ve  veřejném 

zasedání, a to nejčastěji usnesením, proti němuž není přípustná stížnost (§ 141 odst. 2 

TŘ). Rozsudkem zamítá nedůvodné odvolání odvolací soud v případě, že odlišně 

rozhoduje o odvolání podané odlišnou osobou. K meritornímu zamítnutí odvolání je 
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nutné ještě dodat, že odvolací soud může rozhodnout podle § 256 TŘ pouze 

za předpokladu, že je odvolání nedůvodné v celém rozsahu.109  Shledáli odvolání 

nedůvodným jen částečně a rozhodneli na základě jiných možných rozhodnutí, nelze 

již ve zbytku odvolání zamítnout podle § 256 TŘ.110 Ústavní soud však ve svém nálezu 

ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 597/18, shledal, že odvolací soud je povinen se 

ve vlastním rozhodnutí vypořádat s celým odvoláním, a tedy alespoň uvést,  

že zbylé výroky zůstávají nedotčené. 

Usnesení o zastavení trestního stíhání  podle § 257 odst. 2 TŘ. Důvodem 

pro zastavení trestního stíhání podle tohoto ustanovení je situace, kdy nastala okolnost 

odůvodňující nepřípustnost trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. a), b) a l) TŘ, 

avšak tato okolnost nastala až po vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně.  

Rozhodnutí podle § 257 odst. 2 TŘ může odvolací soud učinit jak ve veřejném,  

tak i neveřejném zasedání § 263 odst. 1 písm. a) TŘ. Zastavíli odvolací soud trestní 

stíhání podle § 257 odst. 2 TŘ, neruší přitom rozsudek, proti kterému bylo podáno 

odvolání. V souladu s § 257 odst. 3 TŘ však obviněný může do tří  dnů ode dne 

oznámení usnesení o zastavení trestního stíhání prohlásit, že trvá na projednání věci. 

V tomto případě odvolací soud vydá usnesení, kterým rozhodne o pokračování 

v trestním stíhání. Shledáli následně odvolací soud odvolání nedůvodným,  

nerozhodne o zamítnutí odvolání, nýbrž zruší výrok o trestu a trest neuloží. 

Usnesení o vrácení věci soudu prvního stupně s příkazem o rozhodnutí 

o chybějícím výroku nebo o jeho doplnění podle § 259 odst. 2 TŘ. Usnesení podle  

§ 259 odst. 2  TŘ  může soud učinit pouze v rámci veřejného zasedání o odvolání. 

Odvolací soud rozsudek  soudu prvního stupně  v tomto případě neruší,  

neboť jinak shledal rozsudek prvního stupně bezvadným. Soud prvního stupně je 

následně povinen rozhodnout o chybějícím výroku nebo výrok doplnit v hlavním líčení. 

Z dikce § 259 odst. 2 TŘ je však zřejmé, že usnesení o vrácení věci soudu prvního 

stupně s příkazem o rozhodnutí o chybějícím výroku nebo o jeho doplnění je postup 

fakultativní, tedy odvolací soud může o chybějícím výrok rozhodnout nebo tento výrok 

 
109 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 3050. 
110 Judikatura, NS 17/2002T 417 a NS 23/2003T 531. 
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doplnit rozsudkem sám. Osobně se z důvodu procesní ekonomie přikládám spíš 

k rozhodnutí rozsudkem ve veřejném zasedání. 

Usnesení o zrušení napadeného rozsudku  podle § 257 TŘ. Odvolací soud 

napadený rozsudek nebo jeho část zruší podle § 257 TŘ v případě, že již při 

rozhodování soudu prvního stupně existovaly okolnosti, které bránily vydání rozsudku, 

a tak neměl být rozsudek vůbec vydán. V závislosti na dané okolnosti odvolací soud 

po zrušení rozsudku či jeho části rozhodne podle § 257 odst. 1 písm. a) – e) TŘ. 

Podle § 257 odst. 1 písm. a) TŘ odvolací soud rozhodne o předložení věci 

k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Odvolací soud předloží věc soudu společně 

nadřízenému soudu, jenž vydal napadený rozsudek a soudu, o němž se domnívá,  

že byl příslušný k rozhodnutí. Toto ustanovení upravuje případy postoupení věci podle 

§ 222 odst. 1 TŘ s tím rozdílem, že takto rozhoduje soud odvolací. Důvodem pro postup 

podle § 257 odst. 1 písm. a) TŘ není místní nepříslušnost, vytkl jí obviněný 

až v odvolání nebo v odvolacím řízení. Zároveň nemůže odvolací soud rozhodnout 

o předložení věci podle § 257 odst. 1 písm. a) TŘ, ačkoliv nebyla dodržena věcná 

příslušnost, avšak namísto věcně příslušného okresního soudu rozhodl jako soud 

prvního stupně krajský soud. Dle dikce § 257 odst. 1 písm. a) TŘ věta za středníkem  

jeli tímto společně nadřízeným soudem odvolací soud, tento přímo rozhodne 

o přikázání věci příslušnému soudu. 

Podle § 257 odst. 1 písm. b) TŘ odvolací soud postoupí věc jinému orgánu, 

v jehož  pravomoci je rozhodnout o přestupku, jiném správním deliktu, kárném 

provinění či kázeňském přestupku. Odvolací soud postoupením věci jinému orgánu 

deklaruje, že skutek není trestným činem, avšak může zde být odpovědnost podle jiného 

zákona. 

Podle § 257  odst. 1 písm. c) TŘ odvolací soud trestní stíhání zastaví,  

neboť odvolací soud shledal existenci okolnosti, která existovala již při rozhodování 

soudu prvního stupně (§ 223 odst. 1 nebo odst. 2 TŘ). Na rozdíl od postupu podle § 257 

odst. 2 TŘ nenastaly nebo nevyšly  tyto  okolnosti  najevo až po vyhlášení rozsudku, 

nýbrž existovaly již při hlavním líčení. Zároveň tímto způsobem může odvolací soud 

rozhodnout v případě, že daná okolnost nastala nebo byla zjištěna v odvolacím řízení. 
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Podle § 257 odst. 1 písm. d) TŘ odvolací soud trestní stíhání podmíněně zastaví 

nebo rozhodne o schválení narovnání. Možnost postupu podle § 257 odst. 1 písm. d) TŘ 

byla do trestního řádu zavedena novelou č. 193/2012 Sb. s účinností od 01. 09. 2012. 

Tato novela trestního řádu poskytla odvolacímu možnost využít výše uvedených 

odklonů, jsouli splněny podmínky pro jejich aplikaci, a to i v případě, že tyto 

podmínky nastaly  až v odvolacím řízení. Doktrína se přiklání k názoru,  

že podle ustanovení § 257 odst. 1 písm. d) TŘ by se mělo analogicky postupovat 

i v případě odstoupení od trestního stíhání podle § 70 ZSVM.111 

Podle § 257 odst. 1 písm. e) TŘ  odvolací soud  trestní stíhání přeruší,  

mělli tak učinit již soud prvního stupně podle § 224 odst. 1, odst. 2 nebo odst. 5 TŘ.  

Určující skutečnost, zdali má odvolací  soud postupovat podle § 255 TŘ nebo podle  

§ 257 odst. 1 písm. e) TŘ je okamžik, kdy nastala okolnost podmiňující přerušení 

trestního stíhání [§ 173 odst. 1 písm. b) až f) TŘ, § 9a odst. 2 TŘ nebo nemožnost 

doručení obviněnému předvolání k hlavnímu líčení]. Aby bylo postupováno v souladu 

se zákonem, nastalali okolnost podmiňující přerušení trestního stíhání již před 

vyhlášením rozsudku soudu prvního stupně, je povinen odvolací soud postupovat  

podle § 257 odst. 1 písm. e) TŘ, a nikoliv podle § 255 TŘ. 

Usnesení nebo rozsudek o zrušení napadeného rozsudku  podle § 258 TŘ. 

Toto ustanovení zakotvuje kasační postup odvolacího soudu, shledáli odvolací soud 

rozsudek soudu prvního stupně vadným z důvodů vymezených v § 258 odst. 1  

písm. a) – g) TŘ, a tudíž nemůže po přezkumu odvolacího soudu jako takový obstát.  

Na § 258 TŘ navazuje § 259, 260 a 265 TŘ, jenž upravují následný postup odvolacího 

soudu po zrušení rozsudku soudu prvního stupně. Kasační důvody dle § 258 odst. 1 

písm. a) –  g) TŘ, jenž mohou odvolateli posloužit jako vodítko při podání odvolání, 

jsou následující: 

Podle § 258 odst. 1 písm. a) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro podstatné vady 

řízení, které rozsudku předcházelo. Zde se jedná o typický případ error in procedendo, 

přičemž zákonodárce dokonce demonstrativním výčtem nejdůležitější vady řízení 

výslovně uvedl. Existence takové vady však ještě nezakládá důvod pro zrušení 

 
111 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 3056. 
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rozsudku, neboť tato vada musí mít vliv na zákonnost a správnost přezkoumávané části 

rozsudku, a  to ve vztahu k podanému odvolání v souladu s principem vázanosti soudu 

podaným odvoláním. Řízením, které rozsudku předcházelo,  se má na  mysli  doba 

od zahájení úkonů trestního řízení až do vyhlášení napadeného rozsudku. 

Podle § 258 odst. 1 písm. b) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro nejasnost 

a neúplnost jeho skutkových zjištěních. Nejčastěji se bude jednat o formální vady 

rozsudku, když nebyly dodrženy formální a obsahové náležitosti rozsudku či je vnitřně 

rozporným. 

Podle § 258 odst. 1 písm. c) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro pochybnost 

o správnosti skutkových zjištěních, přičemž je nutno provést další dokazování,  

když by odvolací soud tímto dokazováním nahrazoval činnost soudu prvního stupně. 

V tomto ustanovení bude více než kde jinde docházet ke střetu principu apelace 

a kasace.  S ohledem na skutečnost, že v současné době je odvolací řízení ovládáno 

apelačním principem s prvky kasace, měl by odvolací soud v následném postupu 

po zrušení rozsudku sám meritorně rozhodnout. Nicméně je v tomto  postupu  omezen 

v případě, že by provedení dalšího dokazování odvolacím soudem mělo nahrazovat 

činnost soudu prvoinstančního. Dle mého názoru je tato konstrukce nastavena správně, 

avšak domnívám se, že odvolací soudy si v praxi  toto omezení vykládají ve prospěch 

kasace. V praxi je běžné, že následné meritorní rozhodnutí odvolací soudy činí pouze 

o méně zásadních otázkách trestního řízení. 

Podle § 258 odst. 1 písm. d) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro porušení 

ustanovení trestního zákona. Dle výkladového ustanovení § 110 TZ se trestním 

zákonem rozumí trestní zákoník, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nejčastější vadou naplňující 

tento kasační důvod je nesprávná subsumpce skutkového stavu pod příslušná ustanovení 

výše uvedených předpisů či jejich obecný výklad, a tedy způsobení nesprávného výroku 

o vině. 

Podle § 258 odst. 1 písm. e) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro nepřiměřenost 

uloženého trestu. Uložený trest je po formální stránce sice správný (druh a výměra  

je  v souladu  s trestním zákoníkem), avšak v konkrétním případě není dostatečně 
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zohledněna povaha a závažnost trestného činu, osobní a majetkové poměry obviněného 

a všechny přitěžující a polehčující okolnosti, tudíž je uložený trest buďto příliš přísný, 

nebo naopak příliš mírný.112 

Podle § 258 odst. 1 písm. f) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro nesprávné 

rozhodnutí o uplatněném nároku poškozeného. V praxi bude nejčastějším naplněním 

tohoto kasačního důvodu bezdůvodné odkázání poškozeného na řízení ve věcech 

občanskoprávních, ačkoliv k uložení povinnosti obviněnému měl soud dostatek 

podkladů, a dále uložení povinnosti obviněnému nahradit škodu nebo nemajetkovou 

újmu v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení, přestože poškozený svůj nárok 

řádně a včas neuplatnil. 

Podle § 258 odst. 1 písm. g) TŘ zruší odvolací soud rozsudek pro nesoulad 

rozsudku  s uzavřenou dohodou o vině a trestu. Tento kasační důvod navazuje 

na přípustnost odvolání dle § 245 odst. 1 věta druhá a třetí TŘ a to tak, že schválená 

dohoda o vině a trestu není v souladu s tím, jak ji navrhl státní zástupce. 

Zákonodárce v zájmu zrychlení a hospodárnosti řízení v § 258 odst. 2  TŘ 

výslovně zakotvil možnost zrušit jen část napadeného rozsudku, jeli možné tuto část 

rozsudku od zbytku oddělit. Zrušíli však výrok o vině, je vždy povinen zrušit celý 

výrok o trestu, jakož i všechny další výroky, které mají svůj podklad ve výroku o vině. 

V závislosti na zrušení napadeného rozsudku odvolacím soudem je odvolací 

soud  povinen  rozhodnout  o  jednom  z následujících postupů, přičemž toto rozhodnutí 

učiní ve formě veřejného (§ 263 odst. 1 TŘ), nebo neveřejného zasedání: 

Podle § 259 odst. 1 a contrario TŘ jeli vada zhojena pouhým zrušením 

rozsudku, omezí se odvolací soud toliko na zrušení rozsudku či jeho části. 

Ve většině případů však bude nutné o zrušeném rozsudku či jeho části znovu 

rozhodnout. Podle § 259 odst. 1 TŘ je oprávněn odvolací soud usnesením vrátit věc 

soudu prvního stupně k novému projednání, a to za podmínky, že vadu nelze odstranit 

 
112 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 97880
74004650., str. 3065. 
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ve veřejném zasedání, neboť by odvolací soud nahrazoval činnost soudu prvního 

stupně. V tomto ustanovení lze shledat největší projev posíleného apelačního principu, 

neboť by k vrácení věci soudu prvního stupně mělo být přistupováno jenom zřídka. 

Praxe je však přesně opačná a odvolací soudy při jakékoliv příležitosti věc vrací 

soudům prvního stupně, ačkoliv by bylo efektivnější a hospodárnější, kdyby v dané věci 

odvolací soud sám rozhodl rozsudkem.113 

Podle § 260 TŘ je odvolací soud povinen vrátit věc státnímu zástupci 

k došetření, nelzeli pokračovat v řízení před soudem pro neodstranitelné procesní vady. 

Toto ustanovení je lex specialis k § 259 odst. 1 TŘ, neboť jsouli odvolacím soudem 

v řízení shledány tak závažné procesní nedostatky, odvolací soud nevrátí věc k novému 

projednání soudu prvního stupně, ale vrátí celou věc až do přípravného řízení 

k došetření státnímu zástupci. Rozhodným ukazatelem přitom je, zdali by opakování 

hlavního líčení mohlo vést k nápravě zjištěných vad řízení.  Pokud zjištěné vady 

v hlavním líčení odstranit nelze, je nutné aplikovat § 260 TŘ a dané vady zhojit 

v přípravném řízení.  Po došetření státním zástupcem je nutné znovu podat obžalobu 

a opakovat hlavní líčení, přičemž po celou tuto dobu je nutné zachovat princip zákazu 

reformationis in peius. Z mého pohledu nejčastějším důvodem pro vrácení věci státnímu 

zástupci k došetření je porušení ustanoveních o nutné obhajobě. 

Podle § 265 TŘ zrušíli odvolací soud toliko výrok o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení a nerozhodneli 

sám ve věci, odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na 

řízení před jiným příslušným orgánem. Zákonodárce zakotvením tohoto ustanovení 

primárně vycházel ze smyslu adhezního řízení, přičemž jeli pravomocně vyřešena 

otázka viny a trestu a mělo by být vedeno řízení toliko jen o nároku poškozeného,  

není důvod pro vrácení věci soudu prvního stupně k novému rozhodnutí. 

Konečně podle § 259 odst. 3 TŘ je po zrušení rozsudku či jeho části odvolací 

soud oprávněn sám ve věci rozsudkem rozhodnout, jeli možné nové rozhodnutí učinit 

na podkladě dosud správně zjištěného skutkového stavu, případně doplněného  nebo 

změněného o důkazy provedené odvolacím soudem. Tímto způsobem by se v souladu 
 

113  Autor na tomto místě odkazuje na článek předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Libora Vávry: O statečné 

odvolačce. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestnipravo/ostatecneodvolacce.  



  77 

s posíleným apelačním principem mělo rozhodovat ve většině případů. Je tomu tak 

proto, aby se při nápravě dosud zjištěného skutkového stavu nemusela věc vracet 

k provedení konkrétních a dílčích důkazů soudu prvního stupně, což by mělo za 

následek zbytečné prodloužení trestního řízení, a tedy negativní vliv na nápravu 

pachatele. Odvolací soud je však při vlastním meritorním rozhodováním zákonodárce 

v několika ohledech omezen. První limitací je omezení „duplicity hlavního líčení“ 

spočívající v rozsáhlém a obtížně proveditelném dokazování před odvolacím soudem.114 

Taková limitace je pochopitelná, neboť záměrem zákonodárce je koncentrovat těžiště 

dokazování v řízení před soudem prvního stupně. Další limitací je možnost odchýlit  

se od skutkového stavu zjištěného prvoinstančním soudem pouze v případě, že odvolací 

soud znovu provedl některé důkazy provedené již v hlavním líčení, nebo sám provedl 

důkazy, které v hlavním líčení provedeny nebyly (§ 259 odst. 3 věta druhá TŘ). 

S ohledem na uplatnění principu zákazu reformationis in peius nemůže změnit 

napadený rozsudek v neprospěch obviněného, byloli odvolání podáno pouze v jeho 

prospěch (§ 259 odst. 4 TŘ). Poslední limitaci  lze nalézt  v § 259 odst. 5 TŘ,  

který omezuje odvolací soud v tom smyslu, že nemůže obviněného sám uznat vinným 

skutkem, pro nějž byl napadeným rozsudkem zproštěn, a dále uznat obviněného těžším 

trestným činem, než jakým ho mohl v napadeném rozsudku uznat vinným soud prvního 

stupně. Ustanovení § 259 odst. 5 TŘ tak doplňuje § 259 odst. 1 TŘ a připouští další 

výjimečné vrácení věci soudu prvního stupně. Záměr zákonodárce spočívající v limitaci 

odvolacího soudu podle § 259 odst. 5 TŘ zcela evidentní, neboť je tímto obviněnému 

poskytnuta ochrana před méně příznivým rozhodnutím po podaném odvolání,  

zajištění práva na obhajobu a možnost podat proti rozhodnutí soudu prvního stupně 

opětovně řádný opravný prostředek. 

5.8  Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci 

Rozhodlli odvolací soud podle § 259 odst. 1 či odst. 2 TŘ, tj. vrátilli odvolací 

soud věc soudu prvního stupně, je nutné konat nové hlavní líčení u soudu prvního 

stupně. Hlavní líčení nařízené po vrácení věci odvolacím soudem se koná na základě 

původní obžaloby a opětovně se řídí ustanoveními o hlavním líčení, tj. § 196–231 TŘ. 

Ve většině případů však není nutné provádět znovu celé hlavní líčení, jelikož rozsah 

 
114 Srovnej § 263 odst. 6 TŘ a podkapitolu 5.6. o řízení u odvolacího soudu. 
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projednávané věci je dán dosud nepravomocnou částí věci, která byla zrušena 

odvolacím soudem. Důvodem pro opakování všech úkonů provedených v původním 

hlavním líčení však může být, s ohledem na zásadu bezprostřednosti (§ 2 odst. 12 TŘ), 

změněné složení senátu nebo uplynutí delší doby od původního hlavního líčení.  

V praxi nejčastějším důvodem pro opakování celého hlavního líčení zcela jistě budou 

podstatné vady v řízení, které bude třeba opakováním hlavního líčení odstranit. 

Ve většině případů bude hlavní líčení konat senát soudu prvního stupně,  

resp. samosoudce, jehož napadený rozsudek byl odvolacím soudem zrušen.  

Výjimkou z tohoto pravidla představuje ustanovení § 262 TŘ, které  umožňuje 

odvolacímu soudu nařídit ve svém rozhodnutí, že se věc přikazuje k rozhodnutí jinému 

senátu,115  resp. samosoudci, soudu prvního stupně. V případě, že odvolací soud 

rozhodne o přikázání věci jinému senátu soudu prvního stupně podle § 262 věty první 

TŘ, není povinen toto své rozhodnutí jakkoliv odůvodňovat. Naproti tomu je odvolací 

soud povinen odůvodnit rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu téhož druhu a stupně 

v jeho obvodu, když přikázání podle § 262 věty druhé TŘ je svou povahou delegací, 

a proto musí respektovat postup podle § 25 TŘ.116 Prostřednictvím § 262 TŘ je možné 

předcházet pochybnostem o nepodjatosti původního senátu ve vztahu k projednávané 

věci. Nejdůležitějším záměrem zákonodárce však bylo zakotvit do trestního řádu 

mechanismus, který by zabránil tzv. soudnímu pingpongu.117  I ustanovení § 263 TŘ, 

obdobně jako obecná úprava delegace v § 25 TŘ, naráží na problematiku ústavní 

zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srovnej 

čl. 38 odst. 1 LZPS). Ačkoliv by k užití § 262 TŘ mělo docházet v racionálních 

a odůvodněných případech, užití tohoto ustanovení poměrně často inklinuje k porušení 

ústavní zásady na zákonného soudce. V praxi  k tomuto porušení dochází zejména 

v případech, kdy odvolací soud chce změnou senátu soudu prvního stupně dosáhnout 

rozhodnutí shodujícím se s jeho míněním na daný případ. Názorným příkladem tohoto 

porušení je případ Roberta Tempela, když ESLP ve svém rozsudku ve věci Tempel  

vs. Česká republika vyhověl stížnosti navrhovatele a vyslovil porušení práva na 

 
115 Autor si je vědom skutečnosti, že dikce zákona výslovně uvádí jiné složení senátu. Jazykovým výkladem lze tedy 

dovodit, že složení senátu může být pouze pozměněné a nemusí věc znovu projednávat úplně nový senát, tj. nového 

projednání věci se může zúčastnit i některý z členů původního senátu.  
116 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020,  
ISBN 9788075023957., str. 1071. 
117  Termínem soudní pingpong se má na mysli stav, kdy jsou rozsudky soudu prvního stupně opakovaně rušeny 

nadřízeným soudem.  
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spravedlivý proces postupem, kdy Vrchní soud v Praze  jako soud odvolací opakovaně 

přistupoval k použití  § 262 TŘ, a to tak dlouho, dokud Krajský soud v Praze,  

jemuž byla věc nakonec odvolacím soudem přikázána, neuznal navrhovatele vinným 

zvlášť závažným zločinem vraždy a neodsoudil ho k doživotnímu trestu odnětí svobody, 

na rozdíl od Krajského soudu v Plzni, který navrhovatele obžaloby čtyřikrát zprostil.118 

Soud prvního stupně je po zrušení napadeného rozsudku vázán právním názorem 

soudu odvolacího vysloveného  v jeho rozhodnutí a je povinen provést úkony 

a doplnění, jejichž provedení odvolací soud nařídí (§ 264 odst. 1 TŘ). Termín právní 

názor je v trestněprávní teorii vykládán poměrně jednotně a spočívá ve stanovisku 

nadřízeného orgánu k otázkám výkladu a aplikace hmotného a procesního práva.119 

Vyslovený právní názor by měl být srozumitelný a jednoznačný. Vázanost právním 

názorem se vztahuje jak na původní složení senátu, tak i změněné složení senátu 

(§ 262 věta první TŘ) či jiný soud (§ 262 věta druhá TŘ). Odvolací soud je oprávněn 

vyslovit závazný právní názor i v otázce provedení důkazů, přičemž nesmí hodnotit 

důkazy odchylně od soudu prvního stupně, pokud důkazy znovu neprovedl v odvolacím 

řízení, či nařizovat soudu prvního stupně, jak má provedené důkazy  hodnotit.120 

K vázanosti právního názoru soudem prvního stupně však nelze přistupovat zcela 

mechanicky a soud prvního stupně by neměl právní názor vyslovený odvolacím soudem 

pouze převzít do nově vydaného rozsudku a věc takto jednoduše vyřešit. Ke stejnému 

názoru dochází i Sokol v příspěvku nazvaném „Závazný právní názor nadřízeného 

soudu  v trestním řízení“, ve kterém uzavírá, že de iure by měl být vyslovený právní 

názor bezpodmínečně závazný, vyjma případů změny důkazní situace, a zejména pak 

vyčerpání všech objektivních metod hodnocení důkazů soudem prvního stupně 

 
118 Rozsudek ESLP o stížnosti č. 44151/12 ze dne 25. 06. 2020. 
119 Jelínek: „Právním názorem je třeba rozumět právní názor o otázkách hmotného a procesního práva, kterým soud 

prvního stupně po jeho vyslovení v rozhodnutí odvolacího soudu není vázán jedině tehdy, pokud tento právní názor 

ztratil v dalším řízení skutkový základ, ať již faktický nebo předpokládaný, na němž byl založen.“  (JELÍNEK, Jiří a 

kol.  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020,  
ISBN 9788075023957., str. 1074. 
Draštík: „Právním názorem, jímž je vázán orgán, jemuž byla věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí, se 

rozumí stanovisko Nejvyššího soudu obsažené v jeho kasačním rozhodnutí k otázkám interpretace a aplikace norem 

hmotného a procesního práva. Především půjde o závazný právní názor vztahující se k výkladu o použití trestního 

zákoníku, trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

ale i právní názor k užití řady mimo trestních norem (například občanského zákoníku, zákoníku práce (významných 

pro rozhodování v trestních věcech.“  (DRAŠTÍK, Antonín, Jaroslav FENYK a kol.  Trestní řád. Komentář. II. díl. 
Praha: Wolters Kluwer ČR a. s. 2017. ISBN 9788075526007, str. 441) 
120 Blíže podkapitola 5.6 diplomové práce. 
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a nastoupení subjektivního přesvědčení rozhodujícího soudce.121  Nastaneli  tato 

výjimka, je rozhodující soudce povinen odchýlení se od vysloveného právního názoru 

srozumitelně vysvětlit a odůvodnit. 

Nerespektování závazného právního názoru vysloveného ve zrušujícím 

rozhodnutí odvolacího soudu může způsobit vadu rozhodnutí, pro kterou lze podle  

§ 259 odst. 1 TŘ rozsudek soudu prvního stupně opětovně zrušit a věc znovu vrátit 

k novému projednání. V takovém případě nastává již výše uvedený princip soudního 

pingpongu, který je v rozporu se základními zásadami trestního řízení a právem 

na spravedlivý proces. Jevu soudního pingpongu by měl dle mého názoru předcházet 

soud odvolací, přičemž se lze zcela ztotožnit s názorem předsedy Městského soudu 

v Praze Vávrou, který dovozuje, že by v praxi mělo více docházet k doplnění 

dokazování v odvolacím řízení a následném nahrazení napadeného rozsudku 

rozhodnutím odvolacího soudu. Odvolací soudy se však v drtivé většině uchylují 

k pouhému paušalizovanému rušení napadených rozsudků a vracení věci soudům 

prvního stupně s výčtem argumentačních mezer, který však není závazným právním 

názorem ve smyslu § 264 odst. 1 TŘ.122 

Proti rozsudku vydaného soudem prvního stupně v hlavním líčení, po vrácení 

věci odvolacím soudem, lze znovu podat odvolání dle § 245 a násl. TŘ. 

   

 
121 GŘIVNA, Tomáš. (ed.) Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším 

soudě ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 243257 
122  VÁVRA, Libor. O statečné odvolačce [online].  05.  10.  2016  [cit.  20220425]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestnipravo/ostatecneodvolacce 
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6  SROVNÁNÍ INSTITUTU ODVOLÁNÍ SE 

SLOVENSKOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU 

Právní úprava trestního práva procesního České a Slovenské republiky je velmi 

podobná, a to i z důvodu, že tyto státy spolu sdílely osud společného státu. Trestní 

řád123 jakožto hlavní procesní právní předpis trestního práva byl přijat dne 29. 11. 1961 

Národním shromážděním Československé socialistické republiky, přičemž územní 

působnost samozřejmě zahrnovala jak území současné České republiky, tak i území 

Slovenské republiky. Přijetím ústavního zákona č. 542/1992 Sb., o zániku České 

a Slovenské federativní republiky došlo k zániku společného federativního státu  

k 31. 12. 1992, avšak nástupnické státy přejaly na základě recepční normy dosavadní 

právní řád zaniklého federálního státu. To znamená, že i po vzniku samostatných 

suverénních států si oba státy jako primární procesní právní předpis udržely trestní řád, 

a tak úprava institutu odvolání doznávala pouze dílčích změn v souvislosti  s novelami 

trestního řádu přijatými jednotlivými státy v rámci nyní už oddělených  legislativních 

procesů.  Dalo  by  se  konstatovat, že právní úprava odvolání byla až do 31. 12. 2005 

téměř identická, neboť stále vycházela ze stejného právního předpisu. Výraznější 

odlišení nastalo až s rekodifikací slovenského trestního práva procesního zákonem  

č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, účinného od 01. 01. 2006. 

Slovenskou právní úpravu odvolání lze nalézt v části třetí, hlavě šesté Trestného 

poriadku (konkrétně v § 306–329 Trestného poriadku).  Slovenská právní úprava  

se i po rekodifikaci přidržela koncepce odvolání jakožto dispozitivního úkonu účastníků 

a  z toho vyplývajícího odvolacího řízení jakožto fakultativního stádia trestního řízení, 

prostřednictvím kterého se oprávněné osoby domáhají nápravy vadného  a  dosud 

nepravomocného rozhodnutí soudu prvního stupně. Shodně s českou úpravou taktéž 

slovenská právní úprava řadí odvolání mezi řádné opravné prostředky směřující výlučně 

proti rozsudku soudu prvního stupně (§ 306 Trestného poriadku). Odvolání 

v slovenském trestním řízení má taktéž suspenzivní (§ 306 odst. 2 Trestného poriadku) 

a devolutivní účinek, neboť o odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje 

 
123 Tj. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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krajský soud a odvolání proti rozsudku Specializovaného trestního soudu rozhoduje 

Nejvyšší soud (§ 315 Trestného poriadku). 

Trestný poriadok obdobně jako trestní řád víceméně shodně vymezuje 

oprávněné osoby k podání odvolání a jejich odvolací právo, když nejširší odvolací 

oprávnění má dle Trestného poriadku prokurátor,124 který je oprávněn podat odvolání 

do všech výroků rozsudku soudu prvního stupně, přičemž tak může učinit ve prospěch 

i neprospěch obviněného. Největší odlišností lze spatřit v odvolacím právu 

poškozeného, který sice může podat odvolání pouze do výroku o náhradě škody,  

avšak na rozdíl od trestního řádu není omezen pouze k podání odvolání v neprospěch 

obviněného, jelikož žádné ustanovení Trestného poriadku tento zákaz výslovně 

neuvádí.125 

Největší odlišnost v právních úpravách shledávám ve lhůtě pro podání odvolání. 

Nejenže je oprávněné osobě poskytnuta lhůta delší než v české právní úpravě, konkrétně 

15 dní, avšak zásadní odlišnost je třeba hledat v počátku lhůty k podání odvolání,  

jenž počne běžet oznámením rozsudku (§ 309 odst. 1 věta první Trestného poriadku). 

Slovenský zákonodárce se pokusil definovat, co se myslí  oznámením rozsudku,126  

avšak jak později aplikační praxe ukázala, vymezení zákonodárce působilo v praxi 

interpretační problémy, které musel řešit až slovenský Nejvyšší soud.127  Dle mého 

názoru takto nastavená  konstrukce není šťastná, neboť oprávněné osoby jsou  

ve výsledku více omezené než v případě české úpravy. Rozsudek se nejvíce dotýká 

obviněného, a tento by tak měl mít primární zájem na to se účastnit hlavního líčení 

a zde aktivně využívat svého práva na obhajobu.  Jeli obviněný účasten při vyhlášení 

rozsudku,  počíná  mu  už  běžet lhůta pro podání odvolání, přičemž v tuto chvíli nemá 

k dispozici písemné vyhotovení rozsudku, ze kterého by se mohl seznámit s úvahami 

soudu, jež jej vedly  k vydání konkrétního rozsudku.  To  v praxi bude více inklinovat 

k podávání tzv. blanketních (bianco) odvoláních a zbytečně zaměstnávat soudy prvního 

stupně při odstraňování vad podaného odvolání. 

 
124  Autor poznamenává, že prokurátor plní ve slovenském trestním řízení úlohu jako státní zástupce dle trestního 

řádu.    
125 SZABOVÁ, Eva. Odvolanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 9788075021106., str. 44. 
126 § 309 odst. 1 věta druhá Trestného poriadku: „Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu 

treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.“ 
127 Tamtéž, str. 26. 
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V případě vymezení obsahových náležitostí odvolání lze v obou právních 

úpravách najít pouze drobné odlišnosti, což je nejspíše odůvodněno tím, že i slovenská 

úprava odvolání je vystavěna na principu vázanosti odvolacího soudu podaným 

odvoláním modifikovaného o omezený revizní princip. Toto je pochopitelné,  

neboť právě tato koncepce nepřenáší procesní aktivitu na odvolací soud a tento zbytečně 

nezahlcuje nadbytečnou přezkumnou činností. 

Velkou podobnost v právních úpravách vidím taktéž ve vadách, resp. důvodech, 

pro které je odvolací soud oprávněn rozsudek soudu prvního stupně zrušit. Tyto  jsou 

téměř identické s § 258 TŘ, kdy zahrnují vady skutkové i právní (hmotné i 

procesněprávní) včetně  vady  řízení, které rozhodnutí předcházelo. Jedinou odlišností  

je důvod pro zrušení rozsudku, kterým soud rozhodoval o dohodě o vině a trestu 

navrženou prokurátorem, jednoduše proto, že slovenský Trestný poriadok nepřipouští 

proti rozsudku, kterým soud schválil soud dohodu o vině a trestu, odvolání. Toto je další 

výrazná odlišnost v právních úpravách. Ačkoliv dle mého názoru slovenský soud 

při schvalování dohodu o vině a trestu více zkoumá zákonné podmínky a názor 

obviněného na tuto dohodu, mám za to, že nepřípustnost odvolání je velkým omezením 

v možnosti nápravy vadného rozsudku. 

I slovenský Trestný poriadok preferuje při rozhodování o podaném odvolání 

veřejné zasedání, přičemž v neveřejném zasedání rozhoduje v případě zamítnutí 

odvolání z formálních důvodů, přerušení trestního stíhání z důvodů vymezených 

v   § 318 Trestného poriadku nebo je třeba rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit 

a vadu,  pro  niž  musel být rozsudek zrušen, nelze odstranit ve veřejném zasedání, 

přičemž  je třeba věc znovu projednat před soudem prvního stupně (pro úplnost 

dodávám, že takto může rozhodnout i v rámci veřejného zasedání). Toto víceméně 

odpovídá dikci ustanovení § 263 odst. 1 TŘ. V rámci odvolacího řízení může odvolací 

soud,  pominuli případy, v  nichž  může obdobně učinit v neveřejném zasedání,  

odvolání zamítnout, shledáli  jej  odvolací soud nedůvodným (§ 319 Trestného 

poriadku), rozsudek zrušit a věc vrátit k novému projednání soudu prvního stupně 

(§ 322 odst. 1 Trestného poriadku),  resp. bez zrušení rozsudku k doplnění chybějícího 

nebo neúplného výroku rozsudku (§ 322 odst. 1 Trestného poriadku) či rozsudek zrušit 

a věc vrátit prokurátorovi do přípravného řízení (§ 323 Trestného poriadku). 
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V § 322 Trestného poriadku se projevuje převládající apelační princip 

u odvolání, když i slovenský zákonodárce spoléhá, že prostřednictvím tohoto principu 

bude docházet k nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu odstraňování vadných rozhodnutí. 

Taktéž  slovenský zákonodárce si byl vědom negativních aspektů apelačního principu, 

a proto  po vzoru trestního řádu přistoupil k modifikaci  apelačního principu o prvky 

kasace, jež mají zabránit překvapivým rozhodnutím a suplování činnosti soudů prvního 

stupně. 

S ohledem na dlouhodobý společný vývoj trestního práva procesního lze při 

srovnání české a slovenské právní úpravy pozorovat velmi podobné konstrukce institutu 

odvolání. Ačkoliv na rozdíl od českého trestního právního procesního došlo na 

Slovensku k rekodifikaci, u odvolání je velmi patrná inspirace trestním řádem přijatým 

za trvání společného státu. Jak již bylo výše uvedeno, největší rozdíl je ve lhůtě 

k podání odvolání, která sice více reflektuje,  de  facto,  první okamžik  pro podání 

odvolání, avšak dle mého názoru oslabuje princip práva na obhajobu. 
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ZÁVĚR 

Úkolem této práce bylo zanalyzovat platnou právní úpravu institutu odvolání 

v trestním řízení, nastínit historickou genezi a mezinárodní východiska tohoto 

opravného prostředku, osvětlit čtenáři teoretické či doktrinální představy institutu a tyto 

porovnat s úpravou de lege lata a ustálenou judikaturou. V závěru práce byla současná 

právní úprava srovnána se slovenskou právní úpravou po rekodifikaci trestního práva 

procesního na tomto území. 

V rámci historického exkurzu byl zmapován vývoj institutu odvolání na našem 

území od raného  feudalismu, přes nástup absolutismu na našem území a kodifikační 

snahy  trestního procesu Marie Terezie a Josefa II. až do vzniku samostatného 

Československého státu. Na tento vývoj bylo  následně  navázáno stručným přehledem 

o přijatém trestním řádu z období tzv. právnické dvouletky a dále trestními řády z roku 

1956  a 1961, jež trestní řád z roku 1950 nahradily. Závěrem bylo pojednáno 

o nejvýznamnějších novelách trestního řádu, zejména s přihlédnutím k tzv. velké novele 

trestního řádu. 

Ve své práci jsem považoval za nutné rozebrat a alespoň v krátkosti přiblížit 

významné mezinárodní smlouvy a úmluvy, jimiž  je Česká republika vázána a jejichž 

normy mají bezprostřední účinek. Ačkoliv by se mohlo zdát, že nejdůležitější 

mezinárodní smlouvou upravující odvolání ve vztahu k trestnímu řízení je Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech, neboť byl přijat  na půdě Organizace 

spojených národů a je ratifikován 168 státy světa, dle mého názoru hraje v této 

souvislosti prim Úmluva, jelikož se mohou občané států Rady Evropy přímo domáhat 

porušení norem obsažených v Úmluvě u ESLP. S ohledem na skutečnost,  

že Česká republika je povinna plnit závazky vyplývající pro ni z mezinárodního práva,  

jsou výše uvedené mezinárodní smlouvy garancí, že vnitrostátní právní úprava trestního 

řízení bude vždy obsahovat alespoň nějakou právní úpravu opravného prostředku 

odvolání, ať už tento institut zákonodárce případně nazve jinak, než je tomu doposud. 

Odvolací řízení je pouze jedním z několika opravných řízení, se kterými se lze 

aktuálně v trestním řízení setkat. Z tohoto důvodu byly ve třetí  kapitole diplomové 

práce všechny opravné prostředky vyjmenovány, rozděleny dle teoretických hledisek 
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a v krátkosti popsány tak, aby čtenář mohl pozorovat nejvýznamnější rozdíly 

u jednotlivých opravných prostředků. 

Ačkoliv je odvolací řízení pouze fakultativní stádium trestního řízení,  

je třeba si uvědomit, že i na fakultativní stádia trestního řízení dopadají základní zásady 

trestního řízení upravené v § 2 TŘ, byť je třeba připustit, že se konkrétní zásady nemusí 

uplatnit v takové míře,  jako je tomu například v přípravném řízení. S ohledem na  tuto 

skutečnost byla u jednotlivých zásad vyjádřena jejich podstata a následně bylo 

uplatňování dané zásady zkoumáno ve vztahu k odvolacímu řízení. Velká pozornost 

byla věnována zásadě rychlosti řízení, neboť podstata zásady rychlosti řízení může často 

kolidovat  s průběhem opravných řízení obecně. Trestněprávní doktrína se v této 

souvislosti nezvykle shoduje na tom, že další zrychlování trestního řízení –  včetně 

odvolacího řízení – by mohlo být na újmu zásadě materiální pravdy, která by však měla 

mít před zásadou rychlosti řízení přednost. Ačkoliv jsem si vědom, že posílením apelace 

u odvolání je oprávněným osobám upřena možnost podat proti rozhodnutí odvolacího 

soudu řádný opravný prostředek, negativa tzv. justičního pingpongu  jsou  v tomto 

případě mnohem závažnější, a proto by měl být i nadále tlak na apelační rozhodování 

odvolacích soudů. U odvolání se taktéž projevují i specifické zásady opravných řízení, 

jejichž projevy a kombinace vytvářející charakteristické rysy jednotlivých opravných 

prostředků, odvolání nevyjímaje. 

Po podrobném zkoumání současné právní úpravy odvolání mám za to,  

že tato úprava je velmi legislativně zdařilá a při plánované rekodifikaci trestního práva 

procesního není nutno přistupovat k velkým koncepčním změnám. Tento fakt potvrzuje 

i rekodifikovaná právní úprava odvolání ve slovenském Trestném poriadku,  

jenž  vesměs kopíruje právní úpravu zakotvenou za trvání společného státu v trestním 

řádu. Zavedením principu vázanosti soudu podaným odvolání se procesní aktivita 

přesunula na procesní strany, což v kombinaci  s apelačním principem s prvky  kasace 

vede  k odlehčení agendy odvolacích soudů.  Tato  premisa  by  se  měla  pozitivně 

promítnout do kvality jejich rozhodovací praxe. 

Přestože z celkového pohledu považuji právní úpravu za zdařilou, během 

zkoumání současné právní úpravy jsem došel k několika ustanovením, které se mi jeví 

jako problematické, přičemž některé ohlasy ze soudní praxe tato úskalí právní úpravy 
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potvrzují. Proto na tomto místě alespoň v krátkosti nastíním a shrnu úvahy de lege 

ferenda, které by dle mého názoru mohly být reflektovány při rekodifikaci trestního 

práva procesního na našem území. 

Začnuli méně problematickými ustanoveními, pak se domnívám, že by v novém 

trestním řádu nemusely být do aktivně legitimovaných osob k podání odvolání zahrnuty 

příbuzné osoby obviněného podle § 247 odst. 2 TŘ. Svůj náhled na věc jsem již vyjádřil 

v podkapitole  5.2.  diplomové práce, kdy mám stále za to, že je to  obviněný či jeho 

případný obhájce, kdo je nejlépe seznámen s daným případem, a proto by mělo být 

pouze na nich, zdali odvolání proti rozsudku podat či nikoliv. 

Další velmi diskutovanou oblastí, co se úvahy de lege ferenda týče,  

je délka lhůty pro podání odvolání. Vzhledem k tomu, že se v odborné veřejnosti 

objevují protichůdné názory, které jsou podpořeny naprosto relevantní argumenty  

pro ponechání i pro prodloužení lhůty, pokusím se odprezentovat svůj náhled na věc. 

Osobně se domnívám, že v praxi bude nejčastěji za obviněného odvolání podávat jeho 

obhájce. Při dnešní vytíženosti obhájců je však lhůta osmi dnů ode dne doručení opisu 

rozsudku pro zpracování kvalitního odvolání (bez ohledu na složitost daného případu) 

z mého pohledu příliš krátká. Mám za to, že by při rekodifikaci trestního práva 

procesního mělo dojít k prodloužení lhůty pro podání odvolání na patnáct dnů ode dne 

doručení opisu rozsudku. Obecně by se tím sjednotila lhůta pro podání řádného 

opravného prostředku odvolání zakotvená v jiných procesních předpisech aplikovaných 

v ostatních právních odvětvích.128 Jako nejrelevantnější argument pro prodloužení lhůty 

však shledávám ve snížení počtu podaných „blanketních“ odvolání, přičemž by  

se odlehčilo činnosti soudů, jež musí vyzývat odvolatele k odstranění obsahových vad 

podaného odvolání, což  by ve svém důsledku  opět vedlo k celkovému zrychlení 

trestního řízení. 

Vycházímeli z tvrzení, že obecná lhůta pro podání odvolání podle § 248  TŘ  

je příliš krátká, pak se lhůta k odstranění vad podání podle § 251 odst. 1 TŘ jeví jako 

zcela nedostatečná. Obzvláště to platí pro obhájce, který byl obviněnému ustanoven  

za účelem odstranění vad podání předsedou senátu podle § 251 odst. 2 TŘ, když tento 

 
128 Zejména občanský soudní řád (204 OSŘ) a správní řád (§ 83 SŘ). 
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obhájce nebyl doposud účasten na probíhajícím řízení, a tudíž  se ve stanovené lhůtě 

musí ještě seznámit se spisovou dokumentací. Jako návrh de lege ferenda se tedy nabízí 

prodloužení lhůty alespoň na osm  či deset  dnů ode dne doručení usnesení předsedy 

senátu.  V této souvislosti bych jako další návrh de lege ferenda ještě zmínil vyřešení 

nejednotného výkladu, co se lhůty k odstranění obsahových vad odvolání podle 

§ 251 odst. 1 TŘ, tedy zdali je lhůta pro odstranění vad odvolání lhůtou zákonnou nebo 

pořádkovou. Z pohledu právní jistoty se jeví vhodné, aby problematika byla výslovně 

vyřešena zákonem, nikoliv ponechávat řešení na nejednotném výkladu obecných soudů. 

Z pohledu posílení principu beneficia cohaesionis mám za to, že by bylo de lege 

ferenda vhodné výslovně do trestního řádu zakotvit povinnost soudů vyrozumívat 

všechny spoluobžalované o konání veřejného zasedání o odvolání tak, aby se mohli 

tohoto účastnit, neboť by jim v důsledku zrušení rozsudku či jeho části mohl prospívat 

tentýž důvod pro zrušení. 

Jako poslední úvahu de lege ferenda uvádím zamítnutí odvolání z formálních 

důvodů podle § 253 odst. 1 TŘ. Jelikož se v právní teorii pro podání, které vykazuje 

určité formální vady, ustálilo odmítnutí tohoto podání soudem. Jsem pro dílčí koncepční 

změnu, kdyby bylo v trestním řádu zakotveno odmítnutí formálně vadného podání 

podle § 253 odst. 3 TŘ. 

V rámci komparace se zahraniční právní úpravou byla podrobena srovnání 

slovenská právní úprava v Trestném poriadku. Po srovnání obou právních úprav jsem 

došel k názoru, že koncepčně je naše právní úprava odvolání zdařilejší.  

Po analýze slovenské právní úpravy jsem nenašel ustanovení, jež by se náš zákonodárce 

mohl  inspirovat  a  které by vedlo ke zlepšení současné právní úpravy. Právě naopak 

rekodifikací slovenského trestního práva procesního došlo k zakotvení nových 

konceptů, které však mohou v praxi působit nemalé problémy,  a je spíše otázkou,  

zdali slovenský zákonodárce nepřistoupí k novelizaci úpravy odvolání, a to opět  

po vzoru trestního řádu. 

S ohledem na stále probíhající práce na novém trestním řádu jsem zvědavý,  

zdali současná právní úprava najde své opodstatnění taktéž  v novém trestní řádu,  

nebo  zdali  bude  rekodifikační komisí navržena nová koncepce institutu odvolání.  
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Jako již obvykle však největší otázkou zůstává, jak se k návrhu zákona připraveného 

rekodifikační komisí postaví zákonodárce, přičemž velmi důležité bude, aby samotný 

návrh doznal co nejméně pozměňovacích návrhů. 

V souvislosti se vším výše uvedeným mám za to, že tato diplomová práce 

naplnila cíle vytyčené v jejím úvodu a případným čtenářům byl dostatečně objasněn 

institut odvolání v trestním řízení v jeho teoretické i praktické rovině. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

OČTŘ     orgány činné v trestním řízení 

ESLP      Evropský soud pro lidská práva 

OSPOD    Orgán sociálněprávní ochrany dětí 

 

Mezinárodní smlouvy: 

MPOPP    Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Úmluva    Úmluva na ochranu lidských práv a svobod  

 

Zákony: 

Ústava ČR    ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

LZPS   usnesení předsednictva  České národní rady  č. 2/1993 Sb.,  

o vyhlášení Listiny  základních práv a svobod  jako součásti 

ústavního pořádku ČR 

TŘ      zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ      zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ZVSM  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní 

činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých 

zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 

TOPO   zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob  

a řízení proti nim 

ZoÚS  zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

ZMJS   zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci  

ve věcech trestních 

OZ    zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OSŘ    zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 



  91 

SŘ    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Trestný poriadok  zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok 
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ODVOLÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

ABSTRAKT 

Cílem předkládané diplomové práce je zanalyzovat právní úpravu odvolaní 

v trestním řízení a obecně problematiku tohoto řádného opravného prostředku. Autor si 

dává za úkol podat čtenáři informaci o historické genezi institutu odvolání od ranného 

feudalismu  až do přijetí současného trestního řádu s přihlédnutím k nejvýznamnějším 

novelám tohoto zákona. Zasadit vnitrostátní úpravu do kontextu mezinárodního práva 

a zakotvení práva na odvolání v trestním řízení v mezinárodních smlouvách.  

Vyložit odvolání jakožto  řádného opravného prostředku z teoretického pohledu,  

tedy opravný prostředek charakterizovat, porovnat s ostatními opravnými prostředky 

v trestním řádu a přiblížit základní a specifické principy, které na právní úpravu 

odvolání dopadají. 

Ve stěžejní kapitole je kriticky rozebrána recentní úprava odvolání v trestním 

řádu. Autor se postupně zabývá přípustností a účinky odvolání, všemi osobami,  

jež jsou oprávněné k podání odvolání, lhůtou,  místem  a způsobem  jeho podání 

s uvedením praktických příkladů, vzdáním se práva na odvolání a zpětvzetím odvolání, 

obsahovými náležitostmi odvolání a možnými úskalími v praxi, činností soudu prvního 

stupně po podání odvolání a v neposlední řadě řízením u odvolacího soudu a zákonnými 

mantinely jeho rozhodování, a to vše s kritickými názory autora, odborníků 

trestněprávní teorie a příslušné judikatury českých a nadnárodních soudů. 

V rámci právní komparatistiky byla naše právní úprava srovnána se slovenskou 

právní úpravou po její rekodifikaci v roce 2005. Na závěr diplomové práce je recentní 

právní úprava z pohledu autora zhodnocena, je zde nastíněno několik myšlenek 

o největších úskalích právní úpravy z pohledu praxe včetně předestření návrhů de lege 

ferenda, jimiž by mohly být problematické pasáže potlačeny,  ba  dokonce  odstraněny 

v připravované rekodifikaci trestního práva procesního. 

Klíčová slova: odvolání, trestní proces, opravný prostředek 
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APPELS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

ABSTRACT 

The goal of  this Diploma thesis  is  to analyse  the  legal  regulation of appeals  in 

criminal proceedings and the issue of this regular remedial measure in general. Author´s 

goal  is  to present  readers with  the historical  genesis of  the  institution of  appeal  since 

early feudalism until the adoption of current Criminal Procedure Code, considering the 

most  important amendments of  this  law, and  to put  the  intrastate  legal  regulation  into 

the  context  of  international  law  and  embedment  of  the  right  of  appeal  in  criminal 

proceedings in international treatises. The author also aims to explain appeal as regular 

remedial  measure  together  with  other  remedial  measures  in  Criminal  Procedure  Code 

and to introduce basic and specific principles, that impact the legal regulation. 

In the main chapter the recent regulation of appeals in Criminal Procedure Code 

is critically analysed. The author further deals with the admissibility and effects of the 

appeal, by all parties  that are  legitimate  to appeal,  the  time  limit, place and means of 

filling it, while listing practical examples of abnegation of the right to appeal to a higher 

court  and  withdrawal  of  the  appeal,  content  requirements  and  possible  problems  in 

practice,  the  operation  of  the  court of first instance after  appealing,  and  also  the 

proceedings  of  the  appellate  court  and  legal  boundaries  of  its  decision  –  all  of  it 

commented from the critical point of view of the author, experts of criminal law theory 

and respective judicature of Czech and supranational courts. 

In  the  frame  of  comparative  jurisprudence  our  legislation  was  compared  with 

Slovak  legislation  after  its  recodification  in  2005.  At  the  end  of  the  thesis  the  recent 

legal regulation is assessed from the point of view of the author, several commentaries 

about the gravest practical difficulties of this regulation including ideas de lege ferenda 

are presented – drafts that might eliminate or erase the problematic parts in the expected 

recodification of criminal procedure. 

Key words: appeals, criminal trial, remedial measure 


