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RESUMÉ 
 

Das Ziel  dieser Rigorosarbeit  ist ausführlich das 

Rechtsinstitut der Tilgung der Verurteilungen zu zerlegen. Die 

Arbeit befasst sich vor allem mit der rechtl ichen Ausgestaltung 

dieses Instituts in den tschechischen Gesetzen (Strafgesetz,  

Strafprozessordnung und Jugendgerichtsgesetz), weiter mit den 

Gerichtsentscheidungen über die Beantragung der Verurteilten und 

über die Streitfragen vorkommenden mit dem Bezug auf die 

Straftilgung. Diese Arbeit  umfasst  weiter eine Abhandlung über den 

Strafregister und die gerechtliche Rehabilitation nach dem Gesetz 

Nr. 119/1990 Slg. 

Man unterscheidet  drei Formen der Tilgung der 

Verurteilungen – Tilgung auf Grund des Rechtsspruchs, Tilgung 

kraft des Gesetzes und Tilgung als die Entscheidung des Präsidenten 

der Republik.  

Nach der Straftilgung kann man den Verurteilten wieder als 

unbestraft  bezeichnen. 

Die Eintragungen über Verurteilungen zu den bestimmten 

Strafen werden bei  der Tilgung kraft Gesetzes sofort  nach seinem 

Vollzug getilgt.  

Die Tilgung gerechtlicher Verurteilungen auf Grund des 

Rechtsspruchs tritt  mit dem Ablauf von der Tilgungsfrist ein. Neben 

der Fristablaufbedingung ist für die Straft ilgung wichtig auch die 

Erfüllung weiterer Bedingungen – die Beantragung auf die 

Straftilgung und die Führung eines unbescholtenen Lebens. Die 

Tilgungsfrist beginnt nach dem Strafvollzug, Straferlass oder nach 

Strafverjährung. Einzelne Fristen sind je nach der auferlegten Strafe 

zu unterscheiden. Die Länge der Tilgungsfrist in der Tschechischen 

Republik ist von einem Jahr bis zehn Jahre, bei Verurteilungen zu 

Freiheitsentzugstrafe von mehr als fünf Jahre. 

Der Strafregister ist  die Organisationseinheit des Staates, der 

die Evidenz des Strafregisters führt .  Man unterscheidet zwei 

Dokumenten - der Auszug aus dem Strafregister und die Abschrift 

aus dem Strafregister. Die Abschrift dient nur für die Bedürfnisse 

des Strafverfahrens.  Der Auszug aus dem Strafregister dient vor 

allem dem betroffenen Bürger bei dem Bewerbungsantrag. Nach der 
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Straftilgung stehen die entsprechenden Informationen über die 

getilgten Verurteilungen nicht mehr in dem Auszug zur Verfügung. 

Diese Arbeit vergleicht auch die rechtliche Ausgestaltung der 

Straftilgung in der Tschechischen Republik mit der rechtlichen 

Ausgestaltung dieses Instituts in Deutschland, Österreich, Polen, 

Russland, Frankreich und in der Slowakei. 

Zum Schluss der Arbeit schlägt die Autorin zwei mögliche 

Änderungen des Insti tuts der Tilgung von den Verurteilungen vor: 

 

 A) Über die Straft ilgung sollten nach wie vor die Gerichten 

entscheiden, aber al le Strafen mit Ausnahme von der Freiheitsstrafe 

würden kraft Gesetzes getilgt werden und zugleich sollten die 

Bedingungen für die Tilgung um die Pfl ichten geti lgt werden, die 

Schaden und die Verfahrenskosten zu ersetzen.  

B) Zweite mögliche Änderung ist zu bestimmen, dass alle 

Strafen sollten kraft  Gesetzes getilgt werden und die Straft ilgung 

sollte auf solcher Weise  weiter in die Kompetenz des Strafregisters 

sein. 
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I. Úvod 

 Za každý spáchaný trestný čin by měl jeho pachatel dostat 

náležitý trest. Funkcí trestu není ovšem jen potrestat pachatele a 

ochránit společnost před jeho samým, tj .  před tím, aby nespáchal 

nový trestný čin.  Při potrestání  pachatele je nutno brát  zřetel též 

na výchovný charakter trestu.  Vedle povinnosti  pachatele strpět  

uložený trest, má odsouzení též další následky, mimo jiné možnost 

či povinnost soudu a jiných orgánů přihlížet k předchozím 

odsouzením v následných trestních stíháních či při posuzování 

různých žádostí odsouzeného, což vyplývá zejména ze skutečnosti,  

že odsouzení toho kterého pachatele jsou evidovány v Rejstříku 

trestů. Možnosti či povinnosti přihlížet předchozím odsouzením se 

zabrání jejich zahlazením. 

  

Důvodem, proč jsem si vybrala za téma rigorózní práce zahlazení 

odsouzení, je zejména ta skutečnost , že jsem v rámci své praxe 

justiční čekatelky na okresním soudě objevila několik nejasností  

vyvstávajících při aplikaci tohoto institutu.  Na určité problémy 

přitom nedávala odpověď ani běžně dostupná literatura tj .  komentáře 

k trestnímu zákonu a trestnímu řádu. 

Literatury zabývající se problematikou zahlazení odsouzení je 

velmi málo.  Komplexně se tímto institutem zabývá pouze publikace 

sepsaná JUDr. Bohumilem Repíkem, Csc. nazvaná Zahladenie 

odsúdenia (rehabili tácia) z hĺadiska krimológie a z hĺadiska 

porovnávacieho. Tato je ovšem již z  roku 1981. Pomineme-li vydané 

komentáře k trestnímu zákonu, k trestnímu řádu či k zákonu 

o soudnictví ve věcech mládeže, k problematice zahlazení odsouzení 

a jím příbuzným institutům bylo napsáno za posledních deset let asi  

10 odborných článků, přičemž některé z nich jsou pouhými 

deklaracemi stávající  úpravy, aniž by přinášely nové podněty.   

I z důvodu nedostatku komplexnosti zpracování problematiky 

zahlazení odsouzení jsem si vybrala toto téma jako téma rigorózní 

práce.       

 Cílem této práce je tak především podrobně analyzovat institut 

zahlazení odsouzení a to dle různých výkladů, mimo jiné výkladu 

jazykového, systematického, historického či komparativního. Práce 

se tak předně zabývá zakotvením této instituce v právním řádu 

České republiky, jej í použití v praxi a problémy, které ve vztahu 
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k zahlazení odsouzení vyvstávají. Práce se dále zaobírá též dalšími 

instituty trestního práva, které jsou zahlazení odsouzení blízké, a to 

problematice Rejstříku trestů a soudní rehabilitací provedenou na 

základě zákona č. 119/1990 Sb. 

  Teoretická část této práce klade zejména důraz na úpravu 

zahlazení odsouzení v trestním zákoně, v trestním řádu i zvláštní  

úpravě zahlazení odsouzení pro mladistvé obsažené v zákoně 

č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Pozornost je 

samozřejmě věnována všem třem formám zahlazení odsouzení, tedy 

zahlazení odsouzení výrokem soudu, zahlazení odsouzení ze zákona 

a rehabilitaci,  jedné z forem milosti udílené prezidentem republiky.  

 Vedle teoretické stránky věci se tato práce zabývá i praktickou 

stránkou věci,  tj .  konkrétním průběhem samotného řízení 

o zahlazení odsouzení na okresních soudech, s důrazem na praxi 

zavedenou na Okresním soudu v Teplicích. 

V rámci ucelenosti výkladu se práce zabývá též zahraničními 

úpravami zahlazení odsouzení se zaměřením na právní řády 

Slovenska, Německa, Rakouska, Ruska, Polska a Francie a 

porovnání jejich právních úprav s úpravou zahlazení odsouzení 

v České republice. 

Závěrečná kapitola shrnuje problematiku zahlazení odsouzení a 

dává určitá doporučení ve vztahu k možné budoucí úpravě zahlazení 

odsouzení. 
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II. Zahlazení odsouzení 

1. Pojem zahlazení odsouzení  

Insti tut zahlazení odsouzení je v mnohých jazycích, resp. státech, 

znám spíše pod pojmem rehabilitace. Tento pojem zahrnuje jak 

zahlazení odsouzení ze zákona, tak zahlazení odsouzení výrokem 

soudu i milost  udělovanou prezidentem. V České republice se však 

pojem rehabilitace pro zahlazení odsouzení, tak jak jej předpokládá 

trestní  zákon a řád, nepoužívá.  

Výraz rehabili tace dle Ottova naučného slovníku se užívá 

ve dvojím smysle,  jednak jako rehabilitace léčební a jednak 

ve smyslu právním, kdy přestavuje opatření, jež má za účel  

odsouzené osobě, osvědčivší svou lítost a chovající se bezvadně, 

vrátit  čestné společenské postavení dřívější . Všechny důsledky 

odsouzení se tu rehabilitací  promíjejí .    

V právu se rehabili tací rozumí jednak právo prezidenta republiky 

udělené mu Ústavou, které jej  opravňuje zahlazovat odsouzení.  

Druhou rovinu představuje rehabilitace soudní, jež, jak už 

název napovídá, provádějí soudy. Na rozdíl od rehabilitace, jakožto 

milosti  prezidenta republiky, účelem rehabili tace soudní je zejména 

odstranění křivd, které byly lidem způsobeny nezákonnými 

odsouzeními v určité době. Cílem rehabilitace je pak poskytnout 

těmto lidem morální zadostiučinění a v návaznosti  na to 

i přiměřenou hmotnou náhradu za utrpěné škody.  

Insti tut zahlazení odsouzení není ovšem upraven jen v trestním 

právu, jistou alternativu zahlazení upravují i  další  zákony např.  

zákon č. 6/2002 Sb.,  o soudech a soudcích, zákon č. 218/2002 Sb.,  

služební zákon či  zákon č. 120/2001 Sb.,  exekuční řád, které hovoří  

o zahlazení kárného opatření či postihu.  

Vrátíme-li se nyní k trestnímu právu, je toto odvětví práva 

založeno na určité existenci trestněprávního poměru mezi 

pachatelem a státem, jež  vzniká samotným spácháním trestu.  

Při vyhlášení odsuzujícího rozhodnutí je tento poměr potvrzen, 

končí však de-facto až vykonáním trestu. Vedle tohoto základního 
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poměru existují i  další právní poměry,  které po vykonání trestů 

přetrvávají a které jsou podstatné ve vztahu k zahlazení odsouzení.  

Odsuzující rozhodnutí má totiž ve vztahu k pachateli řadu 

závažných důsledků. Tím nejdůležitějším je samozřejmě strpět 

výkon trestu,  případně tento trest vykonat. Vedle tohoto důsledku je 

ale podstatným následkem odsouzení i  skutečnost , že k předchozím 

odsouzením se přihlíží i  v následujících trestních řízení, která proti  

danému pachateli jsou vedena. Ostatně předchozí odsouzení jsou též 

dle § 34 písm. l) trestního zákona považována za přitěžující  

okolnost , případně jsou některá i  zákonným znakem skutkové 

podstaty,  např.  v případě trestného činu krádeže podle § 247 odst.  1 

písm. e) trestního zákona. Protože odsouzení se objevují  ve výpisech 

z evidence Rejstříku trestů, které odsouzený povětšinou předkládá 

při žádosti o zaměstnání, jsou odsuzující rozhodnutí často pro 

pachatele velmi stigmatizující a ve svém důsledku snižují jeho 

společenské postavení.  

„K eliminaci negativních důsledků odsouzení pro osobu 

odsouzeného slouží právní institut zahlazení odsouzení. Jeho úkolem 

je zamezit neúměrné stigmatizaci osoby v delší době po výkonu 

uloženého trestu, a to jak pro případná další trestní řízení, tak i pro 

běžný občanský život.“1 

Ve svém důsledku zahlazení odsouzení navrací odsouzenému 

pachateli čest , prestiž a ztracený společenský status. „To je věc 

jednak pachatele, který si musí svým chováním znovu vydobýt 

důvěru spoluobčanů a ztracenou společenskou pozici,  jednak 

výchovu občanů k tolerantnějšímu postoji k odsouzeným, kteří si  

odpykali své tresty a  snaží se žít řádným způsobem.“2  

Shrneme-li výše uvedené nazírání na zahlazení odsouzení,  

můžeme tento institut definovat jako ustanovení, jehož cílem je 

navrátit  odsouzeného do právní situace, kterou ztratil  v důsledku 

pravomocného odsouzení. Zahlazení odsouzení je tak důvodem 

                                                 
1  Vaněček, P., Nad důsledky zahlazení odsouzení v soudní praxi, Trestní právo 3/2006, str. 6 
2  Repík, B., Zahladenie odsúdenia (rehabilitácia) z hĺadiska krimológie a z hĺadiska porovnávacieho, Výzkumný ústav 
kriminologický, Praha 1981, s. 13 
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zániku právních poměrů, které vznikají na základě zákona 

při odsouzení za trestné činy. Jeho hlavním účelem je tak ulehčit  

sociální reintegraci  pachatele. 

 

2. Bezúhonnost 

Jak již bylo výše uvedeno, „účelem insti tuce zahlazení odsouzení 

je umožnit  pachateli,  aby při splnění určitých podmínek byly 

odstraněny nepříznivé důsledky jeho odsouzení, které přetrvávají  

i  po výkonu trestu a které by mu mohly ztěžovat uplatnění v dalším 

životě.“3 

Vykonáním trestu pro pachatele nekončí difamující účinek 

samotného odsouzení. V současné době je tzv. soudní bezúhonnost 

v životě člověka velmi důležitá, neboť jde o jednu z podmínek pro 

výkon mnoha různých druhů povolání či k udělení oprávnění,  

povolení nebo l icencí. Bezúhonnost není ovšem jen podmínkou 

k přijetí do veřejných funkcí či k výkonu různých kvalifikovaných 

činností , v současné době už téměř každý zaměstnavatel požaduje 

předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů.   

Ačkoliv mnoho zákonů hovoří  o bezúhonnosti jako o podmínce 

pro možnost výkonu určitého povolání či  jiné činnosti  anebo 

k udělení různých oprávnění, pokaždé je bezúhonný člověk 

specifikován j inak.  

Jsou zákony, které stanoví, že danou funkci může vykonávat jen 

člověk bezúhonný, aniž by ale tuto bezúhonnost blíže specifikovaly.  

Například jen zcela bezúhonný člověk může vykonávat funkci 

soudce (čl. 84 odst . 3 Ústavy České republiky, § 60 odst . 1, 2 

zákona č. 6/2002 Sb.), státního zástupce (§ 17 odst. 1, odst. 4 

zákona č. 283/1993 Sb.), probačního úředníka či asistenta (§ 6 

zákona č. 257/2000 Sb.), advokáta (§5 zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii)  či člena bankovní rady (zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB). 

„Ztrátu bezúhonnosti v těchto případech lze dovozovat jen nepřímo 

z toho, že důvodem k odvolání z funkce, k zániku funkce nebo 

                                                 
3
  Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákona. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, xviii, 530 s. 
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zániku oprávnění k výkonu určité činnosti (resp.  k vyškrtnutí ze 

seznamu osob oprávněný k jejímu výkonu) je mimo jiné 

i pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný 

čin spáchaný v souvislosti  s výkonem příslušné funkce či  činnosti.“4 

Další skupina zákonů stanoví bezúhonnost tak, že vypočítává,  ať 

už negativně či pozitivně, kdo se za bezúhonného člověka 

nepovažuje resp.  považuje.  

Například živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. v ustanovení 

§ 6 uvádí, že za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje 

ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 

úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, 

a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně 

jednoho roku, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se 

nevztahuje ustanovení písmene a), jest liže byl tento trestný čin 

spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako 

by nebyl odsouzen.  

Jiné předpisy stanoví, že bezúhonným není ten, kdo byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin či  pro trestný čin 

nedbalostního charakteru, jenž byl spáchán v souvislosti 

s předmětem daného podnikání nebo povolání – například zákon 

č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců 

České republiky. Některé předpisy se o bezúhonnosti nezmiňují,  

pouze stanoví,  že osoba vykonávající  danou činnost  nesmí být 

pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin (zákon č. 524/1992 

Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky či  zákon 

č. 154/1994 Sb.,  o Bezpečnostní informační službě).  

Ve všech výše uvedených předpisech a jím obdobných platí,  

že bezúhonným je i ten člověk, jenž se sice dopustil úmyslného či  

nedbalostního trestného činu, avšak jeho odsouzení byla zahlazena.  

Výjimečným ve vztahu k institutu bezúhonnosti je zákon 

č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Tento v § 22 

vypočítává trestné činy, pro které když je osoba uznána vinnou, není 

                                                 
4
  Púry, F., Zamyšlení nad bezúhonností, zahlazením odsouzení, rovností a nad výkladem zákona vůbec; Právní 

rozhledy číslo 3/1999, str. 114 
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již bezúhonná. Daný předpis přitom při posuzování bezúhonnosti  

žadatele o zbrojní průkaz nepřihlíží k tomu, zda odsouzení pro 

vypočtené trestné činy byla zahlazena podle zvláštního právního 

předpisu. Z tohoto důvodu se vyžaduje opis z evidence Rejstříku 

trestů. Obdobně je takto bezúhonnost upravena i v zákoně 

č. 361/2003 Sb.,  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů.5 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonodárce striktně rozeznává 

formy bezúhonnosti  ve vztahu k různým funkcím, povoláním či  

ve vztahu k získání různých oprávnění. Tato skutečnost je 

jednoznačně pozitivní, neboť při posuzování trestní minulosti 

v případě udílení  živnostenského oprávnění jistě netřeba být tak 

přísní, jak by tomu mělo být v případě možnosti získání zbrojního 

průkazu. Otázkou ovšem zůstává, zda je vhodné používat jednotný 

pojem pro všechny formy bezúhonnosti . Domnívám se, že jednotné 

pojmosloví je mnohdy zavádějící, když pro každý zákon, jež tento 

pojem používá,  platí jiný obsah tzv. bezúhonnosti . 

 

3. Systematika zahlazení odsouzení  

Český právní řád rozeznává tři formy zahlazení odsouzení, 

zahlazení odsouzení výrokem soudu, zahlazení odsouzení ze zákona 

a rehabilitaci jako formu milosti udílenou prezidentem republiky,  

a dále jeden institut  zahlazení velmi blízký – soudní rehabilitaci.  

Oprávnění prezidenta republiky zahlazovat odsouzení vyplývá 

z Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. 

Soudní rehabili tace bývá upravována v samostatných zákonech, 

odlišných od trestního zákona. Posledním zákonem upravujícím 

soudní rehabilitace byl zákon č. 119/1990 Sb. 

Zahlazení odsouzení trestní  zákon zařazuje do hlavy páté nazvané 

zánik trestnosti a trestu, de–facto se ale část pátá věnuje pouze 

zahlazení odsouzení výrokem soudu. Zahlazení odsouzení ze zákona 

je totiž upraveno samostatně u jednotlivých trestů.   

                                                 
5
  viz blíže § 14 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů 
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Systematika zahlazení odsouzení uplatněná v trestním zákoně 

není příliš vhodná, neboť zahlazení odsouzení pojmově nepatří mezi 

instituty upravené v této části zákona. Zahlazení odsouzení 

nezpůsobuje zánik trestu a samozřejmě ani zánik trestnosti.  Hlava 

pátá trestního zákona označená jako zánik trestnosti  a trestu by tak 

měla upravovat pouze instituty jako jsou zánik nebezpečnosti činu 

pro společnost, promlčení trestního stíhání,  účinná lítost  

či promlčení výkonu trestu. 

 

4. Historie úpravy zahlazení odsouzení v českém   

právu 

Insti tut zahlazení odsouzení, i  když různě nazývaný, je v českém 

právním řádu upraven již po velmi dlouhou dobu. Určité náznaky 

tohoto institutu lze vypozorovat již v době, kdy české země patřily 

do rakouského císařství. Konkrétně zákon č. 117/1852 ř.z.,  trestní  

zákon o zločinech, přečinech a přestupcích se v hlavě dvacáté sedmé 

nazvané „O pomíjení zločinů a trestů“ zmiňuje o tom, že „když 

zločinec trest na něho uvalený přestál , má se pokládati zločin 

za shlazený.“ Odsouzený tak po vykonání trestu nabývá opět 

všechna občanská práva, ovšem jen v případě, že jejich ztráta 

nevyplývá z následků odsouzení jako takového, tj .  odsouzený např. 

již nenabude před odsouzením jemu udělené řády, čestné odznaky, 

veřejné tituly,  akademické hodnosti , nemůže se vrátit  do veřejného 

úřadu či nabýt opětovně způsobilost k soudnictví, advokacii 

a notářství.  Osobě, jenž vykoná trest a vede počestný život, nemůže 

být dle zákona vytýkáno to, co již  minulo.  

Výše citované ustanovení trestního zákona podrobně upravuje 

zákon č. 108/1918 ř.z.,  o odčinění odsouzení, jež byl později  

přebrán do československého právního řádu. Tento zákon zavedený 

až na sklonku existence rakousko- uherské monarchie je prvním 

zákonem přijatým v českých zemích, který se problematice 

zahlazení odsouzení věnuje.  Je vystavěn obdobně jako současná 

úprava zahlazení odsouzení. Odsouzený, který byl dříve soudně 
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bezúhonným, se může po odpykání trestu stát  opět bezúhonným, 

jestliže napravil podle svých sil škodu činem způsobenou, přičemž 

za podmínky, že nebyl po určitou dobu opětovně odsouzen. Podle 

zákona „nepřekáží odčinění však dřívější nebo pozdější odsouzení 

pro přečin nebo přestupek, je-li  čin trestný, jemu za základ sloužící , 

podle okolností nepatrný a nezakládá-li se na bezectném smýšlení“6.  

Zákon ovšem možnost  odčinění odsouzení vylučoval, jestliže 

odsouzenému byl uložen přísnější jak jednoroční „trest na svobodě“, 

pokud tedy nešlo o odsouzení za zločiny politické,  v zákoně 

taxativně vypočtené. Lhůta, po kterou odsouzený musel vést  řádný 

život, resp. nesměl být odsouzen, činila pět roků, deset roků či 

patnáct roků podle druhu a výměry uloženého trestu, přičemž začala 

plynout,  jakmile byl trest  vykonán nebo milostí  prominut.  Odčinění 

odsouzení bylo zaznamenáno na trestním lístku trestního rejstříku 

úřadu a uchováno v záznamech správních úřadů. Stejně jako dnes 

bylo řízení o odčinění odsouzení zahajováno na návrh odsouzeného. 

O jeho žádosti rozhodoval sborový soud, který rozhodoval již  

v I.  stolici.  Důležitou roli  v daném řízení měl státní zástupce, který 

prováděl ohledně osoby odsouzené šetření, avšak „bez všeliké 

nápadnosti a pokud možno šetře cti odsouzeného“7.  Soud rozhodoval 

v neveřejném sezení usnesením poté,  co vyslechl státního zástupce.   

Za 1. republiky byl v platnosti samostatný zákon upravující   

podmíněné odsouzení a podmíněné propuštění (č. 562/1919 Sb.).  

Obdobě jako dnes i  tehdy platilo, že pokud se odsouzený osvědčil 

ve zkušební době, slovy zákona „pokládá se za to, že nebyl 

odsouzen“.  

Zákon č. 108/1918 Sb. byl zrušen a nahrazen novým zákonem 

č. 111/1928 Sb.,  o zahlazení odsouzení,  který z předchozího zákona 

vycházel.  Zákon měl zvláštní úpravu zahlazení odsouzení pro 

mladistvé resp. pro ty, jež trestný čin spáchali do dvaceti roků věku. 

Řízení o zahlazení odsouzení bylo stejně jako dnes návrhovým 

řízením, přičemž návrh mohl podat odsouzený, jeho manžel,  

                                                 
6  ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 108/1918 ř.z., o odčinění odsouzení 
7  ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 108/1918 ř.z., o odčinění odsouzení 
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zákonný zástupce, příbuzní v přímé řadě a státní zástupce (vojenský 

prokurátor).  Soud zahlazení odsouzení povolil,  jestliže uložený trest  

nebyl přísnější než trest odnětí svobody jednoho roku, odsouzený 

napravil škodu a ve zkušební době nebyl  znovu odsouzen. Zkušební 

doba byla stanovena v rozpětí od pěti let do 15 roků. Výše 

stanoveného trestu přitom nebyla rozhodná, jestliže se jednalo 

o trestný čin, za který byl uložen trest  státního vězení, resp. byl  

odsouzen pro trestné činy spáchané výlučně z politické pohnutky a 

za některé vojenské trestné činy. Byl-li pachatel odsouzen více než 

jednou, soud povolil  zahlazení všech odsouzení zároveň jen tehdy, 

když tu byly podmínky pro zahlazení každého jednotlivého z nich.  

V rejstříku trestů se po uplynutí 15 let od vykonání trestu též 

nevykazovaly tresty na svobodě, jež nepřevyšovaly jeden rok, 

nedošlo-li tedy k zahlazení odsouzení na návrh pachatele. Zahlazení 

odsouzení bylo, stejně jako podle předchozího zákona, vyloučeno 

u pachatelů těžších trestných činů a recidivistů. „Rehabilitace těchto 

osob byla možná jen cestou milosti.  To však byla pro pracující  

neschůdná cesta.“8 

Bez ohledu na výši trestu se zahlazovala odsouzení pro trestné 

činy spáchané mladistvými, a to po zkrácené zkušební lhůtě.   

O zahlazení odsouzení rozhodoval soud složený ze tří soudců 

usnesením. Vyšla-li najevo po rozhodnutí soudu taková odsouzení, 

pro která by nedošlo k povolení zahlazení, soud zrušil na návrh 

státního zástupce usnesení o zahlazení odsouzení.  Zahlazením 

odsouzení se odsouzený stal opětovně bezúhonným a jeho odsouzení 

se neobjevovala ve výpisu z rejstříku trestů.  

Zákon č. 111/1928 Sb. upravoval i  institut  promlčení zápisu 

v trestním rejstříku, který se uplatňoval v případě, že pachatel byl 

odsouzen jen jedenkrát pro trest nepřevyšující trest odnětí svobody 

v trvání jednoho roku. Promlčení nastalo po 15 letech od zániku 

trestu. Mělo ovšem jen účinek na rejstřík trestů. 

                                                 
8  Repík, B., Zahladenie odsúdenia (rehabilitácia) z hĺadiska krimológie a z hĺadiska porovnávacieho, Výzkumný ústav 
kriminologický, Praha 1981, s. 42 
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Zákon č. 111/1928 Sb. nahradilo,  v době Protektorátu Čechy 

a Morava, vládní nařízení č. 379/1942 Sb., o omezeném podávání 

zpráv z rejstříku trestů a o zahlazení záznamů o trestech. Tento 

předpis se ale,  jak už je z názvu patrné, více než zahlazením 

odsouzení zabýval rejstříkem trestů,  resp. podáváním zpráv 

z rejstříků trestů. Zahlazení odsouzení bylo tak vystaveno na jiné 

konstrukci než doposud. „O odsouzeních, která jsou pojata 

do rejstříku trestů, se po uplynutí určité lhůty podávají zprávy již 

jen omezeně. Uplynula-li od doby, po které se mají zprávy podávati  

jen omezeně, další lhůta, záznam v rejstříku trestů se zahladí.“9 

Lhůta, po jejímž uplynutí se zprávy podávají omezeně činila pět 

roků, jestli  se to týkalo odsouzení zejména k peněžitému trestu či  

trestu odnětí  svobody v nejvyšší výměře tří  měsíců. V ostatních 

případech činila lhůta deset let . Pro zahlazení odsouzení muselo 

dojít k uplynutí další lhůty,  která začala plynout dnem, od kterého 

se zprávy podávaly j iž jen omezeně a činila dalších pět či deset let 

podle druhu trestu. Pro osoby, kterým nebylo v době spáchání činu 

osmnáct let,  byly lhůty zkráceny – pětiletá na tři  roky a desetiletá 

na šest roků. Dle nařízení „záznam, který se má v rejstříku trestů 

zahladiti ,  se z rejstříku trestů odstraní a zničí.“ Poté, co se zprávy 

z rejstříku trestů podávaly jen omezeně, směly být oznamovány jen 

v nařízení taxativně vypočtenému počtu subjektů např. říšskému 

protektorovi, německým úřadům, soudům, státním zastupitelstvím, 

policii a na výslovnou žádost  nejvyšším úřadům a správním úřadům.  

Ač byl zákon č.  111/1928 Sb. zrušen vládním nařízením, 

na základě dekretu prezidenta republiky nabyl opětovně platnosti . 

Natrvalo tak byl zrušen až trestním zákonem č. 86/1950 Sb. Tímto 

zákonem současně došlo k velké reformě zahlazení odsouzení 

na území České republiky.  

„Základní črty reformy spočívají v tom, že zahladitelnými 

(zpravidla výrokem soudu) jsou zásadně všechna odsouzení 

                                                 
9  ustanovení § 1 odst. 1, odst. 2 vládního nařízení č. 379/1942 Sb., o omezeném podávání zpráv z rejstříku trestů a 
o zahlazení záznamů o trestech 
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s výjimkou odsouzení k trestu smrti a na doživotí  a že se podstatně 

zkracují lhůty potřebné pro zahlazení odsouzení.“10 

Pro zahlazení odsouzení podle trestního zákona č. 86/1950 Sb. 

bylo zapotřebí, aby odsouzený vedl po výkonu nebo prominutí trestu 

nebo po promlčení jeho výkonu řádný život pracujícího člověka 

nepřetržitě po určitou dobu. Tato doba se již nijak nelišila 

od současné úpravy zahlazení odsouzení,  tj .  činila deset  let, jestliže 

se jednalo o trest odnětí svobody převyšující pět roků, pět let,  

jestliže byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 

delšímu jak jeden rok a tři roky, šlo-li o odsouzení k trestu odnětí 

svobody nepřevyšující jeden rok. Ze zákona se zahlazovaly upuštění 

od potrestání mladistvého, odsouzení k trestu nápravného opatření 

a podmíněné odsouzení. Zvláštní úprava byla pro odsouzené, kteří  

trestný čin spáchali  ve věku do dvaceti  let , v takovém případě se 

lhůty pro zahlazení odsouzení zkracovaly na polovinu. Podle § 68 

citovaného zákona, jest liže bylo odsouzení zahlazeno, hledí se 

na pachatele, jako by nebyl odsouzen a zbytek neodpykaného trestu 

zákazu činnosti a zákazu pobytu se nevykoná. Skutečnost vymezená 

v druhé části věty tohoto ustanovení se dnes již neuplatní ,  neboť 

tresty zákazu činnosti a pobytu jsou samostatné tresty,  jejichž výkon 

probíhá samostatně, bez ohledu na to, zda spolu s nimi uložený trest  

odnětí svobody byl j iž vykonán. Ze zákona č. 111/1928 Sb. převzal 

trestní  zákon toliko úpravu si tuace,  když soud rozhodl o zahlazení 

odsouzení, ač k tomu nebyly podmínky. Vyšly-li tedy do jednoho 

roku od zahlazení odsouzení najevo takové skutečnosti, že 

odsouzení zahlazeno být nemělo, soud dané rozhodnutí mohl zrušit.   

O zahlazení odsouzení podle trestního řádu č.  87/1950 Sb. mohl 

soud rozhodnout jen na návrh prokurátora,  odsouzeného či 

příbuzných odsouzeného v pokolení přímém, jeho osvojitele, 

osvojence nebo manžela. O zahlazení přitom rozhodoval buď okresní 

soud, v jehož obvodu měl odsouzený v době podání žádosti bydliště 

                                                 
10  Repík, B., Zahladenie odsúdenia (rehabilitácia) z hĺadiska krimológie a z hĺadiska porovnávacieho, Výzkumný ústav 
kriminologický, Praha 1981, s. 43 
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nebo nižší vojenský soud, jestliže odsouzený byl příslušníkem 

ozbrojeného sboru z povolání v činné službě. Proti rozhodnutí 

o zahlazení odsouzení byla stejně jako dnes přípustná stížnost, jež 

měla odkladný účinek. Ze zákona se zahlazovaly jen upuštění 

od potrestání mladistvých pachatelů,  odsouzení k nápravnému 

opatření a podmíněné odsouzení.  

Trestní zákon a trestní řád z roku 1950 nahradil dodnes platící 

trestní  zákon č.  140/1961 Sb. a trestní řád č. 141/1961 Sb. 

Současná úprava institutu zahlazení odsouzení zakotvená 

v trestním zákoně platí v téměř nezměněné podobě až 

do současnosti. K jemným změnám přesto došlo. Novela zákona 

č. 175/1990 Sb. vypustila z trestního zákona slovní spojení poplatné 

tehdejší komunistické ideologii a napříště už tak odsouzený proto, 

aby jeho odsouzení byla zahlazena, nemusí žít řádný život 

„pracujícího člověka“. Oproti původním čtyřem různým dobám pro 

zahlazení odsouzení zůstaly od 1.1.1992 tyto pouze tři .  Jednoroční 

lhůta vztahující  se k odsouzení k peněžitému trestu nebo 

k propadnutí  věci  byla zrušena. Dosud poslední novela týkající se 

zahlazení odsouzení provedená s účinností od 1.1.2002 zákonem 

č. 265/2001 Sb. zařadila do trestního zákona možnost zahladit trest  

vyhoštění. Změna se ovšem týká jen trestu vyhoštění uloženého 

na dobu neurčitou. 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., jehož účinnost nastává 

k 1.1.2010, žádné převratné změny do úpravy institutu zahlazení 

odsouzení nepřináší,  přesto v jeho textu nalezneme drobné odchylky 

od současné úpravy.  Asi největším přínosem trestního zákoníku je 

změna systematiky zákona ve vztahu k zahlazení. Institut zahlazení 

odsouzení tak j iž od 1.1.2010 nebude podřazován pod hlavu 

věnovanou zániku trestnosti a trestu, ale bude upraven v samostatné 

hlavě. Zvláštní hlava upravující zahlazení odsouzení však nebude 

ani v novém trestním zákoníku zahrnovat všechny formy zahlazení 

odsouzení, nýbrž pouze zahlazení odsouzení výrokem soudu. 

Zahlazení odsouzení ze zákona bude nadále upraveno v rámci 

jednotlivých trestů.  Další „drobnou“ změnou je ta skutečnost, že 
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bude nadále namísto tří lhůt rozlišováno pět lhůt pro zahlazení 

odsouzení v rozmezí od jednoho roku do patnácti let.  Další  změny 

v úpravě tohoto insti tutu vyplývají ze zavedení dvou nových trestů - 

trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní  

a jiné společenské akce, jejichž zakotvení samozřejmě vyžaduje i  

novou úpravu zahlazení těchto trestů. Trestní zákoník zavádí též 

přísnější podmínky pro odsouzené, kterým bylo současně uloženo 

ochranné opatření. Jejich odsouzení tak budou moci být zahlazena 

teprve tehdy, až uložené ochranné opatření vykonají, případně tyto 

budou jinak ukončeny, a to i za předpokladu, že lhůta stanovená pro 

zahlazení odsouzení již uplynula.    

 

Z výše uvedeného historického pohledu je zřejmé, že úprava 

zahlazení odsouzení na českém území prošla poměrně dlouhým 

vývojem. Největší změny v zahlazení odsouzení nastaly přijetím 

zákona č. 86/1950 Sb. Do této doby se možnost zahlazení odsouzení 

vztahovala jen pro velmi málo pachatelů. Od 1.1.1951 tak bylo 

možno zahladit již všechna odsouzení s výjimkou odsouzení k trestu 

smrti a trestu odnětí  svobody na doživotí a současně byly výrazně 

zkráceny lhůty potřebné pro zahlazení odsouzení. Toto lze 

jednoznačně hodnoti t jako velmi pozitivní. 

Pozitivně ocenit lze i poměr mezi uloženými tresty, které lze 

zahladit  ze zákona a které se zahlazují pouze výrokem soudu. 

Zatímco v první polovině dvacátého století pojem zahlazení 

odsouzení ze zákona prakticky neexistoval, od účinnosti trestního 

zákona č. 86/1950 Sb. se výčet trestů resp. odsouzení, která se 

zahlazovala ze zákona, rozšiřoval. Zpočátku to byla pouze 

podmíněná odsouzení či nápravné opatření, k těmto se posléze 

v roce 1962 přidaly tresty odnětí  svobody vykonané ve vojenském 

nápravném útvaru,  trest  zákazu činnosti a též se ze zákona 

zahlazovalo odsouzení při upuštění od potrestání . Od roku 1994 se 

zahlazovala ze zákona odsouzení k peněžitému trestu, i  když od 

roku 2002 toto platilo již pouze pro peněžité tresty uložené pro 

nedbalostní trestné činy. Dále trest propadnutí věci je od roku 1995 
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zahlazován přímo ze zákona dnem právní moci odsuzujícího 

rozhodnutí. Ve stejném trendu rozšiřování trestů, jež lze zahladit  ze 

zákona na úkor trestů zahladitelných jen výrokem soudu, již bohužel 

nepokračuje trestní zákoník č.  40/2009 Sb.,  účinný od 1.1.2010. 

Tento znovu zařazuje trest propadnutí věci nebo j iné majetkové 

hodnoty mezi tresty zahladitelné výrokem soudu a nově zavedené 

tresty – domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní 

a jiné společenské akce umožňuje zahladit rovněž pouze výrokem 

soudu.    

Negativně je dle mého názoru nutno hodnotit zmírnění podmínek, 

jejichž splnění je potřeba pro zahlazení odsouzení. Zatímco tak 

zákon č. 111/1928 Sb. mezi podmínky nutné k zahlazení odsouzení,  

vedle uplynutí zákonem stanovené doby a neodsouzením v dané 

době, zařazoval i  povinnost  odsouzeného napravit  škodu, trestní 

zákon č. 86/1950 Sb. již požadoval pouze vedení řádného života 

pracujícího člověka nepřetržitě po určitou dobu. Ve stejném trendu 

pokračoval i  současný trestní zákon, z něhož byla pouze v roce 1990 

vypuštěna formulka „pracujícího člověka“. Trestní zákoník 

č. 40/2009 Sb. ve stávající úpravě pokračuje.  

Domnívám se, že podmínka nahrazení škody, jež pachatel svým 

činem způsobil , by měla být do současné úpravy zahlazení 

odsouzení navrácena, neboť se jedná o podstatný prvek resocializace 

pachatele a je též vhodnou podmínku pro „udělení“ odměny výmazu 

odsouzení z evidence Rejstříku trestů, resp. z jeho výpisů. De lege 

ferenda by bylo vhodné podmínku náhrady škody zavést  nejen 

v případě formy zahlazení odsouzení výrokem soudu, jako tomu bylo 

v první polovině dvacátého století,  ale i v rámci zahlazení odsouzení 

ze zákona.  

 

5. Rehabilitace jako forma milosti udílená 

prezidentem republiky 

Oprávnění prezidenta republiky udělovat milost vyplývá z článku 

62 písm. g) a čl. 63 odst . 1 písm. j) Ústavy a toto právo můžeme 
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označit  jako zásah prezidenta republiky, jako hlavy státu,  do soudní 

moci. Rozlišujeme tři způsoby udílení  milosti prezidentem republiky 

– agraciace,  rehabil itace a abolice.  Milost může prezident udělit 

konkrétní osobě, tedy má podobu individuálního aktu, nebo ji  může 

udělit hromadně, v takovém případě se užívá pojem amnestie. 

Rozhodnutí prezidenta o amnestii  poté dopadá na neurčitý počet 

odsouzených osob, vymezený zpravidla podle druhu trestu, jeho 

výměry či podle povahy spáchaného trestného činu. Aby bylo 

rozhodnutí o amnestii platné, je zapotřebí kontrasignace předsedy 

vlády nebo pověřeného člena vlády. Až samotnou kontrasignací  

získávají  akty prezidenta platnost a nastupuje odpovědnost  orgánu 

odpovědného za kontrasignaci. 

Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii se od roku 1960 

zveřejňují ve Sbírce zákonů. Pro orgány činné v trestním řízení jsou 

závazná a dávají občanům vynuti telné právo na jejich realizaci .  

Amnestie byla v minulosti udělována z různých důvodů. „Důvody 

amnestie po vzniku Československé republiky byly spatřovány 

v tom, aby přispěla k uklidnění obyvatelstva po mimořádných 

poměrech způsobených válkou, hospodářskou nouzí a revolučními 

událostmi.“11 Dalšími důvody jsou účely politické. Amnestie za 

tímto účelem se udělovaly zejména po roce 1945. Řadě osob tak 

byla amnestie udělena pro účast  v boji proti nacismu nebo 

pronásledování za vlastenecké přesvědčení.  Jindy mají amnestie 

ryze sociální důvody – věk, nemoc či  těhotenství a jindy jsou 

udělovány při pří ležitosti významných událostí ve státě.  

Naposledy rozhodoval prezident republiky (Václav Havel) 

o udělení amnestie v roce 1998, jednalo se o rozhodnutí č. 20/1998 

Sb. ze dne 3.2.1998 u příležitosti jeho nástupu do úřadu prezidenta 

republiky.  

Rehabil itace jako forma milosti opravňuje prezidenta republiky 

zahlazovat odsouzení. Na rozdíl od pravomoci soudu zahlazovat 

                                                 
11  Pavlíček, V., Hřebejk, J., Ústava a ústavní řád České republiky, Svazek I. Ústavní systémy, Linde Praha a.s. – 
Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka 1994, str. 161 
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odsouzení prezident ve svém právu není nijak omezen, tj .  nevztahují  

se pro něj podmínky stanovené v trestním zákoně.  

Žádosti o udělení milosti nejsou v žádném předpise vymezeny, tj .  

není určen okruh osob, jež je mohou podat. Samotné řízení o udělení 

milosti může proběhnout i bez předchozí žádosti odsouzeného, 

v praxi ovšem tomuto řízení většinou žádost předchází.  Podání 

žádosti není rovněž omezeno nijakou lhůtou či jinými náležitostmi,  

přesto z praktického hlediska je vhodné, aby žádost dostatečně 

identifikovala žadatele a obsahovala vymezení věci, které se týká a 

důvody podání. Žádosti lze též podávat opakovaně. 

Řízení o žádost o udělení milosti může prezident republiky 

provést celé sám, nebo může pouze doplnit předchozí šetření 

ministra spravedlnosti. Tento však může šetření provést jen 

ve věcech, k nimž má zmocnění na základě rozhodnutí prezidenta.  

Ministr po provedeném šetření má možnost žádost zamítnout bez 

dalšího či věc předložit prezidentu republiky se svým stanoviskem. 

Proti rozhodnutí  prezidenta republiky případně ministra 

spravedlnosti, o udělení milosti není možné podat žádný opravný 

prostředek.  

Jestliže prezident republiky rozhodne o nezahájení či  

nepokračování trestního stíhání pachatele, orgány činné v trestním 

řízení žádné další rozhodnutí nevydávají,  ale rozhodnutí prezidenta 

přímo provedou. Rozhodne-li prezident o propuštění pachatele 

z vazby nebo odložení či  přerušení výkonu trestu,  rozhodnutí poté 

provede Ministerstvo spravedlnosti,  které o tom uvědomí soud. 

O účasti odsouzeného na amnestii rozhoduje z úřední povinnosti 

soud, který rozhodoval v prvním stupni.  Soud rozhoduje o tom, zda 

a do jaké míry je pachatel , jež byl pravomocně odsouzen, účasten 

na amnestii.  Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má 

odkladný účinek. 
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6. Zahlazení odsouzení výrokem soudu   

Insti tut zahlazení odsouzení je v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. 

upraven v ustanovení § 69 a 70.  

Zákon v § 69 odst . 1 stanovuje tři základní podmínky pro 

zahlazení odsouzení soudem. První podmínkou je to, že trest byl  

vykonán, prominut anebo jeho výkon byl promlčen. Den, kdy 

odsouzený trest vykoná, či mu je na základě rozhodnutí prezidenta 

republiky o udělení milosti nebo amnestie prominut anebo kdy je 

výkon trestu dle § 68 promlčen, je podstatný pro dodržení druhé 

podstatné podmínky zahlazení odsouzení. Od tohoto dne se totiž 

počítá stanovená doba. Tato lhůta je odlišná podle druhu a výše 

trestu uloženého odsouzenému, jež požaduje zahladit.  

Třetí podmínkou pro zahlazení odsouzení je skutečnost,  že 

odsouzený vedl po stanovenou dobu nepřetržitě řádný život.   

Čtvrtou neopominutelnou podmínkou, jež trestní zákon výslovně 

neuvádí, je nezbytnost podání návrhu na zahlazení odsouzení.  

Ze zákona totiž k zahlazení odsouzení výrokem soudu nedochází.  

Žádost  o zahlazení odsouzení může podat jen odsouzený nebo osoby, 

které by mohly v jeho prospěch podat odvolání t j .  příbuzní 

v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel,  

partner nebo druh. Vedle těchto osob mohou návrh podat též 

zájmová sdružení občanů, kterými zákon rozumí odborové 

organizace nebo organizace zaměstnavatelů a ostatní občanská 

sdružení s výjimkou politických stran a politických hnutí, církve, 

náboženské společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své 

činnosti  charitativní účel. 

Trest byl vykonán dnem, kdy byl odsouzený propuštěn z výkonu 

trestu odnětí svobody. Tento den vykáže věznice na tzv. hlášence 

změn, kterou zasílá soudu, jenž výkon trestu nařídil .  Soud poté, co 

obdrží tuto hlášenku zašle zprávu Rejstříku trestů, který toto 

poznamená v l istu dané osoby – odsouzeného. Peněžitý trest je 

vykonán dnem zaplacení trestu soudu. Trest zákazu pobytu začíná 

plynout dnem právní moci rozsudku, jež tento trest ukládá, a končí 
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uplynutím doby, na kterou byl stanoven. Do doby výkonu trestu se 

však nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody, byl-li  

současně uložen. 

K zahlazení odsouzení může dojít i  v případě, že byl trest 

prominut, a to na základě rozhodnutí  prezidenta republiky o udělení 

individuální milosti  nebo amnestie12.  Prominutí trestu ve vztahu 

k zahlazení odsouzení je podstatné zejména u trestu vyhoštění 

na dobu neurčitou, neboť bez prominutí zbytku trestu nelze tento 

trest zahladit . 

K promlčení výkonu trestu dojde po uplynutí lhůty stanovené 

v § 68 odst . 1 trestního zákona různě podle druhu a výše trestu.  

Jakmile uplyne takto stanovená doba, začne plynout lhůta pro 

zahlazení odsouzení.  

 Další podmínkou k zahlazení odsouzení je povinnost 

odsouzeného vést po vykonání trestu, jeho prominutí či promlčení  

řádný život. Pojem řádný život není v českém právním řádu nikde 

blíže specifikován, můžeme se tak pouze domnívat,  co tím 

zákonodárce měl na mysli.  Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky R 19/1976 pachatel vede řádný život,  jestliže dodržuje 

právní řád a další základní normy občanské společnosti , plní si své 

povinnosti vůči  státu i vůči společnosti (zaměstnavateli,  rodině),  

nezneužívá svých práv proti spoluobčanům, nenarušuje občanské 

soužití v bydlišti ani  v zaměstnání, nedopouští se přestupků, jiných 

deliktů a trestných činů.  

Všeobecně můžeme stanovit , že odsouzený nevede řádný život, 

jestliže se dopouští trestné činnosti. Ovšem je rozdíl, zda se jedná 

o trestné činy úmyslné či o trestné činy nedbalostní.  

U nedbalostních trestných činů by již soud neměl být tak striktní.  

Rozporuplný je pohled i na to, zda lze život člověka dopouštějícího 

se opakovaně přestupků či  majícího dluhy na výživném nebo vůči  

                                                 
12  K tomuto blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 21/1965 Sb., dle kterého zahlazení odsouzení, na něž se vztahuje 

podmínka uložená amnestií prezidenta republiky nebo individuální milostí, nelze povolit, pokud lhůta stanovená v této 

podmínce neuplynula, a to ze žádného důvodu uvedeného v § 69 trestního zákona. 

 



 30 

svým věřitelům, označit za řádný. V současné době soud při  

zahlazení odsouzení bere v úvahu zejména opis z evidence Rejstříku 

trestů odsouzeného. Ostatní skutečnosti týkající se odsouzeného 

jsou více méně pouze doplňující – tedy zda se pachatel dopouštěl  

v určité době přestupků či  zda je zaměstnán apod. Zda ale bude 

v rámci rozhodování o zahlazení odsouzení přihlíženo 

i k odsouzením pro nedbalostní trestné činy, bude záležet na tom, 

kdo bude žádost  o zahlazení vyřizovat. Přikláněla bych se 

jednoznačně k tomu, že soud by k nedbalostním trestným činům při 

rozhodování o zahlazení odsouzení neměl přihlížet . 

Při posuzování řádnosti života pachatele ovšem nelze opominout 

spáchání například takových přestupků, které mají určitou souvislost 

s trestnou činností,  pro níž byl pachatel odsouzen. Jedná se 

o situaci, kdy byl pachatel odsouzen kupříkladu pro trestný čin 

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 trestního 

zákona. Tento se sice v době rozhodné pro zahlazení odsouzení 

jiného trestné činu nedopustil,  ovšem byl postižen opakovaně pro 

přestupky související s požíváním alkoholických nápojů při  řízení 

motorového vozidla podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona 

o přestupcích. V takovém případě nelze než konstatovat, že pachatel 

řádný život v době po odsouzení nevedl, a nelze tak jeho žádosti 

o zahlazení odsouzení vyhovět.   

Neopominutelnou podmínkou je i ta skutečnost , že odsouzený 

vedl řádný život po určitou dobu. Tato doba pro zahlazení odsouzení 

je odstupňována podle délky trestu odnětí  svobody nebo podle 

uloženého druhu trestu. Nejdelší doba - desetiletá je stanovena pro 

tresty odnětí  svobody převyšující pět let . Pro trest odnětí svobody 

převyšující jeden rok zákon stanoví délku doby pro zahlazení 

odsouzení na pět let . Nejkratší lhůta – tříletá se vztahuje na tresty 

odnětí svobody nepřevyšující jeden rok, na trest propadnutí majetku, 

vyhoštění na dobu neurčitou, zákazu pobytu nebo na trest peněžitý 

za úmyslný trestný čin.  

Trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a až na výjimku 

uvedenou v § 47 odst. 2 trestního zákona i trest  ztráty vojenské 
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hodnosti může soud uložit jen odsuzuje-l i pachatele k trestu odnětí  

svobody nejméně na dvě léta.  Jako vedlejší  tresty pro ně platí  i  

zvláštní úprava pro zahlazení odsouzení. Lhůta pro zahlazení 

odsouzení k těmto trestům se totiž řídí délkou trestu odnětí svobody,  

vedle něhož byly uloženy. Byl-l i t rest  ztráty vojenské hodnosti 

uložen vedle jiného trestu než trestu odnětí svobody, řešila by se 

situace ohledně zahlazení odsouzení analogicky, tedy lhůta pro 

zahlazení by se řídila lhůtou vztahující se k takovému trestu,  vedle 

něhož byl trest ztráty vojenské hodnosti  uložen.  

Podmínka uplynutí  lhůty,  po kterou musí odsouzený vést  řádný 

život, nemusí být dodržena bezvýjimečně. Soud může dobu 

potřebnou k zahlazení odsouzení zkráti t .  Toto může učinit jen 

na návrh odsouzeného nebo zájmových sdružení občanů, nikoliv 

ovšem na návrh příbuzných odsouzeného. Soud může odsouzení 

předčasně zahladit, jestliže odsouzený vedl po vykonání trestu, jeho 

prominutí nebo promlčení jeho výkonu řádný život. Navíc musí  

soudu svým vzorným chováním a poctivým poměrem k práci  

prokázat, že se napravil. K předčasnému zahlazení odsouzení 

nestanoví zákon žádnou minimální dobu, která by musela uplynout 

od vykonání trestu,  avšak soud by při  takovém rozhodnutí měl 

přihlédnout k povaze a k závažnosti trestné činnosti, za níž byl 

pachatel odsouzen, k výši a druhu uloženého trestu a k době, která 

by byla potřebná k řádnému zahlazení.  

Odsouzený musí mít při  podání žádosti  o předčasné zahlazení 

odsouzení na paměti,  že jde o fakultativní rozhodnutí soudu. Je tedy 

na něm, aby prokázal skutečnosti, jež by odůvodnily závěr soudu, že 

je u něho předčasné zahlazení odsouzení namístě. K takovému 

rozhodnutí by ovšem nemělo stačit ,  že odsouzený prokáže, že od 

vykonání trestu řádně chodil do práce a nedopustil se přestupků či  

trestných činů. Jako důvod pro předčasné odsouzení si lze představit  

skutečnosti např. že se odsouzený ve svém volném čase tj .  

po zaměstnání věnuje charitativní činnosti,  vykonává trenérskou 

nebo obdobnou vychovatelskou činnost  směřující k dětem, pracuje 

jako dobrovolník v organizaci zabývající se prevencí kriminali ty 
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nebo pracuje s problémovou mládeží. Tímto by soudu zcela jasně 

prokázal, že nejenže se napravil, ale i že převýchova na něho 

zapůsobila tak, že se sám rozhodl aktivně přispět ke snižování 

kriminality.    

Nejvyšší soud SR ve svém rozhodnutí sp.zn. 5 Tz 53/75 uvádí:  

„Aby byly splněny podmínky pro zahlazení odsouzení před 

uplynutím stanovené doby ve smyslu § 69 odst. 3 trestního zákona, 

nepostačuje jen zjištění, že se v chování odsouzeného a v jeho 

vztahu k práci nevyskytly nedostatky,  ale musí se prokázat, 

že v chování odsouzeného a jeho vztahu k práci existují takové 

kladné prvky, které vynikají nad průměr, a proto umožňují označit  

jeho chování za vzorné a jeho poměr k práci za poctivý.“  

Ve vztahu k oprávnění soudu zahladit  odsouzení podle 

§ 69 odst. 3 trestního zákona, tj .  před řádným uplynutím lhůty pro 

zahlazení stanovené v odstavci prvém, je nutno konstatovat, že toto 

ustanovení je v současné době již trochu zastaralé. Nelze si totiž 

nepovšimnout vágního popisu dvou nutných podmínek pro jeho 

uplatnění. Pojmy vzorné chování a poctivý poměr k práci již dnes 

nelze tak snadno dešifrovat jako v dobách jejich zavedení, tedy 

v době, kdy každý občan musel mít  práci a kdy jeho práce byla 

například posuzovaná v rámci plnění pevně stanovených plánů. Dnes 

již těžko posoudíme poctivý poměr k práci například u odsouzených, 

jež pracují jako osoby samostatně výdělečně činné.  

Dobu potřebnou k zahlazení odsouzení dále upravuje odstavec 

čtvrtý § 69 trestního zákona. Po výkonu poloviny resp. dvou třetin 

uloženého trestu odnětí svobody může soud odsouzeného podmíněně 

propusti t na svobodu. Soud v takovém případě odsouzenému stanoví 

zkušební dobu, která začíná běžet podmíněným propuštěním. Jestliže 

se odsouzený ve zkušební době podmíněného propuštění osvědčí, 

doba potřebná pro zahlazení odsouzení se potom bude řídit skutečně 

vykonanou výměrou. V praxi to tedy znamená, že jestliže pachatel  

byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 16 měsíců a po osmi 

měsících byl podmíněně propuštěn, nebude k zahlazení odsouzení 

třeba uplynutí pětileté lhůty (§ 69 odst . 1 písm. b) trestního zákona), 
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ale postačí, když odsouzený bude žít řádný život po dobu tří  let 

(§ 69 odst. 1 písm. c) trestního zákona). Počátek běhu této lhůty lze 

stanovit až tehdy, kdy soud rozhodne, že podmíněně propuštěný se 

osvědčil, či až po roce od uplynutí zkušební doby, neučinil-li  soud 

bez viny odsouzeného do této doby rozhodnutí podle § 64 odst. 1 

trestního zákona. Lhůtu pro zahlazení odsouzení je pak třeba počítat  

ode dne podmíněného propuštění.  

Stejná úprava jako u podmíněného propuštění je i  v případě 

zmírnění trestu rozhodnutím prezidenta republiky. Lhůta pro 

zahlazení odsouzení se tak řídí délkou zmírněného trestu. 

Právním důsledkem zahlazení odsouzení je zákonná fikce 

neodsouzení. Tato fikce nastává právní mocí usnesení, j ímž bylo 

odsouzení zahlazeno. Na pachatele se tak po právní moci tohoto 

usnesení hledí,  jako by nebyl odsouzen.  

V případě, že bylo odsouzenému vedle sebe uloženo více trestů,  

nelze odsouzení zahladit , dokud neuplyne doba pro zahlazení toho 

trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší. „Tato 

podmínka je logickým důsledkem skutečnosti,  že zahladit lze jen 

celé odsouzení, nikoli pouze jeho část , a to teprve poté, když byly 

vykonány (prominuty, promlčeny) všechny uložené tresty.“13 

V daném případě není rozhodné, zda více trestů bylo odsouzenému 

uloženo za jeden trestný čin či jako souhrnné nebo úhrnné tresty 

za více spáchaných trestných činů. Podmínka uplynutí doby pro 

zahlazení trestu, k jehož zahlazení je stanovena nejdelší  doba, se 

uplatní i  v případě, že bylo pachateli  uloženo více trestů vedle sebe, 

z nichž některé se zahlazují  výrokem soudu a jiné ze zákona.  

Jiná situace nastává, jestliže pachatel  má více samostatných 

odsouzení. Podmínky pro zahlazení se poté u každého odsouzení 

posuzují samostatně a nezávisle na sobě. Jedná se o si tuaci, kdy 

pachatel má evidovány v Rejstříku trestů např.  tři  odsouzení,  

přičemž odsouzený požádá o zahlazení v době, kdy prozatím 

uplynula lhůta potřebná pro zahlazení odsouzení pouze pro prvé 

                                                 
13

  Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákona. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, xviii, 616 s. 
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odsouzení. V této si tuaci by měl soud zahladit prvé odsouzení a pro 

další odsouzení návrh zamítnout. Otázkou je, zda takové rozhodnutí  

bude pro pachatele přínosem, když ve výpise z evidence Rejstříku 

trestů se mu nadále budou objevovat i  jiná odsouzení.    

V praxi se často  stává,  že pachateli  jsou vedle sebe uloženy též 

tresty,  kdy stran jednoho nastává fikce neodsouzení ze zákona a  

druhý je potřeba zahladit rozhodnutím soudu. Například je-li  

pachateli uložen peněžitý trest pro úmyslný trestný čin a trest  

zákazu činnosti na dobu pěti let . V takovém případě soud rozhodne 

o zahlazení celého odsouzení až tehdy, když vznikla fikce 

neodsouzení u trestu zákazu činnosti, t j .  nejdříve po dvou a půl  

letech od právní moci rozsudku, za předpokladu, že odsouzený 

peněžitý trest zaplati l  po vyhlášení odsuzujícího rozhodnutí.   

 

7. Zahlazení ze zákona 

Jak již bylo výše uvedeno k zahlazení odsouzení výrokem soudu 

dochází jen v případě trestů uvedených v § 69 odst. 1 trestního 

zákona. Fikce, že se na pachatele hledí , jako by nebyl odsouzen, 

nastává u většiny trestů přímo ze zákona. Tato fikce osvědčení se 

ze zákona se uplatní při podmíněném upuštění od potrestání  

s dohledem, při  podmíněném odsouzení, osvědčení se 

při podmíněném odsouzení s  dohledem, vykonání trestu obecně 

prospěšných prací nebo upuštění od jeho výkonu či výkonu jeho 

zbytku, dále po vykonání trestu zákazu činnosti, vykonání 

peněžitého trestu uloženého za trestný čin spáchaný z nedbalosti  

nebo pravomocného upuštění od výkonu jeho zbytku, nabytí právní 

moci rozsudku, jímž byl uložen trest  propadnutí věci, vykonání 

trestu vyhoštění uloženého na dobu určitou a při upuštění 

od potrestání.  

Za situace, kdy bylo pachateli vedle sebe uloženo více trestů,  

u nichž může nastat účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl 

odsouzen, ze zákona, zahlazení nastane najednou až t ím dnem, kdy 

nastane účinek zahlazení časově nejpozdější . Byly-li tedy pachateli 
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vedle sebe uložen trest obecně prospěšných prací , který odsouzený 

vykonal do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozhodnutí,  

a trest zákazu činnosti na dobu tří roků, k zahlazení celého trestu 

dojde až po výkonu trestu zákazu činnosti . V daném případě 

samozřejmě soud o zahlazení nerozhoduje, účinky zahlazení tu 

plynou přímo ze zákona. Po vykonání takového trestu soud pouze 

zašle Rejstříku trestů zprávu, že odsouzený daný trest vykonal a ke 

kterému dni se tak stalo. 

Rozhodl-li soud vedle výroku o vině i o dalších výrocích – 

o povinnosti  k náhradě škody způsobené trestným činem nebo 

o uložení ochranného opatření, nebrání fikce neodsouzení tomu, aby 

tyto výroky byly vykonány. Stejně tak uvedená fikce nebrání soudu 

vyslovit povinnost  k náhradě nákladů trestního řízení. 

 

7.1 Podmíněné odsouzení 

V případě trestů podmíněného odsouzení, podmíněného 

odsouzení s dohledem nebo v případě podmíněného upuštění od 

potrestání s  dohledem, rozhoduje soud usnesením o tom, že se 

odsouzený osvědčil. Soud takové rozhodnutí učiní pouze 

za podmínky, že odsouzený během zkušební doby vedl řádný život.  

Vedení řádného života jako podmínky pro osvědčení se je obdobné 

jako u zahlazení odsouzení výrokem soudu. Jestliže se odsouzený 

např. dopustí během zkušební doby dalšího trestného činu, soud 

nemusí čekat na konec zkušební doby, ale již během jejího trvání 

může rozhodnout o vykonání podmíněně odloženého trestu odnětí  

svobody. Toto rozhodnutí může soud učinit do jednoho roku ode 

dne, kdy uplynula zkušební doba. 

 Jestliže soud podmíněně odložil výkon trestu odnětí svobody či 

upustil od potrestání za současného uložení dohledu, ke splnění 

podmínky vedení řádného života je zapotřebí pro rozhodnutí 

o osvědčení též skutečnost, že odsouzený plnil řádně podmínky 

dohledu tj .  že se například dostavoval na pravidelné konzultace 

k probačnímu úředníkovi. Vyslovuje-l i soud nad odsouzeným 
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dohled, může mu zároveň uložit též plnění přiměřených omezení 

nebo přiměřených povinností . Tyto jsou demonstrativně vymezeny 

v § 26 odst. 4 trestního zákona. Vypočtená omezení či povinnosti se 

zaměřují především na odstranění nežádoucích faktorů, jež 

způsobují páchání trestné činnosti  tím kterým pachatelem. 

V případě, že by se jim odsouzený řádně podrobil , měl by se 

napříště vyvarovat páchání trestné činnosti. Odsouzenému lze tak 

uložit povinnost podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní  

kvalifikace,  podrobit se různým programům, jež mají za cíl jeho 

převýchovu, vyléčení ze závislosti na návykových látkách či  

vyléčení se z  chorobného hráčství.  Soud současně může 

odsouzenému uložit  i  povinnost zdržet  se návštěv nevhodných 

prostředí a styku s určitými osobami a nově též zdržet se návštěv 

sportovních, kulturních a jiných společenských akcí. Tato nově 

vymezená přiměřená povinnost byla do trestního zákona začleněna 

novelou z roku 2006. Její potřeba vyvstala zejména v souvislosti se 

stále větším vandalismem, který se objevuje v poslední době při  

sportovních utkání, a to zejména fotbalových.  

I když se odsouzený ve zkušební době dopustil dalšího trestného 

činu resp. jiné skutečnosti, jež by v jiných případech zavdala 

příčinu k nařízení výkonu trestu, nemusí soud vždy přistoupit  

k přeměně podmíněně odloženého trestu. Jestliže soud v tomto 

spáchaném trestném činu spatří čin menší společenské 

nebezpečnosti, může rozhodnout o ponechání podmíněného 

odsouzení v platnosti, přičemž může stanovit  nad odsouzeným 

dohled nebo přiměřeně prodloužit zkušební dobu, nikoli však více 

než o dva roky a to za předpokladu, že nepřekročí horní hranici  

zkušební doby stanovenou v § 59 odst.  1 trestního zákona. Soud 

může také pachateli stanovit  dosud neuložená přiměřená omezení či  

povinnosti. Z uvedených alternativ postačí uložit alespoň jedno 

z opatření . Jedná se ovšem o zcela výjimečný postup, jež musí být 

odůvodněn okolnostmi případu a osobou pachatele. Samotného 

soudce jistě ovlivní i  skutečnost , že za trestný čin spáchaný 
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ve zkušební době bylo pachateli jiným soudcem případně soudem 

uloženo opět podmíněné odsouzení či jiný alternativní trest. 

Jestliže j iž v odsuzujícím rozhodnutí soud uložil dohled, nelze 

samozřejmě při rozhodnutí o ponechání podmíněného odsouzení 

v platnosti dohled dodatečně stanovit. V takovém případě může soud 

vybrat  pouze jednu ze dvou alternativ či  vybrat obě tj .  uložit 

přiměřená omezení nebo povinnosti  a prodloužit zkušební dobu.  

Prodloužení zkušební doby samozřejmě nepřichází v úvahu 

u podmíněného odsouzení s uloženou zkušební dobou na pět let.    

Jestliže soud nerozhodne do jednoho roka od uplynutí zkušební 

doby o tom, že se odsouzený osvědčil či o tom, že trest vykoná, 

přičemž odsouzený na tomto nenese žádnou vinu, má se za to, že se 

osvědčil.   

Podle rozhodnutí  Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tz 

3/86 ze dne 11.4.1986 „skutečnost, že podmíněně odsouzený se 

neoprávněně zdržuje v cizině, nebrání soudu, aby mohl do jednoho 

roku od uplynutí zkušební doby rozhodnout ve smyslu § 60 odst. 1 

tr. zákona o tom, zda podmíněně odsouzený se osvědčil , či nikoliv. 

Taková skutečnost sama o sobě tedy nemůže bránit tomu, aby 

uplynula jednoroční lhůta podle § 60 odst . 2 tr.  zákona“.  

Jak již bylo výše uvedeno o tom, že se odsouzený osvědčil  

rozhoduje soud usnesením. Podle § 330 odst. 1 trestního řádu o tom, 

zda se podmíněně odsouzený osvědčil  nebo zda se nařídí výkon 

podmíněně odloženého trestu,  rozhodne soud ve veřejném zasedání.  

Ve veřejném zasedání soud rozhoduje též v případě, že rozhoduje 

o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti .  

Tzv. porozsudkovou agendu vykonávají  v justici vyšší soudní 

úředníci . V případě, že končí zkušební doba podmíněného 

odsouzení, vyžádají  si naposledy od různých institucích zprávy 

o chování odsouzeného. Jestliže nezjistí žádné pochybení 

odsouzeného během uložené zkušební doby, učiní dotaz na příslušné 

státní zastupitelství , zda státní zástupce souhlasí s  osvědčením 

odsouzeného a zda toto rozhodnutí může učinit předseda senátu.  

Vysloví-li se státní  zástupce kladně, může soud vydat usnesení 
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o osvědčení se odsouzeného, proti němuž není stížnost přípustná.  

Do 30.6.2008 právo vydávat tyto usnesení náleželo pouze soudci 

resp. předsedovi senátu. Na základě zákona č. 128/2008 Sb., 

o vyšších soudních úřednících může vydávat usnesení o osvědčení se 

odsouzeného též vyšší soudní úředník, neboť § 12 citovaného 

zákona toto připouští .  

V současné době mají soudy k dispozici  jednotný vzor usnesení 

o osvědčení se odsouzeného (viz příloha č. 1).  

V případě, že má předseda senátu pochybnosti o chování 

odsouzeného ve zkušební době, může nařídit veřejné zasedání,  

v jehož rámci vyslechne odsouzeného. Předseda senátu ve veřejném 

zasedání může rozhodnout o osvědčení se odsouzeného, ale 

i o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti . V daném případě 

ve výroku zároveň stanoví o kolik měsíců, případně let se zkušební 

doba prodlužuje.   

Nejčastěji ovšem předseda senátu při veřejném zasedání konaném 

v rámci porozsudkové agendy u odsouzeného, jemuž byl uložen trest 

podmíněného odsouzení, vyhlašuje usnesení o vykonání trestu 

odnětí svobody. Předseda senátu musí zároveň v rámci takového 

rozhodnutí stanovit  způsob výkonu trestu.  

Jakmile odsouzený nastoupí trest odnětí svobody, postupuje soud 

při rozhodování o zahlazení odsouzení tak, jakoby se jednalo 

od prvopočátku o trest nepodmíněný.  

 

7.2 Obecně prospěšné práce 

Pro trest obecně prospěšných prací platí obdobně to, co j iž bylo 

řečeno u podmíněného odsouzení. Jestliže odsouzený trest obecně 

prospěšných prací vykonal či  jestliže bylo od výkonu trestu nebo 

jeho zbytku pravomocně upuštěno, hledí se na odsouzeného jako by 

nebyl odsouzen (§ 45a odst. 5 trestního zákona).  Vykonání trestu se 

přitom počítá ode dne, kdy odsouzený odpracoval poslední 

vyměřenou hodinu. Bylo-li od výkonu trestu nebo jeho zbytku 
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upuštěno, fikce neodsouzení nastává dnem právní moci takového 

rozhodnutí.  

J iná situace nastane, jestliže byly odsouzenému vedle trestu 

obecně prospěšných prací uloženy i j iné tresty,  například trest  

zákazu činnosti či  peněžitý trest za trestný čin spáchaný 

z nedbalosti .  V takovém případě účinky fikce neodsouzení nastávají , 

až když jsou splněny podmínky pro vznik takové fikce i u ostatních 

trestů. Jestliže byl ale odsouzenému vedle trestu obecně 

prospěšných prací uložen peněžitý trest  pro úmyslný trestný čin,  

fikce neodsouzení u obou trestů nastane až na základě rozhodnutí 

soudu o zahlazení odsouzení.   

Jestliže předseda senátu rozhodne ve veřejném zasedání 

o přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku v trest 

odnětí svobody, ať už z toho důvodu, že odsouzený nevedl v době od 

odsouzení řádný život či že ve stanové době trest obecně 

prospěšných prací nevykonal, k zahlazení odsouzení nedochází 

výkonem přeměněného trestu odnětí  svobody, ale stejným způsobem 

jakoby pachateli byl  od prvopočátku uložen trest odnětí svobody. 

Tedy po uplynutí tříleté lhůty od vykonání trestu podle § 69 odst. 1 

písm. c) trestního zákona, neboť při maximální možné výměře 400 

hodin trestu obecně prospěšných prací, může daný trest být 

přeměněn na 200 dní trestu odnětí svobody. 

 

7.3 Zákaz činnosti 

Trest zákazu činnosti může soud uložit na jeden rok až deset let a  

může být uložen jako trest samostatný, ale častěji je ukládán vedle 

jiného trestu. Daný trest se pachateli ukládá proto, aby mu 

po určitou dobu bylo zakázáno vykonávat určité zaměstnání, 

povolání, funkce nebo jiné činnosti, k nimž je třeba určitého 

zvláštního povolení. V současné době soud tento trest  ukládá 

nejčastěji v případě, když chce po určitou dobu vyřadit  

nedisciplinované řidiče z účasti  na silničním provozu, a to ve formě 
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zákazu činnosti  spočívajícího v zákazu řízení všech motorových 

vozidel.  

Výkon tohoto trestu začíná právní mocí rozhodnutí, jímž byl trest 

uložen a končí uplynutím doby, na kterou byl stanoven. V případě 

daného trestu dochází často k tzv. zápočtům, tj .  odsouzenému se 

do uloženého trestu započítá doba, kdy nemohl vykonávat danou 

činnost proto, že už mu bylo v souvislosti s trestným činem odňato 

oprávnění k výkonu činnosti , která je předmětem trestu zákazu 

činnosti  nebo už takovou činnost nemohl vykonávat na základě 

rozhodnutí státního orgánu.  

Často se stává, že pachateli je po spáchání trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona 

odebráno příslušné řidičské oprávnění, neboť ve stavu vylučujícím 

způsobilost řídil motorové vozidlo a způsobil dopravní nehodu. 

V takovém případě se do trestu zákazu činnosti uloženého soudem 

započítává již doba, po kterou pachatel nemohl řídit .   

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se ovšem nezapočítává 

doba, po kterou byl odsouzený ve výkonu trestu odnětí  svobody.  

Jakmile odsouzený daný trest vykoná, dochází k zahlazení 

daného odsouzení ze zákona, aniž by soud musel o zahlazení 

rozhodovat. Toto ovšem nastává jen v případech, kdy byl pachateli  

uložen jen trest zákazu činnosti nebo vedle tohoto trestu mu byl 

uložen jiný trest,  u něhož dochází k zahlazení odsouzení ze zákona. 

Byl-li ale vedle trestu zákazu činnosti uložen trest, k jehož 

zahlazení dochází až na základě rozhodnutí soudu, musí soud 

rozhodnout o celém odsouzení jako celku, tedy i o trestu zákazu 

činnosti . Nezáleží přitom na tom, zda trest zákazu činnosti byl  

vykonán před uplynutím lhůty stanovené pro zahlazení druhého 

trestu nebo až po ní.   

K jisté alternativě ohledně zahlazení trestu zákazu činnosti 

dochází v případě, že soudem bylo rozhodnuto o podmíněném 

upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. K takovému 

rozhodnutí může dojít jen na návrh odsouzeného a za předpokladu, 

že odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal,  
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že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba. O podmíněném upuštění 

od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti může soud rozhodnout, 

uplynula-l i polovina vyměřeného trestu.  Soud v takovém případě 

stanoví odsouzenému zkušební dobu až na pět let,  která však nemůže 

být kratší  než je zbytek trestu zákazu činnosti. Tato zkušební doba 

začíná plynout právní mocí rozhodnutí o upuštění. Nezáleží  přitom 

na tom, zda vedle této zkušební doby plyne odsouzenému též 

zkušební doba stanovená při podmíněném odsouzení.   

Jestliže odsouzený vedl ve zkušební době řádný život, vysloví 

soud po jejím uplynutí , že se odsouzený osvědčil. Nevedl-li  

odsouzený po zkušební dobu řádný život,  rozhodne soud tak,  

že zbytek trestu vykoná.  

Rozhodl-li  soud o osvědčení se odsouzeného ve zkušební době, 

má se za to,  že trest zákazu činnosti  tento vykonal dnem právní moci 

rozhodnutí a že se podmíněně upouští  od výkonu zbytku trestu 

zákazu činnosti. K zahlazení odsouzení k trestu zákazu činnosti tak 

dojde ze zákona již k tomuto dni.   

 

7.4  Peněžitý trest 

Jak již bylo výše uvedeno, k zahlazení peněžitého trestu dochází 

rozdílně v závislosti  na tom, za jaký trestný čin byl peněžitý trest  

ukládán.  

Jestliže soud uložil pachateli peněžitý trest za úmyslný trestný 

čin, uplatní se v takovém případě § 69 odst. 1 písm. c) trestního 

zákona, tj .  k zahlazení takového trestu může dojít jen na základě 

rozhodnutí soudu.  

Ze zákona se naopak zahlazuje peněžitý trest uložený za trestný 

čin či činy spáchané z nedbalosti,  jestl iže odsouzený daný  trest  

vykoná nebo je od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně 

upuštěno. Podmínka trestných činů spáchaných z nedbalosti 

se vztahuje na všechny činy, pro něž je pachatel odsouzen. Jestliže 

jen jeden z nich byl spáchán úmyslně, zahlazuje se daný trest  podle 

§ 69 odst. 1 písm. c) trestního zákona.  
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Peněžitý trest  je vykonán, až když byl pachatelem zaplacen 

v celé výši, tj .  v případě, že odsouzenému bylo umožněno uhradit jej  

ve splátkách, až po zaplacení poslední splátky. Odsouzený peněžitý 

trest hradí zpravidla na základě výzvy soudu k zaplacení, ve které je 

určen též termín, do kdy takto má učinit .  

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.1996, sp.zn. 

2 Tzn 13/96 „zaplatí-li  odsouzený peněžitý trest prostřednictvím 

pošty poštovní poukázkou, je pro posouzení otázky, kdy byl 

peněžitý trest  vykonán, rozhodné datum, kdy odsouzený příslušnou 

částku poukázal na poště, a nikoli datum, ze kterého pochází výpis 

z bankovního účtu soudu, na který platba peněžitého trestu došla“.  

Dle § 344 odst. 1 trestního řádu může soud rozhodnout 

o upuštění od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku. Upustit 

lze ovšem jen od celého peněžitého trestu nebo celého 

nezaplaceného zbytku. Částky vymožené před rozhodnutím 

o upuštění trestu zůstávají ve vlastnictví státu. Dnem právní moci 

rozhodnutí o upuštění od výkonu peněžitého trestu případně jeho 

zbytku se posuzuje jako den vykonání trestu, a tudíž lze toto 

odsouzení zahladit ze zákona.  

Při ukládání peněžitého trestu soud vždy stanoví pro případ,  

že by peněžitý trest  nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, náhradní 

trest odnětí  svobody až na dvě léta.  Výměra trestu ovšem nesmí 

překračovat spolu s uloženým trestem odnětí  svobody horní hranici  

trestní  sazby stanovenou pro trestný čin, pro nějž byl pachatel 

odsouzen. Pokud tak odsouzený ve stanovené lhůtě peněžitý trest  

nezaplatí a nepřichází zde v úvahu vyhlášení rozhodnutí  podle § 344 

odst.  1 trestního řádu, rozhodne soud ve veřejném zasedání 

o nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody popřípadě jeho 

poměrné části,  přičemž zároveň rozhodne i o způsobu výkonu 

náhradního trestu.  

Jestliže odsouzený vykonal namísto peněžitého trestu náhradní 

trest odnětí svobody, k zahlazení odsouzení tohoto trestu dochází 

rozhodnutím soudu podle § 69 odst . 1  trestního zákona, jako kdyby 

byl již na počátku ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody. 
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7.5 Propadnutí věci a propadnutí majetku 

Trestní zákon rozlišuje dva druhy trestů, jež postihují majetek,  

který je ve vlastnictví pachatele trestného činu. Jedná se o trest  

propadnutí majetku (§ 51 trestního zákona) a trest propadnutí věci  

nebo jiné majetkové hodnoty (§ 55 trestního zákona). Podstatou 

těchto trestů je skutečnost, že odsouzenému je odňato vlastnické 

právo k věcem vymezených soudem, případně k celému jeho 

majetku.  

Trest propadnutí majetku postihuje celý majetek odsouzeného 

nebo tu část, kterou určí soud. Soud daný trest  ukládá 

s přihlédnutím k okolnostem trestné činnosti a k poměrům pachatele 

tehdy, když odsuzuje pachatele k výjimečnému trestu nebo 

k nepodmíněnému trestu odnětí  svobody za závažný úmyslný trestný 

čin, jímž pachatel získal majetkový prospěch nebo se alespoň o to 

pokusil. Tento trest  může ale soud uložit za podmínek uvedených 

v § 51 odst. 2 trestního zákona i jako trest samostatný. Trest 

propadnutí majetku se přitom zahlazuje na základě výroku soudu dle 

§ 69 odst. 1 písm. c) trestního zákona po uplynutí tříleté lhůty.  

Trest propadnutí věcí nebo jiné majetkové hodnoty soud 

pachateli uloží tehdy, jest liže věci nebo jiné majetkové hodnoty 

bylo užito ke spáchání trestného činu, jestli  byla ke spáchání činu 

určena, nebo j í pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu 

za něj, anebo věc, kterou za tuto nabyl. Daný trest může soud uložit 

vedle jiného trestu nebo i jako trest  samostatný, ale to pouze 

za podmínek uvedených v § 56 trestního zákona. Nabytím právní 

moci rozhodnutí , kterým soud vyslovil trest propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty, se vlastníkem věci či hodnoty stává stát .  

Nabytí  právní moci rozhodnutí má současně pro odsouzeného takový 

význam, že se na něj hledí , jako by nebyl odsouzen. Toto 

samozřejmě platí jen v případě, že byl odsouzenému uložen pouze 

tento trest.  Jestliže mu byly uloženy i  jiné tresty,  odsouzení včetně 

trestu propadnutí věci je možné zahladit  až poté,  co budou moci být 
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zahlazeny ze zákona či na základě rozhodnutí soudu i  tyto jiné 

tresty.  

7.6  Zákaz pobytu a vyhoštění 

Další dva tresty, jež trestní zákon vymezuje, zasahují podstatným 

způsobem do svobody pohybu a pobytu pachatele trestného činu. 

Účelem trestů vyhoštění a zákazu pobytu je zabránit odsouzenému 

v páchání další trestné činnosti na určitém území. V případě trestů 

vyhoštění se jedná o celé území České republiky14,  v případě trestu 

zákazu pobytu o vymezené území České republiky. 

Trest vyhoštění může soud uložit pachateli,  který není občanem 

České republiky nebo není osobou, které bylo přiznáno postavení 

uprchlíka. Soud tento trest  ale neuloží,  i  když jsou splněny výše 

uvedené podmínky, jestliže je v České republice pachateli poskytnut 

azyl, má zde povolen dlouhodobý pobyt či hrozí, že bude ve státě, 

do kterého má být vyhoštěn pronásledován pro svou rasu, národnost  

apod. nebo by mohl být vystaven mučení nebo nelidskému 

zacházení. Nově nelze uložit tento trest ani občanu Evropské unie,  

který má na území České republiky trvalý pobyt nebo zde 

v posledních deseti letech nepřetržitě pobývá.  

Soud si při ukládání trestu vyhoštění může vybrat ze dvou výměr,  

které trestní zákon nabízí. Pachateli tak může uložit trest vyhoštění 

na dobu určitou v rozmezí od jednoho roku do deseti let nebo na 

dobu neurčitou. Výběr z těchto dvou alternativ má význam pro 

zahlazení daného odsouzení, neboť v případě trestu vyhoštění 

uloženého na dobu od jednoho roku do deseti let dochází k fikci , že 

se na pachatele hledí , jako by nebyl odsouzen, již samotným 

vykonáním trestu. Zákon ovšem neřeší ,  zda ke stejným účinkům, 

jako v případě vlastního výkonu trestu,  dochází i  za situací, kdy 

soud rozhodl o upuštění od výkonu trestu vyhoštění nebo kdy 

prezident republiky rozhodl o prominutí tohoto trestu nebo jeho 

zbytku. Lze se ale přiklonit k názoru, že na základě analogie 
                                                 

14
  Trest vyhoštění uložený v době existence československé federace rozhodnutím soudu, který měl sídlo na území 

dnešní Slovenské republiky, se vztahoval na území celého bývalého Československa. Pokud s výkonem tohoto trestu bylo 
započato před 1.1.1993, pak se s ohledem na čl. II. bod 7 zákona č. 25/1993 Sb. v jeho výkonu pokračovalo po 1.1.1993 na 
území České republiky, jako by se jednalo o rozhodnutí soudu České republiky. Proto takové odsouzení lze rozhodnutím 
soudů České republiky zahladit. – Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2000, sp.zn. 7Tz 173/99 
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dochází ke stejným účinkům jako v případě vykonání trestu 

vyhoštění,  obdobně jako je tomu například u trestu obecně 

prospěšných prací .  

Fikce neodsouzení byla u trestu vyhoštění uloženého na dobu 

určitou zavedena do trestního řádu až novelizací  provedenou 

zákonem č.  265/2001 Sb., s účinností  od 1.1.2002. Tímto byla 

vyplněna mezera, jež vznikla po zavedení časově omezeného trestu 

vyhoštění. Do této doby soud při rozhodování o zahlazení tohoto 

trestu vycházel z analogie. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 26.1.2000, sp.zn. 7Tz 173/99 „protože trest  

vyhoštění se svým charakterem i obsahem nejvíce přibližuje trestu 

zákazu pobytu, lze při stanovení délky doby potřebné pro zahlazení 

odsouzení k trestu vyhoštění vycházet z ustanovení § 69 odst. 1 

písm. c) per analogiam trestního zákona, tj .  odsouzený musí vést  

po výkonu tohoto trestu nebo po prominutí jeho výkonu anebo 

po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně 

tří let .“    

U trestu vyhoštění uloženého na dobu neurčitou a u trestu zákazu 

pobytu již  zákon předpokládá jejich zahlazení rozhodnutím soudu,  

ke kterému může dojít až po splnění podmínky vedení řádného 

života nepřetržitě po dobu nejméně tří  let po výkonu, prominutí  

nebo promlčení těchto trestů. 

 

7.7  Další tresty  

Trestní zákon v minulosti rozeznával ještě další trest, který se 

dodnes v opise z evidence Rejstříku trestů může vyskytovat.  

Takovým trestem byl trest nápravného opatření, se kterým trestní  

zákona počítal jako s alternativním trestem do 30.6.1990. Trestní 

zákon tento trest upravoval v §§ 43 a 44. Vykonal-li odsouzený daný 

trest,  hledělo se na něj,  jako by nebyl odsouzen. 

Vedle nápravných opatření se dodnes objevují ve výpisech 

z evidence Rejstříku trestů též odsouzení za přečiny. Tato kategorie 

soudně trestných deliktů byla do českého právního řádu zavedena 
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zákonem č. 150/1969 Sb., o přečinech. Jednalo se o činy pro 

společnost nebezpečné a zaviněné, jejichž znaky byly uvedeny 

v zákoně a jež nedosahovaly stupně společenské nebezpečnosti  

trestného činu, přičemž stupeň nebezpečnosti činu pro společnost 

musel být vyšší než nepatrný. V případě zahlazení odsouzení pro 

přečiny, soud postupoval obdobně, jako by se jednalo o trestný čin,  

neboť zákon o přečinech v ustanovení § 13 odst. 1 uvádí, že 

u přečinů platí obdobně ustanovení obecné části t restního zákona 

s těmi odchylkami,  že se nepoužije ustanovení § 7 o přípravě 

k trestnému činu a že promlčecí doba trestnosti  přečinu činí  jeden 

rok. 

V případě odsouzení pro spáchané přečiny soud tyto zahlazuje 

dle § 69 odst. 1 písm. c) trestního zákona za užití § 13 odst. 1 

zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech.  

 

8. Shrnutí 

Při srovnání trestů,  jež se zahlazují pouze výrokem soudu a 

trestů, jež se zahlazují ze zákona, dojdeme k závěru, že poměr obou 

forem zahlazení odsouzení je vyrovnaný.  

Teoreticky by mezi tresty, jež se zahlazují výrokem soudu, měly 

patřit  nejzávažnější tresty, které český právní systém zná, a mezi 

tresty, jež se zahlazují ze zákona, alternativní tresty k trestu odnětí 

svobody.  

Závažnost jednotlivých trestů by nám mělo určit ustanovení § 27 

trestního zákona. Porovnáme-li však seřazení trestů dle závažnosti  

s § 69 odst . 1 vymezujícím tresty, jež se zahlazují výrokem soudu, 

musíme dojít k závěru, že tresty vymezené v tomto ustanovení 

zákonodárce vybral  více méně nahodile. Vedle nejzávažnějších 

trestů, tj .  trestů odnětí svobody se výrokem soudu zahlazují i  

některé alternativní tresty,  ovšem nejedná se o ty alternativy, které 

ustanovení § 27 trestního zákona řadí mezi ty nejzávažnější.   
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Kdyby zákonodárce při výběru trestů,  jež je potřeba zahladit 

rozhodnutím soudu, nepostupoval nahodile, zařadil by mezi tyto 

rovněž trest  obecně prospěšných prací .  

Představme si situaci, kdy před soudem stojí  osoba, dosud 

netrestaná, která se dopustila například trestného činu podvodu 

podle § 250 odst . 1 trestního zákona. Této osobě by soud s největší  

pravděpodobností uložil jeden ze tří možných trestů – trest odnětí  

svobody, jehož výkon by podmíněně odložil, trest  obecně 

prospěšných prací  nebo trest peněžitý.  První dva tresty jsou 

zahladitelné přímo ze zákona jejich výkonem, zatímco poslední 

z trestů by se zahlazoval výrokem soudu. Osobně, kdybych si  měla 

vybírat mezi trestem obecně prospěšných prací a trestem peněžitým, 

zohlednila bych mezi jinými i tu skutečnost , zda obžalovaný je 

zaměstnán. V případě nezaměstnaného by totiž soud nemohl 

přistoupit k uložení peněžitého trestu,  tedy za předpokladu, že tato 

osoba nemá jiný pří jem či  větší  majetek, neboť by bylo zjevné, že 

tento trest daná osoba nemůže vykonat. Vhodnější by tak bylo 

ukládat této osobě trest obecně prospěšných prací.   

Z výše uvedeného vyplývá, že za stejné situace, se mohou dva 

různí přesto podobní pachatelé dostat do různých postavení 

ve vztahu k zahlazení odsouzení. Jeden z nich bude muset čekat 

nejméně jeden rok na očištění15,  zatímco u druhého bude záležet 

pouze na tom, jak rychle stačí  uložené hodiny trestu obecně 

prospěšných prací  odpracovat.   

Obdobná situace nastává i v případě ukládání trestů zákazu 

pobytu a trestu vyhoštění na dobu určitou. I když se v obou 

případech jedná o tresty postihující svobodu pohybu, u jednoho 

dochází k zahlazení výrokem soudu a u druhého k zahlazení 

ze zákona.  

Z výše uvedeného tak dle mého názoru vyplývá jednoznačná 

nahodilost zařazení trestů do § 69 odst. 1 trestního zákona. 

Zákonodárci by se této nahodilosti mohli vyhnout tím, že by mezi 

tresty zahlazované výrokem soudu zařadili t resty ukládané pouze 

za úmyslné trestné činy. Jiným řešením, které by bylo asi vhodnější, 

                                                 
15  za předpokladu, že se zde neuplatní § 69 odst. 3 trestního zákona (pozn. autora) 
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by bylo ponechat mezi tresty,  jež se zahlazují výrokem soudu, pouze 

tresty odnětí svobody, což by se samozřejmě týkalo i nevykonaných 

trestů peněžitých, obecně prospěšných prací a podmíněného 

odsouzení.  
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III. Rejstřík trestů 
Slovní spojení rejstřík trestů má v současné době několik 

významů, vždy se ale týká pouze jedné a téže věci. 

Oficiální význam tohoto spojení je takový, že Rejstříkem trestů 

je rozpočtová organizace podřízená Ministerstvu spravedlnosti, 

v jejímž čele stojí  ředitel jmenovaný ministrem spravedlnosti. Účel 

a pravomoci Rejstříku trestů jsou upraveny v zákoně 

č. 269/1994 Sb.,  o Rejstříku trestů. 

V podvědomí laiků ovšem slovní spojení rejstřík trestů 

představuje samotný výpis z evidence vedené výše uvedenou 

organizací.  

Rejstřík trestů má svůj původ ve Francii. Z hlediska zahlazení 

odsouzení je podstatný náhled na trestní rejstřík jako na instituci 

poskytující údaje o odsouzených osobách. „Problém poskytování 

informací z trestního rejstříku spočívá v tom, aby se informace 

o trestní minulosti pachatele poskytly v potřebné míře příslušným 

orgánům, ale aby se na druhé straně pří liš široká publicita těchto 

informací nestala překážkou resocializace odsouzeného a příčinou 

jeho neodůvodněné diskriminace.“16 Z Francie se rejstřík trestů 

postupně rozšířil  i  do dalších zemí.   

 

1. Historie rejstříku trestů 

Prvopočátky rejstříku trestů tak jak jej známe dnes se na českém 

území datují k roku 1922. Vládním nařízením č.  198/1922 Sb., 

o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální 

statistiky byla sjednocena a reformována dosavadní rakousko- 

uherská struktura evidence odsouzených, která byla dosud založena 

na principu domovské příslušnosti odsouzených osob. Na každém 

krajském státním zastupitelství tak byly zřízeny úřady rejstříku 

trestů, které evidovaly osoby narozené v jejich obvodě. Pro osoby,  

jejichž bydliště nebylo možné zjisti t  a pro osoby, jež se narodily 

                                                 
16   Repík, B., Zahladenie odsúdenia (rehabilitácia) z hĺadiska krimológie a z hĺadiska porovnávacieho, Výzkumný ústav 
kriminologický, Praha 1981, s. 13 
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v zahraničí bylo příslušné stání zastupitelství v Brně. Rejstřík trestů 

vycházel z existence trestních listů, které mají povinnost 

vyhotovovat soudy o každém odsouzením soudy trestním, 

občanským nebo vojenským pro zločin, přečin nebo přestupek. Tyto 

trestní  listy poté byly zařazovány do rejstříku trestů,  jenž byl  

rozdělen na tři oddíly. Do oddílu A se ukládaly trestní listy 

o nepodmíněném odsouzením a zatykače, do oddílu B trestní listy 

o odsouzení podmíněném a zprávy o podmíněném propuštění z trestu 

a do oddílu C vyřazené trestní listy o odsouzení podmíněném a 

odsouzení odčiněném. Nařízení nato stanovilo též přístup různých 

institucí  k jednotlivým oddílům rejstříku trestů. 

„Po podepsání dohody o odstoupení československého pohraničí  

ve prospěch Německa, byly trestní listy těch odsouzených, jejichž 

rodiště a také příslušný úřad rejstříku trestů byl v území 

vyklizeném, přesunuty koncem roku 1938 na státní zastupitelství  

v Brně. Po skončení války byly trestní l isty přesunuty zpět .“17  

 Po roce 1950 byla v rychlém sledu za sebou vydávána nařízení 

ministra spravedlnosti týkající  se rejstříku trestů.18 Zatímco tak na 

základě nařízení ministra spravedlnosti č. 117/1950 Sb.,  vedli  

nadále rejstříky trestů krajští prokurátoři, už v roce 1952, 

na základě nařízení č. 100/1951 Sb., se původních 19 úřadů rejstříku 

trestů centralizovalo do dvou evidenčních oddělení, jež měly sídlo 

v Praze a Bratislavě, tj .  rejstřík trestů napříště vedla generální 

prokuratura.  Hlavním důvodem této změny byla potřeba centrální  

systematické evidence řady významných přestupků, zejména 

politické povahy v oblasti působnosti orgánů lidové správy. 

V průběhu let se též drobným způsobem měnily i druhy trestů, které 

byly do rejstříku trestů zapisovány. Zatímco do roku 1970 nařízení  

ministra spravedlnosti taxativně vypočítávala, která odsouzení se 

                                                 
17  webová stránka http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/183253-kratkoruky-rejstrik-trestu-vas-
eviduje-po-100-let/ aktuální ke dni 20.7.2009 
18  Nařízení ministra spravedlnosti č. 117/1950 Sb., o rejstříku trestů; Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany 
a vnitra č. 100/1951 Sb., o rejstříku trestů; Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 103/1953 Sb., 
o rejstříku trestů; Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany č. 51/1957, o rejstříku trestů; Vyhláška ministra 
spravedlnosti a generálního prokurátora č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů; Nařízení vlády Československé socialistické 
republiky č. 54/1970 Sb., o rejstříku trestů 
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do rejstříku trestů zapisují, nařízení vlády č. 54/1970 Sb. rejstřík  

trestů vymezuje jako abecedně uspořádaný soubor trestních listů 

osob pravomocně odsouzených soudy. Od roku 1953 právní úprava 

rejstříku trestů stanovuje tři druhy výpisů.  Tyto byly vydávány 

jednak pro osobu, jíž se týká, jednak pro prokurátora, soud, orgán 

národního výboru nebo jiný veřejný orgán k účelu trestního řízení a 

jednak pro žadatele, osvědčil-li  generální prokuratuře požadavek 

důležitého obecního zájmu. V roce 1957 nařízení ministra 

spravedlnosti, vnitra a národní obrany poprvé vymezuje pojem opis 

rejstříku trestů.  

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1970 

Sb., o rejstříku trestů platilo na území Slovenské republiky do 

31.10.1993. U nás tato právní úprava zůstala v platnosti do 

31.12.1994, kdy byla vystřídána zákonem č. 269/1994 Sb., 

o Rejstříku trestů.   

V roce 1993 tak v důsledku rozdělení České a Slovenské 

federativní republiky byl evidenční princip místa narození 

odsouzené osoby nahrazen principem státní svrchovanosti. Nato oba 

rozdělené státy v roce 1995 podepsaly mezinárodní smlouvu 

o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů.   

V roce 1998 byl dokončen převod údajů celé evidence 

do elektronické podoby a již v roce 2004 začal Rejstřík trestů 

komunikovat elektronicky s okolím.  

V roce 2007 byla zahájena vzájemná výměna informací 

s rejstříky trestů Německa, Belgie, Španělska a Francie.  

 

2. Současná úprava Rejstříku trestů 

Rejstřík trestů jako rozpočtová organizace byl zřízen zákonem 

č. 269/1994 Sb.,  o Rejstříku trestů. Tento zákon rušil dříve platné 

nařízení vlády č. 54/1970 Sb., o rejstříku trestů. Rejstřík trestů je 

podřízen Ministerstvu spravedlnosti  a jeho sídlem je Praha. V Brně, 

Ostravě, Plzni a Karlových Varech má Rejstřík trestů své pobočky.  
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Hlavním úkolem Rejstříku trestů je vedení evidence osob 

pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci 

jiných významných skutečností. Doba uchovávání citovaných údajů 

je 100 let  od narození osoby, které se týkají.   

Data obsažená v evidenci Rejstříku trestů slouží zejména 

pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení.  

Pro širokou veřejnost mají úlohu především k prokazování 

bezúhonnosti .  

Evidence Rejstříku trestů obsahuje pro mnohé lidi velmi cit livé 

osobní informace, z tohoto důvodu se na vedení této evidence 

vztahuje zákona č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů.  

V evidenci Rejstříku trestů jsou založeny údaje z trestních l istů 

všech osob pravomocně odsouzených soudy České republiky. 

Do rejstříku trestů se ovšem zaznamenávají i  údaje o odsouzení 

cizozemskými soudy, jestliže bylo o uznání takového rozhodnutí 

rozhodnuto podle § 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů ve spojení 

s § 452 trestního řádu. Nejvyšší soud může též na návrh 

Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že do 

evidence Rejstříku trestů se zaznamenají  i  údaje o jiném odsouzení 

občana České republiky cizozemským soudem. Na takové odsouzení 

se poté hledí  jako na odsouzení soudem České republiky. Odsouzení 

občana České republiky dopouštějícího se trestné činnosti 

v zahraničí se tak do evidence Rejstříku trestů může dostat buď 

na základě právního institutu uznání cizozemského rozsudku nebo 

na základě právního institutu záznamu o jiném odsouzení občana 

České republiky v zahraničí.   

Zákon o Rejstříku trestů v § 5 uvádí povinnost soudu neprodleně 

Rejstříku trestů zasílat  trestní  listy pravomocně odsouzených 

a sdělovat i  všechny další skutečnosti důležité pro zápis v evidenci 

nebo pro změnu zápisu. Zákon rovněž ukládá tuto povinnost  

státnímu zastupitelství, jestl iže vydává rozhodnutí,  která se evidují .  

Takovým rozhodnutím je například rozhodnutí státního 

zastupitelství  o narovnání podle § 309 a následujících trestního 

řádu.   
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Vedle evidence pravomocných odsouzení Rejstřík trestů vede též 

evidenci osob, jejíchž trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno 

podle § 307 trestního řádu a to bez ohledu na to, zda o podmíněném 

zastavení trestního st íhání rozhodl soud nebo státní  zástupce.  

O podmíněném zastavení trestního stíhání může soud nebo státní 

zástupce rozhodnout za podmínek stanovených v § 307 odst.  1 

trestního řádu. V rozhodnutí přitom stanoví zkušební dobu na šest  

měsíců až dva roky, ve které by měl obviněný prokázat , že není 

zapotřebí pokračovat v trestním stíhání. Jestliže tak povede po 

zkušební dobu řádný život a splní povinnost k náhradě způsobené 

škody, rozhodne soud nebo státní zástupce, že se obviněný osvědčil , 

jinak rozhodne a to případně již během zkušební doby, že se 

v trestním stíhání pokračuje.  Právní mocí rozhodnutí o tom, že se 

obviněný osvědčil nebo po uplynutí jednoroční lhůty od konce 

zkušební doby, kdy soud nerozhodl,  nastávají právní účinky 

zastavení trestního st íhání.  

O rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

o osvědčení či o pokračování v trestním stíhání musí orgán, jež 

rozhodnutí učinil , rovněž neprodleně informovat Rejstřík trestů.  

V takových zprávách musí být obligatorně uvedeno označení soudu 

nebo státního zastupitelství , datum a spisová značka rozhodnutí, 

druh rozhodnutí a v případě podmíněného zastavení trestního stíhání 

i  právní kvalifikace trestného činu, kterého se rozhodnutí  týká, 

a datum skončení zkušební doby. Údaje získané výše uvedeným 

způsobem se z evidence vyřazují po doručení dodatečné zprávy. 

V případě jejího neobdržení, po uplynutí  jednoho roku od skončení 

zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání.   

 

3. Odsuzující rozhodnutí cizozemského soudu 

Jak už bylo výše napsáno do evidence Rejstříku trestů jsou 

zapisovány i odsouzení občanů České republiky cizozemským 

soudem.  
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Základní podmínkou pro zaznamenání takovýchto údajů je ta 

skutečnost, že se orgány České republiky o takových informacích 

dozví. Ke splnění této podmínky přispívají závazné mezinárodní  

dokumenty týkající se mezinárodní justiční spolupráce, jež obsahují 

mimo jiné závazek smluvních stran vzájemně se informovat 

o pravomocných odsouzeních v trestních věcech občanů druhé 

smluvní strany. Nejvýznamnější z těchto dokumentů je jednoznačně 

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 

20.4.1959, jež podepsalo 45 členských států Rady Evropy a Izrael. 

Z ustanovení čl. 22 citované Úmluvy poté vyplývá závazek 

smluvních stran informovat ostatní strany o všech odsouzeních a 

následných opatřeních týkajících se jej ich státních občanů, která 

jsou uvedena v rejstříku trestů. Převzetí a předání takových 

informací zajišťují  ministerstva spravedlnosti smluvních států.  

Vedle Úmluvy existuje celá řada dvoustranných i vícestranných 

dohod o vzájemné pomoci v trestních věcech, jež více či  méně 

Úmluvu doplňují .  

Podmínky pro zaznamenání údajů o odsouzení cizozemskými 

soudy jsou upraveny v § 4 odst . 2 zákona o Rejstříku trestů.  Podle 

citovaného ustanovení je pro takové řízení příslušný Nejvyšší soud 

České republiky, který rozhoduje na návrh českého ministerstva 

spravedlnosti. Nejvyšší soud přitom rozhoduje formou usnesení. 

Aby mohl Nejvyšší soud rozhodnout o zaznamenání údajů, musí být 

splněny formální i  materiální podmínky vyplývající  z § 4 odst.  2.  

První z formálních podmínek je ta skutečnost,  že se musí jednat o 

odsouzení občana České republiky. Pachatel  přitom musí být 

občanem České republiky v době rozhodování Nejvyššího soudu, 

není tedy třeba, aby byl českým občanem i v době spáchání 

trestného činu19.   

Druhou z formálních podmínek je podmínka právní moci 

odsuzujícího rozhodnutí cizozemského soudu, které je určující pro 

zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů. Nejčastěj i je právní 

                                                 
19  k tomuto srov. usnesení  Nejvyššího soudu ze dne 7.9.2001, č.j. 11Tcu 53/2001 
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moc vyznačena na příslušném rozhodnutí formou doložky právní 

moci nebo vyplývá z opisu z rejstříku trestů příslušného státu.  

Třetí a poslední formální podmínka je předpoklad oboustranné 

trestnosti činu. Nejvyšší  soud tak zkoumá, zda skutek popsaný 

v odsuzujícím rozhodnutí  cizozemského soudu je trestný i  podle 

českého právního řádu. Skutek, pro něž byl český občan odsouzen, 

musí splňovat znaky skutkové podstaty některého z trestných činů 

obsažených v trestním zákoně a zároveň musí vykazovat i  vyšší než 

nepatrnou nebezpečnost činu pro společnost. Není přitom 

rozhodující, zda pachatel byl odsouzen za jeden skutek, kterým se 

dopustil více trestných činů spáchaných v souběhu, když podle 

našeho práva by se skutek posuzoval jen jako jeden trestný čin.  

„Jiná situace však nastává, pokud je český občan odsouzen 

cizozemským soudem pro více skutků. V takovém případě Nejvyšší 

soud zkoumá otázku trestnosti podle českého práva u každého 

skutku samostatně. Za situace, kdy dojde k závěru, že některý z více 

skutků není podle českého práva trestný, zamítne návrh Ministerstva 

spravedlnosti České republiky v části týkající se tohoto skutku a 

rozhodne o zaznamenání pouze té části údajů o odsouzení českého 

občana, které odpovídá skutkům (skutku),  u kterých (kterého) je 

splněna podmínka oboustranné trestnosti. V návaznosti na to pak 

Nejvyšší soud upraví i  výši zapisovaného trestu, a to v poměru 

závažnosti skutků, u kterých je podmínka oboustranné trestnosti 

splněna, k závažnosti skutků, u kterých tato podmínka splněna 

není.“20 

Při rozhodování o zaznamenání údajů o odsouzení občana české 

republiky cizozemským soudem Nejvyšší soud přihlíží i  k tzv. 

materiálním podmínkám, tj .  k závažnosti činu a k druhu trestu, jež 

cizozemský soud uložil. Z hlediska závažnosti činu soud zkoumá 

okolnosti , za nichž byl trestný čin spáchán – tedy k významu 

chráněného zájmu, jenž byl porušen, ke způsobu spáchání, množství  

                                                 
20  Ptáček, M,  K některým aspektům rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky v otázkách zaznamenání 
údajů o odsouzení občanů České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, Trestní právo 6/ 2006, str. 
19 
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útoků, způsobené škodě apod. Nejvyšší soud samozřejmě přihlíží též 

k osobě odsouzeného, k jeho dosavadnímu životu a k jeho trestní  

minulosti.  I když právní řád České republiky nestanoví podmínku 

ve smyslu minimální  hranice uloženého trestu, pod kterou Nejvyšší  

soud při rozhodování jí t  nemůže, z rozhodovací praxe soudu 

vyplývá, že se zaznamenávají údaje o odsouzení jen tehdy, pokud 

byl odsouzenému uložen nepodmíněný trest odnětí svobody 

v minimální délce dvanácti měsíců. Pokud tak Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky podá návrh podle § 4 odst.  2 zákona 

o Rejstříku trestů ohledně trestu nepřevyšujícího jeden rok, Nejvyšší  

soud takový návrh zamítne. Toto ovšem nevylučuje, aby vedle 

nepodmíněného trestu odnětí svobody byl do evidence Rejstříku 

trestů zaznamenán i  j iný druh trestu. 

Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu dále vyplývá, že návrhy 

ministerstva se nejčastěji týkají odsuzujících rozhodnutí Německa 

a Rakouska, kterými byli pachatelé odsouzeni pro trestné činy 

nedovolené překročení státní hranice či  krádeže. Nejčastější  tresty,  

co do délky, jež jsou potom zaznamenávány do evidence Rejstříku 

trestů, jsou tresty odnětí  svobody uložené na dobu jednoho až dvou 

roků a dále na dobu od dvou do tří let.   

Důsledkem rozhodnutí Nejvyššího soudu, j ímž je údaj 

o odsouzení zaznamenán do Rejstříku trestů je ta skutečnost , že se 

na takové odsouzení cizozemským soudem hledí jako na odsouzení 

soudem České republiky. Vzhledem k tomuto hledisku může soud 

při jiném trestním řízení zohlednit  rozhodnutí  cizozemského soudu 

například při posuzování podmínek zvlášť nebezpečné recidivy nebo 

jako přitěžující skutečnost při ukládání trestu. Soud ale nemůže 

k takovému odsouzení uložit souhrnný trest podle § 35 odst. 2 

trestního zákona. 

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že odsouzení cizozemským 

soudem je možno stejně jako odsouzení českým soudem zahladit .  

Do 30.6.2004 se možnost zahlazení takových odsouzení pouze 

dovozovala. Novela trestního řádu č.  283/2004 Sb. však možnost  

zahladit  cizozemské odsouzení zakotvila v § 364a trestního řádu. 
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Z tohoto ustanovení dále vyplývá, že české rozhodnutí o zahlazení 

odsouzení může mít své účinky i v cizině, ale jen za předpokladu, že 

tak stanoví mezinárodní smlouva.    

„Pro úplnost je třeba říci, že podobné důsledky jako rozhodnutí  

Nejvyššího soudu o zaznamenávání údajů o odsouzení občana České 

republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů má i  

rozhodnutí příslušného krajského soudu v řízení o uznání 

cizozemského rozhodnutí a lze na ně aplikovat výše uvedené 

závěry.“21 S tímto souvisí i  novela trestního řádu č. 539/2004 Sb., 

jenž zakotvila v § 453 odst. 1, že uznané cizozemské rozhodnutí má 

stejné právní účinky jako rozsudek soudu České republiky.  

 

4. Trestní listy 

Základem evidence Rejstříku trestů jsou trestní listy,  jež 

vystavují soudy, případně státní zastupitelství.   

Zákon o Rejstříku trestů vymezuje trestní list  v § 3 odst.  3 jako 

oznámení soudu, které obsahuje taxativně vypočtené údaje. Jedná se 

o údaje o osobě odsouzeného, aby nebyl zaměnitelný s jinou osobou, 

údaj o příslušném soudu a spisové značce trestní  věci, o rozhodnutí 

o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu, dále údaje 

o rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném 

propuštění z výkonu trestu nebo upuštění od výkonu jeho zbytku, 

údaje o udělení milosti ,  účasti  odsouzeného na amnestii  

a o zahlazení odsouzení.    

Zásadně se trestní  listy vyhotovují o každém odsouzeném, 

přičemž se vyplňují  i  v případě, kdy bylo od potrestání upuštěno 

nebo bylo využito podmíněného upuštění od potrestání  s dohledem 

a to i když odsouzeným byla mladistvá osoba. Trestní listy se 

vyhotovují i  tehdy, kdy soud podle § 227 trestního řádu vyslovil  

vinu, ale neuložil trest.  

                                                 
21  Ptáček, M.,  K některým aspektům rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky v otázkách zaznamenání 
údajů o odsouzení občanů České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, Trestní právo 6/ 2006, str. 
21 
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Příloha č. 4 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a 

vrchní soudy stanoví zásady vyhotovování trestních listů. Mimo jiné 

uvádí, že trestní listy se zásadně musí vyplňovat strojem a nikoliv  

perem, aby byla zachována dlouhotrvající čitelnost  textu.  

V současné době už všechny soudy vyplňují trestní listy pomocí 

počítačového programu ISAS, a to ihned poté, co je trestní věc 

pravomocně skončena a v případě, že v daném případě došlo 

k podání odvolání, tak ihned poté, kdy se spis vrátí z odvolacího 

soudu.  Trestní listy vyplňují pověření zaměstnanci soudní kanceláře 

tj .  zejména zapisovatelky či protokolující úřednice, které toto činí 

na pokyn vyššího soudního úředníka.  

Vnitřní  a kancelářský řád dále uvádí, že v případě, kdy 

pravomocně odsouzený je cizí státní příslušník, který zároveň není 

členem Evropské unie, je zapotřebí vedle klasického trestního listu 

vyhotovit i  trestní l ist pro mezinárodní výměnu. Tento trestní list  

soud zašle nejen Rejstříku trestů ale i ministerstvu spravedlnosti – 

mezinárodnímu odboru.  

Trestní listy se původně do evidence Rejstříku trestů kladly 

pouze fyzicky. V roce 1994 byl zahájen hromadný přepis údajů 

z trestních listů do počítače. Přepis byl ukončen v polovině roku 

1998. Dnes je tak možné vyhledat si potřebné údaje v evidenci podle 

libovolných kritérií tj .  soudu, data nebo spisové značky rozsudku, 

a nikoli  již pouze podle jména odsouzeného.  

Trestní listy vyhotovené soudy nebo státními zastupitelstvími se 

distribuovaly původně jen v listinné podobě, což znamenalo, že 

v Rejstříku trestů se tyto trestní listy ručně přepisovaly do databáze. 

Obdobné to bylo i  v případě zasílaných aktualizačních zpráv. 

Od dubna 2008 okresní soudy a od května 2008 i krajské soudy 

začaly s Rejstříkem trestů komunikovat jen elektronicky, což má 

za následek, že trestní listy i  zprávy a rovněž i žádosti o opisy nebo 

výpisy z rejstříku trestů jsou mezi těmito institucemi zasílány pouze 

elektronickou cestou, v důsledku čehož trestní listy nejsou j iž ani 

vyhotovovány v listinné podobě. Vlivem této situace tak Rejstříku 
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trestů odpadla nutnost pracného ručního vkládání údajů 

o odsouzeném a zároveň se tímto odstranilo i riziko vnesení chyb.  

5. Opisy a výpisy z evidence Rejstříku trestů 

Z evidence Rejstříku trestů jsou vydávány dva druhy dokumentů 

– opisy a výpisy,  které se liší svojí obsáhlostí.  

Zatímco v opisu z rejstříku trestů se uvádějí všechny údaje 

o každém odsouzení osoby, které se opis týká, údaje o průběhu 

výkonu trestů a ochranných opatření, o zahlazení odsouzení,  údaje 

z evidence podmíněného zastavení trestního st íhání, podmíněného 

odložení návrhu na potrestání a jiné významné skutečnosti pro 

trestní  řízení, pokud tak stanoví zvláštní  právní předpis,  ve výpisu 

z rejstříku trestů se uvádějí pouze všechna dosud nezahlazená 

odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a 

ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, 

jako by nebyl odsouzen.    

Opisy z rejstříku trestů jsou vydávány zejména pro potřeby 

trestního řízení orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu 

spravedlnosti České republiky. 

Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis týkající  se 

osoby, ohledně níž provádí řízení o stížnosti pro porušení zákona, 

řízení o uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,  

o žádosti o milost , o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo 

jeho zbytku, dále v případě, kdy odsouzený má být vydán do ciziny 

nebo vyhoštěn a též při provádění řízení o přípustnosti vydání 

obviněného k trestnímu stíhání do ciziny. Ministerstvo může opis 

požadovat též při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je 

k nim příslušné podle zvláštního zákona nebo mezinárodní smlouvy,  

kterou je Česká republika vázána. Opis je oprávněno ministerstvo 

vyžadovat i  v případě, že zastupuje Českou republiky při vyřizování 

stížností na porušení Úmluvy o ochraně l idských práv a základních 

svobod a jejích Protokolů,  týkajících se činnosti Rejstříku trestů.  

Na základě novely zákona o Rejstříku trestů č.  126/2003 Sb. 

může vedle výše zmíněných subjektů vyžadovat opis z rejstříku 
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trestů též Kancelář prezidenta republiky. Tato může vyžadovat opisy 

pro účely řízení o udělení milosti a ohledně osob, které jmenuje či  

navrhuje do funkce prezidenta republiky.  

Jiným orgánům může být opis vydán, jen jestliže tak stanoví 

zvláštní právní předpis 22,  v případě cizozemských justičních orgánů 

tak musí stanovit vyhlášená mezinárodní smlouva, jíž je Česká 

republika vázána.  

Do opisu z rejstříku trestů může nahlédnout též osoba, jíž se opis 

týká a jej íž totožnost byla ověřena. Taková osoba může do opisu 

nahlédnout pouze osobně a to v sídle Rejstříku trestů v Praze po 

předchozí písemné, případně telefonické dohodě. Za nahlédnutí do 

opisu se vybírá správní poplatek ve výši 20,-Kč, což vyplývá 

z položky sazebníku poplatků 2 písm. c) přílohy zákona č.  634/2004 

Sb., o správních poplatcích. Od 22.2.2008 je možné nahlédnout 

do opisu z evidence rejstříku trestů ihned a zdarma prostřednictvím 

elektronické podatelny Rejstříku trestů, ale to jen za předpokladu,  

že osoba, která o nahlédnutí žádá, má elektronický kvalifikovaný 

podpis. Každá osoba může elektronickou cestou rovněž získat 

zdarma informaci, kdy a komu byl vydán výpis nebo opis, týkající  

se této osoby.  

Okruh subjektů, jež žádají o výpis z evidence Rejstříku trestů je 

podstatně širší než v případě opisů.  Jsou to zejména osoby, jichž se 

samotný výpis týká.  Výpis ale může být vydán i na základě úředně 

ověřené plné moci zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování 

právní pomoci této osobě - advokátovi. O výpis mohou požádat též 

soudy nebo státní zastupitelství pro potřeby jiného než trestního 

řízení a také orgány veřejné správy pro potřeby řízení o přestupku. 

Pro jiné účely lze pak výpis vydat jen stanoví-li tak speciální zákon. 

Na základě zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mimo jiné měnil  

i  zákon o Rejstříku trestů, mohou správní orgány žádat o výpisy též 

pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení 

                                                 
22  Národní bezpečnostní úřad dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti; Bezpečnostní sbor dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; Orgán 
státní správy myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti; Česká národní banka dle zákona č. 6/1993Sb., o České 
národní bance;  a další   
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bezúhonnosti  či důvěryhodnosti.  Tato novela tak zprostila fyzické 

osoby povinnosti předkládat výpis orgánům veřejné správy pro účely 

správního řízení, které si výpis vyžádají samy od Rejstříku trestů 

v elektronické podobě dálkovým přístupem. Občané si tak 

v současné době obstarávají výpis jen pro potřebu zaměstnání,  

pro doložení bezúhonnosti při účasti ve veřejné soutěži a případně 

pro potřebu doložení bezúhonnosti v cizině.   

Fyzická osoba může výpis z evidence Rejstříku trestů získat  

několika způsoby. 

Do konce roku 2007 bylo možné výpis získat na počkání pouze 

v sídle Rejstříku trestů v Praze a od roku 2007 i  na pobočkách 

Rejstříku trestů v Brně, Ostravě,  Plzni a Karlových Varech. 

Dále bylo možné získat výpis poštou. Osoba, jíž se výpis týkal,  

si v takovém případě musela nechat ověřit správnost údajů 

uvedených v písemné žádosti o výpis a svou totožnost.  Před nabytím 

účinnosti novely zákona o Rejstříku trestů č.  126/2003 Sb. mohli  

údaje a totožnost  žadatele ověřovat pouze okresní státní  

zastupitelství a pověření pracovníci Rejstříku trestů, poté toto 

mohly činit též obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze, 

úřady městské části ,  v územně členěných statutárních městech úřady 

městského obvodu nebo úřad městské části,  magistráty statutárních 

měst , které se nečlení na městské obvody nebo městské části ,  a pro 

území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním úřadem 

podle zvláštního právního předpisu a vedle těchto též zastupitelské 

úřady České republiky v zahraničí.  Tyto všechny orgány žádost  

po ověření totožnosti žadatele a údajů v ní uvedených žadateli  

nevracely,  nýbrž ji  zasílaly samy na Rejstřík trestů. Žadateli byl  

poté výpis po několika dnech doručen na adresu, jež uvedl v žádosti.   

Od 1.1.2008 se situace při žádostech o výpis z evidence Rejstříku 

trestů podstatně zjednodušila,  neboť každá fyzická osoba může 

získat výpis na počkání na tzv. pracovištích Czech POINT. 

V takovém případě osobě, jež o výpis žádá, stačí předložit platný 

průkaz totožnosti za předpokladu, že má přiděleno rodné číslo. 

To znamená, že výpis může být vydán i  cizincům, kteří mají  trvalé 
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bydliště v České republice. Mezi pracoviště Czech POINT patří  

obecní úřady, Česká pošta, notáři, hospodářská komora a též 

zastupitelské úřady České republiky.  

Od 22.2.2008 lze žádost o výpis z rejstříku trestů podat 

elektronickou cestou a to za předpokladu, že osoba, která o výpis 

žádá, má elektronický kvalifikovaný podpis. Výpis je v takovém 

případě vyhotoven v listinné podobě a zaslán na adresu žadatele 

do 14 dnů od podání žádosti a zaplacení správního poplatku.  

Za vydání výpisu, ať už je získán jakýmkoliv výše popsaným 

způsobem, je osoba, jež o výpis žádá, povinna zaplatit  správní 

poplatek ve výši 50,- Kč, což vyplývá z položky 10 písm. a) 

sazebníku správních poplatků, jež je přílohou k zákonu č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích. Na žádnou fyzickou osobu se přitom 

nevztahuje osvobození od správního poplatku.  

„Z pohledu do historie byla výše poplatku za první republiky 30,- 

Kčs. Tato výše zůstala nezměněna i po druhé světové válce až do 

měnové reformy v roce 1953, kdy se snížila v poměru 1:5 na částku 

6,- Kčs. Na této výši poplatek setrval až do konce roku 1984. Od 

1.1.1985 byla výše poplatku stanovena na 15,- Kčs. Od 1.1.1992 

došlo ke zvýšení poplatku na 30,- Kčs.“23 K poslední změně ve výši 

poplatku došlo k 1.1.1995, kdy se výše poplatku za výpis z evidence 

Rejstříku trestů ustálila na částku 50,- Kč.  

Zákon o Rejstříku trestů pamatuje též na situaci , kdy osoba, která 

potřebuje výpis z rejstříku trestů, je v cizině. V takovém případě 

může být žádost podána prostřednictvím zastupitelských úřadů 

České republiky, které za konzulární poplatek vyřízení výpisu a jeho 

převzetí zprostředkují. Výše poplatku v takovém případě činí 200,- 

Kč (položka sazebníku poplatků 162 písm. b) přílohy zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Nově byly též 

na některých zastupitelských úřadech České republiky zřízeny 

pracoviště Czech POINT, prostřednictvím nichž žadatel získá výpis  

na počkání.   

                                                 
23  webová stránka http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?k=4500&j=213&o=203&d=171001 
aktuálně ke dni 20.7.2009 
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V důsledku elektronizace zákon o Rejstříku trestů umožňuje 

předávat i  v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým 

podpisem trestní listy, zprávy soudu nebo státního zastupitelství a 

samozřejmě též výpisy a opisy z evidence Rejstříku trestů. Tato 

skutečnost velmi napomohla zrychlení trestního řízení, neboť dnes 

si každý zaměstnanec soudu může v krátkém okamžiku opatřit  opis 

či výpis vztahující se k účastníku řízení prostřednictvím 

počítačových programů ISAS, ve kterých okresní soudy pracují.  

Stejně tak jsou na tom i státní zastupitelství, kterým toto umožňuje 

počítačový program ISYZ. 

Na závěr pojednání o Rejstříku trestů je třeba se zmínit o tom, že 

na konci roku 2008 se změnila distribuce, potažmo vzhled opisů 

z evidence Rejstříku trestů, a to z důvodu zvýšení ochrany proti  

případnému padělání. Opisy v novém provedení ovšem nepřinášejí  

pro soudy či jiné orgány žádné zlepšení,  spíše naopak působí velmi 

nepřehledně až zmateně. V příloze č. 2 je uveden nejprve původní 

opis z evidence Rejstříku trestů odsouzeného J.N., dále nově 

distribuovaný výpis z rejstříku trestů téhož odsouzeného 

po zahlazení odsouzení a vzor nového opisu z rejstříku trestů.  
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V.  Postup soudu při rozhodování 

o zahlazení odsouzení 

1. Žádost o zahlazení odsouzení  

Jak již bylo výše uvedeno, soud zásadně o zahlazení odsouzení 

rozhoduje pouze na návrh. Trestní řád vychází z toho, že žádost  

o zahlazení odsouzení podá odsouzený a též k tomu v praxi 

zpravidla dochází.  Vedle odsouzeného dle ustanovení § 363 

trestního řádu mohou žádost podat též osoby, které by mohly v jeho 

prospěch podat odvolání tj .  příbuzní v pokolení přímém, jeho 

sourozenci, osvojitel , osvojenec, manžel, partner nebo druh a rovněž 

státní zástupce. Tyto osoby mohou žádost podat jak svým jménem, 

tak i jménem odsouzeného.  

Vedle výše uvedených osob mohou návrh na zahlazení odsouzení 

odsouzeného podat též zájmová sdružení občanů, kterými zákon 

rozumí odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů 

a ostatní občanská sdružení s  výjimkou polit ických stran 

a politických hnutí ,  církve, náboženské společnosti a právnické 

osoby sledující v předmětu své činnosti  charitativní účel . Zákon 

přitom nepožaduje, aby tato zájmová sdružení občanů byla již  dříve 

na trestní věci odsouzeného nějakým způsobem zainteresována, 

např.  že by nabídla záruku za převýchovu odsouzeného.  

Trestní zákon dále uvádí v ustanovení § 69 odst.  3,  že žádost či  

návrh na zahlazení odsouzení před uplynutím stanovené lhůty podle 

druhu trestu může podat jen odsouzený, případně jím k tomu 

zmocněný obhájce,  a v případě, že je zbaven či omezen 

na způsobilosti k právnímu úkonům jeho zákonný zástupce a dále 

pak zájmové sdružení občanů.  

Zájmové sdružení občanů může mimo jiné též navrhnout, aby 

byla pachateli udělena milost, tj .  může jít  o návrhy na zastavení 

trestního st íhání,  prominutí a zmírnění trestu, ale též o žádost 

o zahlazení odsouzení cestou milosti  prezidenta republiky.  
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Trestní řád výslovně nestanoví, jak by měla žádost o zahlazení 

odsouzení podaná odsouzeným či jinými osobami vypadat. V daném 

případě se tak bude muset vycházet z ustanovení § 59 trestního řádu. 

Žádost může být podána písemně, ústně do protokolu, v elektronické 

podobě opatřené elektronickým podpisem, telegraficky, telefaxem 

či dálnopisem. Soud podání, ať už jde o žádost o zahlazení 

odsouzení nebo o jiný návrh, posuzuje vždy podle obsahu, proto se 

zabývá též žádostí  odsouzeného, z níž vyplývá, že požaduje 

zahlazení odsouzení,  ať už je nazvána jakkoliv.  

 Ze žádosti by mělo vyplývat zejména, které osoby se žádost týká 

a kdo žádost podává. Osoba, jíž se žádost  týká, by měla být 

dostatečně identifikovatelná – tj .  jménem a příjmením, datem 

narození, případně rodným číslem a adresou trvalého a současného 

pobytu. V žádosti by měl být též uveden soud, kterému je žádost 

adresovaná a též by měl být specifikován důvod, proč se odsouzený 

či jiná osoba domáhá zahlazení odsouzení. Z obecných ustanovení 

trestního řádu týkajících se podání vyplývá i  další  podmínka – totiž  

datování a podepsání žádosti.   

Je-li žádost neúplná,  může soud žadatele vyzvat k odstranění vad 

podání, případně si  odsouzeného předvolat a pomoci mu vady 

odstranit. Okresní soud v Teplicích často používá pro usnadnění své 

práce, zejména s ohledem na svou vysokou vytíženost, vzor žádosti  

o zahlazení odsouzení, který zašle k vyplnění odsouzenému případně 

jiné osobě, jež o zahlazení odsouzení konkrétního odsouzeného 

žádá. 

Dle mého názoru dnes již tento tiskopis (viz příloha č. 3) 

obsahuje nadbytečné údaje, které nejsou pro žádost podstatné,  

například jména a příjmení rodičů odsouzeného. Domnívám se, 

že potřeba těchto údajů vyplývala z dřívější praxe komunikace 

s Rejstříkem trestů, jenž požadoval a dodnes požaduje při žádosti  

o výpis z rejstříku trestů vyplnit též údaje o jménech a příjmení 

rodičů osoby, jíž se výpis týká.  

Tiskopis obsahuje též kolonku - důvod pro podání žádosti, která 

dle mého je rovněž nadbytečná, avšak je nadále požadována.  
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Nejčastějšími důvody pro zahlazení odsouzení, jež odsouzení  

uvádějí, jsou pracovní důvody. Odsouzení svou žádost  odůvodňují  

tím, že by si chtěli zažádat o živnostenské oprávnění,  avšak 

k tomuto potřebují čistý výpis z rejstříku trestů. V menším procentu 

odsouzení žádají o zahlazení z toho důvodu, že mohou ve své 

stávající práci povýšit, ale jen za předpokladu, že budou mít „čistý 

trestní rejstřík“.  V případě, že by odsouzený na žádosti důvod 

neuvedl,  domnívám se,  že by tato skutečnost nemohla být příčinou 

k zamítnutí  žádosti .  

K žádosti o zahlazení odsouzení je vhodné připojit pracovní 

posudky ze současného i předcházejícího zaměstnání odsouzeného.  

Po dojití  žádosti či návrhu na zahlazení odsouzení na podatelnu 

soudu, se žádost  či návrh zapíše do rejstříku Nt a dle rozvrhu práce 

se přidělí příslušnému soudci.  

 

2. Příslušnost soudu 

Trestní řád v ustanovení § 364 odst. 1 stanoví, že o zahlazení  

odsouzení rozhoduje předseda senátu okresního soudu, v jehož 

obvodu odsouzený v době podání návrhu má nebo naposledy měl 

bydliště.  

Do 31.12.2003 trestní řád v ustanovení § 364 výslovně uváděl 

zvláštní ustanovení týkající se příslušnosti soudu při rozhodování 

o zahlazení odsouzení mladistvých pachatelů. Vzhledem k nově 

zakotvené zvláštní úpravě trestního řízení mladistvých pachatelů,  

pozbylo toto ustanovení na základě zákona č. 218/2003 Sb. 

platnosti .  

Dikce zákona umožňuje požádat o zahlazení odsouzení pouze 

osobám, jež mají v době podání návrhu nebo v minulosti měly 

na území České republiky bydliště. Zákon ale neřeší tu situaci, kdy 

odsouzený byl odsouzen soudy České republiky, ale na území České 

republiky neměl nikdy trvalé bydliště. V daném případě bych se 

přikláněla k tomu názoru, že by o zahlazení odsouzení měl  

rozhodnout soud, v jehož obvodu se odsouzený naposledy zdržoval.  
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Pravděpodobně se nejčastěj i bude jednat o obvod toho soudu, jenž 

jej odsoudil  v prvním stupni.   

Praxe soudů ovšem k dané problematice, zejména po rozdělení 

České a Slovenské Federativní Republiky, nebyla jednotná.  

Problémy tak vyvstaly u osob, jež byly za trvání federace odsouzeny 

českými soudy, ale v současné době již trvale žijí  ve Slovenské 

republice. O zahlazení odsouzení by dle trestního řádu měl 

rozhodnout ten soud, v jehož obvodě má odsouzený bydliště,  

tj .  soud Slovenské republiky. Jeho rozhodnutí by ale nebylo 

akceptováno v České republice, neboť takové rozhodnutí by u nás 

nemělo účinky vyplývající z jakéhokoliv j iného rozhodnutí 

o zahlazení odsouzení.  

„Ve všech známých případech, které odpovídají popsané situaci,  

byl návrh na zahlazení odsouzení v praxi podán u soudu, který 

ve věci samé rozhodl v prvním stupni.  Zkušenosti  z praxe však 

signalizují nejednotný postup soudů. Některé soudy o zahlazení 

rozhodly.  Jiné soudy však různou formou rozhodnutí  o zahlazení 

odmítly.“24  

Některé soudy opakovaně rozhodly tak,  že žádost  o zahlazení 

odsouzení zamítly s odůvodněním, že nejsou pro rozhodování 

příslušené, avšak nemohou návrh postoupit ani jinému soudu, jehož 

příslušnost by vyplývala ze zákona. Jiné soudy se k tomuto 

problému postavily tak, že dle jejich názoru tato odsouzení nelze 

zahladit . Občas se vyskytly i  případy, kdy soudy aniž by 

rozhodovaly,  pouze zaslaly odsouzenému přípis o nemožnosti 

zahlazení jeho odsouzení.   

Ani k jednomu z uvedených postupů soudů se nelze přiklonit,  

neboť by to pro odsouzeného znamenalo odmítnutí spravedlnosti.  

Při řešení daného problému je nutno ztotožnit se s názorem 

JUDr. Petra Hrachovce, že o návrhu odsouzeného na zahlazení jeho 

odsouzeních, v případě, že tento nemá bydliště na území České 

republiky, by měl rozhodnout soud, jehož příslušnost  vyplývá 

                                                 
24  Hrachovec, P., Příslušnost soudu k rozhodnutí o zahlazení odsouzení, Právní rozhledy číslo 4/1999, str. 200 
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z první části t restního řádu tj .  soud příslušný podle § 16 až § 22 

trestního řádu. Byl by to tak soud, který ve věci  samé rozhodl 

v prvém stupni, a to bez ohledu na to, zda mu věc byla delegována 

nebo jeho příslušnost byla určena rozhodnutím ve sporu 

o příslušnost.  

Výše citované východisko z dané situace ovšem předpokládá, 

že odsouzený má zaznamenáno v evidenci Rejstříku trestů pouze 

jediné odsouzení.  V případě, že takových záznamů je více 

a současně každé odsouzení bylo vyneseno u jiného soudu, mohl by 

být řešením analogický postup podle § 22 trestního řádu, tedy že 

v takovém případě, by o zahlazení odsouzení mohl rozhodnout 

kterýkoliv ze soudů, který pachatele odsoudil . O zahlazení by pak 

rozhodl ten soud, u něhož podal odsouzený žádost .  

Obdobný problém, jako byl výše uveden, nastává i  v situacích, 

kdy se odsouzenému ve výpisu z rejstříku trestů objevují odsuzující  

rozhodnutí soudů se sídlem ve Slovenské republice, které byly 

vyneseny v době existence federace. Odsouzený má samozřejmě 

právo i na zahlazení těchto odsouzení. Dříve byl postup soudů v této 

otázce rovněž nejednotný – některé soudy odsouzení bez dalšího 

zahladily,  jiné žádosti zamítaly s tím, že nemohou zahlazovat 

odsouzení, ke kterému došlo rozsudkem soudu cizího státu.   

Soudy při svém zamítavém rozhodnutí  vycházely z ustanovení 

§ 21 odst. 3 (dříve odst . 2) trestního zákona, dle kterého trestní  

rozsudky cizího státu nemohou být vykonány na území republiky ani 

tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána, něco jiného.  

Řešení tohoto problému lze nalézt v ustanovení § 3 odst. 2 

zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,  podle kterého jsou 

součástí evidence Rejstříku trestů mimo jiné též údaje o osobách 

pravomocně odsouzených soudy, které byly shromážděny podle 

dříve platných předpisů. Podle tehdy platného nařízení vlády ČSSR 

č. 54/1970 Sb., o rejstříku trestů se do rejstříku trestů zapisovala 

vedle odsouzení osob narozených na území České republiky 

i všechna odsouzení osob narozených mimo území tehdejší 
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československé federace. Z výše uvedeného důvodu jsou proto 

odsuzující rozhodnutí vyhlášená slovenskými soudy za dobu 

existence federace evidována nadále v evidenci Rejstříku trestů.  

S odkazem na § 21 odst. 3 trestního zákona je pak třeba mít 

za to, že zákonem ve spojení „nestanoví-li zákon jinak“ je právě 

zákon č. 269/1994 Sb., neboť ustanovení § 3 odst.  2 tohoto zákona 

nepřímo stanoví, že stejné účinky jako rozsudky soudů České 

republiky mají i  rozhodnutí vynesená za doby federace soudy 

sídlícími na dnešním území Slovenské republiky.  

Soudy České republiky proto zahladí i  ta odsouzení, která byla 

vyhlášena slovenskými soudy v době existence federace České 

a Slovenské republiky. Účinky zahlazení tohoto odsouzení nastanou 

však jen ve vztahu k území České republiky. „Aby nešlo 

o nepřípustný zásah do suverenity Slovenské republiky, se dosáhne 

tím, že soud odsouzení zahladí s  účinky pro území České republiky 

a tuto významnou okolnost  výslovně uvede ve výroku svého 

rozhodnutí.“25 

 

3. Rozhodování soudu o zahlazení odsouzení 

Po dojit í  návrhu či žádosti o zahlazení odsouzení a jeho zapsání 

do příslušného rejstříku je podání předloženo nikoliv soudci,  

kterému bylo dle rozvrhu práce přiděleno, ale vyššímu soudnímu 

úředníku.  

Tento v rámci prvního seznámení s věcí zjistí ,  zda žádost nebude 

potřeba doplnit a případně učiní kroky k její opravě. Poté přechází 

do fáze posouzení, zda je žádost o zahlazení důvodná. 

K tomuto si  opatří  příslušné informace týkající se chování 

odsouzeného v době po vykonání posledního trestu. Vyšší soudní 

úředník proto učiní  dotaz na konkrétní obecní úřad s dotazem 

na chování odsouzeného po dobu ode dne vykonání trestu dosud. 

Zprávy z místa bydliště odsouzeného obsahují povětšinou informace 

typu: Za posuzované období nebyl výše jmenovaný projednáván pro 
                                                 

25  Hrachovec, P., Slovenské trestní rozsudky z doby federace a zahlazení odsouzení v České republice, Právní rozhledy 
číslo 1/2000, str. 21 
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přestupek či za požadované období byl výše jmenovaný projednáván 

v roce 2007 pro přestupek dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 220/1990 Sb. – odloženo / uložena pokuta 5.000,- Kč. V případě 

potřeby může soud od obecního úřadu vyžádat též konkrétní správní 

spis týkající se odsouzeného.  

Soud si dále vyžádá zprávu od Policie České republiky, která 

v následné zprávě soudu sdělí, že odsouzený byl či nebyl  

projednáván v minulosti pro přestupek.  

V případě, že odsouzený v žádosti uvede svého zaměstnavatele 

a k žádosti jako pří lohu nepřiloží pracovní posudek, vyžádá si tento 

vyšší  soudní úředník přímo od zaměstnavatele.  

Nejdůležitějším zdrojem informací pro rozhodnutí o zahlazení 

odsouzení je samozřejmě opis z evidence Rejstříku trestů. Tento si  

soud v současné době může opatřit  okamžitě, čímž se do jisté míry 

zkrátila lhůta pro vyřízení žádosti . Z opisu soud zjistí ,  která 

odsouzení nejsou dosud zahlazená ze zákona, případně již  

na základě rozhodnutí soudu. Příslušné spisy si poté připojí  

a v případě, že se jedná o spisy jiných soudů, vyžádá si je i  od 

těchto soudů.  

Domnívám se, že vyžádání spisů od jiných soudů není vždy 

nezbytné. Jest liže je od počátku evidentní, že žádosti odsouzeného 

nebude možno zcela určitě vyhovět, byl  by tento úkon nadbytečný a 

zbytečně by zatěžoval administrativní pracovníky několika soudů.  

Jako konkrétní případ lze uvést podání odsouzeného K.B., jenž 

podal svou žádost o zahlazení odsouzení k soudu dne 15.12.2008 a 

v žádosti uvedl, že poslední nepodmíněný trest vykonal dnem 

2.7.2008. Z opisu z rejstříku trestů bylo zjištěno, že odsouzený byl 

celkem 11x trestně souzen, přičemž naposledy byl soudem odsouzen 

pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 trestního zákona k trestu 

odnětí svobody v trvání 12 roků a 6 měsíců. Daný trest odsouzený 

vykonal dne 8.12.2007 (viz příloha č. 2). Z výše uvedeného 

jednoznačně vyplývá, že soud žádost o zahlazení odsouzení zamítne 

již na podkladě opisu z rejstříku trestů, aniž by pro rozhodnutí  

potřeboval nahlédnout do konkrétního spisu. Pro úplnost je třeba 
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dodat, že soud takto nemůže postupovat vždy, neboť musí mít 

na paměti též ustanovení § 69 odst. 3 trestního zákona tj .  možnost  

zahladit odsouzení i  před uplynutím lhůty uvedené v odst. 1  

citovaného paragrafu. Ve výše uvedeném případě pak ale nelze mít  

pochybnosti o tom, že se nejedná o případ, ve kterém by mohlo být 

rozhodnuto podle § 69 odst. 3 trestního zákona, neboť uplynula 

prozatím nepoměrně krátká doba od vykonání trestu zejména 

s přihlédnutím k tomu, že lhůta pro zahlazení odsouzení je 

desetiletá.     

Jak už bylo výše popsáno, po dojití  podání žádosti „putuje“ spis,  

do nějž byla žádost odsouzeného založena, k rukám vyššího 

soudního úředníka. Poté,  co tento sesbírá všechny potřebné údaje 

pro vydání rozhodnutí o zahlazení odsouzení,  spis předloží  soudci. 

Obstaráním podkladů pro vydání rozhodnutí mohou být samozřejmě 

pověřeni i  jiní  pracovníci soudu, zejména soudní tajemníci , justiční  

čekatelé či  asistenti  soudce.  

Soudce, resp. předseda senátu, o zahlazení rozhodne bez nařízení 

jednání. Jedná se tak o tzv.  rozhodnutí od stolu. Takovéto 

rozhodnutí má formu usnesení.  

I když z 99% soud o žádosti odsouzeného rozhoduje bez nařízení 

jednání, není vyloučeno, aby ve věci bylo nařízeno veřejné zasedání.  

Situace, kdy o zahlazení odsouzení mohl rozhodnout pouze 

předseda senátu, již pominula. Nový zákon o vyšších soudních 

úřednících č. 128/2008 Sb. umožnil přenést soudcům některé své 

pravomoci na vyšší soudní úředníky.  

Ustanovení § 12 citovaného zákona negativně vymezuje, které 

úkony ve věcech trestních nemůže vyšší  soudní úředník vykonávat.  

Rozhodnutí o zahlazení odsouzení mezi těmito úkony není, a proto 

toto může vydat i  vyšší soudní úředník svým jménem, 

za předpokladu, že si provedení tohoto úkonu nevyhradil předseda 

senátu.  

Osobně nepovažuji situaci, kdy o zahlazení odsouzení rozhoduje 

vyšší soudní úředník bez vědomí soudce, za vhodnou. Jestliže jedině 

soudce může ukládat pachatelům trestné činnosti  tresty,  měl by též 
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jedině soudce posoudit, zda tu jsou důvody pro zahlazení odsouzení.  

Nelze opominout též tu skutečnost , že rozhodování o zahlazení 

odsouzení je mnohdy složité, s ohledem na posouzení chování 

odsouzeného v době po vykonání trestu, a i  když vyšší soudní 

úředník je kvalifikovaný, jedná se o administrativního pracovníka, 

který by měl rozhodovat jen o méně důležitých věcech. Vzhledem 

k vytíženosti  vyššího soudního úředníka na trestním úseku je totiž  

možné, že tento nebude o zahlazení odsouzení rozhodovat 

s náležitou péči a tyto rozhodnutí tak budou vydávány pouze 

„strojově.“  

Jestliže tak zákonodárce měl v úmyslu přenechat tuto agendu 

pouze administrativním pracovníkům, mohl nají t lepší řešení, jež by 

ve výsledku pomohlo „odbřemenit“ soudy, a to přenechat agendu 

zahlazení odsouzení Rejstříku trestů. V takovém případě by se nejen 

odstranila administrativní zátěž soudů, ale zrychlilo by se i  

rozhodování v dané věci . Takové řešení by ovšem sebou neslo 

úplnou změnu ustanovení § 69 trestního zákona a možné vypuštění 

ustanovení o předčasném zahlazení odsouzení.   

 

4. Usnesení soudu o zahlazení odsouzení 

Jak už bylo výše uvedeno, soud rozhoduje o zahlazení odsouzení 

usnesením.  

Usnesení o zahlazení odsouzení má stejnou strukturu jako 

kterékoliv jiné usnesení soudu t j.  úvodní část,  výrokovou část , 

odůvodnění a poučení o stížnosti.  

V úvodní části  je vždy třeba označit  orgán, jenž rozhoduje,  den 

vydání rozhodnutí  a dostatečně vymezit odsouzeného – jménem, 

příjmením, datem a místem narození,  bydlištěm. V rozhodnutí 

soudců či jiných soudních osob lze najít v některých případech 

rozdíly.  Někteří například v usnesení uvádějí jméno, pří jmení a 

služební postavení osoby, jež rozhodnutí  vydává, a jiní zase uvádějí  

o jaké rozhodnutí se jedná. V úvodu písemné podoby tohoto 
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rozhodnutí musí být samozřejmě uvedeno číslo jednací a slovo 

USNESENÍ.  

 

Úvodní část  tohoto rozhodnutí tedy zní: 

                                                                   Č.j.  30Nt 1/2009-7 

U s n e s e n í 

 

Okresní soud v Teplicích rozhodl dne 2. ledna 2009 v trestní věci 

odsouzeného Jana  N o v á k a ,  nar. 29.2.1964 v Teplicích, trvale 

bytem Teplice,  Masarykova 1003, t a k t o : 

 

Výroková část obsahuje zejména zákonné ustanovení, jichž bylo 

pro rozhodnutí použito. Pravidla pro sestavení výroku usnesení jsou 

totožná jako u výrokové části rozsudku. Výrok tak musí být určitý,  

srozumitelný a dávat odpověď na otázky, které jsou předmětem 

rozhodování26.  V případě rozhodnutí o zahlazení odsouzení je tak 

třeba vymezit , podle kterého ustanovení soud rozhoduje,  které osoby 

se rozhodnutí týká a která odsouzení se zahlazují .  

V případě vymezení paragrafového znění panuje mezi 

rozhodujícími orgány nejednotnost.  

Někteří ve výrokové části usnesení uvádějí, že rozhodují  

na základě § 364 odst. 1 trestního řádu za použití § 69 trestního 

zákona, jiní vychází z toho, že o zahlazení odsouzení soud 

rozhoduje jen na základě § 69 trestního zákona. Osobně bych se 

přikláněla k názoru, že o zahlazení odsouzení soud rozhoduje pouze 

podle § 69 trestního zákona, neboť toto ustanovení výslovně uvádí,  

že „soud zahladí odsouzení“. 

Zásadně soud o návrhu odsouzeného či jiné osoby na zahlazení 

odsouzení může rozhodnout třemi způsoby. 

                                                 
26

  viz blíže k obligatorním znakům usnesení – Jelínek, J., Sovák, Z., Rozhodnutí ve věcech  trestních, vydavatelství 
Eurolex Bohemia, 1999, str. 38 a násl. 
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Nejčastějším způsobem rozhodování bude ta skutečnost, že soud 

pachatelova odsouzení zahladí (viz příloha č. 4). V takovém 

případně rozhodne takto: 

Podle § 69 odst. 1 písm. b) (a) nebo c)) trestního zákona se  

z a h l a z u j í   

u odsouzeného Jana Nováka odsouzení z rozsudku Okresního 

soudu v Teplicích ze dne 20.12.1995, sp.zn.  4T 2/1994 v trvání 

osmnácti (18) měsíců nepodmíněně a odsouzení z rozsudku 

Okresního soudu v Chebu ze dne 13.6.1997, sp.zn. 1T 12/1996 

v trvání třiceti (30) měsíců nepodmíněně.  

 

Případně může uvozovací věta usnesení znít: 

Podle § 364 odst . 1 tr. řádu za použití § 69 odst . 1 písm. b) tr.  

zákona se… 

 

Zahlazuje-li  soud odsouzení pro přečin, bude uvozovací věta 

následující: 

Podle § 69 odst . 1 písm. c) tr.  zákona za užití § 13 odst . 1 zákona 

č. 150/1969 Sb., o přečinech, účinného v době spáchání dané trestné 

činnosti , se zahlazují  … 

 

Jestliže odsouzený nesplnil podmínky pro zahlazení odsouzení 

uvedené v ustanovení § 69 odst.  1 trestního zákona rozhodne soud 

o zamítnutí  žádosti . Výrok takového usnesení bude znít: 

 

Podle § 69 odst.  1 písm. a) (případně písm. b) či  písm. c)) 

trestního zákona se žádost  z a m í  t  á .   

 

Třetí možný způsob rozhodnutí soudu je takový, že soud 

odsouzení pachatele zahladí, i  když prozatím neuplynula lhůta 

stanovená v § 69 odst. 1 trestního zákona. V takovém případě 

výroková část usnesení bude znít: 

Podle § 69 odst. 3 trestního zákona se  

z a h l a z u j í   
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u odsouzeného Jana Nováka odsouzení z rozsudku Okresního 

soudu v Teplicích ze dne 20.12.1995, sp.zn.  4T 2/1994 v trvání 

osmnácti (18) měsíců nepodmíněně a odsouzení z rozsudku 

Okresního soudu v Chebu ze dne 13.6.1997, sp.zn. 1T 12/1996 

v trvání třiceti (30) měsíců nepodmíněně.  

 

Třetí částí usnesení je odůvodnění. Struktura odůvodnění není 

zákonem stanovená. Záleží tak na každé osobě, jež usnesení vydává, 

co do odůvodnění pojme a co ne. Lze se ale shodnout, že každé 

odůvodnění usnesení by mělo obsahovat ty skutečnosti , které byly 

vzaty za prokázané, důkazy, o něž se skutková zjištění opírají  

a úvahy, jimiž se rozhodující  orgán řídil při hodnocení provedených 

důkazů. Odůvodnění by mělo též obsahovat citaci ustanovení 

zákona, na základě něhož soud rozhodl.   

Osobně bych se přiklonila k následující struktuře odůvodnění  

rozhodnutí o zahlazení odsouzení: 

V prvém odstavci by zcela jistě bylo vhodné uvést důvod, proč 

soud o zahlazení odsouzení rozhoduje tj .  popsat návrh či žádost  

o zahlazení odsouzení. Obsahem prvého odstavce by tak mělo být,  

kdo a kdy žádost  podal,  čeho se žádost týká a jak je odůvodněna.  

V dalších odstavcích odůvodnění by soud měl popsat zjištění , jež 

vyplývají z důkazů ve věci provedených. Zejména je tak třeba 

podrobně popsat opis z rejstříku trestů tj .  uvést kolikrát byl 

odsouzený soudně trestán, jaká z těchto odsouzení jsou již zahlazena 

a u odsouzení, která dosud zahlazena nejsou, charakterizovat vedle 

vydávajícího soudu, spisové značky a data rozhodnutí též výměru 

uloženého trestu a den jeho vykonání. Při popisu opisu z rejstříku 

trestů je vhodné se zaměřit a zdůraznit zvláště poslední odsuzující  

rozhodnutí. Od vykonání posledního trestu totiž nejčastěji běží lhůta 

pro zahlazení odsouzení. Informace o odsuzujících rozhodnutí 

a zejména o trestech by si soud měl ověřit z připojených spisů,  

vztahujících se k těmto odsouzením.  

Dále by soud měl zohlednit  i  další  důkazy charakterizující  

chování odsouzeného v době po vykonání trestu. Jedná se zejména 
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o zprávy Policie České republiky a obecního úřadu místně 

příslušného dle bydliště odsouzeného.  

V případě, že odsouzený doložil pracovní posudek, měl by se 

soud k tomuto v odůvodnění též vyjádřit .   

Následující odstavec by měl citovat zákonná ustanovení, podle 

nichž soud při rozhodování postupoval, tj .  zejména ustanovení 

§ 69 odst. 1, případně odstavce 4 trestního zákona. Jestliže soud 

rozhodl o zahlazení odsouzení, i  když prozatím neuplynula 

stanovená lhůta, mělo by usnesení citovat též odst.  3 citovaného 

paragrafu.   

Na závěr odůvodnění rozhodnutí by se soud měl vyjádřit k tomu, 

k jakému závěru při  svém rozhodování dospěl a o jaká zákonná 

ustanovení a zjištění  opřel  své závěry. 

Jestliže soud žádost odsouzeného zamítl s odůvodněním, 

že dosud neuplynula lhůta stanovená v odstavci  prvém § 69 trestního 

zákona, je příhodné na závěr odůvodnění uvést , kdy tato lhůta 

uplyne. Při zamítavém rozhodnutí je vhodné zmínit  se i tom, proč 

soud neshledal důvody pro postup podle § 69 odst. 3 trestního 

zákona.  

V každém usnesení, potažmo v každém rozhodnutí soudu, nemůže 

chybět závěrečné poučení o opravném prostředku. Proti usnesení,  

jimž soud rozhodoval o zahlazení odsouzení tj .  i  v případě zamítnutí  

žádosti, je přípustná stížnost. Stížnost může oprávněná osoba podat 

do tří dnů od jeho oznámení k příslušnému krajskému soudu, 

případně Městskému soudu v Praze, prostřednictvím soudu, jež 

o zahlazení rozhodl. Takto podaná st ížnost má odkladný účinek, což 

znamená, že rozhodnutí v případě včasného podání stížnosti  

oprávněnou osobou nebude vykonatelné, dokud nenabude právní 

moci.    

 

5. Zamítavé rozhodnutí soudu 

Jak už bylo výše uvedeno, jedním z možných řešení rozhodování 

soudu je zamítnutí žádosti odsouzeného o zahlazení odsouzení.  
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Nejčastějším důvodem zamítnutí žádosti o zahlazení odsouzení je 

ta skutečnost, že od posledního odsouzení,  resp. výkonu trestu 

dosud neuplynula lhůta stanovená podle § 69 odst . 1 trestního 

zákona (viz příloha č. 5).  Ze stejného důvodu soud zamítá žádost  

i  v případě, že odsouzený navrhuje postup podle odstavce třet ího 

§ 69 trestního zákona, tj .  kdy ve svém chování po vykonání trestu 

shledá takové kladné znaky, že se domnívá, že je tu prostor 

pro postup právě podle tohoto ustanovení, avšak soud se s jeho 

názorem neztotožní.  

Dalšími důvody pro zamítnutí žádosti jsou i skutečnosti, že soud 

při  zkoumání chování odsouzeného po vykonání trestu, nedospěl 

k tomu názoru, že odsouzený vedl řádný život. Důvodem mohou být  

opakované postihy pro přestupky či jiné skutečnosti , v nichž lze 

nalézt závadovost  chování odsouzeného.  

Jinými občasnými důvody pro zamítavé rozhodnutí jsou i ty 

skutečnosti, že odsouzení podávají žádosti o zahlazení odsouzení, 

ačkoliv se jejich odsouzení zahlazují přímo ze zákona, např. při  

podmíněném odsouzení nebo že žádá o zahlazení odsouzení trestu 

vyhoštění uloženého na dobu neurčitou.  

Na Okresním soudu v Teplicích je ovšem i taková praxe, že 

při podání žádosti před uplynutím stanovené lhůty, jsou odsouzení 

předvolání vyššími soudními úředníky k výslechu, kdy je jim 

naznačeno, že žádost předložili předčasně. Odsouzení jsou pak      

de-facto vyzváni k zpětvzetí  žádosti.   

Ustanovení § 365 odst. 2 trestního řádu stanoví, že jestliže byla 

žádost  o zahlazení odsouzení zamítnuta, může být podána až 

po uplynutí jednoroční lhůty.    

Jednoroční lhůta při tom běží od právní moci rozhodnutí , j ímž 

soud zamítl žádost  odsouzeného o zahlazení odsouzení. 

Jednoroční lhůta nemusí být dodržena v každém případě. Jak již  

zákon stanoví,  nemusí být dodržena v případě, že soud žádost  

o zahlazení zamítl  z toho důvodu, že dosud neuplynula lhůta 

stanovená v odstavci prvém § 69 trestního zákona. V druhém 

případě jednoroční lhůta nemusí být zachována za situace, kdy návrh 



 78 

na zahlazení odsouzení podalo zájmové sdružení občanů. 

Za takových okolností může odsouzený či  jiná k tomu oprávněná 

osoba podat žádost i  před uplynutím jednoroční lhůty.   

„Žádost podanou před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2 soud 

zamítne s odkazem na formální důvody, aniž by zkoumal 

hmotněprávní podmínky pro zahlazení odsouzení“27.  Proti tomuto 

usnesení je samozřejmě rovněž přípustná stížnost , jež má odkladný 

účinek.  

 

6. Postup soudu po vydání rozhodnutí 

Usnesení soudu o zahlazení odsouzení se zasílá příslušnému 

okresnímu státnímu zastupitelství a odsouzenému. Jestliže žádost  

či návrh podala osoba odlišná od odsouzeného, měla by tato osoba 

vydané usnesení rovněž obdržet .  

Po nabytí právní moci usnesení o zahlazení odsouzení by soud 

měl bez odkladu o tomto vyrozumět Rejstřík trestů,  neboť zahlazené 

odsouzení nesmí být vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů.  

Vzhledem k zatíženosti soudů k vyrozumění Rejstříku trestů 

nedochází vždy v krátké relaci po vydání usnesení. V poslední době 

se ovšem vyrozumění Rejstříku trestů o zahlazení odsouzení 

podstatně zrychlilo, neboť jednotl ivé soudy komunikují s Rejstříkem 

trestů již elektronicky. 

Vyšší soudní úředník či soudní tajemník případně jiná pověřená 

osoba po nabytí právní moci usnesení o zahlazení odsouzení, toto 

usnesení s  vyznačenou doložkou právní moci zašle odsouzenému. Již 

usnesení opatřené doložkou právní moci, je pro odsouzené 

dostatečně průkazným materiálem pro prokázání jejich trestní  

bezúhonnosti například na různých státních úřadech či před 

zaměstnavatelem, takže zpoždění informovanosti Rejstříku trestů 

není až tak závažné. 

Vedle výše uvedených úkonů vyšší soudní úředník zasílá též 

usnesení o zahlazení odsouzení do spisů, ve kterých byla vydána 

                                                 
27

  Šámal, P., Král, V., Baxa, J.,Púry, F., Trestní řád. Komentář.II.díl. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001 str. 2038 
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zahlazená odsuzující rozhodnutí,  za předpokladu, že tyto spisy 

nebyly přílohou spisu, ve kterém se o zahlazení rozhodovalo.  

Pravomocným rozhodnutím o zahlazení odsouzení nastávají  

účinky, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.  

S výjimkou výše uvedených subjektů soud o zahlazení odsouzení 

již nikoho jiného neinformuje. Po vyznačení právní moci a doručení 

dodejek tak soud j iž pouze spis založí do spisovny.  

 

7. Smrt odsouzeného 

Obecně řečeno smrt pachatele či jeho prohlášení za mrtvého 

způsobují nepřípustnost jeho trestního stíhání, tudíž smrtí pachatele 

dochází i  k zániku trestnosti a k zániku trestu. Žádnou osobu nelze 

stíhat pro trestný čin nebo na ní vykonat trest za tento čin uložený,  

jenž spáchala osoba jiná. V případě, že se prokáže smrt pachatele, 

většinou prostřednictvím vystaveného úmrtního listu, v přípravném 

řízení státní zástupce a v řízení před soudem soud zastaví trestní 

stíhání proti tomuto pachateli.  Existují ovšem výjimky, kdy se 

v trestním řízení proti zemřelému pachateli pokračuje. 

V trestním stíhání se pokračuje tehdy, jestliže jsou ve prospěch 

odsouzeného podány mimořádné opravné prostředky tj . dovolání,  

stížnost  pro porušení zákona či návrh na povolení obnovy řízení.  

Smrtí odsouzeného nedochází k zastavení trestního stíhání ani  

v případě, že bylo na základě zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci zrušeno původní rozhodnutí.   

Rozhodl-li pravomocně soud o vině a trestu pachatele, a tento 

zemře, soud daný spis pouze založí, aniž by dále rozhodoval.  

Nanejvýše o úmrtí vyrozumí příslušné instituce, kterých se trest  

uložený tomuto pachateli dotýká – obecnímu úřadu při trestu zákazu 

činnosti , zaměstnavateli při  trestu obecně prospěšných prací,  

Vězeňské službě České republiky a samozřejmě Rejstříku trestů. 

Ve vztahu k zahlazení odsouzení ovšem vyvstává otázka, zda je 

možné zahladit odsouzení i  po smrti odsouzeného, například na 
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žádost osob, které by mohly v jeho prospěch podat odvolání.  Trestní 

zákon ani trestní řád tento problém neřeší.   

Porovnáme-li však ustanovení trestního řádu pojednávající 

o zahlazení odsouzení a ustanovení upravující stížnost  pro porušení 

zákona (§ 275 odst. 1 trestního řádu) a obnovu řízení (§ 289 písm. 

c) trestního řádu),  musíme dojít  k závěru,  že zahlazení odsouzení 

po smrti odsouzeného není možné. Citovaná ustanovení totiž 

výslovně uvádí,  že smrt obviněného nepřekáží pokračování dalšího 

řízení. Vzhledem k tomu, že zákonodárce nepoužil obdobnou 

formulaci i  v případě zahlazení odsouzení, lze konstatovat,  že po 

smrti  daného odsouzeného nelze již odsouzení zahladit.  

Zákonodárci ovšem lze jen doporučit přehodnocení této situace, 

neboť i když smrtí odsouzeného zanikají právní poměry založené 

odsouzením, difamující účinky mohou trvat i  po jeho smrti.  Tímto 

by se i zrovnoprávnila situace, kdy v případě podání mimořádných 

opravných prostředků nebo soudní rehabilitace, smrt obviněného 

nebrání v pokračování řízení, zatímco v případě zahlazení odsouzení 

tuto možnost  zákonodárce nepředpokládá.  

 

8. Statistika rozhodovací praxe 

Okresní soudy,  a tedy ani Ministerstvo spravedlnosti, stat ist icky 

nesledují počet podaných návrhů na zahlazení odsouzení a počet  

vydaných rozhodnutí o zahlazení odsouzení nebo rozhodnutí 

o zamítnutí zahlazení odsouzení. Tuto problematiku ovšem sleduje 

Rejstřík trestů.  Samozřejmě ale, jak z povahy věci vyplývá, Rejstřík  

trestů eviduje pouze rozhodnutí o zahlazení odsouzení, a to jednak 

rozhodnutí vydávaná po uplynutí lhůty stanovené v § 69 odst. 1 

trestního zákona a jednak rozhodnutí  vydávaná před uplynutím 

stanovené lhůty podle § 69 odst. 3 trestního zákona.  
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Jak z výše uvedených grafů28 vyplývá, vzrůstá počet rozhodnutí 

soudů o zahlazení odsouzení po uplynutí  lhůty stanovené v odstavci  

prvém § 69 trestního zákona. Na druhou stranu výrazně klesá počet  

rozhodnutí podle § 69 odst . 3 trestního zákona. Počet cizinců, jež 

požádali , resp. o nichž bylo v rámci zahlazení odsouzení 

rozhodováno, je prakticky konstantní. 

 

 

                                                 
28  grafy byly poskytnuty Rejstříkem trestů (pozn. autora) 
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 Výše uvedený graf ukazuje počet  návrhů na zahlazení 

odsouzení podaných odsouzenými k Okresnímu soudu v Teplicích 

v letech 1998 až 2008. Oproti grafům vypracovaným Rejstříkem 

trestů nejsou v uvedeném přehledu rozděleni odsouzení na občany 

České republiky a cizince, neboť poměr cizinců je naprosto 

nepatrný. Většině žádostí cizinců bylo vyhověno, a to ve dvou až 

pěti případech ročně. Graf nevypovídá též o rozhodnutí vydaných 

podle § 69 odst. 3 trestního zákona, tedy před uplynutím lhůty pro 

zahlazení odsouzení,  neboť toto ustanovení je na Okresním soudě 

v Teplicích využíváno jen v minimálním počtu případů, a to 

nanejvýše třikrát do roka, přičemž například v letech 2000, 2001, 

2005 či 2008 nebylo toto ustanovení použito ani jednou.  

Poměr vyhověných rozhodnutí ku podaným návrhům činí 

v průměru 68%. Jestl iže nebylo žádosti odsouzeného vyhověno, tedy 

nebylo rozhodnuto o zahlazení odsouzení, řízení skončilo často tak,  

že návrhy byly vzaty zpět odsouzenými z důvodu neuplynutí lhůty 

stanovené v odstavci  prvním § 69 trestního zákona, nebo tyto návrhy 

byly postoupeny jinému soudu z důvodu místní nepříslušnosti.  

Nanejvýše devět návrhů ročně bylo zamítnuto pro neuplynutí  

stanovené lhůty pro zahlazení odsouzení,  resp. pro nevedení řádného 

života po stanovenou dobu. Občas jsou ovšem podávány návrhy i  

zbytečně, neboť odsouzení se domáhají zahlazení odsuzujících 
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rozhodnutí, jimiž jim byly uloženy tresty, jež jsou zahlazovány 

přímo ze zákona, například v případě podmíněného odsouzení. Jindy 

se odsouzení domáhají zahlazení trestu vyhoštění uloženého na dobu 

neurčitou, kdy tento trest nebyl promlčen či prominut milostí  

prezidenta republiky, v takovém případě soud návrhy odsouzených 

rovněž zamítá.   
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V. Zahlazení odsouzení u mladistvých 

1. Historie úpravy zahlazení odsouzení 

u mladistvých pachatelů 

Mladistvým v trestním právu se rozumí osoba, která v době 

spáchání trestného činu dovršila patnáctý rok a nepřekročila 

osmnáctý rok svého věku. Tato definice v českém právním řádu 

plati la do 31.12.2003. Nahradila jí  nová definice nebo spíše její  

obměna, která reagovala na změnu terminologie, tedy že mladistvým 

je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok 

a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Jako mladistvý vystupuje 

v trestním řízení odsouzená osoba i  po dovršení osmnáctého roku 

věku, tj .  i  tehdy kdy soud rozhoduje ve vykonávacím řízení 

o podmíněném odsouzení či  rozhoduje o zahlazení odsouzení. 

Pro posouzení, zda jde o mladistvého, je vždy rozhodný věk 

pachatele v době spáchání trestného činu.  

Do konce roku 2003 postupoval soud při  zahlazování odsouzení 

mladistvých pachatelů podle § 87 trestního zákona.  

Ve srovnání s pachatelem dospělým měl mladistvý pachatel při  

zahlazení odsouzení k trestu odnětí  svobody podstatné výhody.  

Soud rozhodl o tom, zda se odsouzení mladistvého zahlazuje 

ihned po výkonu trestu odnětí svobody, a to i  bez návrhu nebo 

žádosti. Činil tak z úřední povinnosti.  Soud při tom rozhodoval 

o zahlazení odsouzení i  tehdy, kdy chování mladistvého podle zpráv 

z výkonu trestu nebylo dobré. Jestl iže nastala taková situace, soud 

rozhodl o tom, že se odsouzení nezahlazuje.   

Soud tedy vždy rozhodoval na základě zpráv o chování 

odsouzeného po výkonu trestu.  Chování mladistvého posuzoval 

i  podle zpráv ředitele věznice, v níž mladistvý trest odnětí svobody 

vykonával. Tato zpráva byla pro rozhodování soudu klíčová a tak si  

jí  soud, pokud jí neměl ve spise k dispozici, musel vyžádat,  

případně požádat o její doplnění.   
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Chování mladistvého po dobu výkonu trestu i poté muselo 

vykazovat takové znaky, že lze říci , že se napravil a že již povede 

řádný život.  

Soud při rozhodování o zahlazení odsouzení vedle chování 

přihlížel též k věku mladistvého a k zvláštnostem, jimiž se chování 

osob v tomto věku vyznačuje.   

Oproti klasické úpravě zahlazení odsouzení, v případě 

mladistvého o zahlazení rozhodoval nikoli soud příslušný podle 

pobytu odsouzeného v době podání žádosti, ale soud, který 

rozhodoval o věci v prvním stupni.  

Jestliže soud rozhodl o zahlazení odsouzení, hledělo se 

na mladistvého, jako by nebyl odsouzen.  

V případě, kdy byl  mladistvý pachatel podmíněně propuštěn 

z výkonu trestu odnětí svobody a soud rozhodl o tom, že se 

ve zkušební době podmíněného propuštění osvědčil, rovněž se na 

mladistvého hledělo, jako by nebyl  odsouzen. Stejné účinky 

samozřejmě nastaly i tehdy, jestliže soud nerozhodl o osvědčení se 

pachatele do jednoho roku po skončení zkušební doby.  

Ustanovení § 87 trestního zákona dále vymezovalo,  kdy došlo 

k zahlazení odsouzení, kterým byl mladistvý odsouzen k peněžitému 

trestu. V takovém případě fikce zahlazení nastala zaplacením 

peněžitého trestu resp. dojit ím poslední splátky peněžitého trestu 

soudu, popřípadě i okamžikem právní moci rozhodnutí  o upuštění 

od výkonu peněžitého trestu či jeho zbytku.  

Byl-li vedle peněžitého trestu uložen i jiný trest , postupoval soud 

shodně jako v případě pachatele dospělého, tj .  podle ustanovení § 70 

odst. 2, odst. 3 trestního zákona. Výjimku tvořily případy, kdy byl 

mladistvému vedle peněžitého trestu uložen i nepodmíněný trest  

odnětí svobody, v takovém případě soud zahladil odsouzení 

najednou t j.  po vykonání trestu odnětí  svobody. Jestliže ale byl 

odsouzený podmíněně propuštěn, nastalo zahlazení odsouzení buď 

pravomocným osvědčením mladistvého nebo zaplacením peněžitého 

trestu podle toho, k čemu došlo později.  
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2. Současná úprava zahlazení odsouzení dle 

zákona č. 218/2003 Sb. 

Od 1.1.2004 vstoupila v platnost zvláštní úprava trestního řízení 

pro mladistvé osoby. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů (dále jen ZSM) upravuje podmínky 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním 

zákoně, jež nazývá proviněním, opatření ukládaná za takové 

protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví  ve věcech 

mládeže.  

Tento zákon se uplatní pro pachatele mladistvého, přičemž pro 

jeho uplatnění je rozhodný věk pachatele v době spáchání provinění.  

Soud tedy postupuje podle ZSM i tehdy, jestliže pachatel je v době 

rozhodování soudu j iž zletilý. Stejně tak se postupuje i v případě 

zahlazení odsouzení.   

Opatření, jež může soud mladistvému za spáchání provinění 

uložit, zákon rozděluje do tří skupin – výchovná, ochranná a trestní . 

Vzhledem k tématu zahlazení odsouzení se tato práce bude zabývat 

pouze trestními opatřeními.   

V ustanovení § 24 odst. 1 ZSM jsou taxativně vypočtena trestní  

opatření , jež lze mladistvému pachateli  uložit. Oproti výčtu trestů 

v trestním zákoně, mladistvému soud nemůže uložit tresty zákazu 

pobytu, propadnutí  majetku, trest  ztráty čestných titulů 

a vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti. Soud pro mládeže 

ale může mladistvému uložit peněžité opatření s podmíněným 

odkladem výkonu.  

 Institut zahlazení odsouzení je v zákoně č. 218/2003 Sb.,  

upraven v § 35. Oproti dřívější úpravě tohoto institutu,  vychází 

zákonodárce nově ze zásady, že s výjimkou odsouzení 

k nepodmíněnému opatření odnětí svobody delšího jednoho roku, 

se veškerá odsouzení mladistvého poté,  co je vykonal nebo poté, 

co bylo od jejich výkonu či jej ich zbytku pravomocně upuštěno, 
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zahlazují. K zahlazení odsouzení dojde i v případě, že se podmíněně 

odsouzený nebo podmíněně propuštěný mladistvý osvědčil.  

Největší změna v zahlazení odsouzení mladistvého pachatele 

spočívá v tom, že vykonáním nepodmíněného trestního opatření 

odnětí svobody v délce nepřevyšující  jeden rok se odsouzení 

zahlazuje. Do účinnosti nového zákona se fikce neodsouzení 

uplatňovala u všech jiných trestů kromě nepodmíněných trestů 

odnětí svobody.  

K zahlazení odsouzení k trestnímu opatření odnětí svobody 

nepřevyšujícímu jeden rok nedochází jen v případě, že ci tovaná 

délka byla uložena rozsudkem soudu, ale též za situace, kdy bylo 

trestní opatření na takovou délku rozhodnutím prezidenta republiky 

zmírněno nebo prominuto.   

„Vykonává-li mladistvý za sebou bez přerušení několik trestních 

opatření odnětí svobody, která samostatně nepřevyšují jeden rok, 

uplatní se u každého takového trestního opatření samostatně fikce 

zahlazení takového odsouzení podle ustanovení § 35 odst. 1 ZSM. 

Jednotlivá trestní  opatření se tedy z hlediska zahlazení nesčítají.“29 

Jakmile tak odsouzený mladistvý trestní  opatření vykonal, dochází 

k jeho zahlazení. Stejným způsobem fikce neodsouzení nastává i 

nabytím právní moci rozhodnutí o upuštění od výkonu takového 

trestního opatření.  

Obdobně jako podle dřívější úpravy rozhoduje soud o zahlazení 

odsouzení k nepodmíněnému trestnímu opatření odnětí svobody 

delšímu jednoho roku i bez návrhu, tj .  z úřední povinnosti  ihned 

poté, co bylo takové trestní opatření vykonáno či když byl mladistvý 

propuštěn na svobodu z výkonu trestního opatření, které bylo 

zmírněno rozhodnutím prezidenta republiky. Soud tak o zahlazení 

musí rozhodnout vždy, ať už se ztotožní s tím, zda by mělo být 

odsouzení zahlazeno či nikoliv. Věznice,  ve které odsouzený trestní  

opatření vykonával, by měla po vykonání trestu nebo po propuštění  

mladistvého z výkonu trestního opatření zaslat soudu zprávu týkající  

                                                 
29  Sotolář, A., Válková, H., Trestní opatření v trestní věcech mladistvých, Trestněprávní revue 2/2005, str. 33 
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se chování mladistvého ve vězení. Jest liže toto neučiní , soud je 

povinen si zprávu vyžádat. Soud se poté rozhodne, zda tu jsou nebo 

zda absentují  podmínky pro zahlazení odsouzení.  

Aby soud mohl zahladit odsouzení, musí chování mladistvého 

ve výkonu trestního opatření odnětí svobody být takové, že je 

z něho možné usuzovat, že se mladistvý napravil  a že již povede 

řádný život.  Soud musí samozřejmě přihlédnout též k věku 

mladistvého a je vhodné též zohlednit  chování mladistvého před 

odsouzením a před nástupem trestního opatření.  

Jestliže mladistvý vykonává za sebou bez přerušení několik 

trestních opatření odnětí svobody delších jednoho roku, rozhoduje 

soud o zahlazení odsouzení po výkonu každého takového trestního 

opatření samostatně.  

Za situace, kdy bylo mladistvému vedle sebe uloženo více 

trestních opatření, je zahlazení odsouzení jako celku podmíněno 

vznikem fikce zahlazení nebo právní mocí rozhodnutí o zahlazení 

toho trestního opatření, u kterého k zahlazení dojde nejpozději, tzn. 

že k zahlazení odsouzení může dojít až poté, co se fikce zahlazení 

nebo pravomocné rozhodnutí o zahlazení bude vztahovat na celé 

odsouzení, tj .  na všechny trestní  opatření  uložená vedle sebe.  

Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí  se na mladistvého, jako by 

nebyl odsouzen.  

Stejně jako v případě klasického trestního řízení může i soud pro 

mládež rozhodnout o podmíněném odsouzení mladistvého či  

o podmíněném odsouzení s dohledem. Soud v takovém případě 

stanoví zkušební dobu na jeden rok až tři léta, ve které by měl 

mladistvý prokázat, že uložení přísnějšího trestu nebude zapotřebí.  

Jestliže soud nerozhodne o vykonání trestního opatření 

či o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti, rozhodne 

usnesením o tom, že se mladistvý osvědčil . Dnem právní moci 

takového rozhodnutí vzniká zákonná fikce zahlazení odsouzení.  

V případě ale,  že soud bez viny mladistvého nerozhodl do jednoho 

roku od uplynutí  zkušební doby o tom, že se mladistvý osvědčil  
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či že trestní opatření vykoná, nastává fikce neodsouzení přímo 

ze zákona, aniž by soud o tomto vydával rozhodnutí.  

Stejný postup jako u podmíněného odsouzení se uplatní  

i  v případě podmíněného propuštění mladistvého z výkonu trestního 

opatření odnětí svobody. Jakmile soud rozhodne o tom, že se 

mladistvý ve zkušební době osvědčil, hledí se na jeho osobu, jako 

by nebyl odsouzen.  

„Účinky fikce neodsouzení nenastávají, byla-li vedle 

podmíněného odsouzení nebo podmíněného odsouzení s  dohledem 

uložena mladistvému další trestní opatření, ohledně kterých ještě 

nejsou splněny podmínky fikce zahlazení, což v praxi může nastat 

zejména při současném uložení trestního opatření zákazu činnosti 

nebo peněžitého opatření.“30  

Jestli  je tak rozhodnutí o osvědčení vydáno dříve,  než mladistvý 

zaplatil  peněžité opatření či než vykoná trestní opatření zákazu 

činnosti , k zahlazení odsouzení dojde až tehdy, kdy nastane fikce 

neodsouzení u těchto trestních opatření.  

 

2. Zahlazení ze zákona 

Obdobně jako v případě dospělých pachatelů, dochází k zahlazení 

odsouzení u řady trestů resp.  trestních opatření přímo ze zákona.  

Peněžité opatření může soud mladistvému uložit jen za podmínek 

uvedených v trestním zákoně a jestliže je mladistvý výdělečně činný 

nebo jeho majetkové poměry uložení takového trestního opatření 

umožňují . Peněžité opatření  může soud mladistvému na rozdíl  

od dospělého pachatele uložit ve formě denní sazby. Bylo-li 

mladistvému uloženo peněžité opatření  jako samostatné trestní  

opatření , okamžikem jeho zaplacení se na pachatele hledí , jako by 

nebyl odsouzen. Zaplacením se přitom rozumí uhrazení celého 

peněžitého opatření,  ať už jednorázově nebo ve splátkách. Fikce 

zahlazení trestního opatření nastane též okamžikem právní moci  

                                                 
30  Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. vydání. Praha 
: C.H.Beck, 2004. 401 s. 
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rozhodnutí o upuštění od výkonu peněžitého opatření nebo jeho 

zbytku. 

Soud při ukládání peněžitého opatření stanoví pro případ 

nevykonání peněžitého opatření náhradní trestní  opatření odnětí  

svobody až na jeden rok. Jestliže soud poté, co mladistvý peněžité 

opatření neuhradí,  přikročí k této variantě řešení a rozhodne 

o vykonání náhradního trestního opatření, hledí se na mladistvého,  

vzhledem k možné délce trestního opatření, po jeho vykonání jako 

na osobu neodsouzenou.  

Zákon o soudnictví  ve věcech mládeže zná oproti  trestnímu 

zákonu též zvláštní variantu peněžitého opatření. Peněžité opatření  

s podmíněným odkladem výkonu ukládá soud pro mládež 

mladistvému za podmínek stanovených v § 28 ZSM. Soud současně 

stanoví zkušební dobu až na tři roky, která začíná plynout právní 

mocí rozsudku. Jestl iže mladistvý vedl ve zkušební době řádný život 

a vyhověl všem uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil ,  

jinak rozhodne případně již během zkušební doby, že se peněžité 

opatření vykoná. Dnem právní moci usnesení o osvědčení se 

mladistvého vzniká fikce neodsouzení a na mladistvého se tak hledí,  

jako by nebyl odsouzen. Stejný následek nastává i v případě, 

že soud bez viny mladistvého do jednoho roku od uplynutí zkušební  

doby rozhodnutí o osvědčení nebo výkonu podmíněně odloženého 

peněžitého opatření neučiní. 

Jestliže soud ukládá mladistvému trestní opatření propadnutí  

věci,  nastává zákonná fikce neodsouzení dnem právní moci 

rozsudku. Tímto dnem současně přechází vlastnické právo propadlé 

věci na stát. Výše uvedené ovšem platí jen za předpokladu, 

že mladistvému nebylo uloženo i jiné trestní opatření, stran něhož 

by k zahlazení došlo až později. Ze zásady, že může být zahlazeno 

jen celé odsouzení,  pak vyplývá, že k zahlazení odsouzení dojde až 

vznikem fikce neodsouzení nebo právní mocí rozhodnutí  o zahlazení 

toho trestního opatření, u kterého k zahlazení dojde nejpozději.  

Za podmínek stanovených v trestním zákoně může soud uložit 

mladistvému obecně prospěšné práce ve výměře od 50 do 200 hodin. 
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Dnem vykonání tohoto trestního opatření či  dnem právní moci 

rozhodnutí o upuštění od výkonu trestního opatření obecně 

prospěšných prací nebo jeho zbytku vzniká fikce neodsouzení a 

na mladistvého se tak hledí, jako by nebyl odsouzen.  

Trestní opatření  zákazu činnosti může soud mladistvému uložit, 

jestli  to není na překážku přípravě jeho povolání. Toto trestní  

opatření  může uložit ve výměře od jednoho do pěti let . Vykonáním 

tohoto trestního opatření nastává fikce neodsouzení. Soud může 

rozhodnout též o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestního 

opatření zákazu činnosti. Účinky fikce zahlazení poté nastávají již  

dnem právní moci usnesení o podmíněném upuštění od výkonu 

tohoto trestního opaření, za předpokladu, že po uplynutí zkušební 

doby soud rozhodl o osvědčení nebo se má za to,  že se mladistvý 

osvědčil. 

Vyhoštění může soud uložit mladistvému na dobu od jednoho 

roku do pěti let. Přihlíží přitom k rodinným a osobním poměrům 

mladistvého a dbá toho, aby tímto trestním opatřením nebyl  vydán 

nebezpečí zpustnutí.  V případě tohoto trestního opatření dochází 

k zahlazení ze zákona výkonem vyhoštění tj .  uplynutím celé doby, 

na níž bylo uloženo. I když to zákon o soudnictví  ve věcech mládeže 

výslovně neupravuje, stejné účinky jako vykonání má též upuštění 

od výkonu trestního opatření vyhoštění podle § 350h trestního řádu 

nebo prominutí tohoto opatření nebo jeho zbytku rozhodnutím 

prezidenta republiky o amnesti i či milosti .   

 

4. Soud pro mládež 

Zákon o soudnictví  ve věcech mládeže uvádí, že o provinění 

mladistvého rozhoduje soud pro mládež. V systému soudů 

samozřejmě žádný takovýto speciální soud není. Zákon o soudnictví  

ve věcech mládeže v ustanovení § 2 písm. g) tento soud vymezuje 

jako zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech 

předsedu takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, 

krajského, vrchního a Nejvyššího soudu. Na každém soudě tak 
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existuje specializovaný senát označený pod zkratkou „Tm“, jenž se 

agendou mladistvých pachatelů zabývá.  

Stěžejní rozdíl ve vztahu k zahlazení odsouzení oproti obecné 

úpravě upravené v trestním zákoně je ta skutečnost, že o zahlazení 

odsouzení mladistvého rozhoduje ten předseda senátu či samosoudce 

soudu pro mládeže,  který rozhodoval ve věci v prvním stupni.  

Soud pro mládež ovšem rozhoduje jen o odsouzeních, kterými byl 

mladistvý odsouzen k trestnímu opatření odnětí  svobody, jež 

převyšuje jeden rok. Rozhodnutí o tom, zda se odsouzení zahlazuje 

či nikoli , musí přitom soud vynést ihned po propuštění mladistvého 

z výkonu trestního opatření odnětí svobody. Jestliže soud rozhodne 

vzhledem k negativním poznatků o chování mladistvého ve výkonu 

trestu o tom, že se odsouzení nezahlazuje,  má odsouzený možnost  

domoci se zahlazení podle obecné úpravy obsažené v ustanovení 

§ 69 a následujících trestního zákona. Musí tak počkat na uplynutí 

stanovené lhůty v citovaném ustanovení uvedené.  

Další velký rozdíl oproti obecné úpravě obsažené v trestním 

zákoně je ta skutečnost, že o zahlazení odsouzení mladistvého soud 

rozhoduje z úřední povinnosti , tj .  i  bez návrhu.  

Předseda senátu či samosoudce zásadně rozhoduje bez nařízení 

veřejného zasedání a to formou usnesení,  proti kterému je přípustná 

stížnost , jež má odkladný účinek. Ve prospěch mladistvého mohou 

stížnost podat vedle mladistvého též orgán sociálně - právní ochrany 

dětí , tomuto běží lhůta k podání stížnosti samostatně, a dále 

příbuzní v pokolení přímém, sourozenci,  osvojitel,  manžel a druh, 

těmto ovšem končí lhůta k podání stížnosti ve stejný den jako 

mladistvému. Jakmile nabude usnesení o zahlazení odsouzení právní 

moci, musí soud neprodleně Rejstřík trestů vyrozumět o této 

skutečnosti.  
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5.  Shrnutí rozdílů mezi zahlazením odsouzení 

podle trestního zákona a podle ZSM 

Jak už bylo výše naznačeno, rozdílů úprav zahlazení odsouzení 

podle trestního zákona a ZSM je mnoho. Na závěr by bylo proto 

vhodné jednotlivé rozdíly ještě vyzdvihnout.   

Prvním procesním rozdílem je ta skutečnost,  že zatímco podle 

trestního řádu o zahlazení odsouzení rozhoduje soud, v jehož obvodě 

má odsouzený v době podání návrhu bydliště, podle ZSM 

o zahlazení odsouzení mladistvého rozhoduje soud, který rozhodoval 

ve věci  v prvním stupni.  

Druhým procesním rozdílem je to, že v případě dospělých se 

o zahlazení odsouzení rozhoduje vždy na návrh, u mladistvých soud 

postupuje z moci úřední, tj .  i  bez návrhu, i  když podání návrhu 

zákon nevylučuje.  S tímto souvisí  i  nepatrný rozdíl mezi 

vyčíslenými osobami, jež mohou podat za odsouzeného návrh na 

zahlazení odsouzení. Zatímco trestní řád uvádí vedle osob, jež 

mohou za odsouzeného podat odvolání též zájmová sdružení občanů, 

ZSM nevylučuje podání návrhu probačním úředníkem či příslušným 

orgánem sociálně- právní ochrany dětí.   

 Významným rozdílem mezi oběma úpravami z hmotněprávního 

hlediska je ta skutečnost, že ZSM významně omezil odsouzení, která 

je potřeba zahladit. Trestní zákon vypočítává v § 69 odst. 1 tresty,  

jež je možno zahladit jen výrokem soudu a zároveň stanovuje lhůtu,  

kdy toto soud může učinit. ZSM oproti tomu vychází ze zásady, že 

se rozhodnutím soudu zahlazují jen ta odsouzení, jimž bylo 

mladistvému uloženo trestní opatření  odnětí svobody v trvání 

nejméně jednoho roku, a to ještě za předpokladu, že z  výkonu 

trestního opatření nebyl před uplynutím jednoho roku podmíněně 

propuštěn či že trestní opatření nebylo zmírněno rozhodnutím 

prezidenta republiky. Z výše uvedeného vyplývá též to, že dle ZSM 

existuje více druhů trestů resp. trestních opatření oproti trestnímu 

zákonu, které se zahlazují přímo ze zákona, ať už po vykonání trestu 

nebo po upuštění výkonu či zbytku daného trestu.  
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Další rozdíl, jež z těchto dvou různých úprav vyplývá, je ten,  že 

v případě dospělého pachatele soud při  rozhodování o zahlazení 

odsouzení vychází  z jeho chování po dobu od vykonání trestu 

do skončení lhůty stanovené pro zahlazení podle § 69 odst. 1 

trestního zákona. U mladistvého pachatele převážně soud vychází 

z jeho chování ve výkonu trestního opatření odnětí svobody t j.  ve 

věznici.   
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VI. Soudní rehabilitace 

1. Historický kontext soudní rehabilitace 

Účelem soudní rehabilitace je zejména odstranění křivd, které 

byly lidem způsobeny nezákonnými odsouzeními v určité době a 

na toto navazující poskytnutí určitého zadostiučinění. 

V průběhu existence Československého státu se soudní 

rehabilitace uskutečnila několikrát.   

První vlna rehabil itací proběhla po roce 1918. Tato se 

uskutečnila v rámci rozsáhlé amnestie provedené nařízením 

Národního výboru československého ze dne 5.11.1918 

č. 28/1918 Sb., o amnestii.  Toto nařízení mělo za cí l odčinit  

nespravedlnost bývalé rakouské justice a následky válečných 

poměrů. Odsouzeným bylo navráceno jej ich původní postavení 

a oprávnění, jež následkem odsouzení ztrati ly, včetně ztráty 

volebního práva a práva volitelnosti do veřejných sborů. Nařízení se 

vztahovalo na příslušníky československého státu, ať byli odsouzeni 

kterýmkoliv soudem bývalé říše Rakousko-Uherské, na trestné činy, 

jež jsou projednávány nebo byly projednávány u soudů v obvodu 

československého státu a na osoby, jež si odpykávají tresty 

ve věznicích v obvodu československého státu. Nevztahovalo se ale 

na trestné činy spáchané ve vojsku československých legií. 

Za velkou škálu trestných činů spáchaných do 28.10.1918 tak 

byly tresty přímo ze zákona prominuty či zahlazeny. Mezi tyto 

trestné činy patřily například velezrada, urážka Veličenstva,  rušení 

veřejného pokoje, povstání, vzbouření, zlomyslné poškození nebo 

rušení státního telegrafu, neoprávněné verbování s  výjimkou 

verbování spojené s loupežným únosem, rušení náboženství, 

účastenství na tajných společnostech, protizákonné vyhlášky, 

vzpoura a odboj či  zbabělost.   

Výše uvedené nařízení věnovalo zvláštní pozornost trestným 

činům krádeže spáchaných v době války do 28.10.1918 zaměstnanci 

poštovní či železniční služby na dráze nebo na poště na předmětech 

tam dopravovaných nebo uložených. Nařízení promíjelo tresty 



 96 

za tyto činy za předpokladu, že tito odsouzení nebyli již předtím 

odsouzeni pro zločin krádeže,  nepřevyšoval-li  uložený trest šest 

měsíců a nedopustil-li  se pachatel do dvou let nového trestného činu 

ze ziskuchtivosti.   

Druhá vlna rehabilitacích proběhla po druhé světové válce. Byla 

provedena zákonem č. 115/1946 Sb., o právnosti  jednání 

souvisejících s bojem o znovunabytí  svobody Čechů a Slováků. 

Podle § 1 tohoto zákona jednání, k němuž došlo v době od 30. září  

1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti  k boji  

o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke 

spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jej ich pomahačů, není 

bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů 

trestné. Jestl iže byl  někdo pro takový čin odsouzen, nadále se 

postupovalo podle trestních předpisů upravujících obnovu řízení.  

Zvláštní rehabil itační úprava byla obsažena též v ústavním 

dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ,  o obnovení 

právního pořádku. Tento dekret označil za nicotné trestní rozsudky 

soudní a trestní nálezy správní, které byly vydány v době 

nesvobody, jimiž byl někdo uznán vinným a odsouzen pro skutek, 

který není trestný podle československého práva. V daném případě 

soudy postupovaly stejným způsobem jako v případě obnovy řízení 

a nicotnost vyslovily usnesením. Jestliže ale dané činy byly trestné 

i podle československého práva, soud pouze výrok o trestu změnil  

tak, aby odpovídal československému právu. Odsouzené osoby se 

mohly domoci též zrušení odsuzujícího rozsudku, jestl iže se sice 

dopustily činu trestného i podle československého práva, ale 

s úmyslem přispět  k osvobození Československa.  

Ačkoliv zákon č. 115/1946 Sb. měl zpočátku určitě pozitivní 

účel, později se z něho stal dosti problematický předpis. Jeho 

hlavním účelem bylo legitimizovat odboj a jeho akce a jednak 

legit imizovat i  spravedlivé potrestání okupantů, nacistů, případně 

zrádců a kolaborantů. Bohužel tehdejší zákonodárci nepočítal i s tak 

drtivým projevem násilí  Čechů a Slováků proti Němcům a Maďarům. 

Asi největší chybou tohoto zákona byla ta skutečnost,  že byl 
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aplikován na příl iš dlouhé období -  do října 1945, když by jistě 

postačilo předmětné období zkrátit  o několik měsíců dříve. 

Ve jménu „spravedlivé odplaty“ se tak Češi a Slováci dopustili  

zvláště na Němcích masových vražd, znásilňování žen, mučení,  

krádeží či poprav rukojmích, a z tohoto důvodu byl a dosud je zákon 

č. 115/1946 Sb. často předmětem kritiky různých sudetoněmeckých 

sdružení, ale i mnohých Čechů, kteří  považují tehdejší zvěrstva 

páchaná na Němcích a jej ich následný odsun za skvrnu na národní 

pověsti .  

Třetí vlna rehabilitací na českém území proběhla v období 

tzv. Pražského jara.  První pokusy o rehabilitaci , resp. o odčinění 

komunistického teroru z počátku padesátých let lze zaznamenat již  

v roce 1958, kdy se ale jednalo pouze o podmíněné propuštění 

politických vězňů.  

Skutečná rehabilitace nastala až na základě zákona 

č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci . Účelem tohoto zákona bylo 

odčinění křivd, k nimž v minulosti došlo porušováním zákonnosti 

na úseku trestního soudnictví. Na základě tohoto zákona se tak 

zejména mělo dostat plné rehabilitace občanům, kteří byli odsouzeni 

a potrestáni jako škůdci socialismu, ačkoliv se na zájmech 

socialistické společnosti trestnou činností neprovinili.  Rehabilitace 

se ale netýkala nepřátel socialistické výstavby, kteří trestnými činy 

proti republice nebo jinou trestnou činností porušovali platné 

zákony a byli podle nich právem potrestáni. Zákon kladl velký důraz 

na rychlost  přezkoumávání jednotlivých případů.  

Rehabil itační řízení bylo zahajováno na návrh odsouzeného či  

jeho příbuzných, případně prokurátora a probíhalo v režimu 

přezkumného řízení, které konaly zvláštní senáty krajských 

a vyšších vojenských soudů a ve druhém stupni zvláštní senáty 

Nejvyššího soudu. Bylo-li v přezkumném řízení zjištěno, že došlo 

k pochybení ve smyslu hrubého porušení procesních předpisů,  

posouzení skutku v rozporu se zákonem či  že v důsledku 

nesprávných zjištění  bylo vydáno věcně nesprávné rozhodnutí anebo 

byl uložen druh trestu nebo v takové výměře, který zákon nezná, 
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soud rozhodnutí  zrušil zcela nebo zčásti a rozhodl ve věci sám 

rozsudkem. Jestliže byl poté obžalovaný zproštěn obžaloby, náležela 

mu, případně jeho dědicům, náhrada škody podle tohoto zákona. 

Zákon vypočítává rovněž rozhodnutí, která jsou neplatná a byla tak 

zrušena přímo ze zákona, ovšem za předpokladu podání návrhu.  

Na základě výše uvedeného zákona se sice podařilo zrušit mnoho 

nezákonných rozhodnutí z počátku 50. let, avšak tento vývoj byl 

předčasně ukončen vpádem okupačních vojsk Varšavské smlouvy 

do Československa v srpnu 1968. Odsouzení poté byli  od podání 

návrhu často odrazováni a rehabilitační senáty jednotlivých soudů 

často rozhodovaly v jejich neprospěch. 

Dle důvodové zprávy k zákonu č. 119/1990 Sb. ve lhůtě 

stanovené zákonem č. 82/1968 Sb. využila možnost  domáhat se 

rehabilitace jen třetina osob z celkového počtu odsouzených, na něž 

se zákon vztahoval. Průměrná výše náhrady škody poskytnutá plně 

rehabilitovaným osobám, tj .  těm, kteří byli v novém řízení zcela 

zproštěni obžaloby, činila 22.761,- Kčs. 

 

2. Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 

Čtvrtá a na dlouhou dobu asi poslední vlna soudních rehabili tací  

proběhla po listopadu 1989. Tato soudní rehabilitace byla 

jednoznačně nejširší , co do doby vydání rozhodnutí, na které se 

vztahovala. Rehabili tace podle tohoto zákona měla za cíl odstranit  

křivdy způsobené nezákonnými odsouzeními, jež postihla řadu 

občanů v důsledku deformace trestního soudnictví v době 

od 25. února 1948 do konce roku 1989. Účelem tohoto zákona bylo 

mimo jiné i poskytnout těmto lidem morální zadostiučinění 

a přiměřenou hmotnou náhradu za utrpěnou škodu.   

Posláním tohoto zákona podle ustanovení § 1 je zrušit odsuzující  

soudní rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické 

společnosti respektující  občanská politická práva a svobody 

zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech zákon 

označoval za trestné, umožnit  rychlé přezkoumání případů takto 
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odsouzených osob, odstranit nepřiměřené tvrdosti v používání 

represe,  zabezpečit neprávem odsouzeným společenskou rehabilitaci  

a přiměřené hmotné odškodnění.  

Důvodová zpráva k tomuto zákonu počítala s tím, že rehabilitace 

podle tohoto zákona by se mohla vztahovat na přibližně 220.000 

osob. Asi 116.000 osob z tohoto počtu bylo odsouzeno za trestný čin 

opuštění republiky podle § 109 trestního zákona, přičemž většina 

z nich byla pro uvedený trestný čin odsouzena v řízení proti 

uprchlému, a proto v těchto případech nepřichází v úvahu uplatnění 

nároků na náhradu škody podle tohoto zákona. Vzhledem k těmto 

skutečnostem a i k počtu rehabilitovaných osob podle zákona 

č. 82/1968 Sb., přicházelo v úvahu odškodnění přibližně 102.000 

osob.  

Zákon o soudní rehabilitaci je do jisté míry dosti komplikovaný, 

neboť zavádí dvoukolejnost postupů při rušení soudních rozhodnutí . 

V oddílu druhém zákona jsou taxativně vypočteny skutky 

spáchané po 5. květnu 1945, u kterých dochází ke zrušení 

odsuzujícího rozhodnutí přímo ze zákona, za předpokladu jejich 

vyhlášení v době od 25.2.1948 do 1.1.1990. Jedná se zejména 

o skutkové podstaty s výrazným politickým charakterem, jež byly 

upraveny v zákoně č. 50/1923 Sb.,  na ochranu republiky, v zákoně 

č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky,  

v trestních zákonech č. 86/1950 Sb. a č. 140/1961 Sb., v zákoně 

č. 150/1969 Sb., o přečinech a v neposlední řadě též v zákonném 

opatření předsednictva Federálního shromáždění č.  99/1969 Sb. 

Mezi tyto skutky patřily například trestné činy podle zákona 

č. 140/1961 Sb. rozvracení republiky, podvracení republiky, 

poškozování státu světové socialistické soustavy, pobuřování,  

zneužívání náboženské funkce, hanobení republiky a jejího 

přestavitele,  opuštění republiky, poškozování zájmů republiky 

v cizině či ohrožení služebního tajemství .  

Důvodová zpráva k tomuto zákonu mimo jiné uvádí, že „při  

výběru těchto deliktů bylo důsledně dbáno, aby z taxativního výčtu 
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byly vypuštěny skutky, které měly za následek smrt, újmu na zdraví 

a nebo rozsáhlejší  škodu.“ 

Odsuzující rozhodnutí pro výše uvedené skutky byla společně 

s rozhodnutím v téže trestní věci na ně obsahově navazující zrušena 

k datu, kdy byla vydána.  

O tom, zda je někdo účasten rehabilitace,  rozhodoval soud, a to i 

bez návrhu. Příslušným k rozhodování je soud, který rozhodoval 

v původním řízení v prvním stupni,  a pokud již tento soud 

neexistuje, rozhoduje věcně příslušný soud, v jehož obvodu měl 

sídlo soud, který rozhodoval v původním řízení v prvním stupni. 

 Jestliže se rehabilitace vztahovala pouze na některé z trestných 

činů či skutků, pro něž byl pachatel daným rozhodnutím odsouzen, 

tj .  odsouzenému byl uložen trest souhrnný či úhrnný, musel soud 

stanovit přiměřený trest za trestné činy rehabilitací nedotčené. Proti  

rozhodnutí soudu je přípustná stížnost,  jež má odkladný účinek. 

Jestliže bylo původní rozhodnutí zrušeno zcela, může stížnost  podat 

jen prokurátor,  resp. státní zástupce. 

Zákon zakotvil též zvláštní druh mimořádného opravného 

prostředku proti rozhodnutí soudu – námitky prokurátora, jež může 

podat ve lhůtě 60 dnů ode dne jeho oznámení. Námitky mohl 

prokurátor podat zejména jestliže na skutek, o němž je rozhodováno, 

se nevztahuje rehabilitace, skutek směřoval k prosazení fašistických 

cílů nebo měl zakrýt či usnadnit jiný trestný čin, či že skutek měl 

za následek smrt, újmu na zdraví nebo škodu velkého rozsahu. 

O námitkách poté rozhodoval Nejvyšší  soud republiky, případně 

v oblasti vojenské justice Nejvyšší soud ČSFR. 

V oddílu třetím zákon vypočítává druhou skupinu zločinů, 

trestných činů, přečinů či přestupků spáchaných po 5. květnu 1945, 

jež nejsou uvedeny v ustanovení § 2 zákona č. 119/1990 Sb. Mezi 

tyto trestné činy například patří  trestné činy podle zákona 

č. 140/1961 Sb. neplnění úkolů při provozu soukromého 

hospodářství,  útok na státní orgán společenské organizace,  útok na 

veřejného činitele, hanobení národa, rasy a přesvědčení,  šíření  

poplašné zprávy či nenastoupení služby v ozbrojených silách.  
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Na rozdíl od odsuzujících rozhodnutí pro trestné činy 

vyjmenované v ustanovení § 2 zákona č. 1191/990 Sb., odsuzující 

rozhodnutí pro tyto zločiny, trestné činy, přečiny či přestupky se 

neruší bez dalšího. Řízení podle oddílu třetího se zahajuje jen 

na návrh, který vedle odsouzeného může podat též příbuzný 

v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel nebo 

druh, anebo osoba, jejíž práva a právem chráněné zájmy byly 

rozhodnutím dotčeny. Návrh může podat též zákonný zástupce 

odsouzeného a prokurátor, resp.  státní  zástupce.  

Dalším rozdílem mezi postupem soudu podle oddílu druhého 

a třetího zákona o soudní rehabilitaci  je ten, že zatímco o soudní 

rehabilitaci podle § 2 soud rozhodne kdykoliv, konaní přezkumného 

řízení a tedy soudní rehabilitace odsuzujících rozhodnutí pro skutky 

vypočtené v § 3 je možné jen za předpokladu, že odsouzený či jiná 

výše uvedená osoba podá návrh ve lhůtě dvou let od účinnosti  

zákona o soudní rehabilitaci , tj .  do 1.7.1992, přičemž tato lhůta byla 

v průběhu platnosti zákona prodloužena z původní jednoroční lhůty.  

Zákon sice počítá s možností navrácení lhůty k podání návrhu 

v případě jejího zmeškání oprávněnou osobu z důležitých důvodů, 

avšak přesto je mnoho těch, kteří návrh podávali po lhůtě a to i  

po více než deseti  letech. Při zmeškání lhůty soud rozhoduje 

v neveřejném zasedání o zamítnutí návrhu pro jeho opožděnost  

(viz příloha č. 6).  

Soud v případě činů uvedených v § 3 posoudí v přezkumném 

řízení, zda odsuzující rozhodnutí je vadné či nikoliv. Zákon 

demonstrativně vypočítává důvody pro zrušení rozhodnutí  – bylo 

učiněno na podkladě nesprávných zjištění, zejména jestli  se opíralo 

o podvržené či zfalšované důkazy či  vycházelo z vykonstruovaných 

obvinění; dále jestli  byly hrubě porušeny procesní předpisy,  zejména 

k vynucení doznání násilím; jest liže skutek, pro nějž byl pachatel  

odsouzen, byl vyprovokován či řízen bezpečnostními orgány; nebo 

jestliže uložený druh trestu byl ve zřejmém rozporu s jeho 

zákonným účelem nebo výměra trestu byla ve zřejmém nepoměru 

ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost. Jestliže soud zrušil 
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rozhodnutí byť jen zčásti ,  zrušil i  všechna další rozhodnutí  

na původní rozhodnutí obsahově navazující , pokud vzhledem ke 

změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu. V daném případě se 

uplatní též zásada beneficium cohaesionis. Jestliže soud 

v přezkumném řízení nezjistí žádné pochybení, návrh odsouzeného 

či jiné osoby jako nedůvodný zamítne.  

Po právní moci rozhodnutí,  kterým soud zrušil  původní 

rozhodnutí pro skutky uvedené v oddíle třetím zákona o soudní 

rehabilitaci, soud pokračuje v řízení podle původní obžaloby. Pro 

dané řízení platí  zásada zákaz reformace in peius. Jestliže v novém 

řízení došlo k zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení nebo 

amnestie, může odsouzený požádat o pokračování řízení. Trestní 

stíhání se ovšem stejně jako v případě obnovy řízení nezastavuje 

v případě úmrtí odsouzeného. 

Jestliže v novém řízení byl pachatel obžaloby zproštěn v celém 

rozsahu, zruší soud na návrh odsouzeného i odsuzující rozhodnutí 

pro činy spáchané během vazby, jež rozhodnutí předcházela nebo 

během výkonu trestu odnětí svobody vykonávaného na podkladě 

zrušeného rozhodnutí, ale za předpokladu, že takovýto čin 

odsouzeného neměl za následek smrt, těžkou újmu na zdraví nebo 

škodu velkého rozsahu.  

V rámci řízení o soudní rehabilitaci může soud učinit tři  druhy 

rozhodnutí.  

Podle § 2 zákona o soudní rehabilitaci  může soud rozhodnout 

o účasti odsouzeného na soudní rehabilitaci.  V takovém případě 

musí výrok soudu obsahovat jednak to,  že daná osoba je účastna 

na rehabil itaci , dále které rozhodnutí a pro které činy se považuje 

za zrušené a na závěr i tu skutečnost, že se trestní stíhání pro daný 

čin zastavuje (viz pří loha č. 7). 

Jestliže odsouzenému byl uložen trest úhrnný či souhrnný 

a rehabilitace se nevztahuje na oba či více spáchaných činů, soud 

ve výroku musí též uvést  trest, který za tyto činy ukládá.  

Častým rozhodnutím je též zamítavé rozhodnutí, tj .  zamítnutí 

návrhu odsouzeného, k němuž dochází v případě, že rozhodnutí 



 103

pro skutky uvedené v § 3 zákona se nejeví jako nesprávné nebo 

že návrh odsouzeného byl podán opožděně nebo neoprávněnou 

osobou.  

Jestliže soud shledal pochybení v rozhodnutích vydaných 

státními orgány v době nesvobody resp.  v období od 25.2.1948 do 

1.1.1990 za činy uvedené v § 3 zákona spáchané po 5. květnu 1945, 

rozhodne podle § 14 odst . 1 pouze o zrušení takového rozhodnutí,  

případně jeho části.   

 

3. Odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb. 

Zákon o soudní rehabilitaci  obsahuje též oprávnění odsouzeného 

resp. poškozeného požadovat odškodnění ve formě hmotné náhrady 

za utrpěné škody. Nárok na odškodnění tak zahrnuje náhradu za 

ztrátu na výdělku za dobu strávenou ve vazbě či výkonu trestu 

odnětí svobody, náhradu škody na zdraví, k níž došlo v souvislosti  

s vazbou či výkonem trestu odnětí svobody, náhradu nákladů 

trestního řízení, náhradu zaplacených nákladů obhajoby a náhradu 

zaplaceného peněžitého trestu. Výše uvedené nároky mohli  

poškození u soudu uplatnit ve lhůtě tří roků od právní moci 

zprošťujícího rozhodnutí , rozhodnutí odsuzujícího k mírnějšímu 

trestu a nebo rozhodnutí, kterým bylo trestní  stíhání zastaveno. 

Nárok zaniká v případě jeho neuplatnění ve stanovené lhůtě. Soudní 

rehabilitace odsouzeného má dopady též v důchodovém zabezpečení 

těchto rehabilitovaných osob, případně jejich blízkých, neboť pro 

tyto účely se doba vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 

poškozeného posuzuje jako doba výkonu práce.   

Dopad soudní rehabilitace do sociální oblasti,  resp.  

do důchodové sféry je jedním z častých důvodů podávání žádostí  

o soudní rehabilitaci .   

Právo žádat odškodnění přechází na jeho dědici, resp. jeho děti,  

manžela, rodiče, popřípadě sourozence. Jestliže, ale na poškozeném 

byl vykonán trest smrti, nebo tento zemřel ve vazbě nebo výkonu 

trestu odnětí svobody anebo při jiném nezákonném zbavení osobní 
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svobody, náleží oprávněným osobám vedle výše uvedených nároků 

též jednorázové odškodnění ve výši 100.000,- Kč.  

Vedle výše uvedených způsobů odškodnění, poškození mají ještě 

jeden druh nároku a to právo požadovat, aby rozhodnutí nahrazující  

původní rozsudek bylo vhodným způsobem zveřejněno.  O způsobu 

zveřejnění rozhodne předseda senátu.   

O tom, kolik bylo na základě tohoto zákona rehabil itováno osob, 

lze jen spekulovat, neboť dodnes chodí na soudy žádosti 

odsouzených o soudní rehabil itaci .  

 

Na zákon o soudní rehabili taci navázaly i další předpisy, které se 

ale zabývaly více majetkovou stránkou rehabil itací  – zákon 

č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních 

řádů a kongregací a arcibiskupství  olomouckého a zákon 

č. 87/1991 Sb., o mimisoudních rehabili tacích. 

Poslední z citovaných zákonů měl za cíl zejména zmírnění 

následků některých jednak majetkových škod, způsobených 

občanskoprávními a pracovněprávními úkony a správními akty 

a jednak některých křivd jiných, způsobených týmiž akty v rozporu 

se zásadami demokratické společnosti. Zákon přitom rozumí 

křivdami za určitých podmínek skončení pracovního a služebního 

poměru z důvodů politické perzekuce, vyloučení žáků a studentů 

středních a vysokých škol z důvodů politické perzekuce, zařazení do 

tábora nucených prací, uložení trestu propadnutí majetku, věci , 

ochranného opatření, zabrání věci trestním rozsudkem či uložení 

trestu propadnutí jmění podle zákona č.  88/1950 Sb. 

Tento zákon mimo jiné poprvé stanovil, že co se týče majetkové 

oblasti na základě zrušených soudních rozhodnutí podle zákona 

o soudní rehabilitaci občanům účastným soudní rehabilitace 

a zařazeným do tábora nucených prací  a pracovních útvarů, náleží  

stejná zvýhodnění jako účastníkům odboje.  
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VIII. Zahlazení odsouzení v zahraničních 

právních úpravách 

1. Slovensko  

Trestní zákon č. 140/1961 Zb. platil  ve Slovenské republice 

po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky do doby nabytí  

účinnosti nového trestního zákona č. 300/2005 Z.z., tj .  

do 31.12.2005. Úprava zahlazení odsouzení do této doby byla 

shodná s úpravou zahlazení odsouzení v České republice s tou 

výjimkou, že k zahlazení odsouzení k peněžitému trestu za úmyslný 

trestný čin a k trestu vyhoštění docházelo přímo ze zákona, aniž by 

soud o tomto musel rozhodovat. Novým trestním zákonem ale 

Slovensko nastolilo j iný směr při zahlazování odsouzení a mimo jiné 

zavedlo i t rest u nás dosud neznámý – trest domácího vězení.   

Stejně jako v České republice je i  na Slovensku zahlazení 

odsouzení chápáno jako prostředek pro znovunabytí bezúhonnosti31 

odsouzených osob. Osoba, jejíž odsouzení byla zahlazena, je 

postavena na roveň osobám dosud netrestaným. Toto ovšem neplatí  

na Slovensku bez výjimky. Zákon č. 473/2005 Z.z.,  o soukromé 

bezpečnosti znevýhodňuje tyto osoby a považuje je za nespolehlivé 

ještě tři  roky od doby, kdy se na ně hledí,  jako by nebyly 

odsouzeny. Těmto osobám tak není umožněno vykonávat určitá 

povolání například ve strážní nebo detektivní službě.  

K zahlazení odsouzení na Slovensku může dojít t rojím možným 

způsobem – výrokem soudu, výrokem prezidenta republiky a přímo 

ze zákona.  

Slovensko na rozdíl od České republiky novým trestním zákonem 

zúžilo poměr trestů,  jež je třeba zahlazovat výrokem soudu. Jinak 

řečeno rozšířilo skupinu trestů, které se zahlazují přímo ze zákona, 

aniž by o nich soud musel rozhodovat. Mezi tyto tresty patří  

                                                 
31

  Bezúhonnost se požaduje mimo jiné pro přijetí do státní služby (dle zákona č. 73/1998 Z.z. o státní službě příslušníku 
Policejního sboru, Slovenské informační služby, Sboru vězeňské a justiční stráže SR a Železniční policie, dle zákona 
290/1998 Z.z. o státní službě celníků či dle zákona č. 312/2001 Z.z. o státní službě), jako všeobecná podmínka pro 
provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenském podnikání, jako předpoklad pro výkon některých 
povolání například advokáta nebo pro vydání zbrojního průkazu dle zákona č. 190/2003 Z.z. o střelných zbraních a střelivě. 
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všechny tresty,  jež slovenský trestní zákon rozeznává, s  výjimkou 

trestu odnětí svobody. K zahlazení takových trestů dochází přímo 

jejich výkonem. Mezi tresty zahlazované ze zákona samozřejmě 

patří i  podmíněný trest odnětí svobody,  u kterého platí,  že se na 

pachatele hledí , jako by nebyl odsouzen, jakmile soud rozhodne o 

jeho osvědčení nebo se má za to,  že se ve zkušební době 

podmíněného odsouzení osvědčil .  

Zahlazení odsouzení výrokem soudu je upraveno v ustanovení §§ 

92 a 93 slovenského trestního zákona (č. 300/2005 Z.z.). Zákon 

předpokládá dvě podmínky pro zahlazení odsouzení – uplynutí  

stanovené doby a řádný život odsouzeného. Aby mohl soud 

odsouzení pachatele zahladit , musí tento žít po vykonání, odpuštění 

trestu nebo po promlčení jeho výkonu řádným životem nepřetržitě 

po dobu nejméně deseti  let, jest liže jde o odsouzení k trestu 

převyšujícího pět  let , pět roků, jestliže byl odsouzen k trestu odnětí 

svobody na dobu více jak jednoho roku a tři roky, jestliže byl 

odsouzen k trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok. 

Velkým rozdílem oproti České republice je však ta skutečnost, že 

na Slovensku nemá odsouzený na rozhodnutí soudu o zahlazení 

odsouzení právní nárok. Ustanovení § 92 odst . 1 trestního zákona 

Slovenské republiky totiž uvádí, že „soud může zahladit odsouzení“.  

Je tedy vždy na vůli  slovenského soudu, zda k zahlazení odsouzení 

daného pachatele přistoupí.  

Stejně jako v České republice, mohou i slovenské soudy 

rozhodnout na žádost odsouzeného o zahlazení odsouzení i  před 

uplynutím výše uvedené doby za předpokladu, že odsouzený 

prokázal svým vzorným chováním, že se napravil .  

V případě, že bylo pachateli uloženo více trestů vedle sebe,  nelze 

odsouzení zahladit dříve, než uplyne doba stanovená pro zahlazení 

odsouzení k trestu odnětí svobody, jestliže byl tento uložen.  

O zahlazení odsouzení rozhoduje soud na základě žádosti  

odsouzeného, osob, které by mohly v jeho prospěch podat odvolání 

či zájmových sdružení občanů. Příslušným je soud, v jehož obvodě 

má odsouzený v době podání návrhu bydliště, nebo kde naposledy 
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měl bydliště, a to i v případě, že se jedná o odsouzení vojenským 

soudem, v daném případě se totiž ani na vojáky nevztahuje 

působnost vojenských soudů.  

Trestní zákon má zvláštní úpravu pro zahlazení odsouzení  

mladistvých pachatelů. Tato úprava se nijak zvlášť neliší od české 

úpravy. K zahlazení odsouzení mladistvých pachatelů dochází přímo 

ze zákona v den výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden 

rok. Vykonáním se samozřejmě zahlazují i  t resty - peněžitý,  

propadnutí věci, povinné práce, zákazu činnosti nebo vyhoštění.  

V případě podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění 

z výkonu trestu se na mladistvého odsouzeného hledí, jako by nebyl 

odsouzen, jakmile se ve zkušební době osvědčil .  

Jestliže mladistvý byl odsouzen k trestu odnětí svobody delšímu 

než jeden rok, rozhoduje o zahlazení odsouzení soud i bez návrhu 

nebo žádosti. Příslušným je soud, který rozhodoval ve věci v prvním 

stupni.  

Poté,  co rozhodnutí soudu o zahlazení odsouzení,  ať už 

mladistvého či dospělého pachatele, nabude právní moci, je soud 

povinen vyrozumět o tomto orgán, který vede rejstřík trestů. 

Možnost  prezidenta Slovenské republiky zahlazovat odsouzení 

vychází z  článku 102 odst. 1 písm. j) Ústavy, ale pamatuje na ni 

i  trestní zákon v ustanovení § 95 odst. 5. Jedná se o právo 

prezidenta republiky zahlazovat odsouzení formou individuální  

milosti  nebo amnestie.  

 

2. Německo 

Insti tut zahlazení odsouzení je v německém právním řádu 

na rozdíl od České a Slovenské republiky upraven ve zvláštním 

zákoně. Tento zákon o spolkovém centrálním rejstříku32 upravuje 

centrální rejstřík trestů a rejstřík trestů pro mladistvé. Jedná se 

o obdobu našeho zákona o Rejstříku trestů s t ím podstatným 

rozdílem, že obsahuje rovněž podmínky potřebné k zahlazení 

                                                 
32

  Bundeszentralregistergesetz přijatý dne 18.3.1971, jež nabyl účinnosti k 1.1.1972 
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odsouzení. Vedle tohoto se zákon zabývá též skutečnostmi, které 

jsou do rejstříku zapisovány, jak rejstřík funguje, co obsahuje výpis 

z rejstříku trestů,  které subjekty mají přístup k informacím 

z rejstříku, zda-li se jedná o informace neomezené nebo jen částečné 

a kdy dochází k zaznamenání cizozemských rozhodnutí  do rejstříku 

trestů.  

Rejstřík trestů pro mladistvé je součástí centrálního rejstříku 

trestů. Kromě trestních rozhodnutí  směřujících proti  mladistvému 

obsahuje i rozhodnutí opatrovnických soudů. Všechny záznamy 

v tomto rejstříku budou dosažením 24. roku věku dotyčné osoby 

vymazány za předpokladu, že centrální  rejstřík trestů neobsahuje 

záznamy o trestech odnětí svobody, trestech pro mladistvé nebo 

arestu33.   

Dále německé zákonodárství rozlišuje mezi ústředním rejstříkem, 

který slouží výhradně pro účely orgánů činných v trestním řízení pro 

provedení vyšetřování, a výpisem z rejstříku trestů,  který dotčené 

osoby zejména předkládají při žádosti o místo. 

K zahlazení odsouzení může v Německu dojít dvojím možným 

způsobem, jednak po uplynutí stanové lhůty a jednak úřad rejstříku 

může odsouzení zahladit  ještě před uplynutím lhůty za předpokladu, 

že zahlazení není v rozporu s veřejným zájmem. Dříve tuto 

pravomoc předčasně zahlazovat odsouzení měl generální  státní  

zástupce.  

V souvislosti s dvojí  podobou rejstříku trestů rozlišuje německé 

zákonodárství též dva stupně zahlazení odsouzení, a to jednak 

zahlazení odsouzení z výpisu z rejstříku trestů a jednak zahlazení 

z ústředního rejstříku trestů.   

Obecně platí,  že všechny záznamy v rejstříku trestů jsou 

po určité době zahlazeny, to ovšem neplatí pro tresty odnětí  svobody 

na doživotí , pro uložení ochranného opatření - zabezpečovací 

detence nebo uložení ochranného léčení ve formě umístění 

do psychiatrické léčebny a dále opatření spočívající v trvalém 

                                                 
33  v originále Strafarest – vojenský trest, který odpovídá nejnižší sazbě trestu odnětí svobody (pozn. autora) 
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odejmutí řidičského oprávnění. I když tyto odsouzení nemohou být 

zahlazeny v pravém slova smyslu, německé zákonodárství  umožňuje 

za určitých podmínek výmaz odsouzení k doživotnímu trestu odnětí  

svobody z výpisu z rejstříku trestů. Toto je ovšem možné jen 

v případě podmínečného propuštění z výkonu trestu po odpykání 

15 let vězení, za předpokladu uplynutí lhůty pro osvědčení, nebo 

za předpokladu že byl zbytek výměry trestu prominut cestou milosti.  

Hlavním účelem tzv. zahlazení trestů z výpisu z rejstříku trestů 

je resocializace pachatele, neboť umožňuje tomuto být očištěn 

v očích veřejnosti,  zejména před budoucími zaměstnavateli ,  dříve 

než je tomu při klasickém zahlazení odsouzení.  

Lhůty pro zahlazení odsouzení jsou rozdílné podle druhu a délky 

uloženého trestu a též podle toho, zda se jedná o lhůty pro  

zahlazení záznamů z výpisu z rejstříku trestů či pro vymazání 

záznamů z centrálního spolkového rejstříku. Lhůty pro zahlazení 

z výpisu z rejstříku jsou v rozmezí od tří do deseti  let. Lhůty pro 

zahlazení záznamů v centrálním rejstříku jsou delší. Pětiletá lhůta je 

nutná pro zahlazení méně vážných trestů jako peněžitého trestu ve 

formě denních sazeb na dobu nejvýše 90 dnů, trestu odnětí svobody 

nebo arestu uloženého do 3 měsíců či trestu pro mládež uloženého 

nejvýše na 1 rok. Lhůta pro zahlazení odsuzujících rozhodnutí 

k přísnějším peněžitým trestům či k trestům odnětí svobody a arestu 

delšího jak 3 měsíce činí 10 let. Nejdelší lhůta pro zahlazení 

odsouzení se vztahuje na odsouzení pro taxativně stanovené trestné 

činy, mezi které například patří sexuální zneužívání dětí,  

mladistvých či postižených osob, jestliže pachatel byl pro tyto 

trestné činy odsouzen k trestu odnětí svobody nebo k trestu pro 

mladistvé delšímu jak jeden rok.  

Je-li v rejstříku trestů zaznamenáno více odsouzení, je možné 

tyto záznamy zahladit až po uplynutí lhůty pro zahlazení pro každé 

z těchto odsouzení.  
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3. Rakousko 

Právní úprava zahlazení odsouzení v Rakousku je obdobná jako 

v Německu. Institut  zahlazení odsouzení je upraven ve zvláštním 

zákoně o zahlazení odsouzení34,  který vedle úpravy zahlazení 

odsouzení, uvádí i  která odsouzení,  resp. tresty jsou uváděny 

v rejstříku trestů, jaké orgány a za jakým účelem mají  právo nahlížet 

do rejstříku trestů či  postup úřadu v případě zahlazení cizozemských 

odsouzeních.    

K zahlazení odsouzení v Rakousku dochází povětšinou přímo 

ze zákona. Při stanovení lhůt určených pro zahlazení odsouzení 

zákon rozlišuje mezi tím, zda byl  pachatel odsouzen pouze 

jedenkrát,  nebo zda byl odsouzen vícekrát.  Zákon tak lhůty stanoví 

v rozmezí od tří do patnácti let. Dále předpis vylučuje zahlazení 

odsouzení u pachatelů, jež byli odsouzeni k doživotnímu trestu 

odnětí svobody. Počátek lhůty pro zahlazení odsouzení začne 

plynout vykonáním trestu nebo právní mocí rozhodnutí , kterým byl  

trest prominut. Pokud byl uložený trest  odpykán vyšetřovací vazbou, 

lhůta pro zahlazení odsouzení počíná běžet právní mocí odsuzujícího 

rozhodnutí.  

Na rozdíl od německé úpravy rakouské zákonodárství nezná 

dvoustupňovost zahlazení odsouzení. Zákon o rejstříku trestů pouze 

stanoví, že po dvou letech od zahlazení odsouzení jsou příslušná 

data týkající se zahlazených odsouzení i  samotných odsouzených 

z rejstříku trestů zcela vymazána.  

 

4. Rusko 

Na území dnešního Ruska byl institut zahlazení odsouzení 

zaveden v roce 1925. Podle tehdejší úpravy, kterou v roce 1927 

převzal celý Sovětský svaz, zahladit bylo možné odsouzení 

k trestům odnětí svobody, jež nepřevyšovaly tři roky a odsouzený 

po určitou dobu nespáchal nový trestný čin. Přísnější odsouzení bylo 

možné zahladit jen cestou milosti  či  amnestie.   

                                                 
34

  Tilgunggesetz přijatý dne 15.2.1972, účinný k 1.1.1974 
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Po roce 1958 ruské zákonodárství již  umožňovalo zahladit 

všechna odsouzení,  s výjimkou odsouzení k trestu smrti.  Tehdy 

platný trestní zákon rozlišoval mezi zánikem a zahlazením 

předchozích odsouzení. V případě zániku odsouzení se de-facto 

jednalo o zahlazení odsouzení ze zákona. Tímto způsobem byla 

zahlazována odsouzení k trestům, jejichž výkon byl promlčen, dále 

odsouzení k trestu, který si  pachatel odpykal v disciplinárním útvaru 

či k podmíněnému trestu odnětí svobody, jestliže se odsouzený 

osvědčil. Ze zákona se pak zahlazovala odsouzení k trestům, jež 

nebyly spojeny s trestem odnětí svobody, a tresty odnětí svobody 

nepřevyšující deset  let, a to po uplynutí lhůt od jednoho roku do 

osmi let dle závažnosti uloženého trestu.  

Odsouzení k trestům odnětí svobody převyšujících deset let  

mohla být zahlazena jen výrokem soudu, na žádost odsouzeného 

nebo společenské organizace, po uplynutí osmi let  od výkonu trestu, 

za předpokladu, že odsouzený nespáchal nový trestný čin a že se 

napravil .  

Zahlazením odsouzení nastávaly ty účinky, že se odsouzený 

považoval za neodsouzeného. Odsouzený tak měl možnost opět  

zastávat zaměstnání s hmotnou zodpovědností či být advokátem a již 

nebyl omezen při volbě pobytu.  

V roce 1996 byl v rámci Ruské federace přijat nový trestní  

zákoník.  Tento rozeznává celou škálu trestů od peněžitého trestu až 

po nejzávažnější trest – trest smrti. Trestní zákon mimo jiné 

upravuje i zahlazení odsouzení. Rozlišuje čtyři způsoby zahlazení 

odsouzení. K zahlazení odsouzení může dojít jednak aktem 

amnestie, kterou vyhlašuje Státní duma Federálního shromáždění 

Ruské federace a jednak aktem milosti udělené prezidentem Ruské 

federace. Amnestie se týká individuálně neurčeného okruhu osob 

a má za následek zproštění trestní  odpovědnosti pachatelů,  

prominutí , zkrácení nebo zmírnění trestů osobám odsouzeným a též 

zahlazení odsouzení,  v případě trestů, jež odsouzení již vykonali.   

Trestní zákon dále rozeznává zahlazení odsouzení ze zákona a na 

základě výroku soudu. Skutečnost,  že osoba byla soudně trestána, je 
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určující pro recidivu trestných činů a při  ukládání trestu. Osoba, jíž  

byl trest prominut, se považuje za bezúhonnou.  

Ruská úprava zahlazení odsouzení zásadně vychází z toho, že se 

zahlazují všechna odsouzení ze zákona po uplynutí určité doby 

od doby vykonání trestu.  K zahlazení odsouzení výrokem soudu 

dochází jen v případě, že odsouzený o toto požádá před uplynutím 

lhůty stanovené pro zahlazení odsouzení.   

Lhůty pro zahlazení odsouzení jsou odstupňovány podle 

kategorie trestného činu, pro něž byl pachatel odsouzen. V případě 

trestných činů nevelké závažnosti nebo střední závažnosti,  

tj .  s trestní sazbou do pěti let trestu odnětí svobody, je lhůta pro 

zahlazení tříletá. Pro závažné trestné činy je lhůta šesti letá a pro 

zvlášť závažné trestné činy tj .  t restné činy, za něž pachateli hrozí  

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby vyšší než deset let , 

je lhůta pro zahlazení osmiletá. V případě podmíněného odsouzení,  

k zahlazení odsouzení dochází uplynutím zkušební doby, a v případě 

jiných trestů než trestů odnětí svobody zákon stanoví jednoroční 

lhůtu pro zahlazení odsouzení počítanou od skončení výkonu trestu.  

V případě mladistvých pachatelů jsou lhůty pro zahlazení odsouzení  

ještě zkráceny.  

Zahlazením odsouzení jsou anulovány všechny právní následky 

spojené s odsouzením.  

 

5. Polsko 

Úprava zahlazení odsouzení v Polsku je obsažena v trestním 

zákoně z 6.6.1997. Současná úprava zahlazení odsouzení ovšem 

plati la až na drobné výjimky už dříve.  

Polské trestní právo v případě zahlazení odsouzení preferuje 

zahlazení ze zákona. I zde platí,  že v případě, kdy je odsouzení 

pachatele zahlazeno, hledí se na tohoto, jako by nebyl odsouzen 

a současně takováto odsouzení se vymažou z rejstříku trestů.  

Byl-li pachateli uložen trest odnětí  svobody do 25 let,  

k zahlazení odsouzení dochází ze zákona uplynutím deseti let  
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od vykonání trestu, jeho prominutí nebo promlčení. K zahlazení tak 

v takovýchto případech dochází automaticky. Soud do tohoto může 

zasáhnout jen v případě podání žádosti  odsouzeným. Jestl iže tak 

uplynulo od vykonání trestu pět let  a odsouzený po celou dobu 

dodržoval právní pořádek a vyměřený trest odnětí svobody 

nepřekročil tři  roky, je možné odsouzení zahladit dříve, a to 

výrokem soudu.   

Zákon rovněž umožňuje zahladit doživotní trest odnětí svobody, 

ale to jen za předpokladu, že byl u tohoto uznán jeho výkon, či byl  

prominut anebo výkon trestu byl promlčen. Lhůta pro zahlazení 

odsouzení je zde desetiletá.  

V případě mírnějších trestů,  tj .  peněžitého trestu nebo trestu 

omezení svobody,  k zahlazení odsouzení dochází ze zákona 

uplynutím pěti let od jejich vykonání,  prominutí nebo promlčení 

jejich výkonu. Výrokem soudu mohou být tyto tresty zahlazeny již 

po uplynutí tří  let , jestliže o to odsouzený požádá. Jestliže soud 

v rámci odsuzujícího rozhodnutí upustil od uložení trestu,  

k zahlazení odsouzení dochází ze zákona po uplynutí jednoho roku 

od právní moci takového rozhodnutí .  

Jestliže byl pachatel odsouzen vícekrát, lze tato odsouzení 

zahladit jen současně. Totéž platí i  v případě, že byl pachatel  

opětovně odsouzen k trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný  

ve lhůtě potřebné pro zahlazení prvního odsouzení.  

Trestní zákon Polska výslovně neumožňuje zahladit odsouzení 

jen v případě uložených nepodmíněných trestů odnětí svobody 

pro sexuální trestné činy, jestliže byly spáchány na osobách 

mladších 15 let. 

I když Polsko řadíme mezi státy,  ve kterých až na výjimky 

dochází k zahlazení odsouzení pouze ze zákona, má tato země oproti  

jiným úpravám specifickou úpravu pro zahlazení odsouzení, kterým 

byl pachatel odsouzen k podmíněnému trestu odnětí  svobody. 

V případě tohoto trestu k zahlazení odsouzení dochází až uplynutím 

šestiměsíční lhůty od konce zkušební lhůty.   
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V případě odsouzených právnických osob dochází k zahlazení 

odsouzení nikoli na žádost hromadného subjektu, ale ze zákona, 

po uplynutí deseti let od výkonu nebo promlčení peněžitého trestu,  

propadnutí věci,  zákazu činnosti  nebo zveřejnění rozsudku.35 

 

6. Francie 

Francii patří prvenství v zakotvení institutu zahlazení odsouzení 

do právního řádu. Již trestní zákoník z roku 1791 zavedl institut  

rehabilitace na základě rozhodnutí soudu. Šlo ale spíše jen 

o archaickou podobu zahlazení odsouzení spočívající jen 

v navrácení práv a způsobilosti  nabývat a vykonávat práva, která 

pachatel vlivem odsouzení ztrati l .  Samotné odsouzení se však 

nezahlazovalo. Úprava zahlazení odsouzení v moderním pojetí se 

poté poprvé objevila v druhé polovině devatenáctého století a měla 

značný vliv na jiné země. Institut zahlazení odsouzení se vyvinul 

v trojí podobě – zahlazení cestou milosti,  zahlazení ze zákona 

a zahlazení výrokem soudu, přičemž pro zahlazení odsouzení se 

ve Francii užívá termín rehabilitace. Zahlazení odsouzení  

v moderním pojetí bylo ve Francii již v této době velmi úzce spjato 

s rejstříkem trestů,  resp.  s problematikou poskytování informací 

uváděných v rejstříku trestů.   

Francouzské trestní právo zásadně vychází ze zásady, že většina 

odsouzení se zahlazuje ze zákona. Přesto trestní  právo připouští 

výběr ze dvou způsobů zahlazení odsouzení. Na základě trestního 

zákona pak dochází k zahlazení odsouzení ze zákona a na základě 

trestního řádu dochází k zahlazení odsouzení výrokem soudu.  

Lhůty stanovené trestním zákonem jsou odlišné podle druhu 

uloženého trestu a spáchaného trestného činu a jejich délka je od tří 

let pro peněžité tresty až po deset let v případě trestů uložených pro 

nejzávažnější trestné činy.  

K zahlazení odsouzení dle trestního řádu tj .  výrokem soudu může 

dojít jen na návrh odsouzeného, případně jeho zástupce. Zákon 
                                                 

35
  viz blíže k trestní odpovědnosti právnických osob v Polsku -  Jelínek, J., Trestní odpovědnost právnických osob, 

Linde Praha, a.s., 2007, str. 180-183 
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výslovně připouští i  podání žádosti o zahlazení odsouzení po smrti  

pachatele. Žádost v takovém případě mohou podat manžel pachatele 

nebo jeho potomci do jednoho roku od smrti odsouzeného. Žádost 

přitom musí obsahovat výčet všech vynesených rozhodnutí , která 

dosud nebyla rehabilitována. Žádost může být podána po uplynutí  

pěti let v případě odsouzení pro závažný trestný čin, po uplynutí tří  

let v případě odsouzení pro méně závažné trestné činy a po uplynutí  

jednoho roku při odsouzení pro přestupek. Přísnější lhůtu až 

desetiletou trestní řád stanoví pro recidivisty.  Lhůty jsou pak 

stanoveny podle závažnosti trestné činnosti, jíž se opakovaně 

dopustili .   

Žádostí odsouzeného případně jiné osoby o zahlazení odsouzení 

se nejprve zabývá místní státní zástupce. Tento opatřuje různé 

dokumenty a jiné informace týkající se odsouzeného. Poté celý spis 

zasílá generálnímu státnímu zástupci, který spis postupuje soudu. 

Tento během dvou měsíců vydá rozhodnutí. Podmínkou pro 

rozhodnutí soudu o zahlazení odsouzení je vedle uplynutí lhůty též 

skutečnost, že odsouzené osoby musí prokázat zaplacení soudních 

výloh, kázeňské pokuty a způsobené škody nebo musí prokázat, že 

jim byla v dané věci udělena výjimka, tedy že pokutu či  škodu 

nemusí hradit. Toto se ovšem nevztahuje na případy, kdy odsouzení 

byla promlčena. „Výjimečně, pokud se odsouzený zasloužil  o stát , 

nemusí proběhnout celá stanová lhůta ani být vykonán trest .  

V takovém případě může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení,  

i  když nebyly zcela zaplaceny soudní výlohy, pokuta a náhrada 

škody.“36  

Protože francouzské trestní právo zná trestní odpovědnost  

právnických osob, trestní řád pamatuje i na zahlazení odsouzení 

právnických osob. Odsouzená právnická osoba podává žádost 

o rehabilitaci  prostřednictvím svého zástupce. Žádost  je možné 

podat nejdříve dva roky od vykonání trestu. 

                                                 
36  Gřivna, T., Vanduchová, M., K problematice zahlazení odsouzení, Trestněprávní revue číslo 9/2009, str. 267 
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V případě právnických osob k zahlazení odsouzení ze zákona 

dochází po uplynutí pěti  let od zaplacení peněžitého trestu nebo po 

vykonání jiného druhu trestu, za předpokladu, že v této lhůtě nebyly 

odsouzeny pro závažný nebo méně závažný trestný čin.  

 

7. Porovnání zahraničních úprav zahlazení odsouzení   

s českou úpravou 

Při srovnání úprav jednotlivých zemích nalézáme mnoho rozdílů.  

Jedno mají ovšem všechny úpravy společné a to je účinek zahlazení 

odsouzení.  

I když právní řády jednotlivých zemí se liší ve vyjádření účinku 

zahlazení odsouzení,  lze jednoznačně stanovit, že po zahlazení se 

odsouzený považuje opět za neodsouzeného, řečeno slovy našeho 

trestního zákona na odsouzeného se hledí , jako by nebyl odsouzen.  

Všechny výše zmíněné právní úpravy zahlazení odsouzení, ale 

i další země spojují zahlazení odsouzení velmi úzce se zápisy 

v rejstříku trestů. Odsouzení se v důsledku zahlazení neobjevují ve 

výpisech z rejstříku trestů a odsouzený je nemusí uvádět ve styku 

s různými institucemi či  osobami. Ovšem z výše uvedených zemích 

pouze Polsko stanoví, že zahlazení de-facto znamená zničení zápisu 

o odsouzení v rejstříku trestů. 

Povětšinou všechny země mají ve svých právní předpisech 

upraveny všechny formy zahlazení odsouzení, tj .  zahlazení ze 

zákona, zahlazení výrokem soudu nebo zahlazení formou milosti či  

amnesti i.  Jednotlivé úpravy se pouze l iší v tom, které tresty se 

jakým způsobem zahlazují a které orgány o zahlazení rozhodují.  

I když mluvíme o zahlazení odsouzení výrokem soudu, neplatí  že 

ve všech zemích rozhoduje o zahlazení odsouzení soud. Například 

v Německu je tato pravomoc svěřena přímo úřadu rejstříku trestů,  

který ovšem působí při jednotlivých soudech. 

Výjimečná je též úprava zahlazení odsouzení formou amnestie 

v Rusku, kdy tuto vyhlašuje nikoli jako v případě České republiky 

prezident,  ale Státní duma.  
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Většina států vychází dále ze zásady, že zahlazení podléhají  

všechna odsouzení až na vyjmenované výjimky. Těmito jsou 

zejména trest smrti (v současné době v porovnávaných úpravách jen 

v Rusku) a dále doživotní tresty odnětí svobody (například 

v Rakousku či Německu).  Kladně lze hodnotit polskou úpravu, která 

vylučuje zahlazení odsouzení k nepodmíněným trestům odnětí 

svobody pro sexuální trestné činy spáchané na osobách mladších 

patnácti  let. Česká současná ani budoucí úprava zásadně zahlazení 

odsouzení ve vztahu k žádnému trestu nevylučuje. 

Ve všech státech jsou rovněž obdobně stanoveny podmínky pro 

zahlazení odsouzení.  Podmínky se vždy vztahují k časovému prvku. 

Všechny státy tak stanoví určitou lhůtu, počítanou od vykonání 

trestu, která je odlišná podle druhu a výměry trestu. Některé státy 

např. Rusko pak lhůty kategorizuje vedle druhu trestu i dle 

spáchaného trestného činu.  

Další obecně rozšířenou podmínkou je ta skutečnost, 

že odsouzený musí vést po vykonání trestu řádný život. Toto ovšem 

neplatí bezvýjimečně, neboť některé právní úpravy tuto podmínku 

výslovně neuvádějí,  ale například v Rakousku či Německu se 

rozlišuje mezi jedním odsouzením či více odsouzeními uváděnými 

v rejstříku trestů. Z tohoto lze dovodit,  že jen v případě, kdy se 

pachatel dopustí trestných činů, nelze jeho odsouzení zahladit  dříve,  

než uplyne lhůta k zahlazení i  pro ostatní odsouzení. Naproti  tomu 

v ruském trestním zákoně se stanoví,  že „pokud se odsouzený 

po skončení výkonu trestu choval bezúhonně, může soud na jeho 

žádost  zahladit odsouzení před uplynutím doby pro zahlazení 

odsouzení. (§ 86 odst. 5)“37 Z tohoto pak vyplývá, že jen pro 

předčasné zahlazení odsouzení se musí odsouzený chovat 

bezúhonně.  

V tomto směru se úprava zahlazení odsouzení v České republice, 

na Slovensku a Polsku jeví jako nejlepší, neboť odměna pro 

odsouzeného ve formě zahlazení jeho odsouzení by měla nastoupit  

                                                 
37

  Trestní zákoník Ruské federace, překlad I.T:C. Jan Žižka, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
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jen tehdy, jestliže se odsouzený po vykonání trestu choval řádně, 

tedy nedopustil se žádného jiného trestného činu, případně j iného 

závažného přestupku. Samozřejmě nelze opomenout tu skutečnost , 

že i když v českém trestním zákoně se předpokládá posouzení 

chování odsouzeného po vykonání trestu ze všech hledisek, přihlíží 

se v praxi zejména jen k zápisům uvedeným v rejstříku trestů.   

Při porovnání právních úprav zahlazení odsouzení v České 

republice a v jiných zemích si nelze nevšimnout výrazného 

preferování zahlazení odsouzení ze zákona. Zatímco tak podle 

současné české úpravy o zahlazení odsouzení ve většině případech 

musí rozhodnout soud, v ostatních zemích, ať už jde o bývalé 

socialistické státy nebo státy západní Evropy je trend opačný.  

K zahlazení výrokem soudu v Rusku, Polsku, Francii i  Německu 

dochází jen na žádost odsouzeného tehdy, když ještě neuplynula 

lhůta stanovená pro zahlazení ze zákona. U všech ostatních 

odsouzení dochází k zahlazení přímo ze zákona. 

V daném případě ovšem nelze poukázat pouze na to, že v České 

republice je v platnosti trestní  zákon z šedesátých let minulého 

století,  neboť ve stejném trendu jako současná úprava jde i trestní  

zákoník,  jež bude účinný od 1.1.2010.  

Úprava zahlazení odsouzení v budoucím trestním zákoníku, kdy 

je nadále preferováno zahlazení odsouzení výrokem soudu je 

nepochopitelná zejména vzhledem k reformám Ministerstva 

spravedlnosti, kterými se snaží  odbřemenit  administrativní agendy 

soudům. V případě zahlazení odsouzení k tomuto ovšem nedošlo,  

ačkoliv se mohli zákonodárci potažmo tvůrci trestního zákoníku 

inspirovat v sousedních zemích.   
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VIII. Závěr 

Insti tut zahlazení odsouzení je v českém právním řádu upraven 

již poměrně dlouhou dobu. Za tuto dobu prošel několika změnami, 

z nichž nejvýznamnější  byly změny provedené po roce 1950, 

v jejichž důsledku bylo zahlazení odsouzení zpřístupněno většímu 

počtu odsouzených osob. 

Ačkoliv je tento institut známý českému právnímu řádu již 

poměrně dlouhou dobu, v odborné literatuře je mu věnováno pouze 

málo pozornosti. Pouze JUDr. Bohumil Repík, Csc. se problematice 

zahlazení odsouzení věnuje komplexně, a to v publikaci nazvané 

Zahladenie odsúdenia (rehabili tácia) z hĺadiska krimológie 

a z hĺadiska porovnávacieho, jež byla vydána v roce 1981. Od této 

doby ovšem vyvstaly v souvislosti se změnou právní úpravy 

i v souvislosti s rozdělením společného státu v rámci zahlazení 

odsouzení nové nedořešené otázky či nové podněty ke změně tohoto 

institutu.   

 V průběhu psaní této práce se postupně měnil a vyvíjel můj 

názor na danou problematiku. Zpočátku jsem se domnívala, že 

zákonná úprava zahlazení odsouzení je až na drobné nedostatky 

dostačující. Vyřizování návrhů na zahlazení odsouzení, případně 

návrhů na soudní rehabilitace, nečiní oproti jiným agendám 

na okresních soudech žádné větší problémy. Čím více jsem se ale 

danou problematikou zabývala, tím více jsem nabývala přesvědčení, 

že úprava zahlazení odsouzení by si zasloužila změnu. K tomuto 

názoru mě vedlo zejména prostudování zahraničních právních úprav 

zahlazení odsouzení.  

V zásadě jsou tu dvě základní varianty na změnu úpravy 

zahlazení odsouzení.   

První z těchto variant  vychází ze situace, že rozhodování 

o zahlazení odsouzení bude nadále ponecháno okresním soudům. 

Rozšířil  by se ale počet  trestů, jež by byly zahlazovány přímo 

ze zákona jejich výkonem, případně promlčením či prominutím 

jejich výkonu. V takovém případě bych se přikláněla k tomu, 
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že výrokem soudu by se zahlazovaly pouze tresty odnětí  svobody,  

obdobně jako je tomu v případě zahlazení odsouzení podle zákona 

č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Výrokem soudu by 

se samozřejmě v takovém případě zahlazovaly i přeměněné tresty 

peněžité, obecně prospěšných prací  a též podmíněné odsouzení. Jiné 

řešení by bylo rozdělit alternativní tresty ve vztahu k zahlazení 

odsouzení na tresty uložené odsouzenému za úmyslné trestné činy 

a na tresty ukládané pro nedbalostní  trestné činy, obdobně jako je 

tomu dnes pouze v případě trestu peněžitého.  

Dalším možným námětem na změnu současné úpravy, 

za předpokladu ponechání agendy zahlazení odsouzení soudům, by 

byla změna výčtu taxativně stanovených podmínek nezbytných pro 

zahlazení odsouzení. Podmínku vedení řádného života bych 

nahradila podmínkou neodsouzení k úmyslnému trestnému činu 

v určité době, neboť všechna ostatní zjištění o chování odsouzeného 

jsou stejně pro soud pouze doplňující.  K podmínkám nutně 

splnitelným pro zahlazení odsouzení bych naopak přidala povinnosti 

odsouzeného uhradit náklady trestního řízení a nahradit  

poškozenému přiznanou škodu. Tyto podmínky by pro resocializaci  

odsouzeného jistě byly výchovně účinnější a též by se až splněním 

těchto podmínek mohlo konstatovat, že pachatel po spáchaném 

trestném činu odškodnil  společnost (ve formě nahrazení nákladů 

trestního řízení), potažmo poškozeného, a je tedy možno jej  

považovat opět z hlediska trestního práva za bezúhonného.  

Možnost zahladit odsouzení předčasně podle § 69 odst .  3 

trestního zákona je dle mého názoru namístě, pouze bych v daném 

případě navrhovala změnu v tom smyslu, že by předčasné zahlazení 

odsouzení bylo možné až po uplynutí poloviny doby uvedené 

v odstavci prvém citovaného ustanovení dle uloženého, resp.  

vykonaného trestu.  

Po vzoru polské úpravy bych zavedla rovněž nemožnost  

zahlazení odsouzení pro sexuální trestné činy, tj .  znásilnění či  

pohlavní zneužívání spáchané na osobách mladších 15 let .   
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Druhou variantou možné změny stávající úpravy je zavedení 

zahlazení odsouzení ze zákona pro všechny tresty tj.  i  nepodmíněné 

tresty odnětí  svobody pouze za splnění jediné podmínky a to 

neodsouzení ve stanovené lhůtě. Za předpokladu zrušení možnosti  

předčasného zahlazení odsouzení by se tak tato agenda zcela mohla 

přesunout na Rejstřík trestů, což by jednoznačně pomohlo odstranit 

administrativní zátěž soudů, ale i jiných institucích, od kterých 

soudy vyžadují zprávy o chování odsouzených. Pro odsouzené by to 

znamenalo zproštění povinnosti  podání žádosti  pro zahlazení 

odsouzení a získali  by i právní jistotu ve vztahu k této problematice.   

Tato varianta změny zahlazení odsouzení by sebou mohla nést též 

diferenciovanou ochranu společnosti  před pachateli  zvlášť 

závažných trestných činů spočívající v tom, že tyto trestné činy 

(např. vražda či pohlavní zneužívání) by byly nadále vykazovány ve 

výpisech z evidence Rejstříku trestů.  

Odchýlíme-li se od návrhů na podstatné změny insti tutu 

zahlazení odsouzení, bylo by vhodné de lege ferenda doplnit 

do trestního řádu příslušnost soudu u osob, jež nemají v České 

republice bydliště a nikdy neměly. I když tato skutečnost není pro 

uplatnění zahlazení odsouzení až tak podstatná, neboť tento problém 

není až tak častý,  bylo by příhodné k ucelenosti  úpravy zahlazení 

odsouzení toto doplnit. Druhým v podstatě nepodstatným návrhem 

na změnu úpravy zahlazení odsouzení je zavedení možnosti  

zahlazení odsouzení i  po smrti  odsouzeného po vzoru úpravy 

mimořádných opravných prostředků, za předpokladu, že byly 

splněny podmínky zahlazení už za jeho života. Domnívám se, že 

situace,  kdy se pozůstalí  budou domáhat zahlazení odsouzení 

i  po smrti pachatele nebude mnoho, přesto by tato možnost zde pro 

ně měla být.  

Případné shora uvedené navrhované změny by mohly do trestního 

zákona přinést i  změnu jeho systematiky, kdy by zahlazení 

odsouzení byl věnován samostatný oddíl ,  neboť podřazení zahlazení 

odsouzení pod hlavu označenou zánik trestnosti a trestu není zrovna 

nejvhodnější. Příhodné by bylo v této souvislosti i  odstranit 
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roztříštěnost tohoto institutu,  kdy vedle ustanovení §§ 69 a 70 

trestního zákona je zahlazení též upraveno u jednotl ivých trestů.  

K 1.1.2010 vstoupí v účinnost nový trestní zákoník 

č. 40/2009 Sb. Z výše uvedených námětů na změnu úpravy zahlazení 

odsouzení byl do nového kodexu toliko zapracován jen jeden návrh, 

a to změna systematiky. Zahlazení odsouzení nově bude věnována 

samostatná kapitola – Hlava VI.  Bohužel ale i při této změně 

zůstane v rámci trestního zákoníku úprava tohoto institutu 

roztříštěná, neboť o zahlazení odsouzení ze zákona je i  nadále 

pojednáváno v rámci ustanovení týkajících se jednotlivých trestů.  

Co se týče ostatních změn provedených novým zákonem, tyto jdou 

proti evropským trendům při uplatňování institutu zahlazení 

odsouzení, neboť nový kodex rozšiřuje počet  trestů zahladitelných 

pouze výrokem soudu.   

 

I když se zahlazení odsouzení obecně neřadí v rámci trestního 

práva k podstatným prvkům tohoto odvětví, je na tento insti tut třeba 

brát zřetel , neboť je podstatným v případě završení trestněprávního 

poměru mezi pachatelem a státem. Jednak soud při zamítnutí žádosti  

o zahlazení odsouzení chrání společnost před neposkytnutím 

informací o osobách, o jejichž odsouzení by společnost  resp. 

zaměstnavatel měl vědět,  a jednak je tento institut podstatným pro 

samotného odsouzeného, na něhož působí jako prvek resocializace 

a současně mu umožňuje očištění se v očích společnosti. 
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Příloha č. 1 – usnesení soudu o osvědčení se odsouzeného při  

podmíněném odsouzení 

Č. j. 9 T 160/2006-45 
 

U s n e s e n í 
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl dne 2.1.2009 v trestní věci odsouzeného 
Jana  N o v á k a , nar. 29.2.1964 v Teplicích, trvale bytem Teplice, Masarykova 
1003, t a k t o : 

 
Odsouzený Jan Novák, který byl odsouzen trestním příkazem Okresního 

soudu v Teplicích ze dne 1.12.2006, č. j. 9 T 160/2006-25 pro trestný čin podvodu 
podle § 250 odst. 1  tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání jednoho (1) roku, 
jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou (2) roků, se podle 
§ 60 odst. 1 tr. zákona   o s v ě d č i l . 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Výše jmenovaný byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu 

v Teplicích ze dne 1.12.2006, č. j. 9 T 160/2006-25 pro výše uvedený trestný čin 
k trestu odnětí svobody v trvání jednoho (1) roku se zkušební dobou dvou (2) 
roků. Tato zkušební doba uplynula dnem 23.12.2008. 

 
Po provedeném šetření u orgánů policie, Magistrátu města Teplice a 

u zaměstnavatele – Unipetrol RPA, s.r.o. soud zjistil, že odsouzený vedl 
po zkušební dobu řádný život a vyhověl všem uloženým podmínkám. Z výpisu 
z rejstříku trestů soud zjistil, že odsouzený ve zkušební době nebyl trestán.  

 
Státní zástupce dal souhlas s tím, aby bylo rozhodnuto, že se odsouzený 

ve zkušební době osvědčil.  
 
Protože odsouzený splnil podmínky podmíněného odsouzení, bylo 

rozhodnuto, že se ve zkušební době osvědčil s přihlédnutím k § 330 odst. 4 
tr. řádu.  

 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   n e n í   stížnost přípustná.  

 
  
V Teplicích dne  2. ledna 2009 
 
       Mgr. Milan Ferenc, v.r.  
       předseda senátu 
 

 Za správnost vyhotovení: 

Dana Kučerová 
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 Příloha č. 2 – Vzory opisů a výpisů z evidence Rejstříku trestů  
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Příloha č. 3 – Vzor žádosti o zahlazení odsouzení  

 Žádost o zahlazení trestu /ů/ 
 
Jméno, příjmení + rodné příjmení  
…………………………………………………………………………………….. 
 
rodné číslo: 
…………………………………………………………………………………….. 
 
narození – datum, místo, okres 
………………………………………………………………. 
 
zaměstnání – poslední adresa včetně PSČ, uchazeči o zaměstnání uvedou, od kdy  
jsou v evidenci  úřadu práce) 
………………………………………………………………………………………
…………................................................................................................................... 
Jméno a příjmení rodičů, u matky též za svobodna (údaje uveďte i v případě, že již 
zemřeli) 
matka: 
……………………………………………………………………………………… 
otec: 
……………………………………………………………………………………… 
 
Podrobně rozvést důvody vedoucí k podání žádosti (pro účely podnikání, 
zaměstnavatele apod.) 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Poslední nepodmíněný trest vykonán dne ………………….v trvání 
………………………… 
 
 
V současné době se  proti mé osobě vede trestní stíhání       ano       ne    
Pokud ano – na kterém soudě, státním zastupitelství, policii a pro jaký trestný čin 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
V posledních 5 letech jsem dlouhodobě pobýval v zahraničí (pobyt delší jak 4 
měsíce)  
ano        ne     a v jaké zemi  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Datum         Podpis + adresa  

   včetně adresy pro doručování 
 
Tel. č. /lze uvést pro rychlejší kontakt/ 
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Příloha č. 4 – Usnesení soudu o zahlazení odsouzení  

      Číslo jednací: 30 Nt 2903/2009 -2 
 

 U s n e s e n í 
 
 Okresní soud v Teplicích rozhodl dne 14. ledna 2009 v trestní věci 
odsouzeného Jana N o v á k a , nar. 29.2.1964 v Teplicích, OSVČ, bytem 
Teplice, Masarykova 1003, t a k t o : 
 
 Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona se  
 

z a h l a z u j e  
 

 u odsouzeného Jana Nováka odsouzení  
-  z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze 

dne 9.11.2001, č.j. 20T 55/2000-5530 ve spojení s rozsudkem Vrchního 
soudu v Praze ze dne 30.5.2002, sp.zn. 13To 5/2002-5758 k trestu odnětí 
svobody v trvání tří (3) let nepodmíněně 

 
- z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18.11.2003, sp.zn. 6T 

79/2003, jenž upustil od uložení souhrnného trestu vzhledem k rozsudku 
Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 
9.11.2001, č.j. 20T 55/2000-5530 

 
- z trestního příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 20.12.2004, sp.zn. 7T 

180/2004 k peněžitému trestu ve výměře 15.000,- Kč. 
 

 O d ů v o d n ě n í 
 
 Podáním učiněným do protokolu dne 12.1.2009 požádal odsouzený o zahlazení 
všech svých odsouzení.  
 
 Svou žádost odsouzený odůvodnil tím, že je osoba samostatně výdělečně činná 
a odsouzení uváděná ve výpisu z evidence Rejstříku trestů jej limitují v rámci jeho 
podnikatelské činnosti. Naposledy byl odsouzen v roce 2004 k peněžitému trestu, 
jenž v lednu 2005 zaplatil. Od té doby nebyl trestně stíhán ani projednáván pro 
přestupek. 
 
 Z opisu z rejstříku trestů soud zjistil, že odsouzený byl celkem čtyřikrát 
odsouzen. V prvém případě byl Jan Novák odsouzen rozhodnutím Okresního 
soudu v Teplicích ze dne 1.10.1987, sp.zn. 8T 122/87 pro trestný čin ublížení na 
zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zákona k nápravnému opatření ve výměře šesti (6) 
měsíců a srážkou z platu ve výši 15%. Daný trest odsouzený vykonal dne 
17.8.1988. V daném případě se na odsouzeného podle § 45 odst. 3 tr. zákona 
platného do 30.6.1990 hledí jako by nebyl odsouzen, tj. výkonem trestu došlo 
k zahlazení odsouzení ze zákona. 
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Po druhé byl Jan Novák odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Českých 
Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 9.11.2001, č.j. 20T 55/2000-5530 ve 
spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5.2002, sp.zn. 13To 
5/2002-5758 pro trestný čin nedovolené ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. b) 
tr. zákona a trestný čin podílnictví podle § 251 odst. 2 tr. zákona, zčásti 
spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona k úhrnnému trestu 
odnětí svobody v trvání tří (3) let nepodmíněně se zařazením do věznice 
s dozorem. Na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 10.12.2003, 
č.j. 50PP 29/2003-8 byl odsouzený podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí 
svobody se stanovením zkušební doby v délce tří (3) roků. Zkušební doba 
uplynula dnem 10.12.2006 a Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 1.3.2007, 
č.j. 50PP 29/2003-62 rozhodl o tom, že se odsouzený ve zkušební době 
podmíněného propuštění osvědčil.  

 
Dále byl odsouzený uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 

1 ze dne 18.11.2003, sp.zn. 6T 79/2003 pro trestné činy vydírání podle § 235 odst. 
1, odst. 2 písm. b) tr. zákona a nepřekážení trestného činu podle § 167 odst. 1 tr. 
zákona, přičemž dle § 37 tr. zákona soud upustil od uložení souhrnného trestu 
vzhledem k rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v 
Táboře ze dne 9.11.2001, č.j. 20T 55/2000-5530 ve spojení s rozsudkem Vrchního 
soudu v Praze ze dne 30.5.2002, sp.zn. 13To 5/2002-5758.  

 
Naposledy byl Jan Novák odsouzen trestním příkazem Okresního soudu 

v Mostě ze dne 20.12.2004, č.j. 7T 180/2004-173 pro trestný čin úvěrového 
podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zákona ve formě účastenství podle § 10 odst. 1 
písm. c) tr. zákona spáchaného v lednu 2003 k peněžitému trestu ve výši 15.000,- 
Kč. Peněžitý trest odsouzený vykonal dnem 26.1.2005. 

 
Ze zpráv od Magistrátu města Teplice a Policie ČR bylo zjištěno, že proti 

odsouzenému nebylo v posledních pěti letech vedeno přestupkové řízení a nemá 
ani žádný záznam u Police ČR. 

 
Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona soud zahladí odsouzení, vedl-li 

odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu 
řádný život nepřetržitě po dobu nejméně pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí 
svobody převyšujícímu jeden rok. Podle odst. 4 doba uvedená v odstavci 1 se 
v případě, že se u podmíněně propuštěného má za to, že trest byl vykonán dnem, 
kdy odsouzený byl podmíněně propuštěn, řídí délkou skutečného výkonu trestu.  

 
Na základě shora zjištěných skutečností je třeba mít za to, že žádosti 

odsouzeného lze vyhovět, když odsouzený splnil všechny zákonné podmínky pro 
zahlazení odsouzení. Jak je totiž patrno z opisu z evidence Rejstříku trestů, 
odsouzený byl v minulosti čtyřikrát soudně trestán, přičemž prvé odsouzení je ze 
zákona zahlazeno. Po druhé byl Jan Novák odsouzen k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody v trvání tří (3) roků, z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn dne 
10.12.2003. V dané věci se ve zkušební době podmíněného odsouzení odsouzený 
osvědčil. Po třetí byl odsouzený uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro 
Prahu 1 ze dne 18.11.2003, sp.zn. 6T 79/2003, přičemž k uložení souhrnného 
trestu nedošlo. Naposledy byl odsouzen Jana Novák pro trestný čin spáchaný 
v lednu 2003 k peněžitému trestu, který uhradil dne 26.1.2005. 
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Z uvedeného je tedy zřejmé, že k zahlazení odsouzení musí odsouzený vést 

řádný život nejméně po dobu pěti let ode dne vykonání trestu. Tuto zákonnou 
podmínku Jana Novák splnil, když od 10.12.2003 po dobu pěti let nespáchal 
žádný trestný čin a nebyl ani stíhán pro přestupek. Žádosti odsouzeného tak bylo 
vyhověno a shora citovaná odsouzení zahlazena.  
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   l z e   podat stížnost do   t ř í   (3) dnů 

ode dne jeho oznámení a to ke Krajskému soudu v Ústí nad 
Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích. 

 
 
  V Teplicích dne 14. ledna 2009 

 
 

           Mgr. Milan Ferenc, v. r.  
           samosoudce 
 
 
Za správnost vyhotovení : 
Dana Kučerová 
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Příloha č. 5 – Usnesení soudu o zamítnutí žádosti o zahlazení 
odsouzení 
 

        Č. j. 30 Nt 2939/2008 - 16 
 

 

 U s n e s e n í  
 
 Okresní soud v Teplicích rozhodl dne 14. ledna 2009 v trestní věci 
odsouzeného Jana N o v á k a , nar. 29.2.1964 v Teplicích, OSVČ, bytem 
Teplice, Masarykova 1003, t a k t o:  
 
 Podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona se žádost  z a m í t á .  
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 Výše jmenovaný podal u Okresního soudu v Teplicích žádost o zahlazení 
trestu odnětí svobody a peněžitého trestu, které mu byly uloženy shora citovanými 
rozhodnutími. Jak soud zjistil, jmenovaný byl odsouzen celkem 4x, v roce 1987 
zdejším soudem k trestu nápravného opatření, které se výkonem trestu zahlazuje 
ze zákona, dále byl odsouzen dne 9.11.2001 pod sp. zn. 20T 55/2000 Krajským 
soudem v Českých Budějovicích – pobočka Tábor ve spojení s rozsudkem 
Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2002 pod sp. zn. 13 To 5/2002 podle § 251 
odst. 2 tr. zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody na 3 roky, z výkonu trestu byl 
podmíněně propuštěn dne 10. 12. 2003 usnesením zdejšího soudu pod sp. zn. 
50 Pp 29/2003 a stanovena zkušební doba na 3 roky, dne 17. 3. 2007 bylo 
vysloveno, že se ve lhůtě podmínečného propuštění osvědčil, má se tedy za to, že 
3letý trest vykonal dnem 10. 12. 2003.  
 
 Dále byl odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 1 dne 18. 11. 2003 pod sp. zn. 
6 T 79/2003 pro trestné činy podle § 167 odst. 1 tr. zákona a § 235 odst. 1, odst. 2  
písm. b) tr. zákona, s ohledem na výše citovaný trest uložený Krajským soudem 
České Budějovice – pobočka Tábor, bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu.  
 
 Okresním soudem v Mostě byl za úmyslný trestný čin podle § 250b odst. 1 tr. 
zákona odsouzen k peněžitému trestu 15.000,- Kč zaplatil 26. 1. 2005. 

 
 Dne 19. 6. 2008 podal u zdejšího soudu žádost o zahlazení odsouzení a uvedl, 
že důvodem je potřeba mít uvedená odsouzení zahlazená, neboť by přišel 
o živnostenský list pro nesplnění podmínky bezúhonnosti.  
 
 Okresní soud přezkoumal podanou žádost a dospěl k závěru, že této nelze ze 
zákonných důvodů vyhovět, když není splněna lhůta vedení bezúhonného života 
podle § 69 odst. 1 písm. b) tr. zákona, která činí 5 roků, považuje-li se za počátek 
běhu této lhůty datum 10. 12. 2003, pak tato 5letá lhůta uplyne až dne 10. 12. 2008 
a dne 11. 12. 2008 tak lze podat nejdříve žádost o zahlazení odsouzení, když soud 
nezjistil v případě odsouzeného, po jeho komplexním posouzení, žádnou okolnost 
pro postup podle § 69 odst. 3 tr. zákona. Soud proto musel s přihlédnutím 
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§ 69 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zákona z formálních důvodů žádost zamítnout 
s tím, že tuto lze podat nejdříve, jak bylo výše uvedeno, dne 11. 12. 2008 a o této 
lze rozhodnout.  
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   l z e   podat stížnost do   t ř í   (3) dnů 

od jeho oznámení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, 
prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích. 

 
 Takto podaná stížnost  m á  odkladný účinek.  
  
 

V Teplicích, dne 7. října 2008 
 
 
 
       JUDr. Miroslav  Č a p e k , v. r.  
             soudce 
 
 
 
Za správnost vyhotovení : 
Dana Kučerová 
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Příloha č. 6 – Usnesení soudu o zamítnutí žádosti o soudní rehabilitaci 
    

   Číslo jednací: 30 Nt 2623/2007 - 26 

 U s n e s e n í 
 

Okresní soud v Teplicích rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 
23. března 2009 v trestní věci odsouzeného Antonína  Š ť a s t n é h o, nar. 
8.11.1930 v Hradci Králové, bytem Bystřany č. 45, okr. Teplice, t a k t o : 

 
Žádost odsouzeného o soudní rehabilitaci se  z a m í t á . 
  

 O d ů v o d n ě n í 
 
Podáním došlým soudu dne 9.7.2008 požádal odsouzený o soudní 

rehabilitaci. Svou žádost odůvodnil tím, že byl za období komunistického režimu 
odsouzen a vězněn od 1.11.1957 do 1.2.1959 ve věznici Ilava.  

Z obsahu opisu z rejstříku trestů soud zjistil, že Antonín Šťastný byl 
rozhodnutím Lidového soudu v Teplicích ze dne 25.11.1957, sp.zn. 3T 482/57 
odsouzen pro trestné činy příživnictví podle § 188a zákona č. 86/1950 Sb. a 
spekulace podle § 134a odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb. k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody v trvání 15 měsíců a k peněžitému trestu ve výměře 2.000,- Kčs. 
Trest odnětí svobody Antonín Šťastný vykonal dne 1.2.1959. 

Podle § 4 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci přezkumné řízení 
podle tohoto oddílu lze konat ve věcech, v nichž bylo v době od 25. února 1948 do 
1. ledna 1990 vyhlášeno odsuzující soudní rozhodnutí, jež nabylo právní moci, pro 
jiné zločiny, trestné činy, přečiny nebo přestupky neuvedené v § 2, spáchané po 
5. květnu 1945 mimo jiné podle hlavy první a hlavy druhé oddílu prvního zvláštní 
části zákona č. 86/1950 Sb. Podle § 6 odst. 1 citovaného zákona návrh lze podat 
nejpozději do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona tj. od 1.7.1990. 

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že jestliže osoba nebyla odsouzena 
v době od 25.2.1948 do 1.1.1990 pro trestné činy taxativně vyjmenované 
v ustanovení § 2 odst. 1  zákona č. 119/1990 Sb., může tato osoba návrh na soudní 
rehabilitaci podat nejpozději do lhůty stanovené v § 6 odst. 1 citovaného zákona 
tj. do 1.7.1992. 

Protože odsouzený Antonín Šťastný byl odsouzen pro jiné činy než ty, 
které jsou uvedeny v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb., uplatní se 
v jeho případě postup podle ustanovení § 4 a následujících. Jelikož odsouzený 
podal žádost o soudní rehabilitaci po 1.7.1992 tj. opožděně, soud jeho žádost 
zamítl.    

 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   l z e   podat stížnost do   t ř í   (3) dnů ode 

dne jeho oznámení a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, 
prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích. 

 
V Teplicích dne 24. března 2009 

          Mgr. Milan Ferenc, v. r.  
                    předseda senátu 

 Za správnost vyhotovení: 
 Dana Kučerová 
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Příloha č. 7 – Usnesení soudu o účasti odsouzeného na soudní 
rehabilitaci 
 

      Číslo jednací: 30 Nt 2666/2005 -30 
 

 U s n e s e n í 
 
 Okresní soud v Teplicích rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 
26.3.2009 v trestní věci odsouzeného Antonína  K u č e r y , nar. 12.5.1935 
v Opavě, bytem Opava 5, E. Beneše 1010/88, t a k t o : 
 

Antonín Kučera, nar. 31.7.1932 v Opavě, bytem Opava 5, E. Beneše 1010/88 
 

j e   ú č a s t e n  
 

rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. 
 
I. Podle § 2 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb. 
 

s e   p r o h l a š u j í     z a    z r u š e n é 
 

ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/1990 Sb. rozhodnutí Okresního 
soudu v Teplicích ze dne 14.8.1952, sp.zn. 2Pt 299/52, kterým byl jmenovaný 
odsouzen pro trestný čin opuštění republiky podle § 95 odst. 1 zákona č. 86/1950 
Sb., jakož i všechna další rozhodnutí v téže trestní věci na ně obsahově navazující 
a to k datu, kdy byla vydána.   
 
II. Podle § 2 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. 
 

s e   z a s t a v u j e  
 

trestní stíhání pro trestný čin opuštění republiky podle § 95 odst. 1 zákona 
č. 86/1950 Sb. 
 

 O d ů v o d n ě n í 
 

Podáním došlým soudu dne 30.5.2007 požádal odsouzený o soudní 
rehabilitaci s odůvodněním, že by chtěl požádat ČSSZ o poskytnutí příplatku 
k důchodu dle zákona č. 119/1990 Sb.  

 
Z obsahu opisu evidence z Rejstříku trestů soud zjistil, že Antonín Kučera 

byl rozhodnutím Okresního soudu v Teplicích ze dne 14.8.1952, sp.zn. 2Pt 299/52 
odsouzen pro trestný čin opuštění republiky podle § 95 odst. 1 zákona č. 86/1950 
Sb. k trestu odnětí svobody v trvání dvou (2) měsíců, jenž vykonal dne 
23.10.1952. Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Opavě ze dne 30.8.1987, 
sp.zn. Nt 231/87 bylo výše citované rozhodnutí zahlazeno.  

 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci pravomocná 

odsuzující soudní rozhodnutí vyhlášená v době od 25.2.1948 do 1.1.1990, týkající 
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se skutků spáchaných po 5. květnu 1945, mimo jiné podle zákona č. 86/1950 Sb. 
pro trestný čin opuštění republiky podle § 95, jakož i všechna další rozhodnutí 
v téže trestní věci na ně obsahově navazující se zrušují k datu, kdy byla vydána.  

 
Protože Antonín Kučera byl odsouzen rozhodnutím zdejšího soudu pro 

trestný čin opuštění republiky podle § 95 odst. 1 tr. zákona č. 86/1950 Sb., tj. pro 
trestný čin vyjmenovaný ve výše citovaném ustanovení zákona o soudní 
rehabilitaci, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a 
předmětné odsuzující rozhodnutí zrušil k datu jeho vydání a trestní stíhání pro 
výše uvedený trestný čin pak podle § 2 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. zastavil.  

 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   l z e   podat stížnost do   t ř í   (3) dnů 

ode dne jeho oznámení a to ke Krajskému soudu v Ústí nad 
Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích. 

 
   Případně podaná stížnost   m á  odkladný účinek.  
 
 
    V Teplicích dne 26. března 2009 
 
 
              Mgr. Milan Ferenc, v.r.  
        předseda senátu 
 
Za správnost vyhotovení: 
Dana Kučerová 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


