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Záv�r  

 Dovolání v trestním �ízení p�edstavuje mimo�ádný opravný prost�edek, který 

úzce vymezenému okruhu oprávn�ných osob umož�uje svou vlastní iniciativou vyvolat 

p�ezkumnou �innost Nejvyššího soudu. Záv�r této práce nemá být teoretickým 

opakováním právní úpravy dovolání, ale spíše shrnutím celé problematiky, p�ipomínek 

a možných návrh� de lege ferenda. Jen chci konstatovat, že po celou dobu psaní této 

práce jsem se snažila vyhnout se strohému teoretickému výkladu, který by p�ipomínal 

pon�kud rozsáhlejší u�ebnici o dovolání, p�i�emž to bylo na celé práci nejsložit�jší. P�i 

tak teoretickém tématu je velice obtížné zcela se vyhnout popisným pasážím.  

 Právní úprava dovolání je ucelená a komplexní a p�edstavuje tak moderní právní 

úpravu obsaženou v pon�kud zastaralém trestním �ádu, který sice díky nes�etným 

novelizacím, které následovaly po roce 1989, má „tvá�“ demokratického trestního �ádu, 

ale v každém p�ípad� z�stává zákonem z roku 1961 s mnoha p�ipomínkami minulého 

režimu. Jednou z t�chto p�ipomínek je práv� úprava ostatních mimo�ádných opravných 

prost�edk� a to zejména stížnosti pro porušení zákona. Stížnost pro porušení zákona by 

mohla být z nového trestního �ádu zcela vypušt�na a to za p�edpokladu, že dojde ke 

zm�n� v právní úprav� dovolání tak, aby bylo možno na základ� podaného dovolání 

p�ezkoumávat i takové právní vady, které jsou d�sledkem nesprávného skutkového 

zjišt�ní. Pak by ani Nejvyšší soud nemohl tak �asto odmítat dovolání s poukazem na 

vázanost zjišt�ným skutkovým stavem, nebo� za p�esn� stanovených zákonných 

podmínek by tyto vady vzniklé na základ� nesprávného skutkového zjišt�ní byl povinen 

p�ezkoumat. Není možno �íci, že skutkový stav zjišt�ný soudem prvního a druhého 

stupn� musí být správný, nebo� v žádné lidské �innosti není možno vylou�it riziko 

omyl�. Vyjdu-li z p�edpokladu zákonodárce, že rozhodovací �innost soudu vyššího 

stupn� by m�la být zárukou kvalitn�jší �innosti, pak by p�ezkum právních vad 

vzniklých na základ� nesprávného skutkového zjišt�ní Nejvyšším soudem m�l být 

zárukou toho, že dojde k opravdu d�kladnému p�ezkoumání napadeného rozhodnutí  

a �ízení mu p�edcházejícího tak, aby byl opravdu v co nejv�tší mí�e vylou�en omyl 

soudu nalézacího a odvolacího. Dosud platná úprava p�ezkumné �innosti Nejvyššího 

soudu tak, že je tento vázán skutkovým stavem d�íve zjišt�ným, vyvolává dle mého 

názoru nežádoucí stav, který neumož�uje p�ezkoumat ty vady, které vznikly práv�

nesprávným skutkovým zjišt�ním soudu prvního stupn� a potvrzeným soudem stupn�

druhého.  
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 Jak již bylo na n�kolika místech �e�eno a �asto opakováno, dovolání je 

formalizovaným mimo�ádným opravným prost�edkem, kterým je možno napadat jen 

taxativn� vymezená rozhodnutí soudu druhého stupn�, z taxativn� vymezených 

dovolacích d�vod� a u�init tak mohou pouze oprávn�né osoby v zákonem stanovené 

lh�t�. D�vodem, pro� i v záv�ru práce tuto stru�nou charakteristiku dovolání opakuji, je 

ten, že bych se cht�la vyjád�it ke každým jednotlivým charakteristickým znak�m. 

Možnost dovoláním napadnout pouze rozhodnutí soudu druhého stupn� je zárukou, že 

již prob�hlo �ízení p�ed soudem prvního stupn�, jehož rozhodnutí bylo na základ�

�ádného opravného prost�edku p�ezkoumáno soudem druhého stupn�. Neexistuje zde 

žádná možnost, aby bylo p�ezkoumáno rozhodnutí soudu prvního stupn� a to i p�esto, že 

by takový p�ezkum mohl být v zájmu ochrany zákonnosti a spravedlnosti. Na druhou 

stranu je z�ejmé, že možnost podat dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupn� není 

možno ponechat na iniciativ� stran trestního �ízení, ani na nejvyšším státním zástupci. 

Ve slovenské právní úprav� je tato možnost ponechána ministru spravedlnosti, což 

podle mého názoru op�t vyvolává nežádoucí ingerenci moci výkonné do �innosti moci 

soudní. Proto jsem p�esv�d�ena, že platná právní úprava umož�ující p�ezkoumávat 

toliko rozhodnutí soudu druhého stupn�, je správná, zvlášt� v situaci, kdy na základ�

podaného dovolání je p�ezkoumáváno i �ízení p�edcházející napadenému rozhodnutí, 

�ímž se rozumí rozhodnutí soudu prvního stupn�.  

 Taxativní vý�et dovolacích d�vod� je pom�rn� široký, obsahuje dovolací 

d�vody, které vytýkají vady hmotného a procesního práva, dovolací d�vody 

kombinované a obecný dovolací d�vod, který je podmín�n uložením trestu odn�tí 

svobody na doživotí. I p�esto, že trestní �ád obsahuje t�ináct dovolacích d�vod�, což se 

m�že jevit jako hodn�, jsou tyto d�vody �asto formulovány tak, že je jejich aplikace 

problematická. Nejsporn�jším dovolacím d�vodem je d�vod dle ust. § 265b odst. 1 

písm. g) trestního �ádu, nebo� ten umož�uje op�t p�ezkoumávat nesprávné právní 

posouzení skutku nebo jiné hmotn�právní posouzení a to op�t za p�edpokladu, že je 

Nejvyšší soud vázán již d�íve zjišt�ným skutkovým stavem. Op�t k tomu musím 

zopakovat, že rozší�ení p�ezkumné �innosti Nejvyššího soudu i na nesprávná skutková 

zjišt�ní by bylo dle mého názoru vítanou a p�ínosnou zm�nou právní úpravy dovolání. 

Jsem o tomto p�esv�d�ena navzdory tomu, že by toto rozší�ení p�ezkumné �innosti 

Nejvyššího soudu zcela jist� vedlo ke zvýšení po�tu podaných dovolání. Ale vzhledem 

k široké možnosti konat �ízení u Nejvyššího soudu v neve�ejném zasedání se 
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domnívám, že by i tento do jisté míry zvýšený po�et podání dobu rozhodnutí o dovolání 

nijak radikáln� neprodloužil.  

 Rovn�ž se domnívám, že i rozší�ení zákonného okruhu osob oprávn�ných podat 

dovolání, by mohlo být návrhem de lege ferenda, nebo� ve srovnání se slovenskou 

úpravu je okruh osob oprávn�ných podat dovolání p�íliš úzký. Možnost jiných osob, 

vyjma obvin�ného a nejvyššího státního zástupce, podat dovolání, je podmín�na bu	to 

zbavením nebo omezením zp�sobilosti obvin�ného k právním úkon�m, �i jeho v�kem, 

kdy v t�chto p�ípadech mají možnost podat dovolání také zákonný zástupce, obhájce �i 

orgán sociáln�-právní ochrany d�tí. Všechny osoby vyjma nejvyššího státního zástupce 

jsou povinny podat dovolání prost�ednictvím obhájce s tím, že v opa�ném p�ípad�

takové podání nebude považováno za dovolání. Jsem p�esv�d�ena o tom, že tento okruh 

osob by m�l být rozší�en stejn� jako v p�ípad� odvolání tak, aby i další osoby m�ly 

právo dovolání podat. Nejsem si již zcela jistá tím, zda by toto oprávn�ní m�lo být 

podmín�no výslovným souhlasem obvin�ného, nebo� jak již jsem d�íve nastínila, 

nechu� podat dovolání (i v p�ípad�, kdy by mohlo mít nad�ji na úsp�ch) m�že být 

zp�sobena zklamáním z výsledku odvolacího �ízení a m�že tak znemožnit i oprávn�ný 

p�ezkum napadeného rozhodnutí Nejvyšším soudem. Pokud by osoby oprávn�né podat 

odvolání m�ly toto právo rozší�eno i na dovolání, zabránilo by se možným následk�m 

nesprávné rozhodovací �innosti soud� nižších stup��. Na druhou stranu, obvin�ní �asto 

zam��ují dovolání s t�etím p�ezkumným stupn�m a s rozší�ením po�tu osob 

oprávn�ných podat dovolání by se rozší�il sou�asn� i po�et osob, které nejenže považují 

dovolání za t�etí instanci, ale podávají i tento opravný prost�edek. Op�t ale musím 

konstatovat, že vzhledem k široké možnosti Nejvyššího soudu rozhodovat v neve�ejném 

zasedání, by tato zm�na nevedla k p�ílišnému prodloužení doby pot�ebné k rozhodnutí  

o dovolání, nebo� z praktické zkušenosti je již nyní zcela z�ejmé, že o dovoláních 

podaných osobami oprávn�nými podat odvolání by bylo nej�ast�ji rozhodováno 

odmítnutím. Povinnost obvin�ného (do budoucna i jiných oprávn�ných osob) podat 

dovolání prost�ednictvím obhájce by m�la být zachována, nebo� podání obvin�ných 

(nebo ú�astník� civilního �ízení), kterými se musí soudy n�kdy zabývat, mnohdy 

nespl�ují ani základní požadavky zákonem na n� kladené a proto podání 

prost�ednictvím obhájce je zárukou minimáln� kvalitn� podaného dovolání se všemi 

formálními a obsahovými náležitostmi, p�i�emž p�i tomto hodnocení pomíjím fakt, 

jakou nad�ji na úsp�ch podané dovolání má. Sporná m�že být otázka, zda další osoby 

oprávn�né podat dovolání (nyní v p�ípad� zbavení �i omezení zp�sobilosti obvin�ného 
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k právním úkon�m �i v p�ípad� mladistvého, do budoucna i jiných oprávn�ných osob), 

by m�ly podávat dovolání prost�ednictvím obhájce obvin�ného �i si zvolit vlastního 

obhájce nebo požádat o jeho ustanovení. Logické by bylo, kdyby bylo dovolání 

podáváno prost�ednictvím p�vodního obhájce obvin�ného (pokud jej m�l), nebo� ten je 

seznámen s celým pr�b�hem trestního �ízení. Pokud obvin�ný v p�vodním �ízení 

obhájce nem�l, je t�eba zvolit si obhájce jiného �i požádat o jeho ustanovení. Jen pro 

úplnost uvádím, že se vždy bude jednat o advokáta, nebo� pouze tento m�že vystupovat 

v trestním �ízení jako obhájce. Dalším problémem m�že být, pokud jak obvin�ný tak 

ostatní oprávn�né osoby budou chtít podat dovolání; je totiž zcela z�ejmé, že pokud 

všechny tyto osoby budou podávat dovolání prost�ednictvím téhož obhájce, bude se 

jednat pouze o opakování argumentace obsažené v „prvním“ dovolání. Jistou možností 

by bylo omezit oprávn�ní dalších osob podat dovolání pouze na p�ípady, kdy by 

dovolání nepodával obvin�ný, nebo� by se tak zamezilo totožným podáním. Faktem 

ovšem z�stává, že úzký okruh osob oprávn�ných podat dovolání zd�raz�uje mimo�ádný 

charakter opravného prost�edku, který by však dle mého názoru z�stal zachován  

i v p�ípad�, kdy by se tento úzký okruh pon�kud rozší�il. Krom� výše uvedených by se 

m�l okruh osob oprávn�ných podat dovolání rozší�it rovn�ž na poškozeného, nebo�

tento má na výsledku trestního �ízení také sv�j zájem týkající se zejména náhrady škody 

a za sou�asné právní úpravy nemá možnost podat dovolání, jen u�init podn�t u státního 

zastupitelství, které tyto podn�ty v rámci dvoum�sí�ní lh�ty zasílají nejvyššímu 

státnímu zástupci, p�i�emž záleží pouze na n�m, zda dovolání podá �i nikoli.  

 Sou�asná právní úprava dovolání zná jen jednu zákonnou lh�tu pro jeho podání 

bez ohledu na to, zda je dovolání podáváno ve prosp�ch �i v neprosp�ch obvin�ného. 

Zavedení rozdílné lh�ty podle toho, zda je dovolání podáváno ve prosp�ch �i 

v neprosp�ch by jist� vedlo k posílení postavení obvin�ného v trestním �ízení, ale 

sou�asn� by zde nedošlo k narušení rovnosti stran, nebo� lh�ta k náprav� chyby 

v trestním �ízení, která je jednozna�n� ve prosp�ch obvin�ného, by jist� m�la být delší 

než jsou zákonné dva m�síce, které trestní �ád dává oprávn�ným osobám k podání 

dovolání. Rovn�ž je sporná otázka stojící na pomezí mezi zákonnou lh�tou k podání 

dovolání a obsahovými náležitostmi dovolání, kdy není zachována rovnost dovolatel�

v tom smyslu, že dle nález� ústavního soudu musí soud prvního stupn� v p�ípad�

dovolání nespl�ujícího obsahové náležitosti (nap�. neúplné nebo blanko dovolání) 

vyzvat dovolatele k odstran�ní vad a ten tak získá navíc dvoutýdenní lh�tu k dopln�ní 

vadného podání. Naopak dovolatel, jehož podání je bezvadné, je limitován dvoum�sí�ní 
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lh�tou, po kterou jen m�že m�nit rozsah a d�vody dovolání. Z popisu tohoto stavu se 

zdá, že jsou paradoxn� znevýhodn�ni ti dovolatelé, kte�í podávají bezvadná dovolání. 

V praxi jsem se já osobn� nesetkala ješt� s nikým, kdo by riskoval podání blanko 

dovolání v poslední den zákonné lh�ty a možnost odmítnutí pro nespln�ní obsahových 

náležitostí a následné podání ústavní stížnosti. Na druhou stranu, ti dovolatelé, kte�í 

podali dovolání spl�ující veškeré náležitosti, již svého práva na spravedlivý proces 

využili pln� svým podáním a jen t�žko by bylo možno jak od soudu, který ve v�ci 

rozhodoval v prvním stupni, tak od Nejvyššího soudu, požadovat, aby ve svém 

rozhodnutí vy�kával na zm�nu právní argumentace a dovolacích d�vodu podaných po 

zákonné lh�t�. Faktem ovšem z�stává, že lh�ta dvou m�síc� k podání dovolání je 

v odborné literatu�e považována za dostate�n� dlouhou, ale prodloužení lh�ty k podání 

dovolání ve prosp�ch obvin�ného, jak jsem již výše nastínila, by bylo p�ínosem zejména 

pokud se jedná o kvalitu podaného dovolání a shromážd�ní veškerých podklad�. Jsem 

p�esv�d�ena, že zájem o nápravu t�ch nejzávažn�jších vad napadeného rozhodnutí by 

m�l p�evládnout nad zájmem o stabilitu a nezm�nitelnost pravomocných rozhodnutí 

v trestní v�ci, nebo� v p�ípad� trestního rozsudku se jedná o jeden z nejzásadn�jších 

zásah� do práv a svobod obvin�ných.  

 Nechci, aby záv�r mé práce vyzn�l pouze jako kritika sou�asné právní úpravy 

dovolání, nebo� i p�es možné návrhy de lege ferenda je z�ejmé, že tato právní úprava 

plní svou funkci dob�e a to i vzhledem k tomu, že od své ú�innosti byla doposud 

novelizována jen jednou a to zákonem �. 200/2002 Sb., který se dotkl zejména úpravy 

dovolacích d�vod�. Problémem je spíše samotný trestní �ád, který i p�es fakt, že od 

sametové revoluce uplyne letos 20 let, stále z�stává zákonem z roku 1961 a velkým 

p�ínosem by bylo schválení nového trestního �ádu a nikoli jen neustále novelizace, které 

se snaží „zalepit“ to, co zbylo po socialistickém zákonodárství. Možná je tento m�j 

názor p�íliš radikální, ale domnívám se, že by se již �eské právo m�lo definitivn� vzdát 

veškerých p�ežitk� z minulé éry a vytvá�et nové zákony tak, aby odpovídaly dob�, ve 

které sou�asn� žijeme.  


