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ÚVOD 
 

              Diplomová práce se věnuje hlavnímu líčení jako nejdůležitějšímu stadiu 

trestního řízení a jeho aktuálním problémům. Cílem této práce je poskytnutí 

komplexního pohledu na celé hlavní líčení a jeho průběh.  

              Toto téma jsem si vybrala především proto, že mám o trestní právo hlubší 

zájem a procesní stránka práva mi byla blízká ve všech právních odvětvích. Důležitou 

roli sehrála možnost získat o hlavním líčení hlubší znalost a praktické zkušenosti. 

Během svého studia jsem absolvovala dvě semestrální stáže u Obvodního soudu pro 

Prahu 5, včetně trestního úseku, dále letní praxi u Městského soudu v Praze na prvním 

stupni trestního úseku a v neposlední řadě jsem se sama příležitostně účastnila hlavních 

líčení u různých pražských soudů a získala tak určité srovnání.  

              Diplomová práce začíná nečíslovaným úvodem a končí nečíslovaným závěrem. 

Mezi nimi je práce rozdělena do tří kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Kapitola 

první představuje právní předpisy, které hlavní líčení upravují, definuje účel a význam 

hlavního líčení v rámci trestního řízení a v poslední podkapitole rozebírá základní 

zásady trestního řízení se zaměřením na ty z nich, které se v široké míře uplatňují právě 

ve fázi hlavního líčení. Kapitola druhá se věnuje přípravě hlavního líčení, od jejíž 

preciznosti se odvíjí kvalita samotného hlavního líčení. Zabývá se postupem při 

doručování obžaloby a nařízení hlavního líčení. V rámci popisu obsazení soudu při 

hlavním líčení jsem se dotkla problematiky případů, u kterých, v důsledku nejasného 

zákonného výkladu, vyvstala pochybnost, zda mají být rozhodovány senátně nebo 

samosoudcovsky. V rámci rozboru přítomnosti veřejnosti u hlavního líčení, v poslední 

podkapitole, se blíže zabývám vhodností povolování obrazových a zvukových záznamů 

a přenosů ze soudní síně. Kapitola třetí se již zabývá samotným průběhem hlavního 

líčení, tzn. přítomností osob při hlavním líčení, zahájením hlavního líčení, řízením 

hlavního líčení předsedou senátu, dokazováním, odročením hlavního líčení, závěrem 

hlavního líčení a protokolací hlavního líčení. V rámci dokazování jsem se blíže zaměřila 

na součinnost stran při dokazování a na výjimky ze zásady ústnosti. Závěr práce se dělí 

na dvě části. První část obsahuje tabulky s vybranými statistickými údaji Ministerstva 

spravedlnosti České republiky s návazností na hlavní líčení a zobecňující závěry, které 
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lze z těchto dat vyčíst. Druhou část tvoří má vlastní úvaha nad aktuálním stavem 

hlavního líčení u nás a jeho možného vývoje do budoucnosti. 

              Téma hlavního líčení obsahuje velice širokou matérii, kterou jsem se snažila 

zpracovat jak z formálního, tak praktického hlediska. Ve své práci jsem se zaměřila     

na hlavní líčení pouze ve standardní podobě, neboť tento přístup odpovídá 

požadovanému rozsahu diplomové práce. Naproti tomu jsem stranou své pozornosti 

ponechala tzv. zvláštní formy hlavního líčení, tj. ad 1) zjednodušené řízení před 

samosoudcem, ad 2) řízení proti uprchlému, ad 3) řízení ve věcech mladistvých,          

ad 4) řízení po zrušení rozsudku. 
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KAPITOLA  I. 

Obecná charakteristika hlavního líčení 
 

1. Právní úprava hlavního líčení 
 

              Právní úprava hlavního líčení jako těžiště trestního procesu je obsažena 

v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), který je základním 

předpisem obsahujícím normy trestního práva procesního. Pro svoji komplexní povahu 

má trestní řád charakter kodexu, který je obecným předpisem, podle kterého                 

se postupuje vždy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Trestní řád je systematicky řazen 

do pěti částí, které se člení do dvaceti pěti hlav, z nichž některé se ještě dále dělí          

na oddíly. První část trestního řádu lze nazvat částí obecnou, neboť obsahuje společná 

pravidla, která se různě uplatňují ve všech stadiích trestního řízení. Jedná se             

např. o základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, úkony trestního řízení, 

dokazování. V dalších částech jsou upravena jednotlivá stadia trestního řízení 

chronologicky. Část druhá upravuje obě fáze přípravného řízení, tj. postup před a po 

zahájení trestního stíhání. Část třetí se věnuje řízení před soudem, včetně řízení             

o řádných a mimořádných opravných prostředcích a vykonávacímu řízení. Část čtvrtá 

upravuje některé úkony související s trestním řízením, jakými jsou např. udělení milosti 

a amnestie prezidentem republiky, úprava právního styku s cizinou. Část pátá obsahuje 

přechodná a závěrečná ustanovení.  Procesně-právní problematika hlavního líčení je 

zachycena zejména v hlavě páté – dokazování, v hlavě šesté – způsob rozhodování         

a v hlavě třinácté – hlavní líčení.  

              Stejnou úlohu jako trestní řád pro oblast trestního práva procesního plní pro 

oblast trestního práva hmotného zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Obě odvětví 

trestního práva jsou nerozlučně spjata, neboť pachatele trestného činu lze odsoudit        

a trest vykonat jen ve formě trestního řízení, probíhajícího dle trestního řádu. „Trestní 

právo procesní stanoví pravomoc jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, kterou 

jsou tyto oprávněny, resp. povinny použít k uskutečnění trestního práva hmotného          

a ve spojitosti s tím stanoví i dovolenou míru omezení občanských práv a svobod.“1   

                                                             
1 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 18 s 
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Jak je patrné z dat přijetí těchto zákonů, trestní zákoník byl nově přijat před čtyřmi lety, 

účinný je tři roky, zatímco trestní řád je z roku 1961, čemuž odpovídá i mimořádně 

vysoký počet přijatých novel. V budoucnu se proto počítá s úplnou rekodifikací 

trestního práva procesního, která by reagovala na všechny nové požadavky, technické 

možnosti a navazovala na rekodifikaci trestního zákoníku. Poslední rozsáhlá novela 

trestního řádu se širokým záběrem upravované problematiky je zákon č.  459/2011 Sb. 

ze dne 6.12.2011 s účinností ode dne 1.1.2012. Za hlavní změny, které s sebou tato 

novela přináší, lze považovat: (a) zavedení tzv. vazebního zasedání a další změny 

v rozhodování o vazbě, (b) opětovné rozšíření možností využívat odposlechy a agenta 

v boji proti korupci a organizovanému zločinu, (c) možnost provádět úkony trestního 

řízení (zejména výslechy) pomocí videokonferenčních zařízení, (d) rozšíření okruhu 

případů, kdy není zapotřebí vyhotovovat odůvodnění rozhodnutí, (e) omezení nutné 

obhajoby z vůle obviněného, který se může zastoupení obhájcem vzdát, (f) rozšíření 

možností provádět zkrácené přípravné řízení, (g) odnětí oprávnění ministru 

spravedlnosti přerušit výkon trestu, podá-li stížnost pro porušení zákona, (h) úpravu 

institutu prohlídky jiných prostor a pozemků, (i) umožnění čtení úředních záznamů       

o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů v hlavním líčení. Novela přinesla změnu 

stran odůvodnění rozhodnutí. Jestliže se po vyhlášení rozsudku nebo v soudem 

stanovené lhůtě po vyhlášení rozsudku státní zástupce a obžalovaný vzdali odvolání      

a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění, může soud vyhotovit zjednodušený 

rozsudek, který neobsahuje odůvodnění – srov. § 129 odst. 2 tr. ř. U usnesení se 

předpokládá, že nebudou muset být odůvodňována v obdobných případech                    

– srov. § 136 odst. 2 tr. ř. Dále novela v ústavně přípustném rozsahu omezuje poměrně 

široce nastavený rozsah nutné obhajoby. Ve stanovených případech nutné obhajoby   

(je-li důvodem nutné obhajoby pouze výše hrozícího trestu a nelze-li obviněnému uložit 

výjimečný trest, nebo v zjednodušeném řízení proti zadrženému) se umožňuje 

obviněnému, aby se obhájce vzdal. Z důvodu právní jistoty a vzhledem k závažnosti 

tohoto kroku se vyžaduje, aby toto prohlášení bylo učiněno pouze výslovně, mělo 

písemnou formu a aby bylo učiněno po předchozí poradě s obhájcem. Zároveň             

se připouští možnost vzít příslušné prohlášení zpět – srov. § 36b tr. ř. Novela vložila do 

ustanovení o hlavním líčení možnost číst v hlavním líčení se souhlasem státního 

zástupce a obžalovaného i úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších 
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úkonů, což má v praxi vést k zefektivnění trestního řízení. Ve vztahu k dokazování       

u hlavního líčení je třeba vyzdvihnout velmi účelnou změnu, kterou přinesla novela      

č. 41/2009 Sb. z 8.1. 2009. Upravila dikci ust. § 213 tr. ř. o provádění důkazů listinné 

povahy, podle níž oproti původní úpravě se posudky, zprávy a další listiny při hlavním 

líčení stranám pouze předloží k nahlédnutí a k přečtení listin je soud povinen přistoupit 

pouze tehdy, navrhne-li přečtení listiny některá ze stran. Tato změna u hlavního líčení 

přinesla obrovské zrychlení a vyloučila zdlouhavé a neúčelné čtení všech listin, které 

strany již z přípravného řízení velmi dobře znají. 

              Související právní úpravu obsahují dále jiné zvláštní zákony. Takovým 

zvláštním zákonem je např. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže                 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, který je ve vztahu speciality 

k trestnímu řádu. Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Navazuje na trestní zákoník a trestní 

řád, proto se ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu použijí v případech, kdy 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neobsahuje zvláštní úpravu a nebude-li 

to vyloučeno s ohledem na charakter právnické osoby – srov. § 1 odst. 2 TOPOZ. Tento 

zákon vychází ze zásady, že trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní 

odpovědnost fyzických osob (např. členů statutárních orgánů, zaměstnanců) a naopak 

trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické 

osoby – srov. § 9 odst. 3 TOPOZ. Proti obviněné právnické a fyzické osobě se koná 

společné řízení s tím, že se trestní odpovědnost právnické a fyzické osoby posuzuje 

zcela samostatně – srov. § 31 odst. 1 a 2 TOPOZ. Zákon o odpovědnosti právnických 

osob stanovuje pořadí závěrečných řečí a posledního slova při hlavním líčení.              

Po závěrečné řeči státního zástupce a ostatních oprávněných osob mluví obhájce 

právnické osoby, poté zástupce právnické osoby, obhájce fyzické osoby a fyzická 

osoba. Poslední slovo přednese nejprve zástupce právnické osoby a poté fyzická osoba 

– srov. § 37 TOPOZ. Jak je patrné, zákonodárce se zcela správně rozhodl přenechat 

z procesního hlediska nejvýhodnější pořadí obviněné fyzické osobě.  

              Vedle trestního řádu najdeme právní normy s větší či menší vazbou na hlavní 

líčení v další řadě zákonů. Jedná se především o zákon č. 6/2002 Sb., o soudech             

a soudcích, zákon  č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 85/1996 Sb.,         

o advokacii. Dále je třeba zmínit podzákonné prameny práva, především vyhlášku 
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Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, 

a také interní předpisy, mezi které patří např. instrukce Ministerstva spravedlnosti         

č. 1/2002, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní 

soudy. 

 

 

2. Účel a význam hlavního líčení 
 

              Hlavní líčení je nejdůležitějším stadiem trestního řízení, neboť se v něm 

rozhoduje o hlavní otázce trestního řízení, kterou je vina obžalovaného a trest.2 

Významný je vztah hlavního líčení k přípravnému řízení. „Při řešení tohoto vztahu je 

východiskem princip, že těžiště dokazování v trestním procesu založeném na 

demokratických principech musí být v hlavním líčení, neboť je to soud, který rozhoduje 

v trestní věci konečným způsobem o vině obviněného. Opatřování důkazů a procesní 

zajištění jejich obsahu v přípravném řízení může mít proto ve vztahu k hlavnímu líčení 

jedině předběžnou a přípravnou povahu“.3 Jelikož je ale řízení před soudem možné jen 

na základě obžaloby a k ní připojeného spisu, má přípravné řízení nezastupitelnou úlohu 

a určuje rozsah a obsah řízení před soudem. Duplicita v dokazování, byť přináší jisté 

problémy (neochota svědků opakovaně podávat výpověď, časté změny ve výpovědích), 

je nevyhnutelná. Různé mechanismy, které ovlivňují rozsah a podobu duplicity 

dokazování, by měly v každém případě upřednostňovat stádium hlavního líčení. 

              Předmětem hlavního líčení je žalovaný skutek tak, jak je popsán v obžalobě, 

k jejímuž podání je oprávněn pouze státní zástupce – srov. § 175 odst. 1 písm. b) tr. ř. 

Za jeden skutek se považuje „souhrn všech vnějších projevů jednotící vůle pachatele, 

které jsou příčinou trestněprávně relevantního následku, pokud jsou zahrnuty 

zaviněním".4 Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu    

– srov. § 220 odst. 1 tr. ř. Pravidlo totožnosti skutku se v trestním řízení uplatní již 

v předsoudní fázi, neboť obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo 

zahájeno trestní stíhání – srov. § 176 odst. 2 tr. ř. Totožnost skutku bude dodržena, 
                                                             
2 srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 518 s 
3 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 2. přepracované 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 656 s. 
4 GŘIVNA, T., VOKOUN, R., NOVOTNÝ, O., at al. Sbírka klauzurních prací z trestního práva 
hmotného a procesního. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, 36 s. 
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bude-li zachována alespoň „částečná totožnost jednání nebo částečná totožnost 

následku“.5 Z definice skutku je patrné, že pod tento pojem se řadí pouze skutkové 

okolnosti, zatímco právní kvalifikace stojí stranou a jako taková může být v průběhu 

trestního řízení měněna – srov. §§ 190, 220 odst. 3 tr. ř.  

              Ústřední úlohu v hlavním líčení má soud. Státní zástupce přichází o své 

rozhodující postavení, které měl v přípravném řízení a stává se stranou sporu                 

– srov. § 12 odst. 6 tr. ř. Policejní orgán je v řízení před soudem činný jen na žádost 

předsedy senátu – srov. § 183 odst. 1 tr. ř. 

 

 

3. Základní zásady trestního řízení 

               

3.1 Základní zásady obecně  
 

              Právě ve stadiu hlavního líčení se v nejširší míře, byť s četnými výjimkami, 

uplatňuje většina základních zásad trestního řízení. Zásady trestního řízení jsou 

právními principy, kterými rozumíme „právní pravidla vysokého stupně obecnosti“6,    

na kterých trestní proces spočívá a které ovlivňují nejenom interpretaci a aplikaci práva, 

ale také zákonodárný proces, neboť jeho výsledkem by neměla být žádná změna 

zákona, která by s dosavadními zásadami kolidovala, nejsou-li proto pádné důvody.  

              Základní zásady trestního řízení jsou výslovně zakotveny nejen na zákonné 

úrovni – srov. § 2 tr. ř., ale vzhledem k jejich významu je nezbytné jejich zakotvení 

v právních dokumentech nejvyšší právní síly, tedy na úrovni ústavní. V Ústavě České 

republiky najdeme především ty nejobecnější postuláty, které lze vztáhnout k jakékoliv 

části právního řádu, jako je demokratický právní stát – srov. čl. 1 odst. 1 zákona           

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Samotné trestněprocesní principy najdeme 

v zákoně č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, především v hlavě páté Listiny, která je nazvána 

Právo na soudní a jinou právní ochranu. Jedná se např. o princip legality, princip 

                                                             
5 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 541 s 
6 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A., Teorie práva. 2. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004, str. 286  
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presumpce neviny, zásadu ne bis in idem, zákaz retroaktivity, právo na obhajobu, právo 

obviněného odepřít výpověď. V rámci důsledné ochrany osobní svobody člověka 

stanoví samotná Listina konkrétní lhůty pro zadržení obviněného nebo podezřelého       

– srov. čl. 8 Listiny. 

              V neposlední řadě je třeba zmínit, že podstatný vliv na český trestní proces 

mají i mezinárodní dokumenty, jako například Mezinárodní pakt o občanských              

a politických právech, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

která vznikla na půdě Rady Evropy a nad jejímž dodržováním bdí Evropský soud pro 

lidská práva ve Štrasburku. Český právní řád je dále významně ovlivňován právními 

předpisy Evropské unie. Klíčovou institucí v oblasti justiční spolupráce v trestních 

věcech mezi státy Evropské unie je Eurojust. Poměrně převratné bylo Rámcové 

rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a předávacích postupech mezi členskými 

státy, které nahrazuje formální extradiční řízení.7 Dále bychom v dokumentech EU 

nalezli úpravu postavení obětí a poškozených v trestním řízení.  

 

 

3.2 Zásady obecného charakteru 
 

              Jako první zásadu uvádí trestní řád zásadu řádného zákonného procesu, která 

znamená, že nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a že trestní stíhání 

musí být vedeno jen způsobem, který stanoví zákon – srov. § 2 odst. 1 tr. ř. 

Z uvedeného vyplývá, že „zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, není a nemůže být nadřazeno zásadě řádného zákonného procesu. Úsilí      

o zjištění „pravdy“ za každou cenu, tedy i za cenu porušení zákonných limitů, by vedlo 

k nezákonnostem, zvůli, svévoli, a proto je nepřípustné“.8 Předseda senátu v rámci 

nastudování trestního spisu musí vždy zjistit, zda byly všechny důkazy opatřeny 

v souladu se zákonem a zda budou moci být provedeny u hlavního líčení.  

              Řada ustanovení trestního řádu provádí zásadu zajištění práva na obhajobu. 

Hlavního líčení se konkrétně týkají podmínky konání hlavního líčení bez přítomnosti 

obžalovaného, úprava lhůt na přípravu k hlavnímu líčení, poučovací povinnost soudu    
                                                             
7 srov. Tomášek, M., Scheu, H., Fenyk, J., Gřivna, T., Herczek, J. Europeizace trestního práva. Praha: 
Linde, 2009. 340 s. 
8 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 518 s. 
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o právu obžalovaného nevypovídat, právo obžalovaného vyjádřit se jednotlivě ke všem 

prováděným důkazům, v pořadí závěrečných řečí, v posledním slovu atd. 

              Další zásadou je rychlost řízení, která nutí orgány činné v trestním řízení 

vyřizovat trestní věci plynule, v nejkratších možných lhůtách, s preferencí věcí, v nichž 

došlo k omezení osobní svobody či majetku osob – srov. § 2 odst. 4 tr. ř.  

              V trestním řízení velice často zasahují orgány činné v trestním řízení              

do základních práv a svobod občanů (např. vazba, majetková práva, použití operativně 

pátracích prostředků), na což reaguje zásada přiměřenosti, která stanoví, že trestní věci 

musí být projednávány s plným šetřením  práv a svobod zaručených Listinou základních 

práv a svobod a mezinárodními lidskoprávními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána – srov. § 2 odst. 4 tr. ř. Do takto chráněných práv smí orgány činné v trestním 

řízení zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře 

pro zajištění účelu trestního řízení – srov. tamtéž.                  

 

 

3.3 Zásady zahájení řízení 
 

              Otázka zahájení trestního řízení se řídí zásadou legality, která stanoví, že 

„státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví“ – srov. § 2 

odst. 3 tr. ř. Opakem této zásady je zásada oportunity, která našla vyjádření v institutu 

fakultativního zastavení trestního stíhání pro neúčelnost – srov. § 172 odst. 2 tr. ř. 

              V podstatě totéž, tedy že orgány činné v trestním řízení postupují z úřední 

povinnosti – srov. § 2 odst. 4 tr. ř., stanoví zásada oficiality. Rozdílem je, že se tato 

zásada vztahuje na všechny orgány činné v trestním řízení a na všechna stadia trestního 

řízení.9 Předseda senátu je tedy v souladu s touto zásadou povinen při přípravě hlavního 

líčení i v jeho průběhu učinit všechny úkony, které mu zákon ukládá a které směřují 

k naplnění účelu trestního řízení.  

              Trestní stíhání před soudy je ovládáno zásadou obžalovací, jejíž podstatou je 

rozdělení nejvýznamnějších procesních funkcí, tj. obžaloby, obhajoby a soudu, mezi tři 

zvláštní procesní subjekty.10 Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní 

                                                             
9 srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 133 s. 
10 srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 155 s. 
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zástupce, který má výlučné oprávnění obžalobu podat a jinak, než na základě obžaloby, 

event. návrhu na potrestání, nemůže být řízení před soudem zahájeno – srov. § 2 odst. 8 

tr. ř. Řízení před soudem má na rozdíl od přípravného řízení charakter sporu mezi 

státním zástupcem a obžalovaným, resp. jeho obhájcem, s tím, že tyto dvě strany mají 

rovné postavení pokud jde o práva. Naproti tomu platí, že základní povinností státního 

zástupce je dokazovat vinu obžalovaného – srov. § 2 odst. 5 tr. ř., který však nemá 

povinnost dokazovat svou nevinu. 

 

 

3.4 Zásady týkající se dokazování 
  

              Zásada vyhledávací stanoví, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny 

objasňovat „i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch                   

i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede“ – srov. § 2 odst. 5 tr. ř. V řízení před 

soudem je povinen dokazovat vinu obžalovaného státní zástupce, který dozoroval 

přípravné řízení a na jeho konci se rozhodl podat na obviněného obžalobu – srov. § 2 

odst. 5 tr. ř. To ale nic nemění na tom, že procesní odpovědnost za náležité zjištění 

skutkového stavu v řízení před soudem nese soud, který je povinen, pokud to uzná za 

vhodné, sám doplnit dokazování v rozsahu nezbytném pro své rozhodnutí – srov. § 2 

odst. 5 tr. ř.  

              Zásada materiální pravdy znamená, že orgány činné v trestním řízení 

postupují dle zákona tak, „aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí“ – srov. § 2 odst. 5 

tr. ř. Na rozdíl od civilního procesu, nemůže trestní soud např. vzít za prokázaná shodná 

tvrzení stran (např. poškozeného a obžalovaného), ale i ohledně takových skutečností 

musí vyhledat důkazy. Konkrétním projevem zásady je také okolnost, že „doznání 

obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny 

podstatné okolnosti případu“ – srov. § 2 odst. 5 tr. ř. Významná výjimka z tohoto 

pravidla je možná v řízení před samosoudcem, kde samosoudce může rozhodnout         

o upuštění od dokazování těch skutečností, které státní zástupce a obviněný označily    

za nesporné – srov. §§ 314b odst. 2 a 314d odst. 2 tr. ř.  
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              Fázi hodnocení důkazů ovládá zásada volného hodnocení důkazů. „Orgány 

činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na 

pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu“ – srov. § 2 odst. 

6 tr. ř. Žádný zákon tedy nemůže nařídit orgánům činným v trestním řízení, které 

důkazy musí provést k objasnění kterých skutečností nebo stanovit důkazní sílu důkazu. 

Z této zásady také vyplývá, že způsob hodnocení důkazů jedním orgánem činným 

v trestním řízení není nijak závazný pro jiný orgán. Např. hodnocení důkazů státního 

zástupce není závazné pro soud, který je může zhodnotit zcela jinak a obžalovaného 

může obžaloby zprostit a hodnocení prvoinstančního soudu není závazné pro soud 

odvolací. Každé zhodnocení důkazů, byť je volné, musí být řádně odůvodněno, aby 

bylo zřejmé, jak soud k dané hodnotící úvaze dospěl. Soud v odůvodnění rozsudku 

uvádí, které skutečnosti vzal za prokázané, o které důkazy svá skutková zjištění opřel, 

jakými úvahami se řídil, jak se vypořádal s obhajobou – srov. § 125 odst. 1 tr. ř.     

              Stěžejní zásadou trestního procesu je zásada presumpce neviny. Zásada 

presumpce neviny znamená, že „dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu 

není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by 

byl vinen“ – srov. § 2 odst. 2 tr.ř. Její praktický dopad najdeme v oblasti dokazování,  

při rozhodování orgánů činných v trestním řízení a jako základní pravidlo při zacházení 

s obviněným. Důkazní břemeno leží na orgánech činných v trestním řízení. Obviněný 

není povinen dokazovat svou nevinu, naopak mu musí být zákonnými prostředky 

prokázána. Obviněný má právo nevypovídat a k výpovědi nesmí být žádným způsobem 

donucován. Z odepření vypovídat nemohou být proti obviněnému vyvozovány žádné 

nepříznivé důsledky. Od obviněného ani nelze vyžadovat aktivní součinnost                

při opatřování důkazů. Vina musí být obviněnému prokázána zcela bezpečně,             

bez důvodných pochybností. Procesním důsledkem toho, že se nepodařilo bezpečně 

prokázat vinu obviněného a že obviněný nemusí dokazovat svoji nevinu, je pravidlo   

„in dubio pro reo“, které znamená, že pochybnost prospívá obviněnému. Pokud tedy    

po provedení veškerých důkazů v hlavním líčení zůstanou pochybnosti o vině 

obžalovaného, musí soud vydat zprošťující rozsudek. „Nedokázaná vina má stejný 

význam jako dokázaná nevina“.11 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny chovat  

se vůči obviněnému nezaujatě a nestranně. Měly by se vyvarovat všech projevů, které 

                                                             
11 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 131 s 
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by nasvědčovaly tomu, že jsou o vině obviněného přesvědčeny ještě předtím, než byl 

nad ním vynesen odsuzující rozsudek, nebo dokonce ještě v době, kdy ani nebyla 

podána obžaloba. „Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy 

obviněného řádně poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich 

uplatnění“ – srov. § 33 odst. 5 tr. ř.  

              Zásada ústnosti spočívá v tom, že soud řídí jednání ústně, rozhoduje na 

základě ústního přednesu stran a ústně provedených důkazů – srov. § 2 odst. 11 tr. ř,     

a v souladu se zásadou bezprostřednosti smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, 

které byly u hlavního líčení provedeny – srov. § 2 odst. 12 tr. ř.  
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KAPITOLA  II. 

Příprava hlavního líčení 
 

1. Důkladná příprava jako základ soudního procesu 

 

              Přípravu hlavního líčení lze označit za stěžejní úsek práce soudce. Byť se jedná         

o neveřejnou činnost a přímo nekontrolovatelnou, její význam je nesmírně důležitý. 

Jednak zahrnuje řešení řady důležitých otázek, jednak od její kvality odvisí úspěšnost 

celého hlavního líčení, které je již pod veřejnou kontrolou. Lze usoudit na úměru,        

že čím profesionálnější a pečlivější je vlastní příprava soudce, tím kvalitnější je celé 

hlavní líčení ze všech rozhodujících hledisek, tj. rychlosti, procesní ekonomiky, 

zákonnosti, dodržení práv obhajoby, účelného dokazování, důstojnosti atd. Soudce      

by měl studiem obžaloby a spisového materiálu, které je vůbec prvním nutným krokem 

v přípravě na soudní proces, získat jasnou představu o průběhu hlavního líčení tak,    

aby vyloučil neodůvodněné průtahy v řízení, rozvleklost v jednání a neúčelné 

dokazování, popř. obstrukční chování obhajoby. Při přípravě hlavního líčení je 

především třeba vyvážit požadavky na rychlost soudního řízení a na řádné objasnění 

věci. Obecným cílem přípravy je dosáhnout projednání obžaloby a rozhodnutí o ní 

uceleně v jediném hlavním líčení bez toho, aby muselo být odročeno z důvodů, kterým 

se dalo dopředu předejít – srov. § 198 odst. 3 tr. ř.  

              Obžalobu podanou u soudu přezkoumá předseda senátu a podle jejího obsahu   

a podle obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu 

anebo zda poskytuje spolehlivý podklad pro řízení před soudem a může o ní tedy nařídit 

hlavní líčení    srov. - § 185 odst. 1 tr. ř. Samosoudce obžalobu a návrh na potrestání 

předběžně neprojednává, je však povinen je přezkoumat ze stejných hledisek jako 

předseda senátu – srov. § 314c odst. 1 tr. ř. 

              V rámci přípravy hlavního líčení činí předseda senátu zejména tyto úkony: 

doručení obžaloby, nařízení hlavního líčení, vydávání rozhodnutí a další opatření, jež 

jsou nezbytná k řádnému provedení hlavního líčení. 
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2. Doručení obžaloby 
 

              Zákon předpokládá doručování obžaloby jen v tom případě, že se o ní bude 

jednat v hlavním líčení. Pokud soud vydá po předběžném projednání obžaloby některé 

z rozhodnutí podle ust. § 188 odst. 1 a 2 tr. ř., obžaloba se nedoručuje.   

              Nenařídil-li předseda senátu předběžné projednání obžaloby anebo   

neskončilo-li předběžné projednání obžaloby vydáním některého z rozhodnutí 

uvedených v ust. § 188 odst. 1 a 2 tr. ř, dá předseda senátu doručit opis obžaloby 

obžalovanému a jeho obhájci. Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům 

nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, doručuje se obžaloba také jeho 

zákonnému zástupci – srov. § 196 odst. 1 tr. ř. Opis obžaloby se dále doručuje 

poškozenému, pokud je jeho pobyt nebo sídlo známé, přičemž nezáleží na tom zda 

poškozený uplatnil nárok na náhradu škody způsobené projednávaným trestným činem   

– srov. § 196 odst. 1 tr. ř. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci náležející jiné osobě 

než obžalovanému, tak další osobou, jíž se opis obžaloby doručuje, je osoba zúčastněná 

– srov. § 196 odst. 1 tr. ř. 

              Všechny tyto osoby, jimž se opis obžaloby doručuje, vyzve zároveň předseda 

senátu, aby včas soudu sdělily návrhy na provedení dalších důkazů u hlavního líčení 

(tzn. vyjma navržených v obžalobě) a současně uvedly okolnosti, které mají být těmito 

důkazy objasněny – srov. § 196 odst. 2 tr. ř.  

              „Opis obžaloby musí být doručen nejpozději s předvoláním k hlavnímu líčení 

nebo s vyrozuměním o něm“ – srov. § 196 odst. 3 tr. ř., k čemuž v praxi také nejčastěji 

dochází. Takovéto pořadí úkonů (doručení obžaloby spolu s předvoláním a výzvou       

o sdělení návrhů na dokazování) staví obhajobu do méně výhodné pozice. Předseda 

senátu v takovém případě již má poměrně konkrétní představu o průběhu hlavního 

líčení, při které vycházel především z návrhu státního zástupce uvedeného v obžalobě. 

Podá-li obhajoba po doručení obžaloby a předvolání k hlavnímu líčení návrhy              

na provedení dalších důkazů, může se potýkat s menší ochotou soudu další důkazy 

připustit, než v případě, kdy je doručena samotná obžaloba  ještě před stanovením 

termínu hlavního líčení. Pokud si obhajoba nechá své návrhy dokonce až do hlavního 
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líčení, pravděpodobně si ještě pohorší, jelikož soudce se bude snažit věc vyřídit podle 

svého původního plánu, co možná nejrychleji, pokud možno bez odročení.  

 

              Pro doručování obžaloby (shodně návrhu na potrestání a předvolání k hlavnímu 

líčení) platí obecná ust. § 62 – 64a tr. ř. Obžaloba se doručuje obžalovanému               

do vlastních rukou – srov. § 64 odst. 1 tr. ř. Fikce doručení při nevyzvednutí uložené 

zásilky je vyloučena a bylo-li převzetí písemnosti bezdůvodně odepřeno, považuje        

se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno, na což musí být adresát 

doručovatelem výslovně upozorněn.  

              Je-li konáno trestní řízení proti osobě, která prohlásí, že neovládá český jazyk, 

je tato osoba v trestním řízení oprávněna používat svého mateřského jazyka nebo 

jazyka, o kterém uvede, že jej ovládá – srov. § 2 odst. 14 tr. ř. V takovém případě mu 

musí být obžaloba písemně přeložena a doručena v překladu – srov. § 28 odst. 2 tr. ř. 

Písemný překlad obžaloby zajišťuje státní zástupce a doručuje jej soudu, ideálně 

současně s obžalobou v českém jazyce.  

 

 

3. Obsazení soudu 
 

              Hlavní líčení koná senát nebo samosoudce.  

              V řízení před samosoudcem, který je vždy soudcem z povolání, jsou 

projednávány trestné činy obecně menší typové závažnosti, což odůvodňuje méně 

formalizovaný průběh řízení před soudem a koncentraci pravomoci rozhodovat v jediné 

osobě.12 Řízení před samosoudcem přichází v úvahu jen před okresními soudy. 

Samosoudce koná řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, 

jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. To neplatí, jestliže má být uložen souhrnný trest 

nebo společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem – srov. § 314a odst. 

1 a 2 tr. ř.  

                                                             
12 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 2272 s. 
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               Senátní řízení v prvním stupni konají jak okresní soudy, tak krajské soudy, 

resp. Městský soud v Praze. Tyto prvostupňové trestní senáty se skládají z předsedy 

senátu a dvou přísedících – srov. § 31 odst. 2 SSZ. Věcná příslušnost mezi okresními    

a krajskými soudy je upravena v ustanovení § 17 tr. ř. 

              Ze zásady bezprostřednosti vyplývá požadavek na nezměnitelnost složení 

senátu – srov. § 2 odst. 12 tr. ř. Na rozhodování soudu se mají podílet jen ti soudci         

a přísedící, kteří se účastnili hlavního líčení od jeho počátku do konce a byli tak osobně 

přítomni provádění všech důkazů, ke kterým bude soud přihlížet. Porušení tohoto 

zákonného předpokladu je podstatnou vadou řízení ve smyslu ust. § 258 odst. 1 písm. a) 

tr. ř. Výjimku upravuje ust. § 219 odst. 3 tr. ř. (viz str. 57). 

              Jestliže lze důvodně očekávat delší dobu trvání hlavního líčení (např. velká 

skupina obžalovaných, rozsah stíhané trestné činnosti), může předseda senátu využít 

možnosti, kterou mu trestní řád pro tyto případy dává a administrativním opatřením 

přibrat k hlavnímu líčení větší než zákonem předpokládaný počet soudců nebo 

přísedících – srov. § 197 odst. 1 tr. ř. Tímto způsobem lze předejít úplnému zmaření 

provedeného hlavního líčení pro překážky na straně některého z členů senátu, jako např. 

úmrtí, vyloučení pro podjatost nebo nutnosti odročení hlavního líčení v případě 

překážky krátkodobého charakteru, jako je nemoc. Pokud tedy u člena senátu nastane 

některá z překážek, automaticky na jeho místo nastoupí náhradní člen senátu, který      

se dosud hlavního líčení účastnil a stane se tak „plnohodnotným“ členem senátu           

se všemi právy. Náhradní člen senátu má sice ze zákona postavení člena senátu a je 

např. oprávněn klást vyslýchaným osobám otázky, ale zásadně se neúčastní porady                 

a hlasování – srov. § 197 odst. 2 tr. ř. Je samozřejmostí, že účast náhradních soudců 

nebo přísedících i případné změny ve složení senátu musí být zaznamenány v protokole 

o hlavním líčení. Zbývá dodat, že toto opatření je v praxi využíváno podle úvahy 

předsedy senátu, v relativně malém počtu projednávaných případů, výlučně s účastí 

náhradních přísedících, nikoliv náhradních soudců, ačkoliv i takovou možnost zákon 

připouští. 

              V praxi však většina senátního jednání a rozhodování probíhá ve standardní 

sestavě soudce a dva přísedící, a protože odročování hlavního líčení je rovněž jev zcela 

běžný, dochází nikoliv ojediněle i ke změně v obsazení senátu v průběhu hlavního 
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líčení. V takové situaci předseda senátu se souhlasem státního zástupce a obžalovaného 

přečte podstatný obsah protokolu o dosavadním průběhu hlavního líčení, včetně v něm 

provedených důkazů a poté pokračuje v jeho dalším průběhu – srov. § 219 odst. 3 tr. ř. 

Není-li souhlas dán, musí být hlavní líčení provedeno celé od počátku znovu – srov. 

tamtéž. Nemusím zdůrazňovat, že druhá varianta je mimořádně nežádoucí, prodlužuje 

délku trestního řízení a může i negativně působit na sílu prováděných důkazů. Zamezit 

těmto situacím by mělo být řazeno mezi priority každého soudce, a proto je pečlivá       

a soustředěná příprava sledující, aby hlavní líčení proběhlo bez odročení nebo alespoň 

bez nutnosti změny senátu, tak důležitá.  

              Rozdělení pravomoci mezi senátním a samosoudcovským rozhodováním 

problémy působí pouze sporadicky. Jedná se o případy, kdy podle ust. § 17 tr. ř. je dána 

příslušnost krajského soudu a podle příslušné trestní sazby daného trestného činu je 

příslušný věc projednat a rozhodnout samosoudce, např. řízení o trestném činu porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle ust. § 248 odst.1 tr. z., na který je 

pamatováno trestní sazbou až na tři léta odnětí svobody. Obsazení krajského soudu jako 

soudu prvního stupně v trestních věcech upravuje ust. § 31 SSZ, které v prvé větě 

odstavce prvého uvádí, že krajský soud rozhoduje v senátech. Současně je zde 

zakotveno, že samosoudci rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před 

soudy. Výklad se může ubírat dvěma směry. Buď první větu výše uvedeného ustanovení 

vyložíme tak, že krajské soudy jednají vždy a pouze senátně, anebo ve smyslu věty 

druhé vysledujeme odkaz na speciální úpravu rozhodování samosoudcem, kterým je  

ust. § 314a tr. ř.13 Protože se v praxi objevují rozhodnutí senátní i samosoudcovská, 

domnívám se, že sjednocení by bylo přínosem. Osobně zastávám názor, že z hlediska 

historického a se zřetelem na postavení krajských soudů v celé soudní soustavě by měla 

platit zásada, že trestní věci i s trestní sazbou, jejíž horní hranice nepřevyšuje pět roků 

odnětí svobody, by měly krajské soudy projednat v senátě. Zákonodárce je svěřil         

do působnosti krajského soudu pro jejich skutkovou a právní složitost, se kterou se lépe 

dokáže vypořádat senát než samosoudce.  

 

 

                                                             
13 srov. Prouza, D. K personálnímu obsazení soudu při rozhodování v trestních věcech vedených před 
krajským soudem jako soudem prvého stupně, Trestněprávní revue č. 7/2009, str. 218 a násl. 
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4. Nařízení hlavního líčení  
 

              V zájmu rychlosti řízení stanoví trestní řád lhůty, do kdy musí předseda senátu 

od podání obžaloby nařídit hlavní líčení, popř. učinit nějaký jiný procesní úkon 

k vyřízení věci. U okresního soudu činí lhůta tří týdny a u krajského soudu, jako soudu 

prvního stupně, činí tři měsíce. Ze závažných důvodů může předseda soudu tuto lhůtu 

na nezbytně nutnou dobu předsedovi senátu k jeho žádosti prodloužit - srov. § 181 odst. 

3 tr. ř. 

              Trestní řád rozděluje osoby, které se mají hlavního líčení zúčastnit, na ty, které 

jsou k hlavnímu líčení předvolávány a ty, jež jsou o hlavním líčení vyrozumívány.              

K hlavnímu líčení se předvolávají obžalovaní, svědci a znalci. Obhájci, zákonní 

zástupci obžalovaného, státní zástupci, poškození, popř. zúčastněné osoby se o konání 

hlavního líčení vyrozumívají. Mají-li poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, 

vyrozumějí se o hlavním líčení jen jejich zmocněnci. Klíč k tomuto dělení spatřuji 

v tom, že první okruh osob je u hlavního líčení vyslýchán, zatímco druhý okruh osob 

nikoliv. Výjimkou je poškozený, který může být v četných případech zároveň 

v postavení svědka – srov. § 198 odst. 1 tr. ř. Takového poškozeného je třeba nejen 

vyrozumět, ale také zároveň předvolat k výslechu na konkrétní termín.  

              Osobám účastnícím se hlavního líčení stanovuje trestní řád lhůtu na přípravu  

na hlavní líčení a následky nedodržení těchto lhůt. Obžaloba a obhajoba, jako dvě 

nejdůležitější procesní strany, musí mít alespoň pět pracovních dnů k přípravě             

od doručení vyrozumění, resp. předvolání. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem 

státního zástupce a obhájce, přičemž ochrana obžalovaného je ještě výraznější. Hlavní 

líčení lze konat v kratší lhůtě jen v případě, že se obžalovaný osobně k hlavnímu líčení 

dostaví a výslovně o konání hlavního líčení požádá. U ostatních osob se má zpravidla 

dodržet lhůta třídenní, která je jen pořádková a trestní řád za její nedodržení nestanoví 

žádné procesní sankce – srov. 198 odst. 1 tr. ř. Lhůta k přípravě hlavního líčení začíná 

běžet dnem následujícím po dni doručení předvolání, resp. vyrozumění. Připadne-li 

konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den 

lhůty nejbližší pracovní den – srov. § 60 tr. ř. Rozdíl, který trestní řád spojuje s lhůtou 

k přípravě u obžaloby a obhajoby na straně jedné a u ostatních stran na straně druhé, 
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vyjadřuje rozdílné postavení stran v řízení a význam jejich procesních práv                    

a povinností. Zatímco u obžaloby a obhajoby se vyžaduje uplynutí pěti pracovních dnů                

(v odvolacím řízení k veřejnému zasedání pouze pěti kalendářních dnů), u ostatních 

osob pouze třídenní lhůta, nadto nikoli striktní.   

              Jestliže souhlas se zkrácením přípravné lhůty nebyl dán nebo nepožádal-li 

obžalovaný výslovně o konání hlavního líčení, musí předseda senátu hlavní líčení 

odročit na pozdější termín. Pokud předseda senátu na počátku hlavního líčení nezjistí, 

že přípravné lhůty nebyly dodrženy a přesto hlavní líčení koná, jedná se o podstatnou 

vadu řízení ve smyslu ust. § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř.  

              Obviněnému se předvolání k hlavnímu líčení doručuje do vlastních rukou        

– srov. § 64 odst. 1 tr. ř. Soudy doručují předvolání převážně poštou, v případě 

problémů prostřednictvím obhájců, policejních orgánů a soudních doručovatelů. 

Nezřídka se také stává, že obviněný je soudem kontaktován např. telefonicky nebo 

elektronickou poštou a vyzván k osobnímu převzetí předvolání přímo u soudu. Pokud 

veškerá opatření selžou, může soud nařídit předvedení obviněného k hlavnímu líčení 

nebo vydat příkaz k jeho zatčení. Nelze-li obviněnému doručit předvolání k hlavnímu 

líčení a nejsou-li splněny podmínky pro konání řízení proti uprchlému, soud přeruší 

usnesením trestní stíhání – srov. § 224 odst. 2 tr. ř. 

 

              K předvolání obviněného (též dalších osob) využívají soudy v praxi předepsané 

formuláře. Na formuláři o předvolání je uvedeno jednací číslo dané trestní věci 

s upozorněním adresáta, aby je uváděl na všech svých podání v této věci. Dále 

samozřejmě nesmí chybět den, popř. dny, ve kterých se bude hlavní líčení konat, včetně 

časového určení a čísla jednací síně, event. i bližšího určení, kde se jednací síň v budově 

soudu nachází. Obžalovaný je vyzván, aby se osobně dostavil, neboť je to důležité pro 

uplatnění obhajoby a zároveň je informován o následcích své nepřítomnosti. Jedná se 

jednak o nástroje, kterými soud může vynucovat jeho přítomnost u hlavního líčení 

(uložení pořádkové pokuty až do výše 50 000 korun, předvedení – srov. § 66 odst.1 tr. ř. 

a § 90 odst. 1 tr. ř., vzetí do vazby), jednak o možnosti konání hlavního líčení 

v nepřítomnosti obžalovaného za splnění podmínek ust. § 202 odst. 2 tr. ř. Obžalovaný 

je upozorněn na to, že v takovém případě budou přečteny protokoly o jeho dřívějších 

výpovědích (§ 207 odst. 2 tr. ř.) a protokoly o výslechu svědků, spoluobviněných          
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a znalecké posudky se budou číst se souhlasem státního zástupce (§ 202 odst. 3 a § 211 

tr. ř.). Stejným způsobem mohou být důkazy provedeny i za situace, že se obžalovaný 

bez vážného důvodu z jednací síně vzdálí (§ 211 odst. 1 tr. ř.). Ve smyslu ust. § 196 

odst. 2 tr. ř. je obžalovaný vyzván, aby soudu neprodleně sdělil své případné návrhy    

na provedení dalších důkazů, mimo důkazů uvedených již v obžalobě. Tyto návrhy 

musí být podány písemně a musí být odůvodněno, které skutečnosti jimi mají být 

objasněny. V případě návrhu na výslech osob je nutno soudu oznámit přesnou adresu 

místa jejich bydliště, příp. adresu místa, kde se fakticky zdržují. Poslední podstatnou 

věcí, kterou se předvolání obviněného k hlavnímu líčení zabývá, je právo                     

na tzv. formální obhajobu, tedy právo mít obhájce a radit se s ním o způsobu obhajoby. 

Obžalovaný je poučen o tom, že má právo na obhájce z řad advokátů a o institutu 

obhajoby bezplatné nebo za sníženou odměnu – srov. § 33 tr. ř. 

              Poškozený je ve vyrozumění upozorněn, že nedostaví-li se k hlavnímu líčení, 

bude se o jeho nároku na náhradu škody rozhodovat na podkladě jeho vlastních návrhů,     

jsou-li už obsaženy ve spise nebo dojdou-li soudu dříve, než se přikročí k dokazování   

– srov. § 198 odst. 2 poslední věta a § 43 odst. 3 tr. ř. 

              Při nařízení hlavního líčení je předseda senátu povinen učinit všechna další 

opatření, jichž je třeba k zajištění řádného průběhu hlavního líčení a k tomu, aby věc 

bylo možné projednat a rozhodnout bez odročení – srov. § 198 odst. 3 tr. ř. Těmito 

opatřeními souvisejícími s přípravou hlavního líčení je např. zajištění účasti všech 

potřebných soudních osob (přísedících, zapisovatelky, popř. náhradního soudce), 

zajištění všech věcných a listinných důkazů, opatření k přípravě posudku znalce, žádost 

policejnímu orgánu o opatření jednotlivého důkazu, předvedení osoby nebo doručení 

písemnosti, zajištění eskorty obžalovaného z vazby nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody, příprava podmínek pro zvláštní způsoby dokazování v podobě konfrontace, 

rekognice, vyšetřovacího pokusu, opatření k utajení a ochraně svědků, vyžádání spisů   

o trestní minulosti obviněného, aktuálního opisu rejstříku trestů, zajištění tlumočníka 

apod. V případě vysokého počtu poškozených činí opatření dle ust. § 44 odst. 2 tr. ř.   

              Z výše uvedeného vyplývá, že úkon nařízení hlavního líčení představuje pro 

soudce další významný mezník v projednávání trestní věci. Dobře lze nařídit hlavní 

líčení pouze tehdy, když soudce obsah spisového materiálu dokonale zná, správně 
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usoudí na termín jeho konání a potřebný rozsah dokazování a vyčerpá při nařízení 

všechna nutná opatření, zejména včas a řádně obešle všechny osoby a vyžádá nutné 

podklady. Již při nařízení hlavního líčení se projeví zkušenost a odborná zdatnost 

soudců. Zejména ve velkých kauzách (tj. při velkém počtu obžalovaných, svědků          

a poškozených) soudce musí vytvořit denní harmonogram celého průběhu hlavního 

líčení, nařídit hlavní líčení s dlouhým časovým předstihem, na více dnů s delšími 

přestávkami, čímž minimalizuje důvody pro zmaření hlavního líčení a vytvoří si prostor 

pro manévrování v případě přesunů výslechu osob v důsledku nejrůznějších omluv. 

              Od okamžiku nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný   

– srov. § 12 odst. 8 tr. ř. 

 

 

5. Veřejnost hlavního líčení  
 

              Zásada že „hlavní líčení koná soud zásadně veřejně“ – srov. § 199 odst. 1 tr. ř., 

je konkrétním promítnutím základní zásady trestního řízení o veřejnosti řízení před 

soudem – srov. § 2 odst.10 tr. ř. 

              Veřejnost hlavního líčení v praxi znamená, že se hlavního líčení smí zúčastnit            

i osoby odlišné od procesních subjektů, jimž trestní řád nebo jiný zákon neukládá účast 

při hlavním líčení jako povinnost  nebo s jejichž účastí nejsou spojena žádná procesní 

práva a povinnosti. Jedná se tedy o osoby, které nemají vůbec žádný vztah 

k projednávané trestní věci, ani k osobám na řízení zúčastněným a přesto se z jiných 

důvodů chtějí takového soudního přelíčení zúčastnit.14 Veřejnost se nemusí nikde hlásit 

ani se neeviduje, většinou se ani její přítomnost nezaznamenává do protokolu.  

              Je běžnou praxí, že se předseda senátu na počátku hlavního líčení dotáže        

na totožnost příchozích osob z veřejnosti se záměrem předejít situaci, aby někdo             

z předvolaných svědků (jejichž výslech je plánován na jiný den) byl přítomen výslechu 

obžalovaného nebo jiných svědků, což by se nemělo stát – srov. § 209 odst. 1 tr. ř. 

              Zásadou ale vždy musí zůstat volný přístup veřejnosti do jednací síně, ať už se 

jedná o veřejnost laickou, odbornou nebo zástupce sdělovacích prostředků. Je však 

                                                             
14 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1535 s.   
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nezbytné, aby měl předseda senátu nástroje, jak čelit problému přeplnění jednací síně    

– srov. § 201 odst. 1 tr. ř. Konkrétní opatření proti přeplňování jednací síně najdeme 

v podzákonných právních předpisech – § 17 odst. 2 JŘS, § 39 odst. 3 a 4 KancŘ. 

V kauzách, u nichž lze předpokládat enormní zájem občanů, je žádoucí, aby se hlavní 

líčení konalo v co možná největší jednací síni. Pokud by se ani toto opatření nejevilo 

jako dostatečné, lze přistoupit k regulaci osob vpuštěných do jednací síně vydáváním 

vstupenek za součinnosti správy soudu.  

              Součástí práva veřejnosti účastnit se soudního jednání je i právo každého 

přítomného činit si z jednání písemné poznámky. S vědomím předsedy senátu nebo 

samosoudce lze pořizovat i zvukové záznamy – srov. § 6 odst. 3 poslední věta ZSS. 

Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu 

soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce.   

Je ve výlučné pravomoci předsedy senátu rozhodnout, zda dá anebo nedá souhlas 

k pořízení obrazového nebo zvukového přenosu nebo obrazového záznamu z hlavního 

líčení. Toto rozhodnutí nemá charakter opatření při vedení jednání, proto není možné se 

domáhat postupem podle ust. § 203 odst. 3 tr. ř., aby souhlas k pořízení uvedených 

přenosů nebo záznamů vydal senát. Odepřením souhlasu k pořízení takového přenosu 

nebo záznamu není porušena zásada veřejnosti řízení.15 I když byl souhlas udělen, může 

předseda senátu pořizování přenosů a záznamů zakázat v případě, že způsob jejich 

provádění narušuje průběh nebo důstojnost jednání – srov. § 6 odst. 3 ZSS. V praxi to 

znamená, že reportér televize, který o kauze zpracovává reportáž, si může při hlavním 

líčení libovolně dělat písemné poznámky, s vědomím předsedy senátu jeho průběh 

nahrávat a zvukové a obrazové přenosy provádět výlučně s předchozím souhlasem 

předsedy senátu. Obrazové záznamy z jednací síně mimo hlavní líčení lze pořídit bez 

povolení, z průběhu hlavního líčení pouze s udělením souhlasu. 

              Dle mého názoru by povolování obrazových nebo zvukových přenosů              

a obrazových záznamů rozhodně nemělo být nadužíváno. V praxi o taková povolení 

budou pravděpodobně žádat výhradně média. Pokud soudce povolí pořizování záznamu 

či přenosu jedné televizi, obdobně bude muset postupovat u ostatních žadatelů. Těžko 

by totiž hledal relevantní argument, na základě kterého by jedno médium upřednostnil 

před druhým. V situaci, kdy budou v soudní síni operovat dva nebo tři televizní štáby, 
                                                             
15 srov. R 40/1992 (Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7.3.1991 sp.zn. Ndt 12/91) 
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lze jen stěží zachovat klid a důstojnost. Velký problém vidím také v tom, jak média 

s takovými záznamy obecně nakládají. Vyberou zpravidla „divácky vděčnou“ pasáž      

a tu opakovaně vysílají. To ale jednoznačně vede ke zkreslení dění u soudu                    

a k možnému negativnímu vnímání justice u veřejnosti. Dále velmi problematicky 

vidím vliv kamer na kvalitu výpovědí vyslýchaných osob, a to jak těch, kterým je 

medializace nepříjemná, tak i těch, kteří jsou na ni i případně zvyklí (např. politici),    

ale naopak medializaci zneužívají ke svému zviditelnění. Každá z vyslýchaných osob   

o natáčení dobře ví a stylizuje podle toho svoje chování, což je na úkor požadavku,    

aby senát svědky vnímal bezprostředně a hodnotil jejich spontánní výpověď. Svědci 

nebo obžalovaní pod vlivem kamer mohou vypovídat méně otevřeně. Obvykle se více 

stydí popsat své zážitky, vyjádřit své pocity, vystříhají se autentickým formulacím nebo 

volí slova, která by za jiných okolností nepoužili. Svědci jsou ale osobně vyslýcháni 

právě proto, aby si senát mohl udělat bezprostřední dojem o věrohodnosti jejich 

výpovědi. Kamery mohou mít dopad i na činnost státních zástupců, obhájců, členů 

senátu, kteří si medializaci svých osob nepřejí. Na tento problém upozornil ve svém 

nedávném článku i JUDr. Tomáš Novosad, viceprezident soudcovské unie, který napsal, 

že podstatný není jen zájem médií na co nejširším zpravodajství a zájem občanů být 

informován o věcech veřejných, avšak také zájem účastníků řízení a ostatních osob 

v jednací síni na zachování elementárního soukromí a důstojnosti a zájem, aby dosud 

nepravomocně odsouzení obžalovaní byli skandalizováni spíše méně nežli více.16 Svůj 

názor na přítomnost médií v soudní síni na závěr shrnuje takto: „Novináři ať chodí 

k jednáním a referují o procesu a našich rozhodnutích, která nechť chválí či kritizují; je 

to v zájmu nás i celé společnosti. Kameramani nechť si pořídí ilustrativní záběry 

z jednací síně těsně před zahájením jednání; chápu, že nějaké pohybující se obrázky 

televize potřebuje. Myslím jen, že zde platí všeho s mírou a že po zahájení jednání nebo 

hlavního líčení kamery do jednací síně nepatří“.17 Tento názor sama plně sdílím. 

              Existují situace, kdy jiný obecný zájem nebo oprávněné zájmy určitých 

zúčastněných osob na nezveřejňování jistých údajů převáží nad požadavkem veřejného 

projednání věci a veřejnost bude z projednávání věci vyloučena.18 Vyloučení veřejnosti 

                                                             
16 srov. Novosad, T. Čeho je moc, toho je příliš, Soudce č. 2/2003, str. 13 a násl. 
17 tamtéž 
18 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1534 s.   
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však nesmí být ponecháno na úplné libovůli soudce, ale důvody vyloučení jsou 

výslovně upraveny v zákoně – srov. § 2 odst. 10 tr. ř.  

              Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání 

věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo 

nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků. K tomuto 

účelu předseda senátu učiní přiměřená opatření – srov. § 200 odst. 1 tr. ř. Veřejnost lze 

vyloučit jen pro část hlavního líčení i pro celé hlavní líčení, ale rozsudek musí být 

vyhlášen vždy veřejně – srov. § 200 odst. 2 tr. ř. 

              Utajované informace chráněné zvláštním zákonem, jejichž ohrožení je 

důvodem vyloučení veřejnosti, vymezuje zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti. Mravnost může být veřejným projednáním věci 

ohrožena zejména tehdy, půjde-li o projednávání některého z trestných činů z hlavy I  

až IV trestního zákoníku.19 Nerušený průběh jednání může být ohrožen např. větším 

srocením neukázněných osob, jejichž nevhodnému chování se nepodařilo zamezit 

jinými opatřeními.20 Bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků by mohly být 

ohroženy v souvislosti s podáním svědecké výpovědi v důsledku předchozích výhružek 

nebo násilných ataků, či v případě prozrazení totožnosti utajené osoby.21  

              Uvedené výjimky ze zásady veřejnosti je třeba vykládat restriktivně a opatření 

o vyloučení veřejnosti by mělo být využíváno jen v nezbytném rozsahu a na nezbytnou 

dobu.22 Proto zpravidla k zajištění mravnosti bude postačovat vyloučení pouze dětí        

a mladistvých podle ust. § 201 odst. 1 tr. ř. z projednávaní věci.23 Z hlediska požadavku 

na spravedlivý proces také není možné, aby kvůli jedné problematické osobě, bylo 

znepřístupněno hlavní líčení i ostatní veřejnosti. Proto může soud odepřít přístup 

k hlavnímu líčení nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný průběh 

hlavního líčení (osoby podnapilé, se sklony k výtržnictví, opakovaně nerespektující 

pokyny předsedy senátu), aniž by vyloučil veřejnost jako celek – srov. § 201 odst. 1 tr.ř. 

              „O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení stran usnesením, které 

vyhlásí veřejně“ – srov. § 200 odst. 3 tr. ř. Toto usnesení není třeba vyhotovovat, neboť 

                                                             
19 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1536 s.   
20 srov. tamtéž 
21 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1537 s.   
22 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1534 s.   
23 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1536 s.   
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se jím upravuje průběh řízení – srov. § 136 odst. 1 tr. ř. Předseda senátu jej v hlavním 

líčení veřejně vyhlásí a poznamená jej do protokolu. Pokud je v této fázi řízení veřejnost 

již přítomna, předseda senátu ji po vyhlášení takového usnesení vyzve k opuštění soudní 

síně. Proti usnesení o vyloučení veřejnosti není přípustná stížnost -  srov. § 141 odst. 2 

tr. ř. Pokud by ale byla veřejnost vyloučena bez splnění zákonných důvodů, mohla by 

tato okolnost být podstatnou vadou řízení ve smyslu – srov. § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. 

Jestliže je veřejnost z hlavního líčení vyloučena, oznámí se takové rozhodnutí zřetelně 

na dveřích jednací síně zároveň se zákazem vstupu nepovolaným osobám – srov. § 17 

odst. 1 JŘS. Vstup do jednací síně potom střeží justiční stráž. 

              Trestní řád upravuje i postup, kdy soud může z důležitých důvodů povolit 

přístup jednotlivým osobám k hlavnímu líčení, i když veřejnost byla vyloučena             

– srov. § 201 odst. 2 tr. ř. V praxi mezi takové důvody můžeme zařadit výkon praxe 

justičního čekatele nebo asistenta soudce.24 Jestliže byla veřejnost vyloučena, musí soud 

na žádost obžalovaného povolit přístup dvěma jeho důvěrníkům – srov. § 201 odst. 2   

tr. ř. 

              V neposlední řadě zbývá dodat, že trestní řád také upravuje zásadu spolupráce 

orgánů činných v trestním řízení se zájmovými sdruženími občanů a akcentuje 

výchovné působení trestního řízení. Jedná se o výjezdní zasedání soudu a konání 

hlavního líčení před organizovanou veřejností – srov. § 199 odst. 2 tr. ř. (v praxi dosud 

téměř neužívané postupy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
24 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1540 s.   
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KAPITOLA  III. 

Průběh hlavního líčení 
 

1. Přítomnost osob při hlavním líčení 
 

               Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu, zapisovatele      

a státního zástupce, kteří se vůbec nesmí vzdálit z jednací síně – srov. § 202 odst. 1 tr. ř. 

Pokud některá z těchto osob musí jednací síň opustit, musí být hlavní líčení přerušeno. 

               Zásadně je nezbytná i přítomnost obžalovaného, neboť je ústřední postavou 

celého trestního procesu.25 Účast obžalovaného při hlavním líčení je nicméně jeho 

právo, nikoliv povinnost. Toto právo obžalovaného je součástí práva na spravedlivý 

proces, jak jej judikuje Evropský soud pro lidská práva.26 Proto je konání hlavního 

líčení bez přítomnosti obžalovaného svázáno řadou zákonných podmínek, jejichž 

nedodržení je podstatnou vadou řízení – srov. § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř.   

              Pro konání hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného musí být kumulativně 

splněny následující podmínky – srov. § 202 odst. 2, 4 tr. ř. 

a. soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a dosáhnout účelu 

trestního řízení i bez přítomnosti obžalovaného (materiální podmínky), 

b. obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl 

k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán, 

c. o zažalovaném skutku byl obžalovaný už některým orgánem činným 

v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo ustanovení o zahájení 

trestního stíhání a obviněný byl upozorněn na možnost prostudovat spis  

a učinit návrhy na doplnění vyšetřování (pozitivní formální podmínka) 

d. obžalovaný nesmí být ve vazbě ani ve výkonu trestu odnětí svobody 

(negativní formální podmínka) 

                                                             
25 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1546 s.   
26 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1543 s.    
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e. nesmí se jednat o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let (negativní formální 

podmínka).27 

 

              Poslední dvě podmínky se neuplatní, pokud obžalovaný výslovně požádá,    

aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti – srov. § 202 odst. 5 tr. ř. 

              Nejdříve soud zkoumá podmínky materiální uvedené pod písmenem (a), tj. zda 

může věc spolehlivě rozhodnout a zda může být dosaženo účelu trestního řízení i bez 

přítomnosti obžalovaného. Hlediska, kterými se má soud při tomto rozhodování řídit, 

nebo naopak, která nejsou sama o sobě relevantní, se pokusil přiblížit ve své judikatuře 

Nejvyšší soud ČR. Např. ve svém rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona odmítl 

názor vrchního soudu, že lze konat hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného pouze     

u věcí méně skutkově a právně náročných. Tento názor Nejvyšší soud ČR vyvrátil 

poukazem na dikci zákona v ust. § 202 odst. 5 tr. ř., kde zákonodárce výslovně počítá 

s konáním hlavního líčení bez přítomnosti obžalovaného u jakéhokoliv trestného činu, 

pokud o to obžalovaný výslovně požádá. Nejvyšší soud ve svém judikátu říká: „Nebude 

tedy možno apriorně odmítat konání hlavního líčení v nepřítomnosti obviněného 

pouhým poukazem na právní náročnost, případně závažnost trestného činu,                 

ale měřítkem pro to, zda konat či nekonat hlavní líčení v nepřítomnosti, může být pouze 

hledisko spolehlivého rozhodnutí a dosažení účelu trestního řízení i bez přítomnosti 

obviněného“28. Dále bude muset soud zvážit důkazní situaci, charakter důkazů, které by 

měly být bez přítomnosti obžalovaného prováděny, jeho dosavadní postoj k věci            

a způsob jeho obhajoby.29 Soud dále musí též hodnotit a odůvodnit, zda je možné 

dosáhnout účelu trestního řízení i bez přítomnosti obžalovaného. Základním účelem 

trestního řízení je vyšetření trestného činu a odhalení a spravedlivé potrestání jeho 

pachatele. V širokém slova smyslu je účelem trestního řízení ochrana společnosti před 

pácháním trestních činů. Trestní řízení má působit k upevňování zákonnosti, 

k předcházení a zamezování trestné činnosti a k výchově občanů v duchu důsledného 

dodržování zákonů – srov. § 1 odst. 1 tr.ř.  

                                                             
27 srov. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P.a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 677-688 s. 
28 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.6. 1999 sp. zn. 8 Tz 77/99 
29 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1547 s.   
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               Po splnění dvou výše uvedených materiálních podmínek se soud začne 

zabývat podmínkami ostatními – formálními, jejichž dodržení zjistí z obsahu spisu. 

Předně obžalovanému musí být řádně a včas (tj. s dodržením zákonné lhůty k přípravě) 

doručena obžaloba a předvolání k hlavnímu líčení, což soud dokládá doručenkou 

vrácenou poštou ze soudní zásilky. Méně často je okolnost řádného doručování 

vykazována úředním záznamem o předání soudních písemností osobně obžalovanému u 

soudu, event. orgány policie. Další podmínka (písm. c) klade důraz na dodržení práva 

obžalovaného na obhajobu v přípravném řízení. Především musí být dodržena 

ustanovení o zahájení trestního stíhání – srov. § 160 tr. ř. Dále ve spise musí být založen 

protokol o výslechu obžalovaného o skutku, který je mu kladen za vinu. Tím je splněno 

základní právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou         

za vinu, a k důkazům o nich – srov. § 33 odst. 1 tr. ř. Za takový výslech ovšem nelze 

považovat podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 3 tr. ř., výslech obviněného, který 

proběhl, byť v témže řízení, v procesním postavení svědka ani výslech zadrženého 

podezřelého dle ust. § 76 odst. 3,5 tr. ř. Obviněný však není povinen vypovídat a nesmí 

k tomu být žádným způsobem donucován. Proto, odmítne-li obviněný po řádném 

poučení vypovídat, bude výrazně obtížnější odůvodnit rozhodnutí o konání hlavního 

líčení bez přítomnosti obžalovaného. To je dáno především tím, že obviněný má právo 

vyjádřit se ve všech stádiích trestního řízení bez ohledu na to, zda dříve tohoto práva 

využil či nevyužil.30   

              Podobně je třeba přistupovat k podmínce o řádném skončení vyšetřování. Není 

nezbytně nutné, aby se skutečně obviněný nebo jeho obhájce dostavili k prostudování 

spisu a navrhli doplnění vyšetřování. Směrodatný je fakt, že jim tato možnost byla 

orgánem činným v trestním řízení reálně dána, a to v zákonné lhůtě nejméně tři dny 

předem, popř. že prostudování spisu proběhlo řádně, což znamená, že obhajoba měla 

dostatek času a byl jí poskytnut celý spisový materiál, včetně přílohových spisů.         

Při rozhodování o konání hlavního líčení bez přítomnosti obžalovaného může sehrát roli 

i okolnost, zda-li návrhům obhajoby na doplnění dokazování bylo vyhověno či nikoli. 

Pokud byly návrhy zamítnuty, pro konání hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného 

by zřejmě nebyla naplněna podmínka, že věc lze spolehlivě rozhodnout a dosáhnout 

účelu trestního řízení i bez přítomnosti obžalovaného. Podmínka o řádném skončení 

                                                             
30 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1548 s.   
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vyšetřování vyvolává ještě jednu zásadní otázku, zda je vůbec možné konat hlavní líčení 

bez přítomnosti obžalovaného i ve zjednodušeném řízení před samosoudcem. 

Zjednodušené řízení před samosoudcem se koná ve věcech, v nichž se konalo zkrácené 

přípravné řízení – srov. § 314b odst.1 tr. ř. Trestní stíhání se zahajuje tím, že návrh      

na potrestání byl doručen soudu. Nedochází zde tedy vůbec k vydání usnesení               

o zahájení trestního stíhání, kterým jinak ve standardním přípravném řízení počíná fáze 

vyšetřování. Ve zkráceném přípravném řízení se fáze vyšetřování vůbec nevede a tudíž 

ani nemůže skončit upozorněním na možnost prostudovat spis. Podle názoru Nejvyššího 

soudu ČR se podmínka ohledně řádného ukončení vyšetřování v případě zkráceného 

přípravného řízení neuplatní. „Opačný výklad by totiž nutně vedl k tomu, že ve věcech, 

v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, by vůbec nebylo možné provést hlavní 

líčení bez přítomnosti obviněného, což by bylo v rozporu jak s teoretickým výkladem 

souvisejících ustanovení, tak i se soudní praxí. Jestliže lze konat hlavní líčení 

v nepřítomnosti obviněného ve složitějších věcech, v nichž nebylo možné postupovat 

formou zjednodušeného přípravného řízení, tím spíše je možné takové hlavní líčení 

konat ve věcech jednodušších, ve kterých byl takový postup uplatněn“31.  

              V případě negativních formálních podmínek lze hlavní líčení konat bez 

přítomnosti obžalovaného pouze za situace, že obžalovaný výslovně požádá o jeho 

konání bez své účasti. Jde o některé případy nutné obhajoby, např. je-li obžalovaný 

omezen na osobní svobodě, lhostejno zda v projednávané věci či jiné souběžně vedené, 

nebo jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice převyšuje pět let. Toto výslovné prohlášení musí učinit obžalovaný osobně, 

písemnou formou či ústním prohlášením do protokolu u soudu. Nestačí, pokud takové 

prohlášení učiní pouze obhájce. 

              Další okruh problémů se váže na případy, kdy obžalovaný se chce k hlavnímu 

líčení dostavit, avšak v účasti mu brání nějaká vážná okolnost a žádá soud o odročení. 

Pokud se jedná o omluvu včasnou, opodstatněnou a doloženou např. lékařským 

osvědčením, soud hlavní líčení vždy odročí, neboť v opačném případě by obžalovaného 

krátil na jeho zákonném právu osobně se účastnit hlavního líčení. Jiná je však situace, 

kdy obžalovaný se nedostaví bez včasné nebo řádné omluvy, opakovaně a jeho postupy 

vykazují zřetelné znaky obstrukčního chování. Zde soud musí velmi pečlivě vážit 
                                                             
31 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.6.2011, sp. zn. 4 Tdo 659/2011 
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všechna zákonná hlediska a věrohodnost tvrzeného zájmu obžalovaného být hlavnímu 

líčení přítomen. Pokud se obžalovaný k hlavnímu líčení nedostaví a nejsou splněny 

podmínky pro konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti, soud musí hlavní líčení 

odročit a přítomnost obžalovaného vynucovat přijetím různých opatření;                  

např. ukládáním pořádkových pokut, předvedením, vydáním příkazu k zatčení. Pokud 

se obžalovaný nedostaví bez řádné omluvy a jsou splněny podmínky pro konání 

hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného, soud hlavní líčení koná a může číst 

protokoly o výslechu svědků, znalců a spoluobviněných za podmínek uvedených      

v ust. § 211 tr. ř. – srov. § 202 odst. 3 tr. ř. 

              Na tomto místě musím zmínit jednu velmi nestandardní situaci, se kterou jsem 

se při své stáži setkala. Obžalovaný se k hlavnímu líčení osobně dostavil, nicméně 

prohlásil, že se jej bude účastnit toliko jako veřejnost a také usedl na místo určené 

veřejnosti. Předsedkyně senátu situaci vyhodnotila tak, že obžalovaný se veškerých 

svých procesních práv, která mu zákon u hlavního líčení přiznává, o své vůli 

dobrovolně vzdal, obžalovaného náležitě poučila a hlavní líčení konala v režimu          

„v nepřítomnosti obžalovaného“. Jsem přesvědčena, že postup soudu byl správný          

a zákonný. 

              O konání hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného soud rozhodne 

usnesením podle ust. § 202 odst. 3 tr. ř., které se nevyhotovuje, pouze jej soud náležitě 

odůvodní. 

              K problematice přítomnosti při hlavním líčení zbývá dodat, že přítomnost 

obhájce je bez výjimky povinná v případech nutné obhajoby  – srov. § 202 odst. 4 tr. ř. 

„Obžalovaný sice může v takové situaci požádat, aby se hlavní líčení konalo 

v nepřítomnosti jeho samého, avšak účast obhájce je zde obligatorní, nezávislá na vůli 

obžalovaného, který se nemůže práva na obhajobu vlastním projevem vůle vzdát.“32 

Pokud se nejedná o případy nutné obhajoby, je třeba konání hlavního líčení 

v nepřítomnosti obhájce odpovědně řešit; rozhodné jsou postoje obhájce                         

a obžalovaného, povaha a průkaznost omluvy, četnost žádostí o odročení apod. 

V zásadě platí, že je-li obžalovaný v řízení před soudem zastoupen obhájcem, jeho účast 

                                                             
32 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.10.1999 sp. zn. 12 To 96/99 



36 
 

u hlavního líčení by měla být povinná, vyjma případů obstrukčního jednání nebo přání 

samotné obhajoby. 

              Přítomnost poškozených je u hlavního líčení zcela dobrovolná, pokud nejsou 

současně voláni jako svědci, a mohou se dát zastoupit zmocněncem.  

               

 

2. Zahájení hlavního líčení 
 

              Vstup osob do jednací síně probíhá u jednotlivých soudů rozdílně. Obvykle 

jako první do síně vejde senát a protokolující úřednice a ostatní osoby jsou vyzvány    

ke vstupu následně předsedou senátu pomocí technického zařízení či ústní výzvou 

protokolující úřednice na chodbě. Další možností je po výzvě protokolující úřednice 

vstup všech osob, včetně veřejnosti, a teprve poté z poradní místnosti vstoupí do jednací 

síně senát, zatímco všichni přítomní povstanou. Jakmile všechny osoby zaujmou svá 

místa, nastává okamžik k zahájení hlavního líčení. 

              Hlavní líčení zahajuje předseda senátu sdělením trestní věci, která bude 

projednávána – srov. § 205 odst. 1 tr. ř. Konkrétně sdělí především jméno obžalovaného 

a trestný čin, pro který je stíhán. Oficiální zahájení hlavního líčení má dva právní 

procesní důsledky. Po zahájení hlavního líčení může vzít státní zástupce žalobu zpět jen 

tehdy, pokud obžalovaný netrvá na pokračování hlavního líčení – srov. § 182 věta druhá 

tr. ř. a  samosoudce po zahájení hlavního líčení již nemůže ve věci rozhodnout trestním 

příkazem – srov. § 314e odst. 1 tr. ř.33 

              Po zahájení hlavního líčení zjistí předseda senátu, zda se dostavily všechny 

osoby, jež byly k hlavnímu líčení předvolány nebo o něm vyrozuměny a ověří jejich 

totožnost podle osobních dokladů – srov. § 205 odst. 1 tr. ř. Totožnost obhájce ověří 

zpravidla z advokátského  průkazu, státního zástupce neověřuje, neboť jeho totožnost je 

soudu známá. U obžalovaného, který je předveden z vazby nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody, ověří předseda senátu jeho totožnost podle podkladů eskorty a podle vlastního 

vyjádření předvedené osoby. Ověřování totožnosti osob pak probíhá i v průběhu 

                                                             
33 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1567 s.    
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hlavního líčení před výslechem svědků a znalců. Dále musí předseda senátu ověřit 

zachování zákonné lhůty k přípravě u osob, kterým ji zákon přiznává.  

             Jestliže se některá z předvolaných osob nedostavila, rozhodne soud po slyšení 

přítomných stran, zda je možno hlavní líčení provést, či zda je nutno je odročit              

– srov. § 205 odst. 2 tr. ř. Důsledkem nedostavení se kterékoliv z předvolaných osob 

k hlavnímu líčení je vždy rozhodnutí soudu o dalším průběhu hlavního líčení. 

Rozhodnutí má formu usnesení, které není třeba vyhotovovat, pouze se poznamená     

do protokolu a stížnost proti němu není přípustná.34 

              Je-li hlavní líčení konáno, předseda senátu vyzve státního zástupce,              

aby přednesl obžalobu – srov. § 206 odst. 1 tr. ř. Státní zástupce obvykle přečte pouze 

výrokovou část žalobního návrhu, tj. jméno obviněného, popis skutku, pro který je 

obviněný stíhán a jaký trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje. Naproti tomu 

odůvodnění obžaloby, zejména v případě rozsáhlosti, nečte. Čtení obžaloby v jednací 

síni má spíše formální charakter, neboť obžaloba byla obhajobě doručena a její obsah je 

tedy všem dobře znám. Podkladem pro jednání soudu je písemně podaná obžaloba, 

kterou již státní zástupce při svém ústním přednesu nemůže měnit. Obžalobou státní 

zástupce vymezuje předmět hlavního líčení a realizuje obžalovací zásadu.35 Předseda 

senátu se pak zpravidla dotáže obžalovaného, zda obžalobě porozuměl, ačkoliv mu to 

neukládá žádné zákonné ustanovení. 

              Mezi úkony v rámci zahájení hlavního líčení patří dále úkony směřující 

k realizaci práv poškozeného. Náš trestní řád umožňuje, aby poškozený uplatňoval své 

nároky na náhradu škody způsobené trestným činem přímo v rámci trestního řízení 

(jedná se o tzv. adhezní řízení). Pouze poškozený, který má podle zákona proti 

obviněnému nárok na náhradu škody, může žádat, aby soud uložil obžalovanému 

v odsuzujícím rozsudku povinnost tuto škodu nahradit. Poškozený bez takového 

oprávnění má ostatní práva procesní strany, které mu přiznává ust. § 43 odst. 1 tr. ř.,     

tj. zejména zúčastnit se hlavního líčení, nahlížet do spisu, činit návrhy na doplnění 

dokazování.36 Poškozený musí svůj návrh učinit nejpozději při hlavním líčení,               

a to konkrétně v této fázi před tím, než předseda senátu zahájí dokazování – srov. § 206 

                                                             
34 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1568 s.    
35 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1572 s.    
36 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1573 s.    
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odst. 2 tr.ř. Tím se docílí, že dokazování bude zaměřeno i na otázky, které souvisí 

s nárokem poškozeného na náhradu škody a obžalovaný se může k tomu vyjádřit37        

– srov. § 207 odst. 1 tr. ř. Zpravidla se ovšem poškozený připojuje k trestnímu řízení již 

v přípravné fázi, tudíž jeho návrh je obsažen ve spisu. V takovém případě se poškozený 

nemusí k hlavnímu líčení dostavit a předseda senátu návrh poškozeného přečte ze spisu 

– srov. § 206 odst. 2 tr. ř. Pokud poškozený uplatnil svůj nárok již v přípravném řízení  

a k hlavnímu líčení se dostaví, pak postačí, aby při hlavním líčení na svůj nárok odkázal 

a prohlásil, že na něm trvá. Poškozený také může již učiněný nárok v průběhu hlavního 

líčení upřesnit.38  

              Úkony podle ust. § 206 odst. 2 tr. ř. nebude soud činit ve vztahu 

k poškozenému, který se vzdal všech svých procesních práv dle ust. § 43 odst. 4 tr. ř. 

Takový poškozený svým výslovným prohlášením dal najevo, že se nechce trestního 

řízení nejen aktivně účastnit, ale že o něm nechce být ani informován prostřednictvím 

doručování písemností. Až do doby, kdy by případně poškozený vzal své vzdání se práv 

zpět, postupují orgány činné v trestním řízení, jakoby žádný poškozený v dané věci 

nevystupoval.39  

              Uplatňuje-li práva poškozeného osoba, které toto právo zřejmě podle 

příslušných hmotněprávních předpisů (např. občanského či obchodního zákoníku) 

nepřísluší, nebo bylo-li již o nároku na náhradu škody rozhodnuto v občanskoprávním 

nebo jiném příslušném řízení40, vysloví soud usnesením, že onu osobu jako 

poškozeného k hlavnímu líčení nepřipouští – srov. § 206 odst. 3, 4 tr. ř. V případě 

postupu podle ust. § 206 odst. 3 tr. ř. soud domnělého poškozeného vůbec k hlavnímu 

líčení nepřipustí, tj. odepře mu jak všechna procesní práva podle ust. § 43 odst. 1 tr. ř., 

tak i právo žádat náhradu škody. Naproti tomu postupem podle ust. § 206 odst. 4 tr. ř. 

soud vysloví, že poškozený nemůže v trestním řízení uplatňovat nárok na náhradu 

škody, ale ostatní procesní práva mu zůstávají. 

              Podle ust. § 206 odst. 3 a 4 tr. ř. soud rozhoduje usnesením, proti němuž není 

stížnost přípustná. Usnesení se v celém svém znění zaprotokoluje, a pokud je poškozený 
                                                             
37 srov. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P.a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 681 s. 
38 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1574 s.    
39 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář I. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 307 s.    
40 srov. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P.a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 681 s. 
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přítomen vyhlášení takového usnesení, není třeba jej vyhotovovat. Pokud přítomen není, 

usnesení se vyhotoví a doručí poškozenému – srov. § 137 odst. 1 tr. ř.  

 

 

3. Řízení hlavního líčení 
 

              Hlavní líčení řídí předseda senátu – srov. § 203 odst. 1 tr. ř. To především 

znamená, že určuje v mezích zákona pořad a průběh hlavního líčení. Předseda senátu 

zahajuje hlavní líčení, zahajuje a provádí ve věci dokazování, prohlašuje dokazování    

za skončené, uděluje slovo stranám k vyjádření a k závěrečným řečem podle zákonného 

pořadí, uděluje poslední slovo obžalovanému, vyhlašuje rozhodnutí soudu.41 Předseda 

senátu rozhoduje o svědečném, znalečném a tlumočném, nepověřil-li tím jinou soudní 

osobu, např. vyššího soudního úředníka nebo justičního čekatele.42 Senát pak vždy činí 

rozhodnutí meritorní (rozsudek, usnesení o zastavení trestního stíhaní), rozhodnutí 

zatímní povahy (o postoupení věci, usnesení o přerušení trestního stíhání) a další 

rozhodnutí závažnějšího dosahu (např. rozhodnutí o vazbě).43 V řízení                       

před samosoudcem má samosoudce stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda 

– srov. § 314 odst. 4 tr. ř. 

              V rámci řízení hlavního líčení je předseda senátu povinen dbát, aby byla 

zachována důstojnost  a vážnost soudního jednání – srov. § 203 odst. 2 tr. ř. Důstojnost 

a vážnost soudního jednání zajišťuje předseda senátu především usměrňováním chování 

přítomných osob a jejich ústních projevů. Toho lze docílit především řádným poučením, 

udělením výstrahy, pořádkovou pokutou – srov. § 66 tr. ř, vykázáním z jednací síně       

a v těch nejkrajnějších případech lze iniciovat trestní stíhaní pro trestný čin pohrdání 

soudem.44 K důstojnosti a vážnosti soudního přelíčení přispívá i samotný projev všech 

členů senátu, který by měl být dostatečně hlasitý a srozumitelný. K naplnění požadavku 

na důstojnost a vážnost soudního řízení upravuje trestní řád řadu mocenských nástrojů, 

které může předseda senátu použít vůči osobám, které průběh hlavního líčení narušují. 

Pokud se upozornění, napomenutí a výstrahy, popř. uložení pořádkové pokuty, ukáží 
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být bezúčelnými, může předseda senátu přistoupit k vykázání osob, které ruší pořádek, 

z jednací síně – srov. § 204 odst. 1 tr. ř. Ve vyhrocenějších případech bude zpravidla 

předseda senátu žádat o součinnost justiční stráž. Takto vyloučit lze kteroukoliv osobu, 

jejíž nepřetržitá přítomnost při hlavním líčení není nutná.45  Pokud by se ovšem jednalo 

o nekázeň obhájce nebo státního zástupce, může předseda senátu tyto osoby pouze 

předat ke kárnému postihu příslušnému orgánu – srov. § 66 odst. 3 tr. ř. Vykázání osoby 

podle ust. § 204 odst. 1 tr. ř. se děje v průběhu hlavního líčení, na rozdíl od odepření 

přístupu osobě do jednací síně podle ust. § 201 odst. 1 tr. ř., k němuž dochází ještě před 

zahájením hlavního líčení.46 Opatření, kterým předseda senátu vykáže osobu narušující 

pořádek v soudní síni, je přezkoumatelné senátem. 

              Vzhledem k významu přítomnosti obžalovaného při hlavním líčení upravuje 

trestní řád výrazně přísnější postup v případě nutnosti vykázání samotného 

obžalovaného z jednací síně. Na rozdíl od ostatních osob může být obžalovaný vykázán 

jen na základě rozhodnutí  senátu (usnesením), po předchozí výstraze – srov. § 204  

odst. 2 tr. ř. Trestní řád také neponechal na libovolné úvaze soudu délku doby, po kterou 

může být obžalovaný vykázán. Obžalovaný může být vykázán pouze na nezbytně 

nutnou dobu, co možná nejkratší. V praxi to znamená, že pokud se obžalovaný choval 

v dosavadním průběhu hlavního líčení zcela řádně a teprve výslech jednoho ze svědků 

jej vyprovokoval k zásadně rušivému chování, je žádoucí, aby byl po dobu výslechu 

takového svědka vykázán ze soudní síně.  Ihned po ukončení výslechu musí být 

obžalovaný vpuštěn zpět do jednací síně, po návratu mu předseda senátu sdělí podstatný 

obsah jednání, kterého nebyl účasten a vyzve jej k vyjádření  – srov. § 204 odst. 2 tr. ř.  

              Základním předmětem hlavního líčení je vždy určitý skutek a účast 

obžalovaného na něm. V souvislosti se stíhaným skutkem se zjišťují a hodnotí širší 

souvislosti žalovaného jednání, zejména podstatné okolnosti mající vliv na posouzení 

povahy a závažnosti činu, věrohodnost důkazů, osobní poměry pachatele, jeho 

předchozí tresty, jeho chování po spáchání trestného činu, stanovení následku, vyčíslení 

škody a bezdůvodného obohacení, okolnosti, které vedly k trestné činnosti, stanovení 

druhu a výměry trestu – srov. § 89 odst. 1 tr. ř. Předseda senátu je povinen dbát,         

aby všechny osoby, kterým v průběhu hlavního líčení uděluje slovo, svými projevy 
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cílily na objasnění tohoto skutku. Hlavní líčení nesmí být zdržováno výklady,          

které nemají vztah k projednávané věci – srov. § 203 odst. 2 tr. ř. Pokud se tak děje, 

předseda senátu hovořící osobu upozorní, že se odchýlila od projednávané věci,      

popř. jí slovo i odejme.47 

              Pokud někdo nesouhlasí s konkrétním opatřením předsedy senátu a cítí se jím 

přímo poškozen, může žádat o rozhodnutí celého senátu – srov. § 203 odst. 3 tr. ř. Senát 

rozhodne formou usnesení a stížnost proti němu není přípustná – srov. § 141 odst. 2 tr. 

ř. Takové rozhodnutí se může stát předmětem přezkoumání až v opravném řízení.   

Mezi opatření předsedy senátu, která mohou být předmětem rozhodování senátu, patří 

např. rozhodnutí o námitkách proti způsobu provádění úkonu u hlavního líčení podle    

§ 180 odst. 4 tr. ř., nařízení, aby se ještě nevyslechnutý svědek vzdálil z jednací síně    

po dobu výslechu obžalovaného, nebo jiných svědků, rozhodnutí o určení pořadí 

prováděných důkazů, odmítnutí souhlasu k položení otázky vyslýchané osobě, opatření 

týkající se provádění důkazů jinou stranou než předsedou senátu. Shledá-li senát žádost 

důvodnou, zruší usnesením opatření předsedy senátu a sám rozhodne způsobem 

vyhovujícím žádosti. V opačném případě usnesením žádost zamítne a v hlavním líčení 

se pokračuje podle opatření, jež učinil předseda senátu. Ani proti usnesení senátu není 

stížnost přípustná. Jednodušší rozhodnutí senát zpravidla učiní po tiché poradě v jednací 

síni bez přerušení jednání – srov. § 58 odst. 5 tr. ř., ve složitějších věcech se hlavní 

líčení přeruší a senát se odebere k poradě. Výše popsaným způsobem nelze brojit proti 

udělení pořádkové pokuty nebo proti rozhodnutí o výši svědečného. Proti těmto 

rozhodnutím lze podat stížnost, která má suspenzivní účinek a rozhoduje o ní nadřízená 

instance, pokud jí sám předseda senátu v rámci autoremedury nevyhoví – srov. §146 

odst. 1 tr. ř. 

              Závěrem lze shrnout, že samotné řízení hlavního líčení je činnost náročná         

a na předsedu senátu klade vysoké nároky. Jeho slovní projev musí být obsahově 

srozumitelný, dostatečně hlasitý a spisovný. Způsob vedení hlavního líčení musí být 

vyvážený, na straně jedné musí být respektována veškerá zákonná práva stran,             

na jejichž úkor soud nesmí zneužívat svou moc a nadřazenost, na straně druhé hlavní 

líčení musí být vedeno plynule, účelně, soustředěně a důstojně. Předseda senátu musí 

jednat rozhodně, s respektem, avšak vždy citlivě s ohledem na povahu věci a osoby, 
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které se hlavního líčení účastní. Úroveň výkonu předsedy senátu u hlavního líčení je      

i pro laickou veřejnost snadno rozpoznatelná a jen opravdu kvalitní řídící činnost je 

zárukou správně vedeného důstojného veřejného soudního jednání. 

 

 

4. Dokazování 

 

4.1 Dokazování jako nejdůležitější fáze hlavního líčení 
 

              Po provedení úvodních úkonů, které tvoří počátek hlavního líčení, přistoupí 

předseda senátu k samotnému dokazování, jež představuje nejdůležitější část hlavního 

líčení.48 Dokazování v hlavním líčení se trestní řád věnuje v ust. §§ 207 až 215 tr. ř. 

Tato ustanovení ovšem pouze doplňují obecnou úpravu dokazování obsaženou v hlavě 

páté trestního řádu, kterou je nezbytné dodržet při provádění důkazů ve všech fázích 

trestního řízení. 

              Úkolem soudu při hlavním líčení je provést všechny dostupné a pro rozhodnutí 

potřebné důkazy. Jedná se o důkazy opatřené v přípravném řízení a navržené státním 

zástupcem, obžalovaným či jinou stranou při hlavním líčení, event. důkazy, které chce 

z vlastní iniciativy provést soud.49 Soud v hlavním líčení není povinen připustit 

provedení všech důkazů obsažených v trestním spisu z přípravného řízení nebo 

navržených stranami, ale v rozhodnutí musí svůj postup náležitě odůvodnit. Současně 

platí důležitá zásada bezprostřednosti, že ve svém rozhodnutí soud smí přihlédnout jen 

k těm důkazům, které při jednání sám provedl, což jinými slovy znamená, že nesmí svá 

skutková a právní zjištění opírat o neprovedené důkazy, byť byly v přípravném řízení 

opatřeny zcela v souladu se zákonem – srov. § 2 odst. 12 tr. ř. 

               Fáze dokazování vždy začíná výslechem obžalovaného – srov. § 207         

odst. 1 tr. ř. Zařazení výslechu obžalovaného ihned po přečtení obžaloby a vznesení 

nároku na náhradu škody jsou významnými prvky kontradiktornosti řízení. V případě, 

že obžalovaný využije svého práva vypovídat, má možnost bezprostředně reagovat      
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na tvrzení protistrany a na začátku dokazování popsat soudu své stanovisko                   

k projednávané věci.50 Výpověď obžalovaného je jedním z důkazů, proto se u hlavního 

líčení pro provádění jeho výslechu uplatní všechna obecná ustanovení o výslechu 

obviněného – srov. §§ 90 až 95 tr. ř. Před započetím výslechu je třeba obžalovaného 

řádně poučit o jeho právech. Zákonné poučení obžalovaného má podobu tohoto sdělení: 

„Nyní budete slyšen jako obžalovaný. Máte právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 

které jsou vám kladeny za vinu a k důkazům o nich. Máte právo nevypovídat. Můžete 

uvádět okolnosti a důkazy sloužící k vaší obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti         

a opravné prostředky. Máte právo zvolit si obhájce a radit se s ním o způsobu obhajoby. 

Nemůžete se s ním však v průběhu výslechu radit o tom, jak odpovědět na již položenou 

otázku. Osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil náklady obhajoby, 

máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Z celého hlavního líčení 

je pořizován zvukový záznam, vůči způsobu protokolace můžete podávat námitky. 

Rozuměl jste tomuto poučení a budete ve věci vypovídat?“ V praxi jsou však někdy 

obžalovaní poučováni ve zkrácené verzi s důrazem na jejich práva hájit se způsobem, 

který uznají za vhodný, nevypovídat a radit se se svým obhájcem. Tato redukce často 

vyplývá ze snahy urychlit průběh hlavního líčení a neopakovat již dříve dané poučení. 

Před prvním výslechem je třeba dotázat se obžalovaného na jeho rodinné, majetkové     

a výdělkové poměry  a předchozí tresty – srov. § 91 odst. 1 tr. ř. To konkrétně znamená 

jaký je jeho rodinný stav, zda má děti a plní vyživovací povinnost, zda a kde je 

zaměstnán, kolik činí jeho výdělek, zda je evidován na úřadu práce a v jaké výši pobírá 

sociální dávky, jaké jsou jeho majetkové poměry, zda byl v minulosti trestán a zda je 

proti němu v současné době vedeno ještě jiné trestní řízení. Poté obžalovanému musí 

být dána možnost, aby sám souvisle vylíčil skutečnosti, které jsou předmětem obžaloby. 

Teprve poté mohou být obžalovanému kladeny otázky k doplnění výpovědi                   

a k odstranění nejasností a rozporů. Obžalovanému může být dovoleno, aby dříve než 

dá odpověď, nahlédl do písemných poznámek, jež musí vyslýchajícímu na požádání 

předložit k nahlédnutí – srov. § 93 odst. 1 tr. ř. Výslech obžalovaného musí být zaměřen 

také k nároku na náhradu škody, byl-li poškozeným uplatněn v trestním řízení, tj. zda jej 

obžalovaný považuje za důvodný a zda je ochoten vzniklou škodu nahradit a jakým 
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způsobem.51 Výslech obžalovaného vede předseda senátu, poté dotazy obžalovanému 

kladou členové senátu, státní zástupce, obhájci, spoluobžalovaní, poškozený                  

a to v pořadí, ve kterém byli uvedeni – srov. § 215 odst. 1 tr. ř. V průběhu výslechu 

obžalovaného již zpravidla nedochází k poradě obžalovaného s obhájcem, nicméně není 

to vyloučeno v případě souhlasu předsedy senátu. Porada obou je však vyloučena        

po položení konkrétní otázky. Pokud se ve výpovědi obžalovaného u hlavního líčení 

objeví podstatné rozpory oproti jeho dřívější výpovědi z přípravného řízení, soud přečte 

protokol o dřívější výpovědi obžalovaného. Obžalovaného na rozpory upozorní a dotáže 

se ho na jejich příčinu. Stejně soud postupuje v případě, že obžalovaný u hlavního líčení 

využije svého práva ve věci nevypovídat. V obou případech lze protokol přečíst pouze 

tehdy, byl-li výslech proveden po sdělení obvinění způsobem odpovídajícím 

ustanovením tohoto zákona  – srov. § 207 odst. 2 tr. ř. Pokud přečtení protokolu            

o dřívější výpovědi obžalovaného nepřichází pro určitou překážku v úvahu, lze 

výpověď obžalovaného pouze předestřít ve smyslu ust. § 212 tr. ř. Protokolem o dřívější 

výpovědi obžalovaného se rozumí výpověď učiněná obžalovaným v postavení 

obviněného. Za takový protokol nelze považovat např. úřední záznam o podání 

vysvětlení ani protokol o výpovědi zadržené osoby, pokud proti ní ještě nebylo zahájeno 

trestní stíhání.52  

              Je-li více obžalovaných, předseda senátu může učinit opatření, aby obžalovaný 

byl vyslýchán v nepřítomnosti spoluobžalovaných – srov. § 208 tr. ř. Na rozdíl            

od výslechů více spoluobviněných, které musí dle ust. § 91 odst. 2 tr. ř. probíhat vždy 

odděleně, je výše uvedený postup ohledně obžalovaných při hlavním líčení pouze 

fakultativní. Předseda senátu se tedy může rozhodnout pro jakoukoliv variantu, která 

přichází v úvahu. Může všechny výslechy provést odděleně, za přítomnosti všech 

spoluobžalovaných, nebo provést oddělený výslech jen u některého                               

ze spoluobžalovaných. Odděleným výslechem se má čelit nežádoucímu ovlivňování 

jednotlivých výpovědí, popř. i tomu, aby obžalovaný neodmítl vypovídat. O pořadí 

výslechů více obžalovaných rozhodne opatřením předseda senátu. Toto opatření se týká 

výhradně osoby obžalovaného, jeho obhájce se účastní výslechů všech 

spoluobžalovaných. Pokud se koná oddělený výslech, je předseda senátu povinen 

seznámit obžalovaného s obsahem výpovědi spoluobžalovaného, která byla provedena 
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v jeho nepřítomnosti, a to ještě v průběhu dokazování tak, aby na danou výpověď mohl 

spoluobžalovaný reagovat např. navrhnutím dalších důkazů. Zpravidla bude s výpovědí 

seznámen ihned po jejím provedení.53          

              Pořadí dalších důkazů určuje poté podle povahy konkrétního případu a logické 

návaznosti jednotlivých důkazů předseda senátu v rámci svého oprávnění řídit hlavní 

líčení. Ve větších kauzách je jeho postup předem dán harmonogramem z nařízení 

hlavního líčení. Zpravidla po výslechu obžalovaného jsou prováděny výslechy svědků  

a znalců, poté listinné a věcné důkazy. Není však předepsáno, že by se důkazy určitého 

druhu musely provádět až po provedení důkazů jiného druhu (např. listinné důkazy     

po svědeckých výpovědích).54 

              Poměrně častá je situace, kdy je vyslýchán svědek, který je současně 

v postavení poškozeného a díky tomu má, na rozdíl od běžných svědků, řadu procesních 

práv, zejména právo nahlížet do spisu, jehož aktivní výkon může mít vliv na jeho 

výpověď. Proto je žádoucí, aby svědek v postavení poškozeného byl vyslechnut 

bezprostředně po výslechu obžalovaného.55        

 Před výslechem svědka předseda senátu ověří jeho totožnost a jeho poměr 

k obviněnému, poté jej musí náležitě poučit. Zákonné poučení zní takto: „Nyní budete 

slyšen jako svědek. Právo odepřít výpověď máte v případě, že byste výpovědí způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, případně jiným 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu byste právem pociťoval jako 

újmu vlastní. Pokud ve věci budete vypovídat, poučuji vás o významu svědecké 

výpovědi z hlediska obecného zájmu, jste povinen vypovědět úplnou pravdu a nic 

nezamlčet, jinak byste se vystavil nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin křivé 

výpovědi, na který trestní zákon pamatuje trestní sazbou až na tři roky. Rozuměl jste 

danému poučení, máte zákonný důvod k odepření výpovědi nebo budete vypovídat?“ 

Následuje výslovné vyjádření svědka. Za předpokladu, že je mezi svědkem                    

a obžalovaným příbuzenský vztah definovaný v ust. § 100 odst. 1 tr. ř., musí soud 

svědka též poučit o možnosti odepření výpovědi pouze z důvodu existence tohoto 

vztahu. Naproti tomu svědek má povinnost odepřít výpověď s odkazem na zákaz 
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výpovědi ve smyslu ust. § 99 odst. 1,2 tr. ř., např. z důvodu ochrany utajovaných 

informací nebo ochrany státem uznané povinnosti mlčenlivosti, ledaže byl této 

povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. 

Právo odepřít výpověď má též svědek, který požívá výsad a imunit podle zákona nebo 

mezinárodního práva – srov. § 10 odst. 1 tr. ř. O existenci důvodů pro odepření 

svědecké výpovědi rozhoduje vyslýchající orgán, v hlavním líčení tedy soud. Pokud 

důvod k odepření výpovědi není dán a svědek přes dané poučení odmítne vypovídat, 

jedná se o neoprávněné odepření svědecké výpovědi. Zbývá dodat, že podle okolností 

může soud poučit svědka o možnosti postupu podle ust. § 55 odst. 2 tr. ř. a učinit 

opatření k utajení totožnosti i podoby svědka. Jedná se o případ, kdy zjištěné okolnosti 

nasvědčují tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědecké 

výpovědi hrozí újma na zdraví či jiné vážné nebezpečí porušení jeho práv a nelze-li 

ochranu svědka zajistit jiným způsobem. Utajený svědek je přítomen v oddělené 

místnosti, nikoliv v jednací síni a jeho výpověď je přenášena pomocí technického 

zařízení.  

              Po formálních náležitostech, stejně jako u obžalovaného, předseda senátu 

vyzve svědka, aby sám vlastními slovy souvisle vylíčil, co sám zažil, viděl a co o věci 

ví. Teprve poté mohou být svědkovi kladeny doplňující otázky. Nejprve klade otázky 

předseda senátu a ostatní členové senátu, poté dostane prostor státní zástupce a nakonec 

obhajoba – srov. § 215 odst. 1 tr. ř. Není výjimkou, že strany na některé svědky žádné 

další otázky nemají. Trestní řád zakazuje pokládání otázek sugestivních a kapciózních  

– srov. § 101 odst. 3 tr. ř., které již předem vnucují vhodnou odpověď. Takové otázky 

předseda senátu nepřipustí.  

              Rozpory ve výpovědi svědka u hlavního líčení a výpovědi z přípravného řízení 

se řeší dvojím způsobem. Především se přečte protokol o dřívější výpovědi svědka dle 

ust.  § 211 odst. 3 tr. ř. Pokud nejsou splněny podmínky pro čtení protokolu, má soud 

možnost protokol o výpovědi alespoň tzv. předestřít podle ust. § 212 tr. ř. Protokol        

o dřívější výpovědi svědka se přečte tehdy, byl-li výslech proveden způsobem 

odpovídajícím ustanovením trestního řádu a je-li alternativně splněna některá 

z následujících podmínek: 

a) obhájce nebo obviněný měl možnost se tohoto dřívějšího výslechu zúčastnit       

a klást vyslýchanému otázky, 
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b) bylo-li zjištěno, že taková osoba byla předmětem násilí, zastrašování, podplácení 

či příslibů jiných výhod a tak vedena k tomu, aby nevypovídala nebo vypovídala 

křivě, nebo 

c) byl-li obsah výpovědi ovlivněn průběhem výslechu v hlavním líčení, zejména 

v důsledku chování obžalovaného nebo přítomné veřejnosti – srov. § 211     

odst. 3 tr. ř. 

Do podmínky ad a) je promítnut požadavek, že obviněný nebo jeho obhájce musí mít 

možnost zúčastnit se alespoň jednou výpovědi svědka a klást mu doplňující otázky tak, 

aby byla v procesu zachována rovnost stran. Podmínka ad b) má za úkol čelit 

negativním důsledkům nepřípustného ovlivňování a zastrašování svědků. Takové 

jednání musí být řádně doloženo opatřenými důkazy. Podmínka ad c) dává možnosti 

přečíst protokol o dřívější výpovědi svědka za účelem napravit znehodnocení obsahu 

výpovědi svědka přímo při hlavním líčení nevhodným chováním obžalovaného nebo 

přítomné veřejnosti či jiné okolnosti.56 Stejný postup užije soud i v případě, kdy svědek 

bez oprávnění odepře u hlavního líčení vypovídat. V případě oprávněného odepření 

výpovědi svědkem v hlavním líčení je možné číst protokol o jeho dřívější výpovědi jen 

za předpokladu, že svědek byl před tímto výslechem o svém právu odepřít výpověď 

řádně poučen a výslovně prohlásil, že tohoto práva nevyužívá, byl-li výslech proveden 

způsobem odpovídajícím ustanovením zákona a obviněný nebo obhájce měl možnost se 

tohoto výslechu zúčastnit – srov. § 211 odst. 4 tr. ř. Pokud neměl obhájce ani obviněný 

možnost se dřívějšího výslechu svědka zúčastnit a nemohli mu klást otázky, je možné 

protokol pouze předestřít ve smyslu ust. § 212 odst. 1 tr. ř., protože nebyly u výslechu 

dodrženy požadavky na kontradiktornost procesu, jak je judikuje Evropský soud        

pro lidská práva. Zjistí-li předseda senátu podstatné odchylky v obou výpovědích, 

zreprodukuje vyslýchanému tu část protokolu, ke které se má vyslýchaná osoba vyjádřit 

a dotáže se jej na jejich příčinu a pokusí se je odstranit – srov. § 212 odst. 2 tr. ř. 

Z reakce svědka na uvedené rozpory a jejich vysvětlení si soud udělá závěry ohledně 

věrohodnosti výpovědi svědka. Při čtení i předestření protokolu předseda senátu uvede 

čísla listů trestního spisu, na kterých je protokol zachycen. Předestření protokolu je 

obsahově i významově odlišným úkonem od přečtení protokolu k důkazu dle ust.  § 211 

tr. ř. Na rozdíl od postupu podle ust. § 212 tr. ř., jsou protokoly o dřívějších výpovědích 

                                                             
56 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1624-1626 s.     
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svědka, spoluobžalovaného nebo znalce podle ust. § 211 tr. ř. přečteny k důkazu,         

tj. soud z nich může činit skutkové závěry o existenci či neexistenci dokazovaných 

skutečností, které jsou důležité pro trestní řízení, zejména pak pro rozhodnutí o vině      

– srov.   § 212 odst. 2 tr. ř. Výpovědi zachycené v protokolech, které byly přečteny, jsou 

důkazně zásadně rovnocenné výpovědím učiněným při osobním výslechu stejných osob 

u hlavního líčení. 

              Na konci výslechu informuje předseda senátu svědka, že má nárok                  

na svědečné.  Svědek k dotazu uvede, zda svědečné účtuje, v jaké výši a čím nárok 

dokládá. Pokud svědek není rozhodnut, soud jej poučí, že nárok na svědečné musí 

uplatnit do tří dnů ode dne výslechu – srov. § 104 odst. 1 tr. ř. 

              Předseda senátu dbá, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při 

výslechu obžalovaného a jiných svědků – srov. § 209 odst. 1 tr. ř. Účelem toho je,     

aby svědecká výpověď nebyla ničím ovlivněna a tím snížená její věrohodnost. Proto 

nesmí dosud nevyslechnutý svědek slyšet obžalovaného nebo jiného svědka líčit 

předmětné skutečnosti a odpovídat na otázky stran. K dodržení tohoto pravidla musí 

předseda senátu po zahájení hlavního líčení, zjištění totožnosti přítomných osob            

a před přečtením obžaloby vydat svědkům pokyn k opuštění jednací síně a vyčkání 

okamžiku jejich výslechu. Jestliže v průběhu hlavního líčení vyvstane potřeba 

vyslechnout osobu, jejíž výslech nebyl původně plánován, tato osoba nebyla vedena 

jako svědek a byla přítomna po celou dobu hlavního líčení, nebrání tato skutečnost 

jejímu výslechu. Soud však při provádění výslechu této osoby a hodnocení její svědecké 

výpovědi musí k okolnosti výše popsané přihlédnout.57 

              Je-li v hlavním líčení vyslýchán svědek, jehož totožnost byla utajena, učiní 

soud i bez návrhu všechny potřebné úkony k ověření jeho věrohodnosti – srov. § 209 

odst. 2 tr. ř. V rámci institutu utajeného svědka – srov. § 55 odst. 2 tr.ř. se dostává       

do kolize právo obžalovaného na obhajobu jako součást spravedlivého procesu a zájem 

státu na ochraně zdraví a života vyslýchaných osob, jejichž výslech může být mnohdy 

klíčovým pro řádné vyšetření trestného činu a potrestání pachatelů. Je zřejmé,              

že v případě anonymního svědka má obhajoba ztíženou pozici. Proto soud musí ověřit 

věrohodnost utajovaného svědka z úřední povinnosti a to bez ohledu na to, zda o jeho 

                                                             
57 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1599 s.    
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věrohodnosti vyvstaly nějaké pochybnosti. O konkrétních úkonech k ověření 

věrohodnosti svědka rozhodne soud - § 24 odst. 7 KancŘ.58 

              Je-li obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, učiní 

předseda senátu vhodné opatření k zajištění bezpečnosti svědka, případně vykáže 

obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně– srov. § 209            

odst. 1 tr. ř. Zda existuje obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví 

pravdu, musí soud posuzovat především z okolností konkrétního případu, tj. především 

z charakteru trestné činnosti, z osobních vlastností obžalovaného i svědka, jejich 

vzájemného vztahu i z charakteru okolností, o kterých má svědek vypovídat.59 Dalším 

důvodem k přikročení k ochranným opatřením je okolnost, že jde o svědka, jemuž 

osobně či jeho blízkým, hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Tomu musí 

nasvědčovat konkrétní skutečnosti, např. vyhrožování. V praxi se bude nejčastěji jednat 

o případy organizovaného zločinu, kde je velká pravděpodobnost potenciálu širší 

skupiny pachatelů vyplnit případné hrozby.60 Vhodné opatření volí předseda senátu 

podle okolností konkrétního případu i místním a technickým možnostem daného soudu. 

Opatření předsedy senátu podle věty druhé § 209 odst. 1 tr. ř. směřují k tomu, aby byla 

zajištěna bezpečnost svědka, nebo aby byla utajena jeho totožnost, anebo spočívají      

ve vykázání obžalovaného z jednací síně po dobu výslechu takového svědka. Opatření 

lze i vhodně kombinovat.61 Po návratu obžalovaného do jednací síně je předseda senátu 

povinen seznámit obžalovaného s obsahem výpovědi svědka a nechat jej na ni reagovat. 

Práva svědků je třeba šetřit i v případě jejich horšího zdravotního stavu, např. umožnit 

svědkovi při výslechu sedět, výjimečně konat výslech mimo jednací síň. 

 

              V souladu se zásadou ústnosti se i znalecké posudky provádí tak, že soud 

znalce při hlavním líčení osobně vyslechne. Samotnému výslechu opět předchází 

povinné poučení znalce podle § 106 tr.ř. a § 346 tr. z. Při výslechu znalec zpravidla 

pouze odkáže na písemný posudek, stvrdí jej  a následují otázky procesních stran           

– srov. § 108 odst. 1 tr. ř. V případě, že písemný posudek nebyl podán, nebo se od něj 

znalec odchyluje, popř. jej doplňuje, může mu předseda senátu uložit, aby posudek 

                                                             
58 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1603-1604 s.    
59 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1599 s.    
60 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1600 s.    
61 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1601 s.    
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nadiktoval do protokolu  – srov.  § 210 tr. ř. Tento postup se uplatňuje výjimečně. 

Znalec má právo na znalečné (hodina úkonu ve výši 350,-Kč). Stejným postupem soud 

provádí znalecký posudek předložený stranou pokud splňuje všechny zákonné 

náležitosti, včetně doložky znalce – srov. § 110a tr. ř. Téměř vždy se jedná o znalecké 

posudky obhajoby, jejichž závěry zpochybňují znalecké nálezy vyžádané orgány 

činnými v trestním řízení. 

              V další fázi dokazování soud přistoupí k provádění listinných a věcných 

důkazů. Listiny a jiné věcné důkazy se při hlavním líčení předloží stranám k nahlédnutí 

– srov. § 213 odst. 1 tr. ř. Pouze pokud některá ze stran navrhne přečtení listiny, je soud 

povinen takovou listinu celou přečíst – srov. § 213 odst. 2 tr. ř. Před novelou č. 41/2009 

Sb. bylo povinností soudu všechny listinné důkazy při hlavním líčení přečíst. Současná 

úprava přinesla značnou časovou úsporu v průběhu hlavního líčení a byla pozitivně 

přijata. 

              Obžalovaný musí být po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce 

k němu vyjádřit – srov. § 214 tr. ř. Toto právo obžalovaného je konkrétním promítnutím 

práva na vlastní obhajobu v hlavním líčení. Obžalovaný se může vyjádřit ke každému 

jednotlivému důkazu ihned po jeho provedení, ať už důkaz svědčí o jeho vině nebo 

nevině. Může se vyjádřit k samotnému obsahu důkazu, ke způsobu jeho pořízení            

i k jeho věrohodnosti.62  

              Po provedení všech důkazů se dotáže předseda senátu stran, zda chtějí učinit 

nějaké návrhy na doplnění dokazování – srov. § 215 odst. 4 tr. ř. Pokud strany návrhy 

vznesou, soud o jejich provedení usnesením rozhodne. Pokud návrhu vyhoví, důkaz       

v hlavním líčení provede, je-li to možné. V opačném případě hlavní líčení odročí         

za účelem provedení navrženého důkazu. Jestliže nové důkazní návrhy odmítne, svoje 

rozhodnutí odůvodní a dokazování prohlásí za skončené.63  

 

 

 

                                                             
62 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1652 s.    
63 srov. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P.a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 
přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 687 s. 
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4.2 Součinnost stran 
 

              Jak je uvedeno výše, důkazy zpravidla provádí předseda senátu. Aktivní účast 

stran na dokazování v hlavním líčení byla výrazně posílena novelou trestního řádu 

provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., která doplnila ust. §§ 89 odst. 2 a 215            

odst. 2 tr. ř. Státní zástupce, obžalovaný a jeho obhájce mohou žádat, aby jim bylo 

umožněno provést důkaz, zejména výslech svědka nebo znalce, který je prováděn          

k jejich návrhu – srov. § 215 odst. 2 tr. ř. To umožňuje, aby proti sobě stojící strany 

mohly náležitým způsobem a na základě vlastní iniciativy prokázat pravdivost svých 

tvrzení před soudem a aby nebyly závislé jen na způsobu provádění důkazů soudem.64 

Předseda senátu vyhoví žádosti strany o provedení důkazu vždy, jde-li o důkaz 

prováděný k jejímu návrhu. V ostatních případech žádosti vyhovět nemusí. Není 

povinen vyhovět žádosti v případech, jedná-li se o výslech obviněného, svědka 

mladšího 15 let, nemocného nebo zraněného svědka, anebo jestliže by provedení 

důkazu některou z oprávněných stran nebylo z jiného závažného důvodu vhodné           

– srov. § 215 odst. 2 tr. ř. Ust. § 215 odst. 2 tr. ř. nijak neomezuje okruh důkazů,            

o jejichž provedení mohou strany žádat. Jako nejčastější a nejdůležitější důkazní 

prostředek zmiňuje zákon výslech svědka a znalce, ale může jít i o přečtení listiny, 

provedení obrazového, zvukového nebo jiného záznamu, provedení vyšetřovacího 

pokusu, konfrontace apod.65 V případě, že výslech svědka nebo znalce bude provádět 

některá ze stran, zákonné poučení vyslýchané osoby provádí vždy předseda senátu nebo 

jiný pověřený člen senátu – § 180 odst. 3 tr. ř.  

              Od počátku roku 2002, kdy nabyla účinnosti výše zmíněná novela trestního 

řádu, docházelo v praxi k chybnému výkladu ust. § 215 odst. 2 tr. ř. Soud totiž z návrhu 

obhájce na provedení výslechu obhajobou vyhledaného svědka často bez dalšího 

usuzoval, že obhájce chce rovněž tohoto svědka při hlavním líčení sám vyslechnout      

a k tomu jej také předseda senátu vyzval. V takových případech soud nepřípustně 

ztotožňoval dva odlišné procesní úkony, (ad 1) návrh na výslech svědka v hlavním 

líčení dle ust. § 89 odst. 2 tr. ř. a (ad 2) žádost o provedení výslechu svědka dle ust.       

§ 215 odst. 2 tr. ř. Z dikce zákona ale plyne, že záleží pouze na obhájci, zda chce sám 
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provést výslech svědka, kterého soudu navrhl. Obhajoba může v hlavním líčení 

zaujmout zcela pasivní přístup, pouze s kritikou prováděných důkazů, nebo naopak se 

chovat aktivně, vyhledávat a navrhovat nové důkazy, včetně osobního provedení 

takových důkazů. Pokud obhájce sám vyslýchá svědka navrženého obhajobou nebo 

znalce, jehož znalecký posudek si vyžádala obhajoba, je zde riziko podezření ze strany 

soudu, že výslech byl předem připraven. Pokud naopak obhajoba nepožádá o výslech 

svědka nebo znalce, kterého navrhla, přenechá tak možnost předsedovi senátu vést 

výslech podle svého vlastního uvážení a ověřit si tak věrohodnost vyslýchané osoby.66 

Na rozdíl od obhajoby, která důkazní břemeno nenese, má státní zástupce povinnost 

prokazovat vinu obžalovaného - § 2 odst. 5 tr. ř. Důsledkem toho je oprávnění předsedy 

senátu uložit státnímu zástupci provést jednotlivý důkaz - §§ 203 odst. 1 a 180         

odst. 3 tr. ř. a povinnost státního zástupce takové žádosti vyhovět a důkaz provést.67 

Z uvedeného vyplývá, že předseda senátu může vyzvat státního zástupce (na rozdíl     

od obhájce) k provedení důkazu, aniž by o to sám státní zástupce žádal.    

              Jestliže je výslech stejného svědka nebo znalce navrhován jak státním 

zástupcem, tak i obžalovaným nebo obhájcem, a obě strany žádají o provedení 

výslechu, předseda senátu si vyžádá vyjádření obou stran a poté rozhodne, která ze stran 

důkaz provede – srov. §§ 180 odst. 3 a  215 odst. 2 tr. ř. Strana, které nebylo vyhověno, 

se může domáhat rozhodnutí senátu ve smyslu ust. § 203 odst. 3 tr. ř. Pokud senát 

potvrdí rozhodnutí předsedy senátu, má strana, které nebylo vyhověno, právo klást 

vyslýchanému svědkovi nebo znalci otázky – srov. § 215 odst. 3 tr. ř. Platí, že předseda 

senátu musí dbát na zachování rovnosti stran v procesu dokazování jako celku, tj. musí 

umožnit provádění důkazů obžalobě i obhajobě zásadně ve stejném rozsahu,68 což může 

být velmi obtížné. Teoretickým řešením by bylo např. připuštění střídavého výslechu 

jedné osoby oběma stranami,69 nebo protivýslechu, při kterém by i druhá strana byla 

oprávněna vyslechnout vyslýchaného ve stejném rozsahu jako strana, jíž předseda 

                                                             
66 srov. Vantuch, P. Může předseda senátu vyzvat obhájce, aby provedl důkaz, který navrhla strana 
obhajoby?, Trestněprávní revue 8/2004, str. 235 a násl. 
67 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1561-1562 s.   
68 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1656-1657 s.    
69 srov. Jelínek, J. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 3., aktualiz. 
vyd. podle stavu k 1.10. 2012. Praha: Leges 2012; 854 s. 
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senátu na základě její žádosti umožnil provést výslech.70 Podle mého názoru jsou obě 

varianty pro vyslýchanou osobu velmi zatěžující a není sporu o tom, že i její práva musí 

být v řízení šetřena. Proto se domnívám, že jestliže obě strany žádají o provedení 

výslechu stejné osoby a udělení oprávnění výslech provést jedné z nich, by založilo její 

zvýhodnění na úkor druhé strany, je jediným spravedlivým řešením, aby provedení 

důkazu zůstalo v rukou soudu. Nadto právě soud je nejjistějším garantem nestranného 

vedení výslechu. 

              Má-li obžalovaný obhájce, měl by výslech provádět obhájce. Obžalovaný     

bez právního vzdělání neví, jaká zákonná ustanovení je třeba při výslechu dodržovat, 

zpravidla bude také ve stresu a pod vlivem emocí a nezřídka se stává, že si obžalovaný 

může i jen neuváženým kladením doplňujících otázek přitěžovat. Provádění výslechu 

některou z oprávněných stran může předseda senátu přerušit jen, není-li výslech 

prováděn v souladu se zákonem nebo je-li na vyslýchaného činěn nátlak – srov. § 215 

odst. 2 tr. ř. Pokud některá z procesních stran výslech provádí, může nastat problém 

s nevhodně položenými dotazy pro jejich sugestivnost a navádějící charakter.71 Tomu 

musí předseda senátu zabránit a zjednat nápravu tím, že vyslýchajícího poučí                 

a nesprávně položené otázky nepřipustí. Přestože to zákon výslovně neřeší, podle mého 

názoru není pochyb o tom, že po provedení výslechu určenou stranou, má i soud sám 

možnost vyslýchané osobě položit doplňující otázky.  

              Podle mého dosavadního pozorování možnosti žádat o provedení důkazu strany 

v praxi příliš nevyužívají, stejně tak soudy prakticky neukládají státním zástupcům 

povinnost provést konkrétní důkaz. Dle mého názoru je pro účely obžaloby i obhajoby 

dostačující prostor pro kladení otázek až po výslechu vedeném předsedou senátu. Tento 

způsob provádění důkazů je v našich jednacích síních hluboce zakořeněn a zřejmě 

vyhovuje i soudcům, kteří tak více ovlivňují rychlost a účelnost dokazování. Přesun 

větší aktivity na strany lze očekávat až v delším časovém horizontu, případně s další 

změnou trestního řádu.      

              De lege ferenda lze uvážit, zda by nebylo účelné a posilující rovnost stran 

v řízení přiznat poškozenému rovněž právo žádat o provedení důkazu. Zejména v trestní 

                                                             
70 srov. Vantuch, P. Může předseda senátu vyzvat obhájce, aby provedl důkaz, který navrhla strana 
obhajoby?, Trestněprávní revue 8/2004, str. 235 a násl. 
71 R 36/2004 (Zpráva o analýze a vyhodnocení účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. ve vztahu 
k soudnímu řízení) 
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kauze, která se vyznačuje vysokým stupněm odbornosti, kterou právě poškozený může 

dobře ovládat, by takový postup mohl přispět k řádnému objasnění skutkového děje.                         

              

 

4.3 Výjimky ze zásady ústnosti 
 

              Ačkoliv trestně procesní teorie i praxe kladou důraz na zásadu ústnosti 

soudního řízení, z objektivních důvodů musí řešit i situace, které vyžadují prolomení 

této zásady. Výjimky ze zásady ústnosti jsou postupy, jimiž soud provede důkaz 

výpovědí místo osobního výslechu dotyčné osoby přečtením protokolu o její dřívější 

výpovědi. Výjimky uvedené v ust. § 211 tr. ř. jsou odůvodněny buď nedosažitelností 

určitých osob, nemožností jejich opětovného výslechu nebo hledisky procesní 

ekonomie. Zároveň jsou vázány na kvalifikované důvody, za nichž lze upustit od ústně 

provedených důkazů.72 Přečtení předchozí výpovědi spoluobžalovaného, svědka nebo 

znalce za dodržení všech zákonných podmínek není porušením práva na veřejné 

projednání věci. Při respektování ostatních atributů spravedlivého procesu je takový 

postup rovněž v souladu s ustanoveními čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 a 3 Úmluvy, 

jak vyplývá z judikatury Evropského soudu pro lidská práva.73  

              Protokol o dřívější výpovědi obžalovaného, v jehož nepřítomnosti je hlavní 

líčení konáno, se přečte jen tehdy, byl-li výslech proveden po sdělení obvinění 

způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona – srov. § 207 odst. 2 tr. ř.           

Za těchto podmínek musí být protokol o jeho předchozí výpovědi přečten vždy.74  

Pokud obžalovaný vypovídal již v přípravném řízení i u hlavního líčení, avšak líčení je 

třeba celé zopakovat, soud přečte obě předchozí výpovědi obžalovaného.               

              Protokol o výslechu svědka lze k důkazu přečíst při hlavním líčení                  

za současného splnění dvou podmínek. Za prvé soud nepokládá osobní výslech svědka 

za nutný a za druhé státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí – srov. § 211 odst. 1 tr. ř. 

Tento fakultativní postup soud užije, pokud je svědek dosažitelný a bylo by možné ho 

v hlavním líčení vyslechnout, ovšem soud ani nejdůležitější procesní strany to 
                                                             
72 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1611 s.    
73 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1614 s.    
74 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1591 s.    
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nepovažují za nutné.75 Pokud se obžalovaný bez omluvy k hlavnímu líčení nedostaví, 

nebo se bez vážného důvodu z jednací síně vzdálí, a pokud na to byl upozorněn 

v předvolání, postačí souhlas pouze státního zástupce. Svým souhlasem zároveň strany 

vyjadřují, že nemají námitky proti způsobu, jak byla výpověď v dřívějším stadiu 

pořízena, jak je její obsah zachycen v protokole a současně neshledávají potřebu položit 

svědkovi doplňující nebo upřesňující otázky. To však neznamená, že se strany plně 

ztotožňují s tvrzeními svědka obsaženými v protokole a že je nemohou zpochybňovat. 

Není vyloučeno, aby státní zástupce i obžalovaný svůj souhlas vyjádřili hned na počátku 

hlavního líčení, zejména v případě, když soud zjistil, že se nedostavil některý 

z předvolaných svědků. Obě strany musí souhlas s přečtením protokolu o výpovědi 

svědka vyjádřit výslovně. Souhlas musí učinit obžalovaný osobně. Z dominantního 

postavení soudu v hlavním líčení a ze skutečnosti, že odpovídá za průběh dokazování, 

vyplývá i oprávnění soudu zvážit, zda je osobní výslech svědka nutný. Při úvahách        

o možnosti takového postupu musí soud přihlédnout ke všem okolnostem 

projednávaného případu, zejména k předmětu a rozsahu dokazování vymezeného 

podanou obžalobou a k celkové důkazní situaci, k povaze a významu jednotlivých 

shromážděných důkazů, včetně obsahu a významu výpovědi svědka, jehož se přečtení 

protokolu týká, pro rozhodnutí soudu.76               

              Výjimku ze zásady ústnosti je nezbytné připustit dále v případě, že osobní 

výslech svědka nebo spoluobžalovaného není možné pro závažnou překážku provést 

vůbec, nebo se značnými obtížemi. Takovou překážkou je především úmrtí, vážné 

onemocnění nebo dlouhodobý pobyt v cizině – srov. § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. 

Protokol o výpovědi lze číst také tehdy, jednalo-li se o neodkladný nebo 

neopakovatelný úkon, u něhož je zákonnost výslechu garantována přítomností soudce   

– srov. § 211 odst. 2 písm. b) tr. ř. a § 158a tr. ř. V obou případech platí, že dřívější 

výslech byl proveden způsobem odpovídajícím trestnímu řádu a že důvody, pro které je 

takto postupováno, byly v řízení objektivně zjištěny.  

              Podmínky ust. § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. pro čtení výpovědi svědka u hlavního 

líčení, který je svědkem klíčovým a jehož výpověď je rozhodujícím důkazem pro výrok         

o vině, nelze interpretovat extenzivním způsobem. Takový výklad porušuje právo 

obžalovaného na spravedlivý proces. Podmínku trvalého nebo dlouhodobého 
                                                             
75 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1615 s.    
76 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1615-1616 s.    
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onemocnění nelze považovat za splněnou, pokud je možné provést výslech svědka 

v lékařském zařízení, kde se v tu dobu zdržuje.77 „Skutečnost, že svědek je cizím 

státním příslušníkem a má trvalý pobyt v cizině nebo se z jiných důvodů v cizině 

zdržuje, sama o sobě neodůvodňuje závěr, že svědek nemůže být osobně vyslechnut 

před českým soudem pro nedosažitelnost. Pokud lze podle vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, jíž je Česká republika vázána, nebo i na bezesmluvním základě cestou 

dožádání předvolat takového svědka z ciziny, je zákonná podmínka nedosažitelnosti 

splněna až když je zřejmé, že se svědek na předvolání k výslechu do České republiky 

dobrovolně nedostaví.“78 Aplikace ust.  § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. na výslech svědka, 

který je zásadním usvědčujícím důkazem, skýtá ještě jedno úskalí. Může dojít k situaci, 

že soud má jediný rozhodující důkaz o vině obžalovaného a tím je výpověď svědka 

z přípravného řízení, při které nebyla umožněna obhájci účast bez ohledu na to,            

že o to sám v průběhu vyšetřování ve smyslu ust. 165 odst. 2 tr. ř. nepožádal. Ačkoliv 

všechny zákonné podmínky pro aplikaci ust. § 211 odst. 2 písm. a) i b) tr. ř. budou 

splněny, může být takto provedený důkaz obhajobou napaden pro nedodržení čl. 6 odst. 

1 a 3 písm. d) Úmluvy.79 „Přečtená výpověď svědka, který nikdy nebyl vyslechnut 

kontradiktorně, nemůže být výlučným nebo rozhodujícím důkazem viny.“80 Je proto 

žádoucí, aby ve věcech, kde je již v přípravném řízení zřejmé, že v době konání 

hlavního líčení bude osobní výslech svědka ohrožen z důvodů uvedených v ust. § 211 

odst. 2 písm. a) tr. ř., aby vyšetřovatel umožnil účast obhájce u výslechu svědka 

v přípravném řízení jeho vyrozuměním o konání úkonu, i když o to obhájce sám 

nepožádal. Jde v podstatě o stejnou situaci, jakou upravuje ust. § 211 odst. 3 tr. ř.,     

kdy jednou z podmínek čtení protokolu o výpovědi svědka v případě rozporů je právě 

podmínka, že obhájce nebo obviněný měli možnost se čteného výslechu zúčastnit.81    

              Místo výslechu znalce lze číst jeho písemný posudek, popř. protokol o jeho 

výpovědi, jestliže znalec byl před podáním posudku řádně poučen, nejsou-li 

pochybnosti o správnosti a úplnosti posudku a jen tehdy, pokud s tím státní zástupce      

i obžalovaný souhlasí – § 211 odst. 5 tr. ř. Nejsou-li splněny všechny zákonem 

                                                             
77 srov. ÚS 558/02 ze dne 18.6.2003 
78 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1619 s.    
79 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2000 sp. zn. 3 Tz 106/2000 
80 tamtéž 
81 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2000 sp. zn. 3 Tz 106/2000 
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požadované podmínky, je nutné znalce vyslechnout a není-li to možné, musí být přibrán 

znalec nový.82 Trestní řád však není stran provádění důkazu přečtením znaleckého 

posudku v hlavním líčení zcela důsledný. Ust. § 211 odst. 5 tr. ř. se totiž týká jen 

znaleckého posudku znalce jednotlivce. Dle ust. § 110 tr. ř. může ve výjimečných, 

zvlášť obtížných případech, popř. za účelem zpracování revizního posudku, orgán činný 

v trestním řízení přibrat k podání znaleckého posudku ústav specializovaný                  

na znaleckou činnost. Posudek ústavu podává tzv. vědecká znalecká instituce zapsaná 

podle ust. § 21 odst. 2 ZnalZ ve 2. oddíle seznamu znaleckých ústavů. Písemný 

znalecký posudek ústavu je v hlavním líčení čten dle ust. § 213 odst. 1 tr. ř. jako listinný 

důkaz i bez souhlasu státního zástupce a obžalovaného. Pokud má znalecký posudek 

ústavu klíčový význam pro správné zjištění skutkového stavu nebo pokud jsou mezi 

ním a jiným znaleckým posudkem významné rozpory, je třeba v hlavním líčení 

vyslechnout osoby, které znalecký posudek ústavu vypracovaly a byly ve znaleckém 

posudku označeny k případnému výslechu, jak vyžaduje ust. § 110 odst. 2 tr. ř.83 

              Novela č. 459/2011 Sb. přinesla do trestního řádu zásadní změnu,               

když umožnila se souhlasem státního zástupce a obžalovaného číst v hlavním líčení       

i úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů – srov. § 158 odst. 3,5 

tr. ř., které do té doby nebylo možné jako důkaz v řízení před soudem použít                  

– srov. § 211 odst. 6 tr. ř.  Cílem této změny je především zefektivnění a zrychlení 

hlavního líčení. Nakolik se podaří tento záměr naplnit je odvislé především od taktiky 

obhajoby obžalovaného. Platí totiž, že ten musí být hlavnímu líčení osobně přítomen     

a k takovému postupu udělit svůj výslovný souhlas. Při nesplnění těchto podmínek 

nelze úřední záznam v řízení před soudem užít jako důkaz – srov. § 158 odst. 5, 6 tr. ř. 

Je otázkou, zda na zákonem vyžadovaném souhlasu obžalovaného se čtením úředního 

záznamu je nutno trvat v případech vymezených v ust. § 211 odst. 1 tr. ř. (obžalovaný, 

ač řádně předvolán, se bez omluvy k hlavnímu líčení nedostaví, bez vážného důvodu se 

z jednací síně vzdálí). Rozhodně by musel být obžalovaný na tuto okolnost v předvolání 

upozorněn. Já osobně bych takový postup v zájmu rychlosti řízení preferovala, nicméně 

připouštím, že striktní výklad zákonné úpravy pro závěr o zákonnosti takového postupu 

                                                             
82 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1630 s.    
83 srov. Fastner, J. Vrchní soud v Praze: K provedení důkazu znaleckým posudkem znalce jednotlivce a 
znaleckého ústavu. K použití zprošťujícího důvodu, Trestněprávní Revue 6/2012, str. 150 a násl.    
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nesvědčí. V ust. § 211 odst. 6 tr. ř. o čtení úředních záznamů  o vysvětlení osob totiž 

absentuje výslovný odkaz na ust. § 211 odst. 1 tr. ř., jako je tomu v ust. § 211 odst. 5   

tr. ř., který upravuje čtení protokolu o výpovědi znalce nebo jeho písemného posudku. 

Tuto absenci odkazu je možné překlenout užitím analogie, která je v trestním právu 

procesním, na rozdíl od trestního práva hmotného, obecně přípustná.84 

               

 

5. Odročení hlavního líčení  
 

              Odročení hlavního líčení je procesní úkon, kterým se dočasně přerušuje 

projednávání  

věci v hlavním líčení a meritorní (popřípadě jiné) rozhodnutí o podané obžalobě se 

odkládá na pozdější dobu, protože ani přes náležitou přípravu nelze dále v hlavním 

líčení pokračovat. Důvody, které mohou vést k odročení hlavního líčení lze rozlišit 

podle toho, kdy se objeví překážka, která brání konání hlavního líčení, resp. kdy byla 

taková překážka zjištěna. Tyto překážky se mohu týkat jak soudu, tak jednotlivých stran 

trestního řízení nebo projednávané věci.85 Pokud z okolností, jež se objevily ještě před 

počátkem hlavního líčení, je zřejmé, že hlavní líčení nebude možno provést v termínu, 

na který bylo stanoveno, předseda senátu termín hlavního líčení přeloží a vyrozumí       

o tom strany a jiné osoby, které byly k účasti na hlavním líčení přizvány. Takto,         

bez zahájení hlavního líčení, lze postupovat i tehdy, jestliže je překážka, pro kterou 

nelze hlavní líčení provést, zjištěna těsně před zahájením hlavního líčení a na nutnosti 

odročení hlavního líčení nemůže nic změnit ani stanovisko stran. Jedná se o případy, 

kdy se pro náhlé onemocnění nedostaví některý člen senátu nebo státní zástupce            

a náhradu se zajistit nepodaří.86 Soud musí odročit hlavní líčení po jeho zahájení, 

jestliže zjistí překážku před samotným meritorním jednáním. Může tomu tak být 

zejména za situací, kdy se nedostaví včas a řádně předvolaný obžalovaný a nejsou 

splněny předpoklady pro konání hlavního líčení v nepřítomnosti obžalovaného, kdy se 

nedostaví obhájce v případě nutné obhajoby, nebo nebyly dodrženy lhůty k přípravě    

                                                             
84 srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: Leges 2010, 65 s. 
85 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1670 s.    
86 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1670-1671 s.    
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na hlavní líčení a oprávněné osoby nesouhlasí s jejich zkrácením.87 Překážky, pro které 

nelze v probíhajícím hlavním líčení dále pokračovat, mohou spočívat např. v tom,        

že na předvolání k hlavnímu líčení se nedostaví svědci, státní zástupce a obžalovaný 

nesouhlasí s přečtením protokolu o výpovědi nepřítomného svědka a trvají na jeho 

osobním výslechu, nebo strany učiní návrhy na doplnění dokazování, které soud 

akceptuje, ale potřebné důkazy nelze bezodkladně opatřit. K odročení hlavního líčení 

dojde nutně i v případě potřeby přetlumočit obsah výpovědi nebo písemnosti                  

a tlumočník není k dispozici.88  

              Zvláštní obligatorní důvod odročení upravuje ust. § 225 odst. 2 tr. ř. věta druhá 

v souvislosti s upozorněním obžalovaného na možnost přísnějšího posouzení skutku 

oproti obžalobě. Na tuto možnost musí být obžalovaný nejpozději před vynesením 

rozsudku upozorněn, musí mu být poskytnuta znovu lhůta k přípravě obhajoby a hlavní 

líčení musí být za tímto účelem odročeno. K odročení hlavního líčení však nedojde, 

pokud se obžalovaný výslovným prohlášením svého práva na lhůtu k přípravě vzdá       

a souhlasí s pokračováním v hlavním líčení. 

              Odročení hlavního líčení je z hlediska plynulosti a rychlosti trestního řízení 

nežádoucím úkonem, a pokud již k němu musí dojít, mělo by se tak stát jen na nezbytně 

nutnou dobu.89 Proto hlavní líčení v zásadě nemá být odročeno na neurčito, ale jen       

na konkrétní termín – srov. § 219 odst. 1 tr. ř. Důvody, kterými lze odůvodnit odročení 

hlavního líčení na neurčito, jsou zejména nedostupnost obžalovaného a vydání příkazu 

k jeho zatčení, vyčkání rozhodnutí v jiné trestní věci za účelem uložení souhrnného 

trestu, vyžádání znaleckého posudku nebo potřeba právní pomoci z ciziny. Musí se tedy 

jednat o důvod, který v době odročení hlavního líčení nedovoluje stanovit časový úsek, 

který si provedení úkonu vyžádá.90 Odpadne-li překážka, pro kterou muselo být hlavní 

líčení odročeno na neurčito, musí předseda senátu postupovat obdobně jako po podání 

obžaloby, tj. bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách uvedených v ust. § 181 

odst. 3 tr. ř. po odpadnutí překážky, nařídit hlavní líčení nebo učinit jiný úkon směřující 

ke skončení trestní věci. Pokud předseda senátu z vážných důvodů nemůže ve stanovené 

lhůtě nutný úkon učinit, musí spis předložit předsedovi soudu, aby mu lhůtu prodloužil 

                                                             
87 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1670 s.    
88 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1671 s.    
89 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1671 s.    
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či přijal jiné opatření k zajištění plynulosti řízení. U soudu jsem se setkala s usnesením 

o odročení hlavního líčení na neurčito s odůvodněním, že obžalovaný je ve vazbě v jiné 

trestní věci a soud musí požádat o jeho eskortu věznici a o souhlas s ní od příslušného 

soudu. Takový důvod se mi jeví jako nedostatečný. O eskortu musí být požádáno         

na přesný termín, stejně tak o souhlas soudu s eskortou, což v praxi nepůsobí žádné 

obtíže. Navíc odročení na konkrétní termín je i praktické vzhledem k tomu, že přítomné 

osoby (obhájce, státní zástupce, poškozený, svědci) nový termín odsouhlasí a odpadne 

nutnost jejich opětovného předvolání a vyrozumění. 

              Předseda senátu musí před odročením hlavního líčení zjistit, zda strany 

nenavrhují další důkazy – srov. § 219 odst. 2 tr. ř. Po zvážení důkazních návrhů stran, 

ať již v poradě senátu bez či s přerušením hlavního líčení, vyhlásí usnesení o zamítnutí 

návrhu na provedení důkazu z důvodu nadbytečnosti nebo o odročení hlavního líčení   

za účelem provedení navrženého důkazu. 

              Rozhodnutí o odročení hlavního líčení činí senát (samosoudce) a má formu 

usnesení – srov. § 119 odst. 1 tr. ř., proti němuž není stížnost přípustná – srov. § 141 

odst. 2 tr. ř. Protože jde o usnesení, jímž se upravuje průběh řízení, není třeba ho 

vyhotovovat – srov. § 136 odst. 1 tr. ř., ale zaznamenává se v plném znění do protokolu 

o hlavním líčení. V usnesení se zpravidla uvede důvod odročení, termín příštího líčení, 

vyjádření přítomných stran, zda termín odročení vzaly na vědomí a nežádají písemného 

vyrozumění či zda na písemném vyrozumění o odročeném hlavním líčení trvají.91 Nelze 

vyloučit ani případ, že soud příslušné obsílky stranám doručí ještě v jednací síni          

po odročení. 

              Při stanovení nového termínu již soud není vázán lhůtami k přípravě hlavního 

líčení – srov. § 198 odst. 1 tr. ř., s výjimkou případů, kdy to se zřetelem k právu 

obviněného na obhajobu odůvodní změna procesní situace, k níž došlo po odročení 

hlavního líčení nebo v jeho důsledku (upozornění podle § 190 odst. 2 tr. ř., resp. § 225 

odst. 2 tr. ř.).  

              „Jestliže je však hlavní líčení, k němuž se obžalovaný nedostavil, odročeno    

za situace, kdy nebyla dodržena lhůta pěti pracovních dnů k přípravě obžalovaného 

k tomuto hlavnímu líčení, musí být tato lhůta dodržena při předvolání obžalovaného 
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k odročenému hlavnímu líčení; lhůty k přípravě, které měl obžalovaný k hlavnímu 

líčení a k odročenému hlavnímu líčení, nelze sčítat.“92 

              Dále se soudní praxe zabývá otázkou nutnosti předvolání osob k odročenému 

hlavnímu líčení. Obžalovaný musí být soudem předvolán ke každému, tedy                    

i odročenému hlavnímu líčení, pokud není přítomen při odročení hlavního líčení,        

při kterém je stanoven den, kdy bude další hlavní líčení konáno. „Pokud se obžalovaný 

k hlavnímu líčení nedostaví, nelze z toho dovozovat, že se již nehodlá účastnit ani 

hlavního líčení po jeho případném odročení. Ostatně je nepochybně právem 

obžalovaného kdykoliv své stanovisko k účasti v hlavním líčení změnit. Toto právo 

však může uplatnit jen tehdy, je-li o hlavním líčení informován.“93 Nebyl-li obžalovaný 

řádně předvolán a odročené hlavní líčení je konáno v nepřítomnosti obžalovaného, 

jedná se o podstatnou vadu řízení ve smyslu ust. § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. Zcela 

totožná vada nastane i v případě odročení hlavního líčení pouze za účelem vyhlášení 

rozhodnutí, ačkoliv obsahová náplň takového hlavního líčení je diametrálně odlišná    

od hlavního líčení, v němž se koná dokazování. „Nicméně i v takovém případě je třeba 

zachovat právo obžalovaného na účast v hlavním líčení. V opačném případě dochází   

ke zkrácení práv obžalovaného, kterému je tím brána možnost bezprostředně se 

dozvědět výsledek trestního řízení proti němu vedenému a okamžitě sdělit své 

stanovisko k opravnému prostředku.“94  

              Na počátku odročeného hlavního líčení předseda senátu sdělí podstatný obsah 

dosavadního jednání a poté se v hlavním líčení pokračuje tak, jako by k jeho odročení 

vůbec nedošlo. Při rozhodování ve věci pak může soud navázat na výsledky té části 

hlavního líčení, která proběhla před odročením, a vycházet z důkazů tam 

provedených.95 

              Druhá varianta nastane, když po odročení hlavního líčení, je třeba hlavní líčení 

provést celé znovu od počátku – srov. § 219 odst. 3 tr. ř.  K tomuto postupu dojde   

např. pro podstatnou vadu řízení, kterou se rozumí některá z vad uvedených v ust. § 258 

odst. 1 písm. a) tr. ř. Kromě takové vady může jít též o jiný důležitý důvod, pro který 

bude nezbytné provést hlavní líčení znovu. Ten by měl být svou závažností srovnatelný 

                                                             
92 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.1.2006, sp. zn. 10 To 7/2006, R 42/2007 
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95 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 1673 s.    
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s podstatnou vadou řízení96 (např. v důsledku technické chyby není pořízen zvukový 

záznam hlavního líčení, což bylo zjištěno až ex post, obsah hlavního líčení nebyl 

protokolován a neexistuje ani protokol). K nutnosti provedení hlavního líčení znovu 

může dojít také při změně ve složení senátu nebo uplynula-li od odročení delší doba      

– srov. § 219 odst. 3 tr. ř. V těchto případech si soud musí vyžádat stanovisko státního 

zástupce a obhajoby, zda souhlasí s přečtením podstatného obsahu protokolu                 

o dřívějším hlavním líčení, včetně v něm provedených důkazů. Případný souhlas 

obžalovaného musí být výslovný, tj. učiněný ústně do protokolu o hlavním líčení          

či nezpochybnitelným písemným prohlášením. Není-li takový souhlas dán, musí být 

hlavní líčení provedeno znovu. 

              Od odročení hlavního líčení nutno odlišit přerušení hlavního líčení, které má 

jen krátkodobý charakter, např. za účelem přestávky v jednání, vyčkání příchodu 

svědka, který byl předvolán na pozdější hodinu, porady senátu. Také je-li hlavní líčení 

nařízeno na více dnů, postup podle ust. § 219 odst. 1 tr. ř. se neuplatní, ale soud           

po skončení jednání hlavní líčení přeruší do následujícího nařízeného dne.97 

              

            

6. Závěr hlavního líčení 
 

              Závěrečné řeči jsou závěrečná vystoupení stran a jejich zástupců přednášená 

s cílem ovlivnit soud v jeho úvahách před meritorním rozhodnutím a naposledy 

v průběhu hlavního líčení shrnout a prezentovat vlastní stanovisko k věci. Zákon 

nestanoví obsahové zaměření závěrečných řečí. Pouze říká, že nesmí zřejmě vybočovat 

z rámce projednávané věci – srov. § 216 odst. odst. 4 tr. ř. V takovém případě předseda 

senátu řečníka upozorní, aby hovořil k projednávané trestní věci. Pokud řečník výzvu 

nerespektuje, může předseda senátu, výlučně v tomto případě, závěrečnou řeč přerušit. 

Pokud by se řečník cítil tímto opatřením předsedy senátu zkrácen na svých právech, 

může ve smyslu ust. § 203 odst. 3 tr. ř. žádat, aby rozhodl senát. Obsahem závěrečných 

řečí by měl být rozbor důkazní, skutkové a právní stránky předmětu řízení, dále pak 

okolností týkajících se případného ukládání trestu, rozhodování o náhradě škody      
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nebo o ochranném opatření. Do obsahu závěrečné řeči se přirozeně promítne i procesní 

postavení stran. Závěrečné řeči probíhají po skončeném dokazování, proto jejich obsah 

nelze použít k důkazu.98 Mohou ovlivnit soud při hodnocení výsledků dokazování nebo 

vést k doplnění dokazování, jak předjímá ust.  § 218 tr. ř. 

              Jako prvního vyzve předseda senátu k přednesení závěrečné řeči státního 

zástupce – srov. § 216 odst. 2 tr. ř. Státní zástupce by měl ve své závěrečné řeči shrnout 

výsledky dokazování, uvést, které skutečnosti považuje za prokázané a na základě 

kterých důkazů,  zhodnotit stupeň společenské škodlivosti stíhaného trestného činu, 

osobu pachatele a jeho pohnutky. Závěrem své řeči by měl vyjádřit svůj konečný 

konkrétní návrh na rozhodnutí o vině, trestu a náhradě škody.99 Jen zcela ojediněle 

státní zástupce svůj konečný návrh neformuluje a ponechá rozhodnutí na úvaze soudu. 

Po státním zástupci přednese závěrečnou řeč poškozený a zúčastněná osoba. Má-li 

poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, promluví za ně zmocněnec – srov. § 216 

odst. 2 tr. ř., avšak i zastoupená osoba je oprávněna sama se vyjádřit. Jako poslední 

závěrečnou řeč přednese obhájce obžalovaného, popřípadě obžalovaný sám, čímž 

dostává šanci reagovat na všechny argumenty svých předřečníků – srov. § 216 odst. 2  

tr. ř. Obžalovaný nemusí svého práva využít, proto často jen odkáže na závěrečnou řeč 

svého obhájce. 

               V případě, kdy více osob vystupuje ve stejném procesním postavení, určí 

předseda senátu pořadí jednotlivých oprávněných osob, k přednesu závěrečné řeči. 

Vodítkem u obžalovaných je jejich pořadí uvedené v obžalobě. Pokud  státní zástupce 

doplní svou závěrečnou řeč po přednesu obhajoby, musí předseda senátu obhájci           

a obžalovanému opětovně udělit slovo k závěrečné řeči – srov. § 216 odst. 3 tr. ř. 

V praxi strany soudu často předkládají závěrečnou řeč i v písemném vyhotovení, které 

se zakládá  do spisu a v ústním projevu pouze vyzdvihnou stěžejní argumenty. 

              Po skončení závěrečných řečí a před odchodem k závěrečné poradě udělí 

předseda senátu obžalovanému poslední slovo – srov. § 217 tr. ř. Během tohoto projevu 

nesmí být obžalovanému kladeny žádné otázky, ani soudem ani nikým jiným. Z toho 

vyplývá, že obžalovaný má právo jednak závěrečné řeči, jednak posledního slova. 

Předseda senátu musí obžalovanému udělit opakovaně slovo, aniž by došlo ke slučování 

těchto dvou úkonů. Význam posledního slova by neměl být u hlavního líčení 
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podceňován. Jedná se o poslední úkon předcházející odchodu senátu k závěrečné 

poradě. Protože zákon neupravuje obsah posledního slova, může se obžalovaný vyjádřit 

ke všemu, čemu sám z hlediska své obhajoby přikládá největší význam. Je samozřejmé, 

že některé skutečnosti lépe a upřímněji vyzní z úst samotného obžalovaného oproti 

vyjádření jeho obhájce. Jedná se o projevy lítosti, odhodlání žít řádným životem, 

vysvětlení motivu trestné činnosti a pocitů z probíhajícího trestního řízení. V praxi často 

dochází ke slučování obou projevů obžalovaného, tj. jeho závěrečné řeči  a posledního 

slova, k čemuž zřejmě vede i absence nadpisu nad ustanovením § 217 tr. ř., které může 

budit dojem, že poslední slovo obžalovaného je součástí závěrečných řečí.100 Pokud 

předseda senátu oba úkony striktně neoddělí, může obhajoba namítnout upření práva    

na poslední slovo. Toto pochybení však nemusí znamenat zkrácení práva obhajoby        

a podstatnou procesní vadu ve smyslu ust. § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. Pokud 

obžalovanému je uděleno slovo k závěrečné řeči, kterou přednese bez omezení, během 

projevu mu nejsou kladeny žádné otázky a slovní projev zazní až na závěr těsně před 

odchodem senátu k závěrečné poradě, lze dovodit, že poslední projev obžalovaného 

splňuje i požadavky posledního slova. Jeho hlavním smyslem je možnost obžalovaného 

ovlivnit konečnou úvahu soudu ve svůj prospěch a z tohoto hlediska je zákonné právo 

na obhajobu dodrženo. V každém případě by však zákonem stanovený postup měl být 

v hlavním líčení respektován. 

 Po závěrečných úkonech předseda senátu hlavní líčení přeruší za účelem porady 

senátu. Zpravidla je hlavní líčení přerušeno na dobu v řádu minut či hodin téhož dne,  

ve výjimečně obtížných případech se hlavní líčení může odročit na dobu nejdéle tří dnů 

– srov.   § 128 odst. 3 tr. ř. Tato lhůta je pořádková a její nedodržení, k němuž by mělo 

docházet zcela výjimečně, nemá povahu podstatné vady řízení ve smyslu ust. § 258 

odst. 1 písm. a) tr. ř. Poradě a hlasování nesmí být kromě členů senátu a zapisovatele 

nikdo další přítomen – srov. §§ 126 a 127 tr. ř. O obsahu porady je nutno zachovat 

mlčenlivost a při hlasování je třeba dodržet postup určený v ust. § 127 odst. 2 až 4 tr. ř.  

 Po poradě senátu se pokračuje v hlavním líčení vyhlášením rozhodnutí. 

Rozsudek soud vyhlašuje vždy veřejně, vestoje všech přítomných osob v jednací síni, 

úvodním prohlášením „Rozsudek jménem republiky“; naproti tomu usnesení se 

vyhlašuje vsedě. Vyhlášení rozhodnutí musí být vždy v naprosté shodě s jeho obsahem, 

                                                             
100 srov. Vantuch, P. Bulletin advokacie. č. 2/1994, str. 31 a násl.  
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jak byl odhlasován. Musí obsahovat celou výrokovou část, rozhodnutí musí být 

předsedou senátu v podstatné části náležitě odůvodněno a strany musí být poučeny        

o právu opravného prostředku. Poté předseda senátu vyzve strany, aby se ohledně 

tohoto práva vyjádřily; tj. mají možnost podat opravný prostředek ihned do protokolu, 

práva opravného prostředku se vzdát, event. i za osoby oprávněné, případně se 

nevyjádřit a ponechat si zákonnou lhůtu k vyjádření. Následně předseda senátu prohlásí 

hlavní líčení za skončené. 

 

 

7. Protokolace 

 
 O každém úkonu trestního řízení se musí sepsat protokol, o jehož obecných 

náležitostech, včetně možných příloh v podobě nosičů obrazových a zvukových 

záznamů, pojednává ust. §§ 55-58 tr. ř. Zvláštnosti protokolace samotného hlavního 

líčení jsou upraveny v ust. § 55b tr. ř. O průběhu hlavního líčení (s málo četnými 

výjimkami) se pořizuje zvukový záznam, podle něhož v průběhu nebo po skončení 

hlavního líčení protokolující úředník (nejčastěji) nebo vyšší soudní úředník pořídí 

protokol. V praxi to znamená, že protokol se v hlavním líčení nediktuje, což oproti 

dřívější době významnou měrou přispělo nejen ke zrychlení průběhu hlavního líčení,  

ale též k jeho důstojnosti a kontrole. Výrazně se též usnadnila role předsedy senátu, 

který již nemusí svoji pozornost tříštit mezi řízení hlavního líčení a diktování protokolu 

v jednací síni. Zákon připouští, že z důležitých důvodů předseda senátu může 

rozhodnout o tom, že z průběhu hlavního líčení nebude pořizován zvukový záznam. 

Tato výjimka z pravidla je velice praktická zejména pro případy poruchy záznamového 

zařízení nebo výpadku elektrického proudu. V žádném případě však nesmí být účelově 

zneužívána k tomu, aby nebyl zachycen objektivní průběh hlavního líčení, není-li 

z nějakého důvodu veden striktně v regulích zákona. Zvukový záznam se uchovává     

na technickém nosiči a zůstává součástí spisu či je uložen odděleně a ve spise se učiní 

záznam o místu jeho uložení. Výmaz zvukového záznamu nelze provést před skartací 

spisu. Provádí-li se hlavní líčení (nebo jeho část) mimo budovu soudu a zvukový 

záznam nelze pořídit, předseda senátu protokol diktuje zapisovateli. 
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 Obsah protokolu o hlavním líčení musí obsahovat obecné náležitosti, tj. název 

soudu, místo, čas a označení projednávané věci, totožnost všech přítomných osob, 

včetně údajů o zachování lhůt k přípravě. Dále zachycuje vlastní průběh hlavního líčení, 

včetně návrhů stran, uplatnění námitek a svědečného, události v jednací síni, hodinu 

ukončení hlavního líčení. Protokol podepisuje předseda senátu a protokolující úředník. 

Nemůže-li předseda senátu pro překážku delšího trvání podepsat protokol o hlavním 

líčení, podepíše jej jiný člen senátu. Nastane-li tato okolnost u samosoudce, poznamená 

se v protokolu důvod, proč jeho podpis odpadl. Vylíčení samotného průběhu hlavního 

líčení musí být věrné, výstižné a stručné. V zásadě platí, že výpovědi osob, které již 

byly vyslechnuty v přípravném trestním řízení, se do protokolu o hlavním líčení zapisují 

jen tehdy, pokud obsahují odchylky nebo dodatky k dřívějším výpovědím. Pokud se 

výpověď shoduje, stačí do protokolu uvést, že svědek vypovídá shodně jako                 

na příslušném listu spisového materiálu. Státní zástupce i obhajoba však mají právo 

žádat, aby výpověď učiněná u hlavního líčení byla zaprotokolována doslovně; o takové 

žádosti rozhodne předseda senátu. Lze však uvést, že pro protokolujícího úředníka je 

obtížné posoudit nutný rozsah protokolace výpovědí vyslýchaných osob, neboť to 

vyžaduje nejen znalost spisu, ale též zdatnost logicky a správně formulovat                  

do protokolu případné změny a doplnění výpovědi. Proto obvykle je do protokolu         

o hlavním líčení zachycen celý podstatný obsah výpovědi učiněné u hlavního líčení.   

              Za správnost a úplnost protokolu o hlavním líčení odpovídá protokolující 

úředník. V konečném stádiu však za celé hlavní líčení, tj. včetně jeho protokolace, nese 

odpovědnost předseda senátu, a proto má i pravomoc jisté korekce v obsahu protokolu 

činit. Ne zřídka se stává, že proti obsahu protokolu strany vznesou námitky, případně 

protokol obsahuje nedostatky, pro které musí být opraven či doplněn. O opravě, 

doplnění a námitkách rozhoduje usnesením soud, který protokol vyhotovil. Proti 

případné stížnosti pak rozhoduje soud druhého stupně, při čemž vychází především     

ze zvukového záznamu. I po podpisu protokolu může předseda senátu nařídit nebo sám 

provést opravu zjevných písařských chyb nebo nesprávností. Původní zápis však musí 

zůstat čitelný a opravu předseda senátu podepíše. K protokolu o hlavním líčení se 

připojí zalepená obálka s protokolem o hlasování. Protokol o hlavním líčení není třeba 

písemně vyhotovovat, jestliže obžalovaný i státní zástupce prohlásí, že se vzdávají 

opravného prostředku proti konečnému rozhodnutí a na písemném vyhotovení 
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protokolu o hlavním líčení netrvají anebo žádná z oprávněných osob nepodá opravný 

prostředek a rozhodnutí nabude právní moci. V takovém případě protokolující úředník 

vyhotoví pouze stručný záznam o průběhu hlavního líčení s těmito údaji: místo a doba 

trvání hlavního líčení, přítomné osoby, výrok rozhodnutí a vyjádření oprávněných osob 

o využití opravných prostředků. Jde o velmi úsporné opatření, avšak v praxi málo 

využívané, neboť zpravidla k jeho aplikaci nenastanou zákonné předpoklady.    

              Je-li vyslýchán svědek, jehož totožnost i podoba jsou v řízení utajeny, jeho 

skutečná data se do protokolu o hlavním líčení nezapisují, ale jsou vedena odděleně    

od trestního spisu ve zvláštním spisu, ke kterému mají přístup jen orgány činné 

v trestním řízení působící v dané trestní věci. S tímto spisem se nakládá v souladu 

s předpisy o manipulaci s utajenými spisy. Naproti tomu v protokole o hlavním líčení je 

svědek uveden pod smyšleným jménem a s poznámkou, že jde o výslech utajeného 

svědka.101   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář II. díl. 5. vydání. Praha : C.H.Beck 2005. 370-371 s.    
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ZÁVĚR 
 

1. Pohled do statistiky 
 

              Statistická data o trestním procesu všech soudů v České republice shromažďuje         

a tvoří Ministerstvo spravedlnosti České republiky, přičemž tato jsou veřejně dostupná 

na portálu Justice.cz. Podle vlastní úvahy jsem provedla namátkový výběr dat s vazbou 

na hlavní líčení s cílem vytvořit alespoň dílčí obraz soudního procesu v číslech a na jeho 

základě učinit možné zobecňující závěry. 

 

 

Výkaz o pohybu trestní agendy u vybraných krajských soudů (počet věcí) 

 

Městský soud v Praze 
 2008 2009 2010 2011 

Nevyřízeno koncem minulého období 184 197 172 150 
Obživlo 64 68 57 63 

Celkový nový nápad  236 243 222 208 
Vyřízeno celkem 287 335 298 297 

v tom : Rozsudkem uznáním viny 172 199 184 195 
Vrácením věci státnímu 
zástupci  25 30 19 11 

Zpětvzetím obžaloby 3 4 2 4 
Zastavením trestního stíhání 23 22 19 17 
Rozsudkem – zproštěním 
obžaloby 25 35 34 25 

z toho : Zjednodušený písemný 
rozsudek  0 0 0 

v tom : Do 1 roku 257 280 243 266 
Do 5 roků 29 53 51 30 
Nad 5 let 1 2 4 1 

Nevyřízeno celkem 197 30 153 123 
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Krajský soud České Budějovice 

 2008 2009 2010 2011 
Nevyřízeno koncem minulého období 37 50 63 65 

Obživlo 7 8 5 12 
Celkový nový nápad  61 64 53 66 

Vyřízeno celkem 55 60 57 94 
v tom : Rozsudkem uznáním viny 43 46 36 59 

Vrácením věci státnímu 
zástupci  0 0 0 1 

Zpětvzetím obžaloby 0 0 0 0 
Zastavením trestního stíhání 2 1 1 1 
Rozsudkem – zproštěním 
obžaloby 6 4 2 3 

z toho : Zjednodušený písemný 
rozsudek  0 0 0 

v tom : Do 1 roku 46 42 48 72 
Do 5 roků 9 17 8 22 
Nad 5 let 0 1 1 0 

Nevyřízeno celkem 50 49 54 49 
 
 
 
 
 
 

Krajský soud Ústí nad Labem 
 2008 2009 2010 2011 

Nevyřízeno koncem minulého období 133 108 138 122 
Obživlo 13 26 26 24 

Celkový nový nápad  102 137 125 121 
Vyřízeno celkem 140 133 168 165 

v tom : Rozsudkem uznáním viny 97 90 90 97 
Vrácením věci státnímu 
zástupci  1 2 3 0 

Zpětvzetím obžaloby 2 6 6 3 
Zastavením trestního stíhání 7 5 3 3 
Rozsudkem – zproštěním 
obžaloby 12 13 13 7 

z toho : Zjednodušený písemný 
rozsudek  0 0 0 

v tom : Do 1 roku 99 99 133 133 
Do 5 roků 37 30 33 30 
Nad 5 roků 4 4 2 2 

Nevyřízeno celkem 108 103 131 102 
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Krajský soud Brno 

 2008 2009 2010 2011 
Nevyřízeno koncem minulého období 118 88 83 87 

Obživlo 46 45 62 67 
Celkový nový nápad  122 134 155 140 

Vyřízeno celkem 200 185 212 228 
v tom : Rozsudkem uznáním viny 136 133 114 136 

Vrácením věci státnímu 
zástupci  5 1 10 7 

Zpětvzetím obžaloby 0 0 8 10 
Zastavením trestního stíhání 11 11 6 10 
Rozsudkem – zproštěním 
obžaloby 30 23 19 14 

z toho : Zjednodušený písemný 
rozsudek  0 0 0 

v tom : Do 1 roku 160 165 196 212 
Do 5 roků 36 16 16 16 
Nad 5 roků 4 4 0 0 

Nevyřízeno celkem 86 83 76 66 
 

 

Z uvedených výkazů čtyř vybraných krajských soudů lze učinit následující shrnutí: 

a) celkový nápad věcí za sledované období let 2008 - 2011 se udržuje 

zhruba ve stejných číslech, platí trvale, že největší nápad má MS Praha, 

nejnižší KS České Budějovice, 

b) zřetelně se dařilo, zejména v roce 2011, snižovat počet nevyřízených 

věcí,  

c) trvale absolutně největší počet věcí končí rozsudkem, a to cca v  95% 

odsuzujícím, oproti 5 % zprošťujících rozsudků, vyjma MS Prahy, kde 

podíl zprošťujících rozsudků dosahuje cca 10 %, 

d) rozhodnutí o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, o zastavení 

trestního stíhání a zpětvzetí obžaloby se aplikují velmi sporadicky, 

e) zjednodušený písemný rozsudek nebyl u vybraných krajských soudů 

použit ani v jednom případě, 

f) cca 80 – 90 % věcí vyřídily vybrané soudy ve lhůtě do jednoho roku, 

zbytek věcí ve lhůtě do pěti let a věci starší pěti let byly vyřízeny v počtu 

0 – 4.  
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Přehled o průměrných délkách řízení v celé ČR ode dne nápadu do dne 1. hlavního 

líčení podle paragrafů ve dnech 

 

 2008 2009 2010 2011 
Paragrafy dle zákona č.     140/1961 Sb. 40/2009 Sb. 

§ 219 § 140 68 72 43 43 
§ 221 § 146 131 129 48 67 
§ 234 § 173 124 127 53 49 
§ 235 § 175 153 151 44 66 
§ 247 § 205 131 134 56 65 
§ 248 § 206 177 179 99 104 
§ 250 § 209 232 214 176 107 
§ 255 § 220 358 293 147 197 
§ 148 § 240 363 254 237 260 

 

 

Z uvedeného přehledu lze učinit následující shrnutí: 

a) délka řízení ode dne nápadu věci k soudu do dne 1. hlavního líčení se   

ve sledovaném období prokazatelně snižuje,  

b) majetková a hospodářská trestná činnost, oproti násilné, vykazuje 

zřetelně delší dobu přípravy na hlavní líčení a pozdější stanovení termínu 

hlavního líčení, 

c) dodržení lhůt k nařízení hlavního líčení ve smyslu ust. § 181 odst. 3 tr. ř. 

nelze z uvedeného přehledu přesně vysledovat, lze pouze učinit 

pravděpodobnostní závěr, že ve většině případů se daří lhůtu dodržovat; 

např. u trestného činu vraždy je průměrná délka sledovaného úseku 

řízení dokonce kratší, než zákonná lhůta k nařízení hlavního líčení. 
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2. Vlastní úvaha 
 

              Svou diplomovou prací jsem se pokusila podat ucelený obraz hlavního líčení 

jako těžiště celého soudního procesu. Do své práce jsem zanesla i své osobní poznatky 

z jednacích síní a musím konstatovat, že přestože je hlavní líčení svázáno velmi 

striktními zákonnými regulemi, jeho konkrétní podoba v jednací síni je velmi 

rozmanitá. Je to dáno tím, že hlavní líčení je odvislé od řady faktorů, které se výrazně 

různí; podle rozsahu a povahy trestní věci, možné přítomnosti cizího prvku, způsobu 

obhajovací taktiky, profesní zdatnosti a osobnostní kvality soudce, státního zástupce, 

obhájce.  

              Nelze zpochybnit, že požadavky na rychlost a účelnost řízení na straně jedné    

a na dodržování všech procesních regulí na straně druhé jsou naprosto legitimní. 

Domnívám se však, že v některých ohledech jdou oba požadavky chybně proti sobě      

a nejsou vyváženě promítnuty do trestního procesu. Neúměrná délka trestního řízení, 

včetně stádia hlavního líčení, je téměř vždy hodnocena výlučně ve prospěch 

obžalovaného, který ale mnohdy trestní řízení záměrně a zdaleka ne jen zanedbatelným 

způsobem prodlužuje. Nachází vyjádření ve výroku o druhu a výměře trestu (§ 39 odst. 

3 tr. z.), odsouzený může dosáhnout korekce rozhodnutí, popř. zadostiučinění                

v penězích s odvoláním na porušení pravidel spravedlivého procesu, omezení 

zákonných vazebních lhůt atd. Naposledy byl tento argument akcentován v amnestii 

prezidenta republiky ze dne 1.1.2013, v jejím článku druhém, o zastavení trestního 

stíhání. Obhajoba však má velmi široké možnosti, jak působit prodlevy v trestním řízení          

a nezřídka jich také využívá. Naproti tomu trestní řád nabízí soudcům jen velmi 

omezené možnosti, jak tomu účinně zabránit.       

  Domnívám se, že legislativní změny řešící naznačený problém by jistě 

byly přínosem. Mohlo by se jednat např. o znovuzavedení peněžitých pokut                

pro obhájce, neboť předání obhájce ke kárnému postihu se jeví jako zdlouhavé               

a bez očekávaného efektu, takže je i málo využívané. V zájmu zachování rovnosti stran 

by stejná pravidla musela platit i pro státního zástupce, nicméně na straně obžaloby 

k obstrukčnímu jednání nedochází. Obžalovaný má po právu možnost vzít si na plnou 

moc více než jednoho obhájce, nicméně by bylo žádoucí, aby neměl možnost trvat na 

účasti všech u hlavního líčení, nýbrž ze zákona by měla být povinná účast pouze 
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jednoho z nich. Ve stadiu dokazování činí značné průtahy situace, kdy strany 

předkládají své znalecké posudky. Osobně je mně málo srozumitelné, jak mohou dva 

znalci při respektování stejných principů nezaujatosti a odbornosti zpracovat znalecké 

nálezy s opačnými závěry, samozřejmě každý ve prospěch zadavatele posudku. To vede 

k nutnosti konfrontace znalců, vyžádání revizního posudku, event. posudku ústavu. 

Jsem proto přesvědčena, že by nadále měla být zvyšována náročnost na kvalitu              

a odbornost znaleckých posudků a citlivě regulována možnost jejich opatřování           

až ve stádiu hlavního líčení. 

              Náročnější ve všech ohledech je konání hlavního líčení s velkým počtem 

obžalovaných. Ulehčení procesní situace nelze hledat v institutech vyloučení                

ze společného řízení a postoupení věci jinému soudu, byť by k tomu byly zákonné 

důvody. Ve fázi dokazování pak může nastat komplikace, kdy se osoba původně 

v postavení spoluobžalovaného dostane do pozice svědka.      

 V kapitole druhé jsem vyjádřila svůj rezervovaný postoj k povolování 

obrazových a zvukových přenosů a záznamů z jednací síně. Doporučila bych tedy zvážit 

zpřísnění povolovacího režimu, popř. úplný zákaz živých přenosů celého průběhu 

hlavního líčení. 

Nadále jistě zůstane aktuální otázka vztahu přípravného řízení a hlavního líčení, 

kdy těžiště dokazování je stále posouváno do hlavního líčení na úkor řízení přípravného. 

Tento trend musí však být současně doprovázen silným tlakem na zkrácení přípravného 

řízení a na dokonalé zafixování těch důkazů, u nichž hrozí úplná ztráta či zeslabení 

důkazní síly.                 

   V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva bude patrně dále 

kladen důraz na kontradiktornost procesu a právní úprava se bude snažit podněcovat 

aktivitu stran v řízení před soudem. Jak jsem navrhovala v kapitole třetí, lze zvážit, zda 

neumožnit provádět důkazy také osobě poškozeného nebo jeho zástupci.               

              Lze očekávat, že i v budoucnu bude zákonodárce dávat prostor tzv. odklonům, 

kdy trestní stíhání nedojde do jeho vrcholné fáze, tedy do hlavního líčení, ale věc je 

vyřízena jiným způsobem. Jako příklad uvádím řízení o schválení dohody o vině           

a trestu, které přinesla novela trestního řádu č. 193/2012 Sb. 

              Obecně soudím, že hlavní líčení u trestních soudů probíhá rychle, plynule        

a důstojně, což jsem vysledovala ze statistických dat, ale především ze své osobní 
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zkušenosti, podle které se soudy zřetelně snaží směřovat hlavní líčení k vyhlášení 

rozhodnutí. 
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Seznam zkratek 
 
 
JŘS Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 

KancŘ Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1/2002, kterou se vydává vnitřní 

a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy 

Listina Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České 

národní rady dne 16.12. 1992 jako součástí ústavního pořádku České 

republiky pod č. 2/1993 Sb. 

SSZ zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

TOPOZ zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob            

a řízení proti nim 

tr. ř. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění 

pozdějších předpisů 

tr. z. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení 

Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.) 

ZnalZ zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

ZSM zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy                          

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon                     

o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 

  

Judikatura  

R judikát uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

ÚS judikát uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR 
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Abstract 

 

              I have chosen the topic „Criminal Trial“, because I am interested in criminal 

law and during my studies I completed an internship at court, which gave me the 

opportunity to experience criminal trial in practice. 

              The aim of my thesis is to provide a comprehensive view of criminal trial as 

the most important part of criminal proceedings with its actual issues. 

              The thesis begins with an introduction and ends on a conclusion. Between that, 

the thesis is divided into three main chapters.  

              The first chapter is called the general characteristics of criminal trial and deals 

with the Czech legislation governing criminal trial, purpose and meaning of criminal 

trial and describes the basic principles of criminal proceedings, especially those most 

used in criminal trial.  

              The second chapter focuses on the preparation of criminal trial, which is very 

important. Only a precise preparation can lead to a fluent criminal trial without any 

adjournment, as law requests. This chapter also discusses presence of the public and 

media at the court. The chapter tries to answer the question whether it is appropriate if 

the presiding judge permits making video and audio broadcast from the hearing. 

             The third chapter analyses the course of the criminal trial, especially its 

beginning, rights and obligations of parties in the framework of management of trial, 

law of evidence, adjournment of trial and closing part of the trial. As far as the law of 

evidence is concerned, the thesis concentrates on cooperation of parties and the 

exceptional cases, when the court does not have to question a witness in person and 

only reads a protocol of his or her testimony.    

              The conclusion consists of two parts: first, a view into statistics kept by 

Ministry of Justice and second, my own general consideration of selected actual 

problems. I propose solutions to these problems and try to indicate further development 

of general binding legal provisions.  
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