
Resumé 

 

Trestní příkaz je zjednodušenou formou odsuzujícího rozhodnutí v trestních věcech 

a představuje zkrácené písemné řízení. Samosoudce jej může vydat bez projednání věci 

v hlavním líčení, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Trestní 

příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Je upraven především v ustanoveních § 314e až 

§ 314g tr. řádu. 

Institut trestního příkazu je v aplikační praxi hojně užíván pro svou rychlost 

a hospodárnost. V roce 2012 rozhodli samosoudci v celé České republice trestním příkazem 

o 56,64 % obviněných v řízení před okresními (obvodními) soudy. 

Cílem této práce je provést podrobný rozbor institutu trestního příkazu. Práce je 

členěna do devíti kapitol. První z nich popisuje vývoj právní úpravy trestního příkazu od roku 

1918. Druhá kapitola se věnuje vztahu trestního příkazu k základním zásadám trestního řízení. 

Třetí kapitola vymezuje trestní příkaz jako formu rozhodnutí v trestních věcech, popisuje 

procesní postup samosoudce, podmínky pro vydání trestního příkazu, tresty, které lze trestním 

příkazem uložit a postavení poškozeného. Čtvrtá kapitola rozebírá trestní příkaz jako zvláštní 

způsob řízení (tzv. odklon). Pátá kapitola se věnuje odporu proti trestnímu příkazu jako 

specifickému řádnému opravnému prostředku a zamýšlí se nad zvláštnostmi hlavního líčení 

po podaném odporu. Šestá kapitola se zaměřuje na mimořádné opravné prostředky, kterými 

lze trestní příkaz napadnout, tedy stížností pro porušení zákona a návrhem na povolení 

obnovy řízení. Sedmá kapitola se zabývá institutem trestního příkazu v zahraničí a rozebírá 

francouzskou a lucemburskou právní úpravu. Osmá kapitola nahlíží na trestní příkaz 

z pohledu aplikační praxe s využitím statistických údajů. Poslední devátá kapitola se zabývá 

institutem trestního příkazu do budoucna a zamýšlí se nad možnými změnami platné právní 

úpravy. 

Hlavním nedostatkem současné právní úpravy je postavení poškozeného při vyřízení 

věci trestním příkazem. Poškozený totiž není oprávněn k podání odporu proti trestnímu 

příkazu a v rámci trestního řízení neexistuje ani žádný jiný procesní postup, jakým by se mohl 

poškozený proti trestnímu příkazu bránit. 

 


