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Úvod 

 

Trestní příkaz je zjednodušenou formou odsuzujícího rozhodnutí v trestních 

věcech. 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. 

Vzhledem k tomu, že institut trestního příkazu potlačuje některé základní zásady 

trestního řízení (především zásadu veřejnosti, bezprostřednosti a ústnosti), je jeho 

využití vázáno na splnění řady podmínek. Toto zkrácené písemné řízení se tak může 

konat pouze o trestných činech patřících do příslušnosti samosoudce, trestním příkazem 

lze uložit jen některé druhy trestů s častým omezením jejich maximální výměry 

a v některých případech je vydání trestního příkazu zcela vyloučeno. 

Právo domoci se projednání věci v hlavním líčení zajišťuje oprávněným osobám 

možnost podání odporu proti trestnímu příkazu. Odpor je specifickým řádným 

opravným prostředkem, jehož včasné podání oprávněnou osobou způsobuje zrušení 

trestního příkazu ex lege. Při následném projednání věci v hlavním líčení není 

samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými 

v trestním příkazu. Pokud nedojde ke včasnému podání odporu oprávněnou osobou, 

stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným.
1
 

Z kriminologického hlediska je třeba zdůraznit preventivní působení rychlého 

trestního procesu, kdy největší odstrašující účinek má trestní postih, který následuje co 

nejdříve po spáchání činu. Již v roce 1764 vyjádřil italský právník Cesare Beccaria ve 

svém díle „O zločinech a trestech“ na tehdejší dobu převratné myšlenky a postuláty, 

které byly podkladem mnoha trestněprávních reforem a které ani v současnosti 

neztrácejí na aktuálnosti. Beccaria se zamýšlel mj. nad otázkou rychlosti trestního řízení 

a dospěl k závěru, že čím dříve po spáchání zločinu následuje trest, tím je spravedlivější 

a užitečnější.
2
 Pro naplnění účelu trestu ve smyslu speciální i generální prevence je 

                                                
1Instituty podobné trestnímu příkazu najdeme i v jiných právních odvětvích, jako např. platební rozkaz 

(§ 172 a násl. o.s.ř.) a příkazní řízení (§ 87 a násl. PřesZ).  
2BECCARIA, Cesare. Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene. Lyon: ENS Éditions, 2009, s. 205, 

207. 
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podstatná především jeho nevyhnutelnost, až následně se uplatňuje hledisko jeho 

přísnosti, což potvrzují i kriminologické výzkumy.
3
 

Institut trestního příkazu zajišťuje rychlou reakci na spáchaný trestný čin. 

Zásada rychlosti a hospodárnosti tohoto zkráceného písemného řízení je však 

upřednostněna na úkor zásady veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti.  

Trestní příkaz je v praxi hojně využíván, což dokládají i údaje obsažené ve 

statistických přehledech soudních agend. O aktuálnosti tématu svědčí i připravované 

změny právní úpravy trestního příkazu na půdě Ministerstva spravedlnosti. 

Cílem této diplomové práce je provést podrobný rozbor institutu trestního 

příkazu. Práce je členěna do devíti kapitol. První z nich popisuje vývoj právní úpravy 

trestního příkazu od vzniku samostatného československého státu v roce 1918 do 

současnosti. Druhá kapitola se věnuje vztahu trestního příkazu k základním zásadám 

trestního řízení především s ohledem na to, že zkrácené písemné řízení některé z těchto 

zásad upřednostňuje na úkor jiných. Třetí kapitola vymezuje trestní příkaz jako formu 

rozhodnutí v trestních věcech, popisuje procesní postup samosoudce při vyřízení věci 

trestním příkazem, podmínky pro možnost vydání trestního příkazu, tresty, které lze 

trestním příkazem uložit, postavení poškozeného, vlastnosti trestního příkazu a jeho 

obsahové náležitosti. Čtvrtá kapitola rozebírá trestní příkaz jako zvláštní způsob řízení 

a jeho srovnání s dalšími odklony od klasického průběhu trestního řízení. Pátá kapitola 

se věnuje odporu proti trestnímu příkazu, tedy podmínkám pro podání odporu, 

postavení poškozeného, postupu samosoudce a zvláštnostem 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 věnuje se 

především připravovaným změnám právní úpravy. 

 

Tato diplomová práce odpovídá právnímu stavu k 29. 12. 2013. 

                                                
3VÁLKOVÁ, Helena, KUCHTA, Josef a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, s. 226. 
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1. Vývoj právní úpravy trestního příkazu 

 

1.1. Období od roku 1918 do roku 1950 

Po vzniku samostatného československého státu platil v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku rakouský trestní řád z roku 1873 (tzv. Glaserův), na Slovensku a na 

Podkarpatské Rusi pak uherský trestní řád z roku 1896.
4
 Institut trestního příkazu byl do 

obou těchto trestních řádů zaveden s účinností k 1. dubnu 1929 zákonem č. 31/1929 Sb. 

(§ 10 až § 14). Cílem mandátního řízení bylo umožnit vyřízení nepatrných trestních věcí 

bez ústního jednání a bez formálního průvodního řízení. Rozsudek byl v tomto typu 

řízení nahrazen písemným trestním příkazem vydávaným bez předchozího jednání.
5
  

V případě, že soud neměl pochybnosti o pravdivosti trestního oznámení, které 

bylo učiněno veřejným úřadem, veřejným úředníkem nebo orgánem na podkladě 

vlastního služebního postřehu nebo výslovného doznání před ním učiněného, mohl soud 

bez předcházejícího řízení uložit trest trestním příkazem, pokud rozhodoval o přestupku 

nebo přečinu, pro jehož projednání byl příslušný okresní soud a zákon pro něj 

stanovoval trest na svobodě nejvýše šest měsíců nebo trest peněžitý, příp. oba tyto 

tresty. Trestní příkaz mohl být vydán pouze proti obviněnému, který byl na svobodě 

a v době činu již dovršil osmnáct let.  

Soud mohl uložit trest na svobodě nejvýše sedm dnů nebo trest peněžitý do výše 

500 Kč či oba tyto tresty (doba náhradního trestu, příp. v součtu s dobou zároveň 

uloženého trestu na svobodě, nesměla převyšovat sedm dnů) a také trest propadnutí 

(zabavení) věcí. Trestním příkazem nebylo možné uložit trest ztráty volebního práva. 

Soud mohl rovněž rozhodnout o podmíněném odsouzení. Trestním příkazem bylo 

možné uložit pouze takový druh trestu, o kterém tak zákon výslovně stanovil.
6
 Veřejný 

žalobce musel s výší trestu či podmíněným odsouzením souhlasit, jinak nebylo možné 

trestní příkaz vydat. Trestní příkaz neobsahoval výrok o náhradě škody. Obviněnému 

byl trestní příkaz doručován do vlastních rukou. 

                                                
4Zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, byly prozatímně 

ponechány v platnosti veškeré dosavadní říšské a zemské zákony a nařízení (recepční norma).  
5SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi české a moravskoslezské. Praha: 

Melantrich, 1946, s. 201.  
6Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 1929, sp. zn. Zm I 654/29. 
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Právo podat odpor proti trestnímu příkazu bylo přiznáno obviněnému a osobám, 

které měly právo podat v jeho prospěch odvolání. Toto oprávnění však neměl veřejný 

žalobce vzhledem k tomu, že jeho souhlas s výší trestu či podmíněným odsouzením byl 

podmínkou již pro samotné vydání trestního příkazu. Odpor se podával u soudu do osmi 

dnů od doručení trestního příkazu písemně nebo ústně do protokolu. V odporu bylo 

možné uvést skutečnosti a důkazy sloužící k obhajobě obviněného. Pro žádost 

o navrácení v předešlý stav pro zmeškání lhůty k podání odporu platila přiměřeně 

ustanovení o zmeškání lhůty k opovědi opravného prostředku. 

Pokud osoba oprávněná nepodala odpor včas, nabyl trestní příkaz právní moci 

a účinnosti rozsudku. Včasným podáním odporu oprávněnou osobou došlo ex lege ke 

zrušení trestního příkazu a následovalo řádné řízení. Soud pak rozhodoval v hlavním 

přelíčení, ve kterém platil omezený princip zákazu reformace in peius. Soud mohl uložit 

přísnější trest na svobodě nebo trest peněžitý, než jaký uložil v trestním příkazu, pouze 

za předpokladu, že se skutkový stav, jenž byl podkladem pro rozhodnutí, podstatně 

změnil.
7
 Tato úprava byla zrušena zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, 

s účinností k 1. únoru 1949. 

Institut trestního příkazu neupravovaly jen trestní řády z let 1873 a 1896. 

Rozhodnout ve formě trestního příkazu mohl i vojenský soud podle zákona 

č. 131/1912 ř. z., o vojenském trestním řádu, soud lichevní podle zákona č. 576/1919 

Sb., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy, a soud polní podle zákona 

č. 115/1937 Sb., o vojenském polním trestním řízení. 

Rozhodování trestním příkazem bylo upraveno i v dalších předpisech pro řízení 

o přestupcích před úřady, jako např. v zákoně č. 75/1919 Sb., kterým se vydává řád 

volení v obcích republiky Československé a v zákoně č. 81/1935 Sb., o jízdě 

motorovými vozidly. 

V období Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945) platily na území Čech 

a Moravy dva právní režimy, právo říšské a právo protektorátní, a vedle soustavy 

českých soudů byly zřízeny soudy německé. Během druhé světové války byla přijata 

řada opatření s cílem zjednodušit trestní řízení. Nařízením ministra spravedlnosti 

č. 184/1944 Sb., ke zjednodušení protektorátního trestního soudnictví, došlo k rozšíření 

                                                
7Ustanovení § 10 až § 14 zákona č. 31/1929 Sb. ze dne 21. března 1929, kterým se mění a doplňují trestní 

zákony a trestní řády. 
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přípustnosti trestního příkazu.
8
 Trestním příkazem bylo také možno rozhodnout ve 

věcech správních přestupků podle vládního nařízení č. 137/1944 Sb., o trestním příkazu 

ve správním trestním řízení. 

 

1.2. Období od roku 1950 do roku 1990 

Jako jeden z výsledků tzv. právnické dvouletky byl v roce 1950 přijat nový 

trestní řád č. 87/1950. Ten byl následně v roce 1956 nahrazen trestním řádem 

č. 64/1956, který byl zrušen trestním řádem č. 141/1961 Sb. Tyto trestní řády institut 

trestního příkazu neupravovaly. Rozhodování ve formě trestního příkazu však 

upravovaly procesní předpisy o méně závažných protispolečenských deliktech, jako 

např. trestní řád správní č. 89/1950 Sb. k postihu přestupků v rámci příkazního řízení 

před národními výbory podle trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.  

Novelizací trestního řádu z r. 1961 zákonem č. 48/1973 Sb. došlo ke 

znovuzavedení institutu trestního příkazu do trestního řádu s účinností od 1. července 

1973. Samosoudce mohl v řízení o přečinech
9
 vydat trestní příkaz bez projednání věci 

v hlavním líčení za podmínky, že se obviněný v průběhu objasňování doznal 

a samosoudce vzhledem k výsledkům objasňování neměl důvod pochybovat 

o pravdivosti tohoto doznání, anebo pokud byly rozhodné skutečnosti zjištěny vlastním 

pozorováním veřejného orgánu. Doznání obviněného se po obsahové stránce muselo 

vztahovat na celý skutek. Při existenci rozporů mezi výpovědí obviněného a dalšími 

důkazy, byť třeba jen v otázce rozsahu způsobené škody, bylo možné tyto rozpory 

odstranit jen projednáním věci v hlavním líčení.
10

  

Při absenci doznání obviněného mohl samosoudce rozhodnout trestním 

příkazem v případě, že rozhodující okolnosti činu byly zjištěny přímým pozorováním 

veřejného orgánu. Za rozhodující skutečnosti bylo třeba považovat ty, které 

charakterizují spáchaný čin jako celek ve všech jeho zákonných znacích. Veřejný orgán 

musel být přímým svědkem jednání obviněného, nejen jeho následků.
11

 Pro vyřízení 

                                                
8Byla zrušena omezení pro vydání trestního příkazu týkající se trestů, které bylo možné trestním příkazem 

uložit, a která byla stanovena v ustanovení § 11 zákona č. 31/1929 Sb.  
9Přečiny byly upraveny zákonem č. 150/1969 Sb., o přečinech. Přečinem byl zaviněný, pro společnost 

nebezpečný čin, který nedosahoval stupně společenské nebezpečnosti trestného činu (§ 1). Zákon 

o přečinech byl zrušen zákonem č. 175/1990 Sb. s účinností ke dni 1. července 1990.  
10Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 6. 1977, sp. zn. 1 Tz 29/77. 
11VAĽOVÁ, Viktorie. Samosoudce a trestní příkaz v československém trestním řízení. Acta Universitatis 

Carolinae Iuridica, 1985, č. 2, s. 151. 
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věci trestním příkazem byl rovněž vyžadován návrh prokurátora na vydání trestního 

příkazu nebo souhlas s jeho vydáním a zároveň s druhem a výměrou ukládaného 

trestu.
12

 

Trestním příkazem bylo možné uložit trest odnětí svobody do dvou měsíců, 

nápravné opatření do čtyř měsíců, zákaz činnosti do dvou let, peněžitý trest do 

5 000 Kčs a propadnutí věci. Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesměl ani 

spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat dva měsíce.  

Trestní příkaz nebylo možné vydat v řízení proti mladistvému, v řízení proti 

osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo v této způsobilosti omezené, 

jestliže mělo být rozhodováno o ochranném opatření, nebo v případě, kdy měl být 

uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.  

Trestní příkaz měl povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojované 

s vyhlášením odsuzujícího rozsudku nastaly u trestního příkazu jeho doručením 

obviněnému.  

Pokud byl uplatněn nárok na náhradu škody, obsahoval trestní příkaz výrok 

o odkázání poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení 

před jiným příslušným orgánem. Nebylo tedy možné trestním příkazem přiznat náhradu 

škody ani v případě, kdy poškozený svůj nárok uplatnil řádně a včas a spisový materiál 

obsahoval dostatečný podklad pro takové rozhodnutí. Poškozený byl vždy pouze 

odkázán k uplatnění svého nároku v řízení ve věcech občanskoprávních, resp. u jiného 

příslušného orgánu.  

Trestní příkaz se doručoval obviněnému, příp. též jeho obhájci, prokurátorovi 

a poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody. Obviněnému pak do vlastních 

rukou s vyloučením náhradního doručení a uložení písemnosti. 

Právo podat odpor proti trestnímu příkazu bylo přiznáno obviněnému a osobám, 

které byly oprávněny podat v jeho prospěch odvolání. Toto oprávnění neměl 

prokurátor.
13

 Odpor se podával u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od 

                                                
12Pokud prokurátor sám nepodal návrh na vydání trestního příkazu, mohl si od něj samosoudce vyžádat 

souhlas k takovému rozhodnutí. Souhlas prokurátora mohl být učiněn i neformálně (např. ústně či 

telefonicky), ale pak bylo třeba zachytit jeho souhlas zápisem, aby bylo možné později prokázat splnění 

zákonných podmínek pro vydání trestního příkazu. VAĽOVÁ, Viktorie. Samosoudce a trestní příkaz 

v československém trestním řízení. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 1985, č. 2, s. 153.  
13Trestní příkaz byl totiž vždy vydán na základě návrhu prokurátora nebo s jeho souhlasem. Samosoudce 

se nemohl od návrhu (souhlasu) prokurátora odchýlit, tedy uložit jiný druh, výměru a způsob výkonu 

trestu, ani trest mírnější či přísnější. Pokud samosoudce vydal trestní příkaz v rozporu s návrhem 
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doručení trestního příkazu obviněnému. Při zmeškání lhůty k podání odporu bylo 

možné při splnění stanovených podmínek požádat o navrácení lhůty. Byl-li podán odpor 

oprávněnou osobou včas, došlo tímto ke zrušení trestního příkazu a samosoudce nařídil 

ve věci hlavní líčení. Jinak trestní příkaz marným uplynutím lhůty k podání odporu 

nabyl právní moci a vykonatelnosti. V hlavním líčení po včas podaném odporu platil 

omezený princip zákazu reformace in peius. Samosoudce nesměl obviněnému uložit 

přísnější trest, než jaký uložil trestním příkazem, ledaže by se skutkový stav na základě 

dokazování podstatně změnil.
14

 

Tato úprava byla zrušena novelizací trestního řádu zákonem č. 178/1990 Sb., 

kterým se mění a doplňuje trestní řád, s účinností k 1. červenci 1990. Trestní příkaz byl 

zrušen jako institut špatný, nedemokratický a neúnosný.
15

 

 

1.3. Období od roku 1993 do současnosti 

Novelizací trestního řádu zákonem č. 292/1993 Sb. byl s účinností k 1. lednu 

1994 institut trestního příkazu do trestního řádu opětovně zaveden, jako reakce na 

požadavek zjednodušení trestního řízení. Trestní příkaz se tak do českého trestního 

práva vrátil jako institut dobrý, praktický a velmi potřebný.
16,17

 Tuto úpravu trestního 

příkazu máme v tr. řádu dodnes s několika postupně provedenými změnami. Současně 

shora uvedenou novelou došlo k zavedení nového institutu podmíněného zastavení 

trestního stíhání. Od provedených změn se očekávalo, že výrazněji odlehčí soudu, aniž 

by se rezignovalo na výskyt kriminality, a umožní tak, aby soud v hlavním líčení 

                                                                                                                                          
(souhlasem) prokurátora, dopustil se porušení zákona. Prokurátor pak mohl dosáhnout nápravy pouze 

pomocí mimořádných opravných prostředků. VAĽOVÁ, Viktorie. Samosoudce a trestní příkaz 

v československém trestním řízení. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 1985, č. 2, s. 157. 
14Ustanovení § 314e až § 314g zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
zákona č. 48/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád. 
15CRHA, Lumír. K právní moci trestního příkazu. Trestní právo, 1997, č. 10, s. 2. 
16Tamtéž. 
17„Zcela zásadní význam mělo znovuzavedení trestního příkazu, kterým okresní soudy dnes řeší někdy až 

50% napadlých věcí. Můžeme se bavit o tom, jestli jsme to třeba nepřehnali s tím, že jsme umožnili 

trestním příkazem uložit nepodmíněný trest odnětí svobody do jednoho roku, jestli je v pořádku, že po 

podání odporu může obviněný dopadnout hůře, než dopadl trestním příkazem. To jsou otázky, o kterých 

lze diskutovat, ale faktem zůstává, že tento institut sám o sobě trestní řízení v celkovém součtu nesmírně 

zrychlil.“ HAVLÍČEK, Karel. Rozhovor s JUDr. Pavlem Kučerou, místopředsedou Nejvyššího soudu 

České republiky. Trestní právo, 2001, č. 9, s. 3. 
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projednával především věci, které si takové pozornosti skutečně zaslouží.
18

 Podrobnější 

rozbor platné právní úpravy je předmětem následujících kapitol této práce. 

V porovnání s předchozí právní úpravou (od 1. 7. 1973 do 30. 6. 1990) se 

výrazně rozšířil okruh trestních věcí, které může samosoudce vyřídit trestním příkazem, 

a to na řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let (§ 314a tr. řádu). Předchozí právní úprava umožňovala 

vydat trestní příkaz pouze v řízení o přečinech. Dalším rozdílem je absence požadavku 

na doznání obviněného pro možnost rozhodnutí trestním příkazem. Došlo také 

k výraznému zpřísnění sankcí, které lze trestním příkazem uložit. Na rozdíl od 

předchozí právní úpravy byla odstraněna podmínka souhlasu státního zástupce 

s vydáním trestního příkazu a v návaznosti na to mu bylo přiznáno oprávnění k podání 

odporu. Princip zákazu reformace in peius byl z hlavního líčení po podaném odporu 

zcela vyloučen.
19

 

Oproti právním úpravám trestního příkazu před r. 1990 došlo ke zlepšení 

postavení poškozeného, když nově byl výrok o náhradě škody zařazen mezi obsahové 

náležitosti trestního příkazu, jestliže byl nárok na její náhradu řádně uplatněn. Dříve 

trestní příkaz výrok o náhradě škody neobsahoval buď vůbec, nebo sice obsahoval, ale 

poškozeného jím vždy pouze odkazoval na řízení ve věcech občanskoprávních či před 

jiným příslušným orgánem. Poškozenému však nebylo přiznáno právo podat odpor, 

a jeho ochrana tak nebyla naplněna v celém rozsahu. 

Zákonem č. 152/1995 Sb. byl doplněn výčet trestů, které lze trestním příkazem 

uložit, o trest obecně prospěšných prací.  

Další změny přinesla změna tr. řádu zákonem č. 265/2001 Sb., který nabyl 

účinnosti 1. ledna 2002. Cílem této novelizace bylo především odstranění přílišné 

složitosti trestního řízení zejména s ohledem na duplicitní činnost jednotlivých orgánů 

činných v trestním řízení, která by na sebe měla především navazovat. Se záměrem 

výrazněji zrychlit a zjednodušit trestní řízení byla zavedena diferenciace obsahu 

a rozsahu přípravného řízení v závislosti na závažnosti a složitosti činu, který je 

předmětem řízení, a v souladu s tím i diferenciace řízení před soudem. Pro nejméně 

                                                
18Důvodová zpráva k zákonu č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., 

o soudech a soudcích. 
19JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 73-75. 
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závažné delikty bylo nově upraveno zkrácené přípravné řízení a v návaznosti na něj pak 

zjednodušené řízení před soudem, resp. samosoudcem.
20

 Nově byl samosoudce 

oprávněn vydat trestní příkaz bez projednání věci v hlavním líčení i ve zjednodušeném 

řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.  

Trest odnětí svobody nově již nebylo možné trestním příkazem uložit jako 

nepodmíněný, ale pouze jako trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným 

odkladem jeho výkonu. Tím bylo částečně vyhověno doporučení Rady Evropy č. R (87) 

18, podle něhož musejí být sankce uložené trestním příkazem omezeny na sankce 

peněžité a na ztrátu práv s vyloučením jakéhokoli trestu odnětí svobody.
21

 

Novela dále rozšířila výčet trestů pro rozhodování trestním příkazem, a to o trest 

vyhoštění do pěti let a trest zákazu pobytu do pěti let. Poučení o právu podat odpor, jako 

obsahová náležitost trestního příkazu, bylo nově doplněno o upozornění, že v případě, 

kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním líčení. 

Dále byla výslovně zakotvena možnost oprávněné osoby vzdát se výslovně práva 

k podání odporu po doručení trestního příkazu. Zákonodárce při novelizaci tr. řádu 

nevyslyšel některé podněty směřující ke zlepšení postavení poškozeného v trestním 

řízení, zejm. požadavek na lepší zabezpečení postavení poškozeného s ohledem na 

poskytnutí informací potřebných k uplatnění jeho práv a na přiznání práva k podání 

odporu proti trestnímu příkazu, i kdyby trestní příkaz obsahoval výrok o náhradě 

škody.
22

 

V roce 2003 byl přijat zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. 

s účinností k 1. lednu 2004. Tento zákon zrušil ustanovení tr. řádu o nepřípustnosti 

vydání trestního příkazu ve věci mladistvého, pokud v době jeho vydání nedovršil 

osmnáctý rok svého věku [§ 314e odst. 4. písm. a) tr. řádu] a zároveň sám upravil 

v ustanovení § 63 ZSVM obecný zákaz vydání trestního příkazu v řízení ve věci 

mladistvého bez ohledu na to, zda v době jeho vydání dovršil osmnáctý rok svého věku. 

Tato změna měla zamezit tomu, aby soudce otálel se svým rozhodnutím ve věci až do 

                                                
20Důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

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

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
21Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 

září 1987 s odůvodněním. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 10.  
22JELÍNEK, Jiří. Poškozený po novele trestního řádu 2001. Bulletin advokacie, 2001, č. 11-12, s. 62. 
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doby, kdy mladistvý dovrší osmnáct let, aby mohl ve věci vydat trestní příkaz.
23

 

Novelou provedenou zákonem č. 193/2012 Sb. však byla opět zavedena možnost vydat 

trestní příkaz ve věci mladistvého, pokud v době jeho vydání dovršil osmnáctý rok 

svého věku (§ 63 ZSVM) s tím, že není důvodu, proč by mělo být nepřípustné 

rozhodnout trestním příkazem v případě pachatelů, kteří v době jeho vydání již dovršili 

věku osmnácti let.
24

 

K další novelizaci tr. řádu došlo v souvislosti s přijetím nového trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. Okruh druhů trestů, který je možné trestním příkazem uložit, 

rozšířil zákon č. 41/2009 Sb., a to o trest domácího vězení do jednoho roku a o trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let. Při uložení 

trestu domácího vězení vedle peněžitého trestu byl souhrn náhradních trestů omezen na 

maximálně jeden rok. Současně došlo ke změně u trestu obecně prospěšných prací, 

jehož uložení trestním příkazem bylo nově podmíněno předchozím vyžádáním zprávy 

probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu 

a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného. Trest byl pak 

ukládán s přihlédnutím k této zprávě. Dále byla stanovena nepřípustnost vydání 

trestního příkazu v případě ukládání společného trestu, pokud byl předchozí trest uložen 

rozsudkem. 

Novelizací tr. řádu zákonem č. 181/2011 Sb. byla zavedena možnost rozhodnout 

trestním příkazem o náhradě nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení. 

Další novela tr. řádu provedená zákonem č. 193/2012 Sb. doplnila obdobný 

postup pro trest domácího vězení, jehož uložení trestním příkazem podmínila 

předchozím vyžádáním si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech 

výkonu tohoto trestu, včetně stanoviska obviněného. Samosoudce pak při ukládání 

trestu domácího vězení musí k této zprávě přihlédnout. 

Zatím poslední novelizace právní úpravy trestního příkazu zákonem 

č. 390/2012 Sb. zrušila omezení pro součet náhradních trestů při ukládání trestu 

domácího vězení vedle peněžitého trestu trestním příkazem.
25

 

                                                
23Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.  
24Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., změna trestního řádu. 
25Byla zrušena poslední věta v ustanovení § 314e odst. 5 tr. řádu: „Ukládá-li se trest domácího 

vězení vedle peněžitého trestu, nesmí souhrn náhradních trestů ukládaných v souvislosti s těmito tresty 

přesahovat jeden rok.“ 
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2. Vztah trestního příkazu k základním zásadám trestního 

řízení 

 

2.1. Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení  

Základní zásady trestního řízení jsou právní principy, vůdčí právní ideje, na 

kterých spočívá trestní právo procesní. Jsou významné především pro poznávání, 

tvorbu, interpretaci a aplikaci práva. Tyto zásady jsou vzájemně propojeny a současně 

doplněny řadou výjimek. Jednotlivé procesní zásady se vztahují buď na trestní řízení 

jako celek, nebo se uplatňují jen v některých jeho stadiích. Promítají se rovněž 

do rozhodování orgánů činných v trestním řízení. Většina základních zásad se uplatňuje 

v průběhu hlavního líčení, které je jádrem a nejdůležitějším stadiem trestního procesu.  

Základní zásady trestního řízení výslovně upravuje ustanovení § 2 tr. řádu, pro 

řízení ve věcech mladistvých pak speciálně § 3 ZSVM. Některé ze zásad trestního 

procesu jsou zakotveny také v ústavním pořádku České republiky, tedy v Ústavě 

a LZPS, a také v mezinárodních smlouvách, zejména v EÚLP a v MPOPP.
26

 Řadu 

základních zásad trestního řízení lze podřadit pod pojem práva na spravedlivý proces ve 

smyslu čl. 6 EÚLP. 

Institut trestního příkazu přispívá ke zrychlení, zjednodušení a hospodárnosti 

trestního řízení, a proto je z těchto důvodů v praxi hojně užíván. Tento postup však 

upřednostňuje zásadu rychlosti a hospodárnosti na úkor zásad jiných, především pak 

zásady veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti.
27

 

Základní zásady trestního řízení lze dělit podle různých kritérií. Následuje dělení 

podle jejich převážného obsahu.
28

 

 

 

                                                
26Podle čl. 10 Ústavy jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného 

než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 
27Institut trestního příkazu provází po celou dobu jeho existence řada odpůrců právě pro jeho rozpor 

s některými základními zásadami trestního řízení. Např. RŮŽEK, Antonín. K problematice diferenciace 

trestní odpovědnosti a jejího odrazu v trestním řízení. In: Diferenciace trestní odpovědnosti. Praha: 

Univerzita Karlova, 1983, s. 55.  
28RŮŽEK, Antonín a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Karolinum, 1996. s. 18. CÍSAŘOVÁ, 

Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: ASPI, 

2008. s. 65. 
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2.2. Obecné zásady 

2.2.1. Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (zásada řádného zákonného 

procesu) 

Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tr. řád, je 

procesním vyjádřením zásady nullum crimen sine lege. Je zakotvena v ustanovení § 2 

odst. 1 tr. řádu, které navazuje na ustanovení čl. 8 odst. 2 LZPS, kde je upravena jako 

výjimka z práva na nedotknutelnost osobní svobody. Podle některých odborných názorů 

je považována za nejdůležitější zásadu trestního řízení, jednak z důvodu jejího 

systematického zařazení na první místo ve výčtu zásad v § 2 tr. řádu, dále pak pro její 

zakotvení na ústavněprávní úrovni.
29

 

Z této zásady mimo jiné vyplývá, že postup soudu v trestním řízení musí být 

v souladu se zákonem a je nezbytné, aby zákonu odpovídal i způsob jeho rozhodování. 

Z tohoto důvodu tr. řád vymezuje, v jakém typu jednání může soud o určité otázce 

rozhodovat a v jaké formě rozhodnutí soud projevuje výsledek své činnosti navenek. 

S tím souvisí respektování ústavní zásady, která říká, že státní moc lze uplatňovat jen 

v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
30,31

 

Trestní příkaz musí být vydán v souladu se zákonem, tedy pouze při splnění zákonných 

podmínek pro jeho vydání, formu a obsah. 

Zárukou zásady řádného zákonného procesu je opravné řízení. Podáním odporu 

proti trestnímu příkazu se mohou oprávněné osoby domoci řádného (nezkráceného) 

projednání věci v hlavním líčení. Podle ustanovení § 314g odst. 2 tr. řádu se včasným 

podáním odporu oprávněnou osobou trestní příkaz bez dalšího ruší. Následné 

projednání věci tedy není opravným řízením v pravém slova smyslu (jedná se stále 

o rozhodování soudu, resp. samosoudce, v první instanci), teprve na něj pak případně 

navazuje řádné či mimořádné opravné řízení. 

 

2.2.2. Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů 

Součinnost orgánů činných v trestním řízení se zájmovými sdruženími občanů 

podle ustanovení § 2 odst. 7 tr. řádu spočívá ve využívání jejich výchovného působení, 

                                                
29JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 137. 
30Neboli zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí zakotvená v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 

LZPS. 
31ŠÁMAL, Pavel, HRACHOVEC, Petr, SOVÁK, Zdeněk, PÚRY, František. Trestní řízení před soudem 

prvního stupně. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996. s. 44. 
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tedy předcházení a zamezování trestné činnosti. Pro institut trestního příkazu nemá tato 

zásada hlubší význam. 

 

2.2.3. Zásada zajištění práva na obhajobu 

Zásada zajištění práva na obhajobu má zaručit ochranu zákonných zájmů a práv 

osoby, proti níž se trestní řízení vede. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny ji 

v každém stadiu řízení poučit o právech umožňujících plné uplatnění obhajoby a též 

o právu zvolit si obhájce. Zásada zajištění práva na obhajobu je zakotvena v čl. 40 

odst. 3 LZPS a v ustanovení § 2 odst. 13 tr. řádu. Je dílčím prvkem práva na spravedlivý 

proces podle čl. 6 odst. 3 EÚLP. 

Právo na obhajobu tvoří souhrn práv osoby, proti níž se vede trestní řízení, 

a zahrnuje: 

a) právo na osobní obhajobu, tedy právo hájit se v procesu sama (obhajoba 

materiální), 

b) právo požadovat od všech orgánů činných v trestním řízení, aby byly vyjasněny 

všechny okolnosti svědčící v její prospěch a 

c) právo zvolit si obhájce a radit se s ním (obhajoba formální).
32

 

Obviněný, resp. obžalovaný, je oprávněn účastnit se osobně projednávání věci 

před soudem, uvádět okolnosti, navrhovat důkazy sloužící k jeho obhajobě a vyjadřovat 

se ke všem skutečnostem, jakož i k důkazům o nich. Řízení před soudem má tak 

charakter sporu mezi stranami. 

V případě vyřízení věci trestním příkazem není obviněnému umožněno, aby 

uplatnil svou obhajobu v celém rozsahu. Řádného projednání věci v hlavním líčení se 

však může domoci včasným podáním odporu. Nedochází tedy k porušení práva na 

spravedlivý proces. Obviněný nemusí odpor ani odůvodňovat a vzhledem k posuzování 

podání podle svého obsahu jej nemusí ani správně označit (§ 59 odst. 1 tr. řádu). 

Postačí, když bude zřejmé, že se jedná o obranu a napadaný trestní příkaz bude 

dostatečně určen. Podání odporu tak nepředstavuje neúměrnou zátěž pro obviněného, 

který trvá na projednání věci před soudem. 

                                                
32RŮŽEK, Antonín a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Karolinum, 1996. s. 19. 
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Vyřízení věci trestním příkazem může v některých případech znamenat pro 

obviněného výhodu v tom smyslu, že je ušetřen veřejného projednávání v hlavním 

líčení a jeho věc je rychle skončena. 

 

2.3. Zásady zahájení řízení 

2.3.1. Zásada oficiality 

Ustanovení § 2 odst. 4 tr. řádu říká, že nestanoví-li zákon něco jiného, postupují 

orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti (ex officio). Musí tedy z vlastní 

iniciativy činit vše pro splnění účelu trestního řízení. Z této zásady existuje řada 

výjimek, které se vztahují i na vyřízení věci trestním příkazem. Řízení před soudem, 

resp. samosoudcem, nastává až na základě podané obžaloby, návrhu na potrestání nebo 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu (zásada obžalovací).  

V případě, že se jedná o některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 163 

tr. řádu, lze vést trestní stíhání, příp. v něm pokračovat, proti tomu, kdo je ve vztahu 

k poškozenému osobou blízkou ve smyslu § 100 odst. 2 tr. řádu, příp. manželem, 

partnerem nebo druhem, pouze se souhlasem poškozeného. Bez takového souhlasu 

nelze trestní příkaz vydat.  

Rovněž adhezní řízení probíhá pouze na návrh poškozeného, který byl uplatněn 

řádně a včas. Pak trestní příkaz obsahuje výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy 

nebo o vydání bezdůvodného obohacení [§ 314f odst. 1 písm. e) tr. řádu].  

Další výjimkou je opravné řízení, které se koná pouze na základě podaného 

opravného prostředku. V případě vydání trestního příkazu je pro konání hlavního líčení 

nutnou podmínkou včasné podání odporu oprávněnou osobou. 

 

2.3.2. Zásada legality 

Zásada legality zakotvená v ustanovení § 2 odst. 3 tr. řádu je důsledkem zásady 

oficiality při zahájení trestního řízení. Vyjadřuje povinnost státního zástupce stíhat 

všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Opakem zásady legality je 

zásada oportunity, která umožňuje státnímu zástupci v konkrétním případě nestíhat 

pachatele, přestože jsou podmínky pro trestní stíhání splněny. 
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2.3.3. Zásada obžalovací 

V souladu se zásadou obžalovací (principem akuzačním) nejsou veškeré 

základní procesní funkce soustředěny do rukou soudu a funkce žalobce v trestním řízení 

je svěřena samostatnému procesnímu subjektu. Podle § 2 odst. 8 tr. řádu je trestní 

stíhání před soudy možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu, které podává státní zástupce. Státní zástupce 

a obviněný mají pak před soudem rovné postavení. Tato rovnost stran je rovností 

v jejich právech, nikoli však v povinnostech.  

Soud může rozhodnout pouze o skutku, který je uveden v žalobním návrhu 

(§ 220 odst. 1 tr. řádu). Totožnost skutku musí být zachována i v případě vydání 

trestního příkazu. Státní zástupce má možnost využít svého dispozičního práva a vzít 

podanou obžalobu (návrh na potrestání) zpět do doby, než je trestní příkaz doručen 

některé z osob, kterým zákon přiznává právo k podání odporu (§ 314f odst. 4 tr. řádu). 

 

2.4. Zásada veřejnosti 

Zásada veřejnosti se uplatňuje v řízení před soudem při projednávání věci 

v hlavním líčení a ve veřejném zasedání. Podle ustanovení § 2 odst. 10 tr. řádu se 

občané mohou projednávání trestních věcí zúčastnit a jednání sledovat, což zajišťuje 

kontrolu veřejnosti nad výkonem soudnictví. Zásada veřejného soudního jednání je 

zakotvena také na ústavněprávní úrovni v čl. 96 odst. 2 Ústavy a čl. 38 odst. 2 LZPS. Je 

součástí práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP.  

Zásada veřejnosti prospívá také osobě, proti níž se trestní řízení vede. 

Obžalovaný má právo uplatňovat svou obhajobu před veřejností, a je tedy chráněn proti 

tajné (kabinetní) justici. Veřejné soudní jednání má navíc nezanedbatelný výchovný 

účinek jak pro veřejnost ve smyslu generální prevence, tak pro obžalovaného. Již 

samotné veřejné projednání lze za určitých okolností považovat za „potrestání“ ve 

smyslu ostudy před veřejností, případně ještě znásobené uveřejněním informací 

o případu ve sdělovacích prostředcích. Trestní příkaz představuje výjimku ze zásady 

veřejnosti. Samosoudce totiž rozhoduje na podkladě spisu bez projednání věci 

v hlavním líčení. Zásada veřejnosti je tak zcela potlačena.  

Podle čl. 96 odst. 2 Ústavy a § 200 odst. 2 tr. řádu se rozsudek vyhlašuje vždy 

veřejně. Trestní příkaz sice má povahu odsuzujícího rozsudku, ale nevyhlašuje se 
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vůbec. I v tomto ohledu je tedy zásada veřejnosti zcela vyloučena. Účinky spojené 

s vyhlášením rozsudku nastávají v případě trestního příkazu jeho doručením 

obviněnému (§ 314e odst. 7 tr. řádu). 

 

2.5. Zásady dokazování 

2.5.1. Zásada vyhledávací 

Při dokazování se zásada oficiality projevuje v zásadě vyhledávací. Orgány 

činné v trestním řízení jsou podle ustanovení § 2 odst. 5 tr. řádu povinny zjišťovat i bez 

návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti 

níž se řízení vede, a nesou tedy procesní odpovědnost za zjišťování skutkového stavu. 

To však nevylučuje návrhy stran a jejich součinnost. 

 

2.5.2. Zásada bezprostřednosti a ústnosti 

Podle ustanovení § 2 odst. 12 tr. řádu má soud rozhodovat jen na základě těch 

důkazů, které byly při jednání provedeny, tedy na podkladě bezprostředního dojmu 

z přímého jednání a osobního kontaktu. Zásada bezprostřednosti tak vylučuje možnost 

přihlédnout k důkazům, které při jednání provedeny nebyly. 

V jednání před soudy se zásada ústnosti projevuje tak, že soud rozhoduje na 

základě ústních přednesů stran a ústně provedených důkazů. Zásada ústnosti je 

upravena v čl. 96 odst. 2 Ústavy a § 2 odst. 11 tr. řádu. Zajišťuje kontradiktornost řízení 

tím, že se strany ústně vyjadřují k projednávaným skutečnostem, jakož i k důkazům 

o nich. 

Tyto zásady jsou navzájem propojeny. Zásada bezprostřednosti se uplatňuje při 

dokazování, uplatnění zásady ústnosti je však širší. Obě se projevují zejména v řízení 

před soudem, kde umožňují soudu vytvořit si při dokazování jasný obraz o dokazované 

skutečnosti a vynést rozhodnutí pod bezprostředním dojmem z provedených důkazů.
33

 

Institut trestního příkazu představuje výjimku ze zásady bezprostřednosti i ze 

zásady ústnosti. Samosoudce rozhoduje pouze na základě toho, co je obsaženo ve spise. 

Při vydání trestního příkazu se tak uplatňuje zásada písemnosti, jež je znakem 

inkvizičního procesu. 

  

                                                
33JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 178. 
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2.5.3. Zásada presumpce neviny 

Podle ustanovení § 2 odst. 2 tr. řádu nelze hledět na toho, proti němuž se vede 

trestní řízení, jako by byl vinen, dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím 

rozsudkem soudu. Zásada presumpce neviny je zakotvena mimo jiné v čl. 40 odst. 2 

LZPS a v čl. 6 odst. 2 EÚLP. 

Ze zásady presumpce neviny vyplývají dvě procesní pravidla. Prvním z nich je 

pravidlo in dubio pro reo (pochybnosti prospívají obviněnému). Tento princip se uplatní 

při pochybnostech týkajících se otázek skutkových, nikoli však právních, u nichž platí 

princip iura novit curia (soud zná právo). Druhým procesním pravidlem plynoucím ze 

zásady presumpce neviny je požadavek bezpečného prokázání viny zákonnými 

prostředky tak, aby byly vyloučeny veškeré pochybnosti. Jen při takovém prokázání 

viny je možné vydat odsuzující rozhodnutí. Osoba, proti níž se trestní řízení vede, není 

povinna prokazovat svoji nevinu. 

Podle ustanovení § 314e odst. 1 tr. řádu může samosoudce vydat trestní příkaz 

v případě, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Samosoudce 

rozhoduje na základě spisového materiálu a posuzuje, zda je skutkový stav spolehlivě 

prokázán. Při pochybnostech ohledně skutkových zjištění se v souladu se zásadou 

presumpce neviny uplatní procesní pravidlo požadavku bezpečného prokázání viny 

s vyloučením veškerých pochybností v tom smyslu, že není možné rozhodnout trestním 

příkazem a věc je třeba projednat v hlavním líčení.  

Vzhledem k tomu, že trestní příkaz má podle § 314e odst. 7 tr. řádu povahu 

odsuzujícího rozsudku, není v případě pochybností ohledně spolehlivého prokázání 

skutkového stavu pro vydání trestního příkazu možné uplatnit procesní pravidlo in 

dubio pro reo vydáním zprošťujícího rozhodnutí. Trestním příkazem totiž nelze zprostit 

obžaloby (návrhu na potrestání), a nelze jej tím pádem v této situaci vůbec vydat. 

Uplatní se standardní postup a věc se projedná v hlavním líčení. Pokud v hlavním líčení 

nedojde k odstranění důvodných pochybností ohledně skutkového stavu věci, soud, 

resp. samosoudce, rozsudkem zprostí obžalovaného obžaloby (návrhu na potrestání) 

v souladu s pravidlem in dubio pro reo podle ustanovení § 226 tr. řádu. 

Mezníkem presumpce neviny je podle § 2 odst. 2 tr. řádu pravomocný odsuzující 

rozsudek soudu. Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku, a zásada presumpce 
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neviny se tedy uplatňuje do doby, než nabude právní moci, tedy pokud nedojde ke 

včasnému podání odporu oprávněnou osobou (§ 314g odst. 2 tr. řádu). 

 

2.5.4. Zásada volného hodnocení důkazů 

Podle ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu hodnotí orgány činné v trestním řízení 

důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech 

okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Toto vnitřní přesvědčení nemůže být 

libovolné a musí být náležitě odůvodněno. Jedná se o požadavek řádného odůvodnění 

rozhodnutí v trestních věcech, které umožňuje jejich případný přezkum 

v rámci opravného řízení. 

Před vydáním trestního příkazu samosoudce posuzuje, zda je skutkový stav 

spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, které jsou obsaženy ve spise. Toto posuzování 

činí v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů. Pokud samosoudce dospěje 

k vnitřnímu přesvědčení o tom, že skutkový stav je spolehlivě prokázán, může ve věci 

rozhodnout trestním příkazem. 

Z hlediska obsahových náležitostí rozhodnutí v trestních věcech je trestní příkaz 

výjimkou z povinnosti odůvodnit rozhodnutí. Zjednodušení a zrychlení trestního řízení 

při vyřízení věci trestním příkazem spočívá mimo jiné v tom, že trestí příkaz neobsahuje 

odůvodnění. V případě včasného podání odporu oprávněnou osobou se trestní příkaz 

ruší. V následném hlavním líčení se tak nejedná o přezkum trestního příkazu jako 

takového, tedy o přezkum napadeného rozhodnutí, protože trestní příkaz již neexistuje, 

neboť byl zrušen podáním odporu. Důkazy provedené v hlavním líčení pak soud 

hodnotí podle zásady volného hodnocení důkazů a své rozhodnutí je povinen řádně 

odůvodnit. 

 

2.6. Zásada materiální pravdy (zásada zjištění skutkového stavu bez 

důvodných pochybností) 

Zásada materiální pravdy je vyjádřena v ustanovení § 2 odst. 5 tr. řádu, podle 

něhož orgány činné v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, 

o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro jejich rozhodnutí. 

Podle některých odborných názorů má zásada materiální pravdy vůči jiným 

základním zásadám vůdčí postavení především s ohledem na to, že k jejímu zajištění 
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směřují tím či oním způsobem všechny ostatní zásady, čímž přispívají k naplnění účelu 

trestního řízení vymezeného v § 1 odst. 1 tr. řádu, tedy k náležitému zjištění trestných 

činů a spravedlivému potrestání jejich pachatelů podle zákona.
34

 

Samosoudce může vydat trestní příkaz, pouze pokud je přesvědčen o tom, že 

skutkový stav je spolehlivě prokázán bez důvodných pochybností v rozsahu nezbytném 

pro jeho rozhodnutí. Nestačí pouhá pravděpodobnost, a proto v případě, že má 

samosoudce o skutkovém stavu důvodné pochybnosti, projedná věc v hlavním líčení. 

 

2.7. Zásada rychlosti řízení 

Orgány činné v trestním řízení musí trestní věci projednávat urychleně bez 

zbytečných průtahů (§ 2 odst. 4 tr. řádu, § 3 odst. 6 ZSVM). Zásada rychlosti je 

zakotvená i na ústavněprávní úrovni v čl. 38 odst. 2 LZPS a je rovněž dílčím prvkem 

práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP. Uplatňuje se ve všech 

stadiích trestního řízení. Rychlost však nemůže být upřednostňována na úkor řádného 

objasnění projednávaného případu. 

Orgány činné v trestním řízení mají provádět procesní úkony bez zbytečných 

průtahů, tedy jakmile jsou splněny zákonné podmínky pro jejich uskutečnění. Trestní 

věci mají být projednávány v časově únosných mezích. Zdlouhavost trestního řízení 

snižuje jeho účinnost, výchovné i preventivní působení, autoritu právního řádu i orgánů, 

které mají zaručovat jeho integritu. S narůstající délkou trestního řízení se navíc 

postupně snižuje vypovídací hodnota důkazů.
35

 

K zajištění zásady rychlosti trestní řád stanovuje lhůty. V případě vyřízení věci 

trestním příkazem je předseda senátu, resp. samosoudce, zpravidla limitován 

pořádkovou lhůtou tří týdnů od podání obžaloby (návrhu na potrestání) k jeho vydání 

podle § 181 odst. 3 tr. řádu, případně musí v této lhůtě učinit jiný úkon směřující 

k rozhodnutí věci.
36

 Pokud samosoudce rozhoduje trestním příkazem ve věci 

zadrženého podezřelého, který byl soudu předán s návrhem na potrestání, vyslechne jej 

jako obviněného do 24 hodin podle § 314b odst. 2 tr. řádu. Samosoudce může v tomto 

                                                
34CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 1. vydání. 

Praha: ASPI, 2008, s. 64. 
35JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 24. 
36Uvedená lhůta je pořádková, její porušování však může zakládat kárnou odpovědnost soudce. Předseda 

soudu může ze závažných důvodů uvedenou lhůtu prodloužit nebo může učinit jiné vhodné opatření 

v souladu s rozvrhem práce (§ 181 odst. 3 tr. řádu a § 44 ZSS). 
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zjednodušeném řízení navazujícím na zkrácené přípravné řízení vydat trestní příkaz, 

a rozhodnout tak bez projednání věci v hlavním líčení. Může tak učinit ihned po 

výslechu zadrženého obviněného, případně i před takovým výslechem, pokud dospěje 

k závěru, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy již na základě 

spisového materiálu.  

Institut trestního příkazu tedy zajišťuje zásadu rychlosti trestního řízení. 

Umožňuje rychlou reakci na spáchaný trestný čin, a tedy i rychlé potrestání jeho 

pachatele. 

 

2.8. Zásada přiměřenosti (zdrženlivosti) 

Ustanovení § 2 odst. 4 tr. řádu stanoví, že trestní věci mají být projednávány 

s plným šetřením práv a svobod zaručených LZPS a mezinárodními smlouvami 

o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána. Do těchto 

práv lze při provádění úkonů trestního řízení zasahovat jen v odůvodněných případech 

na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. 

 

2.9. Zásada zvláštního, šetrného přístupu k poškozenému 

Novelizací tr. řádu s účinností k 1. srpnu 2013 zákonem č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů, byla do ustanovení § 2 tr. řádu přidána nová základní zásada 

trestního řízení. Podle § 2 odst. 15 tr. řádu jsou orgány činné v trestním řízení povinny 

v každém období řízení umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, o nichž jsou 

povinny ho srozumitelně a vhodným způsobem poučit v souladu se zákonem, aby mohl 

dosáhnout uspokojení svých nároků. Trestní řízení musí být vedeno s potřebnou 

ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti. Oběť trestného činu často 

vystupuje v trestním řízení jako poškozený, je tedy třeba dbát na ochranu oběti před 

prohlubováním primární újmy a dále před její sekundární a opakovanou viktimizací.
37

 

V případě vyřízení věci trestním příkazem je postavení poškozeného v rámci 

trestního řízení výrazně oslabeno. Poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení 

je v přípravném řízení v aplikační praxi často omezena pouze na přepsání souvisejících 

ustanovení tr. řádu, pod jejichž text se poškozený podepíše. Ve stadiu řízení před 

soudem se pak poškozený ani nedozví, že samosoudce hodlá vyřídit věc bez projednání 

                                                
37JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 190. 
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v hlavním líčení. V lepším případě je o jeho nároku rozhodnuto a trestní příkaz je mu 

doručen. Zákonodárce však poškozenému nepřiznává právo k podání odporu a ani 

žádný jiný procesní nástroj, kterým by se mohl proti trestnímu příkazu bránit. 

 

 

3. Charakteristika institutu trestního příkazu v platné právní 

úpravě 

 

3.1. Pojem a formy rozhodnutí v trestním řízení 

Rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení jsou procesní úkony, které 

vyjadřují závazný a autoritativní projev vůle státního orgánu v trestních věcech.
38

 

V rozhodnutí soudu se navenek projevuje výsledek projednání určitých otázek 

předložených soudu a závazný způsob jejich řešení. Vydáním rozhodnutí se završuje 

příslušná část řízení před soudem a pro subjekty, jichž se rozhodnutí týká, z něj 

vyplývají vynutitelná práva a povinnosti. Trestní řád proto upravuje jednotlivé formy 

rozhodnutí soudu v trestním řízení a jejich obsahové a formální náležitosti.
39

 

Pro rozhodování v trestních věcech rozlišuje tr. řád čtyři základní druhy 

rozhodnutí: rozsudek, usnesení, trestní příkaz a rozhodnutí svého druhu.
40

 Obecným 

východiskem pro rozhodování soudu v trestních věcech je dikce ustanovení § 119 

odst. 1 tr. řádu, které říká, že soud rozhoduje rozsudkem tam, kde to zákon výslovně 

stanoví. V ostatních případech rozhoduje usnesením, pokud zákon nestanoví něco 

jiného. Trestní příkaz je speciální formou rozhodnutí, kterou stanovuje tr. řád pro 

rozhodování samosoudce při splnění podmínek ustanovení § 314e tr. řádu. 

Trestní řád počítá i s rozhodnutími jiných orgánů, než orgánů činných v trestním 

řízení, aniž k nim stanoví bližší podrobnosti (např. udělení milosti prezidentem 

republiky podle § 366 tr. řádu). 

 

                                                
38JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 13. 
39ŠÁMAL, Pavel, HRACHOVEC, Petr, SOVÁK, Zdeněk, PÚRY, František. Trestní řízení před soudem 

prvního stupně. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 45. 
40JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 47. 
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3.1.1. Rozsudek 

Rozsudek je slavnostní formou rozhodnutí a rozhoduje jím pouze soud 

v případech, kde to zákon výslovně stanoví (§ 119 odst. 1 tr. řádu). Soud rozhoduje 

formou rozsudku zpravidla ve věci samé. Soud prvního stupně rozhoduje po projednání 

věci v hlavním líčení rozsudkem o tom, zda se obžalovaný uznává vinným nebo zda se 

obžaloby (návrhu na potrestání) zprošťuje (§ 225 odst. 1 tr. řádu), případně po 

pokračování v zastaveném trestním stíhání rozsudkem sice vysloví vinu, ale neuloží 

trest (§ 227 tr. řádu).
41

  

Odsuzující rozsudek, kterým je obžalovaný uznán vinným, se od trestního 

příkazu liší především tím, že obsahuje odůvodnění. Výjimkou je však zjednodušený 

písemný rozsudek, který může soud vyhotovit při splnění podmínek § 129 odst. 2 tr. 

řádu, tedy pokud se po vyhlášení rozsudku nebo poté v soudem stanovené lhůtě státní 

zástupce a obžalovaný vzdali odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení 

odůvodnění, a obžalovaný zároveň prohlásil, že si nepřeje, aby v jeho prospěch podaly 

odvolání jiné oprávněné osoby. Pokud by však oprávněné osoby mohly podat odvolání 

ve prospěch obžalovaného i proti jeho vůli, je pro vyhotovení zjednodušeného rozsudku 

třeba, aby se odvolání vzdaly. Případná možnost absence odůvodnění v písemném 

vyhotovení rozsudku však nemá vliv na povinnost vyhlášení alespoň podstatné části 

odůvodnění v rámci vyhlášení rozsudku podle ustanovení § 128 tr. řádu.
42

 Jako 

slavnostní forma rozhodnutí obsahuje rozsudek, na rozdíl od trestního příkazu, úvodní 

slova „Jménem republiky“ (§ 120 odst. 1 tr. řádu) a vždy se vyhlašuje veřejně (čl. 96 

odst. 2 Ústavy). Trestní příkaz má sice povahu odsuzujícího rozsudku, není však 

rozsudkem jako takovým (§ 314e odst. 7 tr. řádu). Jedná se o jiný druh rozhodnutí 

v trestních věcech. 

 

3.1.2. Usnesení 

Usnesení je všeobecnou formou rozhodnutí v trestních věcech. Jestliže zákon 

nestanoví něco jiného, rozhoduje jím soud, státní zástupce i policejní orgán (§ 119 tr. 

                                                
41Formou rozsudku rozhoduje soud i v dalších případech, kdy tak výslovně stanoví tr. řád. Např. odvolací 

soud za podmínek § 259 odst. 3 a 4 tr. řádu, Nejvyšší soud vyslovuje rozsudkem porušení zákona v řízení 

o stížnosti pro porušení zákona podle § 268 odst. 2 tr. řádu, soud schvaluje odsuzujícím rozsudkem 

dohodu o vině a trestu (§ 314r odst. 4 tr. řádu) apod. 
42Předchozí právní úprava účinná do 31. 12. 2011 umožňovala vyhotovení zjednodušeného písemného 

rozsudku pouze ve zjednodušeném řízení před samosoudcem (§ 314d odst. 3 tr. řádu). 
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řádu). Usnesením lze rozhodnout i o vině (usnesení o zastavení trestního stíhání), avšak 

nelze jím uznat obviněného vinným. Na rozdíl od rozsudku jde o méně slavnostní 

a jednodušší formu rozhodnutí. Ne vždy se také usnesení vyhlašuje. Podle § 135 tr. řádu 

je nutno vyhlásit jen ta usnesení, která byla učiněna při úkonu prováděném za účasti 

osoby, které se usnesení dotýká, jakož i usnesení, která byla učiněna v hlavním líčení, 

veřejném zasedání nebo neveřejném zasedání. Ne každé usnesení je také nutno 

vyhotovit písemně (§ 136 tr. řádu). 

 

3.1.3. Trestní příkaz 

Trestní příkaz je zjednodušenou formou odsuzujícího rozhodnutí v trestních 

věcech a samosoudce jej může vydat bez projednání věci v hlavním líčení za podmínek 

ustanovení § 314e tr. řádu. Podrobný rozbor institutu trestního příkazu je předmětem 

této práce. 

 

3.1.4. Rozhodnutí svého druhu 

Rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, která mají zvláštní formu odlišnou 

od rozsudku, usnesení i trestního příkazu a která se uplatňují v určitých, zákonem 

předvídaných případech, lze souhrnně označit jako tzv. rozhodnutí svého druhu. 

V každém jednotlivém případě stanoví tr. řád jejich obsahové a formální náležitosti, 

okruh osob, kterému se oznamují, případně i obligatorní písemnou formu.
43

 Jedná se 

např. o příkaz k zatčení (§ 69 tr. řádu), obžalobu (§ 176 tr. řádu), příkaz k odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88a tr. řádu) apod. 

 

3.1.5. Opatření 

Jako opatření jsou označovány zpravidla neformální úkony orgánů činných 

v trestním řízení organizačně technické povahy, které nejsou rozhodnutími. Není proti 

nim tedy přípustný opravný prostředek. Jedná se např. o ustanovení obhájce (§ 39 

odst. 1 tr. řádu). 

 

 

                                                
43JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 48. 
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3.2. Řízení před samosoudcem 

Trestní řád upravuje institut trestního příkazu v části třetí, označené jako „Řízení 

před soudem“, a to v hlavě dvacáté „Zvláštní způsoby řízení“, v rámci jejího pátého 

oddílu „Řízení před samosoudcem“, v ustanoveních § 314e až § 314g.
44

 

Jde tedy o zákonodárcem předvídaný a upravený procesní postup, ve kterém se 

otázka trestního postihu řeší způsobem zvláštním, podstatně odlišným od řízení 

typického pro daný trestněprocesní systém.
45

 Zvláštní způsoby řízení mají v tr. řádu 

speciální úpravu (hlavu dvacátou v části třetí, tedy § 290 až § 314s tr. řádu)
46

, podpůrně 

se na ně však užijí obecná ustanovení v souladu s ustanovením § 290 tr. řádu. 

Trestní příkaz může podle § 314e odst. 1 tr. řádu vydat pouze samosoudce, a to 

ve všech věcech, o nichž mu přísluší rozhodovat podle zákona s několika výjimkami. 

Podle § 314a tr. řádu koná samosoudce řízení o trestných činech, na které zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.
47

 To však neplatí 

v případě, kdy má být uložen trest souhrnný nebo společný a dřívější trest byl uložen 

v řízení před senátem.  

Předpokládaná nižší skutková i právní složitost projednávaných věcí odůvodňuje 

méně formalizovaný průběh řízení před soudem, kdy pravomoc k rozhodování je 

svěřena jediné osobě (soudci z povolání).
48

 Samosoudce má stejná práva a povinnosti 

jako senát a jeho předseda (§ 314b odst. 4 tr. řádu). V trestních věcech rozhoduje 

samosoudce pouze v řízení před okresním (obvodním) soudem jako soudem prvního 

stupně. Věci, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, projedná samosoudce ve 

zjednodušeném řízení, které začíná doručením návrhu na potrestání soudu s účinky 

zahájení trestního stíhání (§ 314b odst. 1 tr. řádu). 

                                                
44V trestním řízení před soudem rozhoduje samosoudce jen tam, kde to zákon výslovně stanoví (§ 2 

odst. 9 tr. řádu). 
45JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 68. 
46Mezi zvláštní způsoby řízení tr. řád zařazuje: řízení ve věcech mladistvých (odkazuje na speciální 
úpravu v ZSVM), řízení proti uprchlému, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, řízení před 

samosoudcem, řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu, řízení o přezkumu příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním 

provozu a řízení o schválení dohody o vině a trestu. 
47Rozlišujícím kritériem je horní hranice trestní sazby stíhaného trestného činu uvedená ve zvláštní části 

tr. zákoníku, přičemž k zákonnému zvýšení či snížení trestní sazby se nepřihlíží. V těchto věcech je pak 

samosoudce příslušný i ve vykonávacím řízení. Zpráva trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 

24. 8. 1971, č. Tpjf 102/70. 
48ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3541. 
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Trestní příkaz je vydáván bez projednání věci v hlavním líčení. Samosoudce 

rozhoduje mimo jakékoli formalizované jednání (hlavní líčení nebo veřejné zasedání) 

v tzv. zkráceném písemném řízení. Trestní příkaz tak slouží k rozhodování o typově 

méně závažných trestných činech, kdy výrazně zjednodušuje a urychluje trestní řízení 

o skutkově a právně méně složitých věcech. Takový postup však potlačuje některé 

základní zásady trestního řízení, zejména pak zásadu veřejnosti, ústnosti 

a bezprostřednosti, a jeho využití proto není upraveno jako obligatorní. Jedná se pouze 

o možnost, fakultativní postup, který může samosoudce po uvážení zvolit při splnění 

zákonem stanovených podmínek.  

 

3.2.1. Postup samosoudce po podání obžaloby (návrhu na potrestání) 

V souladu s § 314c odst. 1 tr. řádu samosoudce obžalobu nebo návrh na 

potrestání předběžně neprojednává, ale přezkoumává je z hledisek uvedených 

v ustanoveních § 181 odst. 1 a § 186 tr. řádu, tedy ze stejných hledisek, které 

odůvodňují nařízení předběžného projednání obžaloby v senátních věcech, jako 

samostatného fakultativního stadia trestního řízení. Samosoudce přezkoumává, zda 

obžaloba (návrh na potrestání) poskytuje spolehlivý podklad pro další řízení. Prověřuje, 

zda je dána příslušnost soudu k projednání věci, zda věc nemá být postoupena jinému 

orgánu (§ 171 odst. 1 tr. řádu), zda tu nejsou okolnosti odůvodňující zastavení trestního 

stíhání podle § 172 odst. 1 tr. řádu nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1 tr. řádu nebo 

jeho podmíněné zastavení (§ 307 tr. řádu), zda skutek, který je předmětem řízení, 

nebude třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona odlišně od obžaloby 

(návrhu na potrestání), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, 

které nelze napravit v řízení před soudem, zda byly v přípravném řízení objasněny 

základní skutečnosti, bez kterých není možno provést hlavní líčení a rozhodnout v něm, 

a zda by vzhledem k okolnostem případu bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu 

(§ 181 odst. 1 ve spojení s § 186 tr. řádu).  

Podle výsledků přezkoumání může samosoudce učinit některé z rozhodnutí, 

stejně jako soud po předběžném projednání obžaloby podle § 188 odst. 1 tr. řádu, tedy 

rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti, postoupit věc jinému orgánu, 

zastavit trestní stíhání z důvodů § 172 odst. 1, přerušit trestní stíhání, vrátit věc státnímu 

zástupci k došetření, trestní stíhání podmíněně zastavit, nebo rozhodnout o schválení 
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narovnání. Samosoudce může dále zastavit trestní stíhání z důvodů, které jsou obsaženy 

v ustanovení § 172 odst. 2 tr. řádu. Pokud nejsou splněny podmínky pro konání 

zjednodušeného řízení, samosoudce návrh na potrestání odmítne. Samosoudce může 

také stanovit státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody 

o vině a trestu.  

Pokud samosoudce neučiní žádné z výše uvedených rozhodnutí, nařídí ve věci 

hlavní líčení (§ 314d odst. 1 tr. řádu), nebo může využít možnosti vyřídit věc bez 

projednání v hlavním líčení vydáním trestního příkazu podle § 314e tr. řádu. Může tak 

učinit i v případě, kdy již hlavní líčení nařídil. Po jeho zahájení však již trestní příkaz 

vydat nelze.
49

 

Trestním příkazem tak dochází ke konečnému meritornímu rozhodnutí 

s vynecháním nejdůležitějšího stadia trestního řízení. Hlavní líčení je těžištěm 

dokazování a rozhodování, je jádrem trestního procesu. Právě v hlavním líčení dochází 

k uplatnění většiny základních zásad trestního řízení, kterými jsou zejména zásady 

veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti. Vyřízení věci trestním příkazem naproti tomu 

upřednostňuje zásadu rychlosti a hospodárnosti trestního procesu. 

V případě existence důvodů nutné obhajoby podle ustanovení § 36 tr. řádu (např. 

pokud je obviněný ve vazbě) určí samosoudce obviněnému ke zvolení obhájce lhůtu 

(§ 38 odst. 1 tr. řádu). Pokud tak obviněný neučiní, samosoudce mu obhájce neprodleně 

ustanoví. V souladu s § 314f odst. 2 tr. řádu se následně doručuje trestní příkaz též 

obhájci. 

Pokud je podána obžaloba (návrh na potrestání) na více obviněných, není 

vyloučeno vydat trestní příkaz jen proti některým z nich, případně pro některý ze 

žalovaných skutků téhož obviněného, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky. Takový 

postup se jeví jako vhodný v případech, kdy jsou jednotlivé skutky oddělitelné 

a v dalším řízení o zbývajících skutcích nevzniknou v hlavním líčení potíže při 

dokazování.
50

 

                                                
49Rozsudek Nejvyššího soudu SSR z 1. 8. 1974, sp. zn. 4 Tz 130/74. 
50ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3574. V případě, kdy samosoudce rozhodne trestním příkazem pouze o některém ze žalovaných skutků, 

je vhodné, aby o svém záměru rozhodnout o zbývajících skutcích v dalším řízení informoval osoby 

oprávněné k podání odporu. Samosoudce je totiž povinen vyčerpat obžalobu (návrh na potrestání) v celé 

šíři (pokud jde o skutek). Nedodržení tohoto požadavku by totiž bylo důvodem pro podání odporu proti 

trestnímu příkazu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 1. 11. 1972, sp. zn. 11 To 36/72. 
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Státní zástupce může vzít podanou obžalobu (návrh na potrestání) zpět 

i v případě, kdy již byl trestní příkaz vydán, nejpozději však do doby, než je trestní 

příkaz doručen některé z osob, která je oprávněna k podání odporu. Zpětvzetím 

obžaloby se trestní příkaz ruší a věc se vrací do přípravného řízení (§ 314g odst. 2 tr. 

řádu). 

 

3.2.2. Možnost vydání trestního příkazu 

Rozlišujeme tři situace, ve kterých může samosoudce vydat trestní příkaz: 

a) standardní řízení po podání obžaloby, 

b) zjednodušené řízení, kdy je soudu s návrhem na potrestání předán 

zadržený podezřelý nebo 

c) zjednodušené řízení, kdy nebyl podezřelý předán spolu s návrhem na 

potrestání soudu. 

 

3.2.2.1. Standardní řízení 

Jako standardní řízení označuji případ, kdy samosoudce rozhoduje na základě 

obžaloby podané státním zástupcem. Činí rozhodnutí tzv. od stolu, vydává tak trestní 

příkaz pouze na základě obžaloby (jejího odůvodnění) a spisového materiálu, aniž by se 

s obviněným osobně setkal. 

 

3.2.2.2. Zjednodušené řízení 

Podle ustanovení § 314e odst. 1 tr. řádu může samosoudce vydat trestní příkaz 

i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení. Zjednodušené 

řízení před soudem, resp. samosoudcem, navazující na zkrácené přípravné řízení 

zavedla novela tř. řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností k 1. 1. 2002. 

Zkrácené přípravné řízení se koná o méně závažných trestných činech při splnění 

podmínek v ustanovení § 179a odst. 1 tr. řádu.
51

 Při vedení přípravného řízení v této 

formě se nevydává usnesení o zahájení trestního stíhání. Podezřelého je však třeba 

                                                
51§ 179a odst. 1 tr. řádu: „Zkrácené přípravné řízení se koná o trestných činech, o nichž přísluší konat 

řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje pět let, jestliže a) podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté nebo b) v průběhu 

prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak 

odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v 

§ 179b odst. 4 postavit před soud.“ 
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vyslechnout a nejpozději na počátku výslechu mu sdělit, ze spáchání jakého skutku je 

podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 3 tr. řádu). Podle 

ustanovení § 314b odst. 1 je trestní stíhání zahájeno doručením návrhu na potrestání 

soudu. Věci, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, samosoudce projedná ve 

zjednodušeném řízení (§ 314b odst. 1 tr. řádu). 

Samosoudce tak vydává trestní příkaz na základě podaného návrhu na potrestání 

a k němu připojených písemností a dalších příloh, které mají význam pro soudní řízení 

a rozhodnutí (§ 179d odst. 2 tr. řádu). Návrh na potrestání podaný státním zástupcem 

obsahuje stejné náležitosti jako obžaloba s výjimkou odůvodnění (§ 179d odst. 1 tr. 

řádu). 

Rozlišujeme dvě situace, kdy samosoudce vydává trestní příkaz ve 

zjednodušeném řízení: 

 

3.2.2.2.1. Soudu je s návrhem na potrestání předán zadržený podezřelý 

V případě, že je soudu společně s návrhem na potrestání předán zadržený 

podezřelý, samosoudce jej podle ustanovení § 314b odst. 2 tr. řádu do 24 hodin 

vyslechne jako obviněného, zejména k okolnostem zadržení a důvodům vazby, dále 

k tomu, které skutečnosti považuje za nesporné a zda souhlasí s tím, aby takto označené 

skutečnosti nebyly dokazovány v hlavním líčení. 

V tomto případě samosoudce vydává trestní příkaz až po výslechu obviněného, 

případně i před započetím takového výslechu. Pokud samosoudce rozhoduje trestním 

příkazem až po výslechu obviněného, nečiní rozhodnutí tzv. od stolu pouze na základě 

spisu, ale až po osobním zhlédnutí obviněného a po jeho výslechu, na rozdíl od výše 

popsaného standardního řízení. Obsah výslechu sice v souladu s ustanovením § 314b 

odst. 2 tr. řádu směřuje zejména k okolnostem zadržení, důvodům vazby a k označení 

nesporných skutečností, může však být rozšířen (s ohledem na užití výrazu „zejména“) 

do té míry, aby byl skutkový stav spolehlivě prokázán pro rozhodnutí trestním 

příkazem. Ústní a bezprostřední kontakt s obviněným pak umožňuje samosoudci lépe 

zvážit vhodnost vydání trestního příkazu v konkrétním případě a také nepochybně 

přispívá k uložení spravedlivého trestu v souladu se zásadou individualizace trestní 

sankce.  
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Ihned po výslechu obviněného může samosoudce rozhodnout trestním příkazem 

nebo podle povahy věci buď učinit jiné rozhodnutí, jež může vydat mimo hlavní líčení, 

nebo obviněnému doručit předvolání k hlavnímu líčení, které se s jeho souhlasem může 

konat ihned (§ 314b odst. 2 tr. řádu). 

V aplikační praxi má často samosoudce připraveno vyhotovení trestního příkazu 

již před výslechem zadrženého obviněného, aby tak průběh řízení urychlil. Trest pak 

vlastně ukládá předem tzv. od stolu pouze na podkladě spisového materiálu. Pokud by 

však samosoudce následně v průběhu výslechu zjistil, že rozhodnutí trestním příkazem 

není vhodné, případně, že jím zvolený trest uložený trestním příkazem by nebyl 

v daném případě spravedlivý, může předem vyhotovený trestní příkaz zničit nebo jeho 

připravené znění upravit. 

 

3.2.2.2.2. Podezřelý nebyl spolu s návrhem na potrestání předán soudu 

V případě, kdy nebyl ve zkráceném přípravném řízení podezřelý zadržen, nebo 

sice došlo k jeho zadržení, ale byl z něj propuštěn a zkrácené přípravné řízení bylo 

konáno ve lhůtě dvou týdnů od sdělení podezření (§179b odst. 4 tr. řádu), příp. ve lhůtě 

prodloužené o deset dnů [§ 179f odst. 2 písm. a) tr řádu], přezkoumá samosoudce 

podaný návrh na potrestání ze stejných hledisek jako u obžaloby (§ 314c odst. 1 tr. 

řádu). Věc může samosoudce mj. vyřídit trestním příkazem. Ten případně vydává na 

základě návrhu na potrestání a k němu připojených písemností a příloh, aniž by sám 

obviněného vyslýchal. Podle ustanovení § 314b odst. 3 tr. řádu samosoudce podle 

protokolu o výslechu podezřelého posoudí, zda je třeba obviněného předvolat 

k výslechu nebo je možné ihned nařídit hlavní líčení. Výslech bude třeba uskutečnit 

zpravidla tehdy, jestliže lze předpokládat, že se obviněný a státní zástupce mohou 

shodnout a označit některé skutečnosti za nesporné v tom smyslu, že je v hlavním líčení 

nebude třeba dokazovat, případně lze předpokládat jejich souhlas s přečtením některých 

úředních záznamů.
52

  

Pokud by následně samosoudce po provedeném výslechu dospěl k úsudku, že 

skutkový stav je spolehlivě prokázán v rozsahu potřebném pro rozhodnutí, mohl by 

trestní příkaz vydat i v tomto okamžiku. Předchozí výslech obviněného samosoudcem 

však není nutnou podmínkou pro možnost vydání trestního příkazu. Samosoudce 

                                                
52ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3551.  
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předvolává obviněného k výslechu především tehdy, jestliže zamýšlí projednat věc 

v hlavním líčení. Ve spisovém materiálu je totiž již obsažen protokol o výslechu 

podezřelého, a výslech obviněného by tak nejspíše do případu nevnesl nové skutečnosti 

pro případné rozhodnutí trestním příkazem. Je tedy jen na úvaze samosoudce, zda 

takový výslech provede, a pokud má za to, že je potřebný pro spolehlivé prokázání 

skutkového stavu věci bez důvodných pochybností v rozsahu nezbytném pro případné 

rozhodnutí trestním příkazem, nic mu v takovém postupu nebrání.
53

  

Výše popsaný postup je však v aplikační praxi zcela výjimečný, a je tedy spíše 

jen teoretickou konstrukcí s ohledem na to, že podstatou institutu trestního příkazu je 

vyřízení věci ve zkráceném písemném řízení, tedy co nejrychleji a tzv. od stolu. 

  

3.2.3. Řízení proti právnickým osobám 

S účinností k 1. lednu 2012 byla do českého trestního práva zavedena trestní 

odpovědnost právnických osob zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (TOPO). V ustanovení § 1 odst. 2 TOPO je upraven 

princip speciality, tedy, že nestanoví-li tento zákon jinak, použije se tr. zákoník 

a v řízení proti právnické osobě tr. řád, není-li to z povahy věci vyloučeno. Tr. řád se tak 

použije, jestliže TOPO nestanoví jinak nebo pokud to není vyloučeno z povahy věci. 

Právo na spravedlivý proces se nepochybně týká i právnických osob, proti nimž se vede 

trestní řízení.
54

  

Ustanovení § 314a až § 314g tr. řádu o řízení před samosoudcem se na řízení 

proti právnickým osobám použijí s výjimkou ustanovení § 314b odst. 2 a § 314c odst. 4 

tr. řádu, která se týkají rozhodování o vazbě.
55

 Dále se nepoužijí ty části § 314b odst. 2 

a 3, které pojednávají o zadrženém obviněném, které se z povahy věci týkají pouze 

obviněné fyzické osoby.
56

 

Samosoudce tak může v řízení proti právnické osobě vydat trestní příkaz. Je 

však omezen v rozsahu druhů trestů, které může uložit. Samosoudce nemůže uložit 

tresty podle ustanovení § 314e odst. 2 písm. a), b), c), g), h) a i) tr. řádu, tedy trest 

                                                
53ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3551. 
54ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 72. 
55Tamtéž, s. 78. 
56ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3545.  
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odnětí svobody, domácího vězení, obecně prospěšných prací, vyhoštění, zákazu pobytu 

a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Ty totiž ustanovení 

§ 15 TOPO ve výčtu trestů, které je možné uložit za trestné činy spáchané právnickou 

osobou, neupravuje. V návaznosti na to se tak neužijí ani ustanovení § 314e odst. 3, 4, 5 

a odst. 6 písm. a) a b) tr. řádu.
57

 V řízení proti právnické osobě tedy může samosoudce 

uložit pouze trest zákazu činnosti do pěti let, peněžitý trest a trest propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. 

 

3.2.4. Řízení proti uprchlému 

Řízení proti uprchlému lze konat proti tomu, kdo se vyhýbá trestnímu řízení 

pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá (§ 302 tr. řádu). V tomto řízení musí mít 

obviněný vždy obhájce, kterému jsou přiznána všechna práva jako obviněnému (§ 304 

tr. řádu). 

V řízení proti uprchlému lze vydat trestní příkaz vzhledem k tomu, že takový 

postup není uveden v taxativním výčtu případů, kdy je rozhodování trestním příkazem 

vyloučeno (§ 314e odst. 6 tr. řádu a contrario), a tr. řád neobsahuje speciální ustanovení 

v rámci úpravy řízení proti uprchlému. Trestní příkaz se pak doručuje toliko obhájci, 

a to stejným způsobem, jakým by se doručoval obviněnému, tedy do vlastních rukou 

bez možnosti náhradního doručení (§ 306 odst. 1 ve spojení s § 63 odst. 3 tr. řádu). 

Obhájci jsou přiznána všechna práva jako obviněnému, tedy i právo k podání odporu 

(§ 33 odst. 1 tr. řádu).  

Skončilo-li řízení proti uprchlému pravomocným odsuzujícím rozsudkem a až 

poté pominuly důvody, pro které bylo řízení proti uprchlému vedeno, na návrh 

odsouzeného podaný ve lhůtě osmi dnů od doručení rozsudku soud prvního stupně 

podle ustanovení § 306a odst. 2 tr. řádu takový rozsudek zruší a hlavní líčení se provede 

znovu. Toto ustanovení se použije i v případě pravomocného trestního příkazu.
58

 Trestní 

příkaz má totiž povahu odsuzujícího rozsudku (§ 314e odst. 7 tr. řádu). V novém řízení 

pak platí zákaz reformace in peius (§ 306a odst. 4 tr. řádu). 

                                                
57ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 78. 
58ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3468. 
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V řízení proti právnickým osobám se z povahy věci řízení proti uprchlému 

neuplatní, protože jen fyzická osoba se může trestnímu stíhání vyhýbat pobytem 

v cizině nebo skrýváním na území České republiky (§ 1 odst. 2 TOPO).
59

 

 

3.2.5. Označení osoby, proti níž se vede trestní řízení při rozhodování trestním 

příkazem 

Osoba, proti níž se řízení vede, je při vydání trestního příkazu označena jako 

„obviněný“ v souladu s § 314f odst. 1 písm. c) tr. řádu. „Obviněným“ se stala zahájením 

trestního stíhání (§ 32 ve spojení s § 160 odst. 1 tr. řádu nebo § 314b odst. 1 tr. řádu) 

a vzhledem k tomu, že samosoudce rozhoduje trestním příkazem bez projednání věci 

v hlavním líčení, na jejím označení se při vydání trestního příkazu nic nemění. Pokud 

však samosoudce již ve věci nařídil hlavní líčení, označuje se obviněný v souladu s § 12 

odst. 8 tr. řádu jako „obžalovaný“. Použití výrazu „obviněný“ ve výčtu obsahových 

náležitostí trestního příkazu v § 314f odst. 1 písm. c) tr. řádu však v takovém případě 

problém činit nebude s ohledem na ustanovení § 12 odst. 7 tr. řádu, které pod pojmem 

„obviněný“ rozumí též obžalovaného a odsouzeného. V případě, že trestní příkaz 

nabude právní moci, stane se obviněný „odsouzeným“ podle § 12 odst. 9 tr. řádu ve 

spojení s § 314e odst. 7 tr. řádu. Při včasném podání odporu zůstává osoba, proti níž se 

trestní řízení vede, „obviněným“ až do nařízení hlavního líčení. 

 

3.3. Podmínky pro vydání trestního příkazu 

3.3.1. Trestné činy, o kterých lze rozhodnout trestním příkazem  

Řízení před samosoudcem (resp. možnost vyřízení věci trestním příkazem) je 

vedeno o typově méně závažných trestných činech. Trestním příkazem lze rozhodnout 

vždy pouze o přečinu (ne však o všech přečinech) vzhledem k tomu, že přečiny se 

rozumí všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2 tr. 

zákoníku). Samosoudce je příslušný k řízení o trestných činech, na které zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (§ 314a odst. 1 tr. řádu).  

 

                                                
59ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3452.  
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3.3.1.1. Trestný čin opilství 

Trestný čin opilství podle ustanovení § 360 tr. zákoníku má specifickou 

povahu.
60

 Samosoudce je příslušný k rozhodování o trestném činu opilství pouze 

v případě, že nepřichází v úvahu základní trestní sazba uvedená přímo v ustanovení 

§ 360 tr. zákoníku, tedy tři léta až deset let, ale mírnější sazba trestu odnětí svobody 

s horní hranicí nepřevyšující pět let, pokud se obviněný dopustil jednání (činu jinak 

trestného ve stavu nepříčetnosti), jež by jinak vykazovalo znaky činu s touto sazbou 

(např. výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku).
61

 Při splnění těchto podmínek tak 

může samosoudce o trestném činu opilství rozhodnout trestním příkazem. 

 

3.3.2. Spolehlivé prokázání skutkového stavu opatřenými důkazy 

Samosoudce může vydat trestní příkaz tehdy, jestliže je skutkový stav spolehlivě 

prokázán opatřenými důkazy (§ 314e odst. 1 tr. řádu). Podkladem pro uvážení 

o prokázání skutkového stavu je obsah spisu a případně výslech (zadrženého) 

obviněného. Obsah spisového materiálu tvoří vedle obžaloby (návrhu na potrestání) 

zpravidla protokol o výslechu obviněného (podezřelého), protokol o ohledání místa 

činu, úřední záznamy o podaném vysvětlení, protokoly o výslechu svědků (příp. 

o výslechu svědka jako neodkladného nebo neopakovatelného úkonu podle ustanovení 

§ 158a tr. řádu), opis z evidence Rejstříku trestů, znalecký posudek apod. Jedná se 

o důkazy opatřené v přípravném řízení, které soud sám neprovedl, ale v souladu se 

zásadou volného hodnocení důkazů posuzuje, zda je spolehlivě prokázán skutkový stav. 

V případě, kdy v přípravném řízení policejní orgán nepřezkoumá dostatečně důkladně 

všechny procesní návrhy obviněného a provede jen část jím navrhovaných důkazů 

s odkazem na to, že ty ostatní jsou zcela bezvýznamné ve smyslu ustanovení § 164 

odst. 3 tr. řádu, nebo s odůvodněním, že jádro procesu je až před soudem v hlavní líčení, 

dochází k omezení práva na obhajobu.
62

 

                                                
60§ 360 odst. 1 tr. zákoníku: „Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do 

stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až 

deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán 

tímto trestem mírnějším.“ 
61ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3542.  
62VANTUCH, Pavel. K významu a opodstatněnosti trestního příkazu v trestním řádu. Právní rozhledy, 

1996, č. 1, s. 5. 
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Ve vztahu k vině se samosoudce musí řídit stejnými zásadami jako při hlavním 

líčení. Takový postup je nepochybně náročný vzhledem k tomu, že ani při důsledném 

zkoumání výsledků přípravného řízení nelze vyloučit, že po vydání trestního příkazu 

vyjdou najevo nové okolnosti, znamenající podstatnou změnu dosud zjištěných 

skutečností. Takové riziko je vždy spojeno se zkráceným písemným řízením, a je proto 

nezbytné, aby samosoudce vydával trestní příkazy jen ve věcech, kdy nevznikají ani 

sebemenší pochybnosti o vině obviněného.
63

 V případě pochybností o spolehlivém 

prokázání skutkového stavu samosoudce trestním příkazem rozhodnout nesmí, byť by 

byly pro takový postup splněny veškeré formální podmínky. Pokud samosoudce neučiní 

některé z rozhodnutí v ustanovení § 314c odst. 1 tr. řádu, je povinen nařídit hlavní 

líčení. 

Vyřízení věci trestním příkazem není taktéž přípustné v případě, kdy důkazní 

situace je poměrně složitá a jedním z klíčových důkazů je posudek znalce, proti němuž 

uplatnil obviněný při seznámení se s vyšetřovacím spisem řadu výhrad, jež zůstaly 

nezodpovězeny. Skutkový stav tak není spolehlivě prokázán opatřenými důkazy a věc 

by měla být projednána v hlavním líčení, v němž by měl být mj. tento znalec osobně 

vyslechnut s možností procesních stran klást mu k jeho posudku otázky.
64

 

Skutkový stav nelze rovněž považovat za spolehlivě prokázaný, pokud 

nasvědčují konkrétní okolnosti tomu, že obviněný může trpět duševní poruchou, která 

v době činu mohla vylučovat nebo snižovat jeho příčetnost. Tato možná skutečnost 

musí být objasněna. Pokud obviněný o taková tvrzení opírá svou obhajobu, nelze věc 

vyřídit bez dalšího trestním příkazem, přestože ne každá taková obhajoba vede nutně ke 

zkoumání duševního stavu znalcem.
65

 

V aplikační praxi je častá snaha o vyřízení věci trestním příkazem, přestože 

ohledně prokázání skutkového stavu existují jisté pochybnosti. Pokud jsou splněny 

formální podmínky, vydá samosoudce trestní příkaz a počká, zda nabude právní moci. 

Vzhledem k jednoduchosti a rychlosti rozhodování trestním příkazem se samosoudce 

snaží vyřídit co nejvíce věcí tímto způsobem. 

 

                                                
63FRIČ, Jan. Postup samosoudců při vydávání trestního příkazu z hlediska poznatků praxe a legislativních 

výhledů. Socialistická zákonnost, 1983, č. 7, s. 410. 
64Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. 3 Tz 291/2000. 
65Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 4 Tz 79/2002.  
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3.3.3. Tresty, které lze uložit trestním příkazem 

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření (§ 36 tr. zákoníku). Trestním 

příkazem je vždy ukládán trest, uložit ochranné opatření jím však nelze [§ 314e odst. 6 

písm. b) tr. řádu]. Trestní řád omezuje druhy a výměru trestů, které je možné trestním 

příkazem uložit, taxativním výčtem v ustanovení § 314e odst. 2 tr. řádu. U obviněných 

právnických osob je tento výčet zúžen na trest peněžitý, trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty a trest zákazu činnosti v souladu se speciálním ustanovením § 15 

TOPO (podrobněji výše v bodě 3.2.3.). 

Uvedené druhy trestů lze uložit i vedle sebe, pokud tomu nebrání zákonné 

podmínky. Nelze uložit trest domácího vězení vedle trestu odnětí svobody a trestu 

obecně prospěšných prací, trest obecně prospěšných prací vedle trestu odnětí svobody 

a trest zákazu pobytu vedle trestu vyhoštění (§ 53 odst.  1 tr. zákoníku). 

Trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest, trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest vyhoštění a trest 

zákazu pobytu lze uložit i samostatně, i když trestní zákon u některého trestného činu 

takový trest nestanoví (§ 53 odst. 2 tr. zákoníku). 

Uložení trestu trestním příkazem je podle ustanovení § 314e odst. 2 tr. řádu 

limitováno vyjmenovanými druhy a výměrami. Pokud by spravedlivý trest v daném 

případě nespadal do tohoto vymezení, nelze trestní příkaz vydat. A pokud by se trest 

uložený trestním příkazem nejevil jako spravedlivý osobám, které jsou oprávněny podat 

odpor, mohou tohoto nástroje využít, a trestní příkaz tak zrušit. 

V praxi je často trestním příkazem ukládán nižší trest, než jaký by byl uložen po 

provedeném hlavním líčení, jako určitá „odměna“ za to, že věc nebude projednávána 

v hlavním líčení.
66

 Někdy je tak patrná snaha samosoudce vydat trestní příkaz 

i v případě, kdy je na místě uložení trestu přísnějšího, než umožňuje ustanovení § 314e 

odst. 2 tr. řádu. Aplikace tohoto ustanovení však nesmí vést k praxi, která by znamenala 

negování obecných zásad pro ukládání trestů.
67

 

Vyřízení věci trestním příkazem ve zkráceném písemném řízení má svá rizika 

i s ohledem na ukládaný trest (tresty). Samosoudce ukládá trest obviněnému, kterého 

nevidí (kromě případu, kdy vydání trestního příkazu předcházel výslech obviněného), 

                                                
66ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2379. 
67FRIČ, Jan. Postup samosoudců při vydávání trestního příkazu z hlediska poznatků praxe a legislativních 

výhledů. Socialistická zákonnost, 1983, č. 7, s. 411.  
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a ve většině případů obviněného nevidí ani státní zástupce. Trest uložený tzv. od stolu 

se tak může dostat do rozporu se zásadou individualizace trestní sankce.
68

 

 

3.3.3.1. Trest odnětí svobody 

Trestním příkazem může být uložen trest odnětí svobody do jednoho roku pouze 

s podmíněným odkladem jeho výkonu, případně za současného vyslovení dohledu nad 

pachatelem (§ 81 a násl. tr. zákoníku). Možnost uložit nepodmíněný trest odnětí 

svobody byla zrušena novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. 

s účinností k 1. lednu 2002. Tato novela částečně vyhověla doporučení Rady Evropy 

č. R (87) 18, podle něhož musejí být sankce uložené trestním příkazem (tedy při 

písemném řízení soudu bez ústního jednání) omezeny na sankce peněžité a na ztrátu 

práv s vyloučením jakéhokoli trestu odnětí svobody.
69

  

Pro určení délky zkušební doby se použije obecná úprava v ustanoveních § 82 

odst. 1 a § 85 odst. 1 tr. zákoníku, která stanovuje rozmezí zkušební doby na jeden rok 

až pět let. Maximální výměra jednoho roku trestu odnětí svobody je nepřekročitelná 

a platí bez ohledu na trestný čin, za který je trest ukládán, a ve vztahu ke kterémukoli 

pachateli, který má být trestním příkazem odsouzen.
70

 Horní hranice jednoho roku platí 

i pro trest úhrnný, souhrnný a společný.
71

 Je-li však jedním trestním příkazem ukládán 

zároveň trest souhrnný a trest samostatný či úhrnný, může jejich výměra celkem 

překročit jeden rok, protože se jedná o dva tresty a u každého z nich se podmínky pro 

uložení posuzují samostatně a odděleně.
72

 

Pokud horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody u daného trestného činu 

nedosahuje délky jednoho roku, je samosoudce vázán touto hmotněprávní trestní sazbou 

                                                
68Např. zdánlivě mírný (spravedlivý) trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel může být 

v konkrétním případě neúměrně přísný, pokud se jedná o obviněného, který je zdravotně postižený 

a motorové vozidlo pro něj představuje jedinou možnost samostatného pohybu mimo domov. Pokud však 

samosoudce tuto skutečnost nevyčte ze spisu, ukládá trest bez ohledu na zdravotní postižení obviněného. 
69Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 

17. září 1987 s odůvodněním. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 10. 
70Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2001, sp. zn. 5 Tz 116/2001. 
71Úhrnný trest soud ukládá, pokud odsuzuje pachatele za dva nebo více trestných činů (§ 43 odst. 1 tr. 

zákoníku). V případě, že soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem 

prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin, uloží souhrnný trest (§ 43 odst. 2 tr. 

zákoníku). Společný trest soud ukládá za pokračování v trestném činu podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku, 

jestliže odsuzuje pachatele za dílčí útok pokračování v trestném činu (§ 116 tr. zákoníku), za jehož ostatní 

útoky již byl pravomocně odsouzen.  
72ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2381. 
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pro daný trestný čin, nikoli tím, že trestním příkazem lze uložit trest odnětí svobody do 

jednoho roku.
73

 

 

3.3.3.2. Trest domácího vězení 

Trest domácího vězení je možné trestním příkazem uložit pouze ve výměře do 

jednoho roku. Podle ustanovení § 314e odst. 4 tr. řádu je samosoudce před uložením 

trestu domácího vězení povinen vyžádat si zprávu probačního úředníka obsahující 

zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu, která rovněž obsahuje stanovisko 

obviněného. Samosoudce pak ukládá trest s přihlédnutím k této zprávě. 

Podmínkou pro uložení trestu domácího vězení je požadavek, aby pachatel dal 

písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při 

výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost [§ 60 odst. 1 písm. b) tr. 

zákoníku]. Bez takového slibu soud nemůže trest domácího vězení uložit a musí zvolit 

jiný druh trestu.
74

 

 

3.3.3.3. Trest obecně prospěšných prací 

Výměru trestu obecně prospěšných prací tr. řád pro ukládání trestním příkazem 

speciálně nevymezuje, platí tedy obecná výměra v rozmezí od 50 do 300 hodin (§ 63 

odst. 1 tr. zákoníku). Aby samosoudce mohl trestním příkazem trest obecně 

prospěšných prací uložit, je povinen si nejprve vyžádat zprávu probačního úředníka 

obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti 

obviněného, která musí rovněž obsahovat stanovisko obviněného. Trest obecně 

prospěšných prací pak samosoudce ukládá s přihlédnutím k této zprávě (§ 314e odst. 3 

tr. řádu).  

Zavedení povinné součinnosti samosoudce s probačním úředníkem před 

uložením trestu obecně prospěšných prací trestním příkazem (zákonem č. 41/2009 Sb.) 

reagovalo na hojné ukládání tohoto druhu trestu trestním příkazem mnohdy 

v nevhodných případech. Trest obecně prospěšných prací byl často ukládán především 

z toho důvodu, že podle právní úpravy v ustanovení § 336 odst. 2 tr. řádu, účinné do 

31. 12. 2009, rozhodoval o druhu a místě výkonu trestu obecně prospěšných prací 

okresní soud, v jehož obvodu měl odsouzený trest vykonávat, tedy v jehož obvodu měl 

                                                
73Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. 3 Tz 262/2000.  
74ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 822. 
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odsouzený bydliště (případně i mimo tento obvod se souhlasem odsouzeného). 

Samosoudce se tak mohl uložením trestu obecně prospěšných prací věci „zbavit“ 

a vykonávací řízení přesunout na jiný soud. Podle současné právní úpravy o druhu 

a místě výkonu tohoto trestu rozhoduje okresní soud, který trest obecně prospěšných 

prací uložil (§ 336 odst. 2 tr. řádu).  

Prakticky nulové informace o osobě obviněného nutně musely způsobovat, že 

tento druh trestu byl často ukládán pachatelům, kteří jej nerespektovali, a následně bylo 

třeba přistoupit k přeměně na trest odnětí svobody.
75

 Nemuselo se jednat jen 

o nerespektování trestu ze strany odsouzených, ale také o zdravotní nezpůsobilost k jeho 

výkonu. Neúměrné nadužívání trestu obecně prospěšných prací v řadě případů 

způsobovalo, že smršť trestních příkazů za drobné delikty stanovovala obviněnému ne 

stovky, ale tisíce hodin obecně prospěšných prací. Takový postup byl pak v rozporu se 

zákonem a především nebylo v silách odsouzených těmto trestům dostát.
76

 

Vzhledem k tomu, že samosoudce vydává trestní příkaz od stolu pouze na 

podkladě spisového materiálu, je zjištění možnosti výkonu trestu obecně prospěšných 

prací včetně zdravotní způsobilosti obviněného a jeho stanoviska prostřednictvím 

probačního úředníka vhodné. Jiná situace ale nastává v případě, kdy samosoudce 

rozhoduje trestním příkazem až po výslechu (zadrženého) obviněného. V aplikační 

praxi existují názory, že v tomto případě samosoudce může zjistit stanovisko i zdravotní 

stav obviněného sám, a uložit tak trest obecně prospěšných prací trestním příkazem bez 

předchozí zprávy probačního úředníka. 

 

3.3.3.4. Trest zákazu činnosti 

Trest zákazu činnosti lze trestním příkazem uložit v maximální délce do pěti let, 

pokud se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností (§ 73 tr. 

zákoníku). Velmi často se tento trest ukládá za trestné činy páchané v dopravě 

(především za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. 

zákoníku), tedy jako zákaz řízení motorových vozidel.  

 

                                                
75ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, 

s. 283. 
76JIRSA, Jaromír, VÁVRA, Libor, JANEK, Kryštof, MEDUNA, Petr. Klíč k soudní síni: příručka pro 

začínající soudce a advokáty. 1. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 409.  
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3.3.3.5. Peněžitý trest 

Výměra peněžitého trestu pro ukládání trestním příkazem není speciálně 

vymezena. Lze tedy uložit nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb a denní sazba 

činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč (§ 68 odst. 1 a 2 tr. zákoníku). Trestním 

příkazem je tak možné uložit trest v rozpětí od 2 000 Kč do 36 500 000 Kč. Pro 

ukládání peněžitého trestu právnické osobě jsou speciálně stanoveny výše denních 

sazeb na nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč (§ 18 odst. 2 TOPO). Rozmezí pro 

ukládání trestu právnické osobě je tedy od 20 000 Kč do 1 460 000 000 Kč. 

Podle ustanovení § 314e odst. 5 tr. řádu nesmí náhradní trest odnětí svobody za 

peněžitý trest ani s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat jeden rok. V případě, 

kdy samosoudce dojde k závěru, že je důvodné uložit vedle trestu odnětí svobody 

i peněžitý trest, a pokud náhradní trest odnětí svobody stanovený podle § 69 tr. 

zákoníku by spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahoval dobu jednoho roku, 

avšak nepřesáhl horní hranici trestní sazby stanovené trestním zákonem, je v takové 

věci vyloučeno vydání trestního příkazu a samosoudce musí rozhodnout rozsudkem 

v hlavním líčení.  

Samosoudce může upustit od stanovení náhradního trestu při vydání trestního 

příkazu pouze tehdy, pokud rozhoduje o trestném činu, na který je trestním zákonem 

stanovena trestní sazba odnětí svobody s horní hranicí nejvýše jeden rok, pokud vedle 

trestu odnětí svobody ve výměře na horní hranici sazby uloží i peněžitý trest. Od 

stanovení náhradního trestu samosoudce v tomto případě upustí s ohledem na 

ustanovení § 69 odst. 1 tr. zákoníku, podle kterého náhradní trest nesmí ani spolu 

s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby.
77

 

 

3.3.3.6. Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může samosoudce uložit 

trestním příkazem při splnění podmínek ustanovení § 70 tr. zákoníku. Ochranné 

opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 101 tr. zákoníku) trestním 

příkazem uložit nelze [§ 314e odst. 6 písm. b) tr. řádu]. 

 

 

                                                
77Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 1996, sp. zn. Stn 1/96. 
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3.3.3.7. Trest vyhoštění 

Trestním příkazem lze uložit trest vyhoštění při splnění podmínek ustanovení 

§ 80 tr. zákoníku v maximální výměře pět let [§ 314e odst. 2 písm. g) tr. řádu]. 

Minimální výměrou je jeden rok s ohledem na obecnou úpravu v ustanovení § 80 

odst. 2 tr. zákoníku. 

 

3.3.3.8. Trest zákazu pobytu 

Trestním příkazem je rovněž možné uložit trest zákazu pobytu v maximální 

výměře do pěti let [§ 314e odst. 2 písm. h) tr. řádu]. Minimální výměrou je jeden rok 

(§ 75 odst. 1 tr. zákoníku). Tento trest se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž 

má pachatel trvalý pobyt (§ 75 odst. 1 tr. zákoníku). 

 

3.3.3.9. Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Ve výměře do pěti let může samosoudce trestním příkazem uložit také trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce [§314e odst. 2 písm. i) tr. 

řádu]. Podmínkou pro uložení tohoto druhu trestu je skutečnost, že pachatel se dopustil 

úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce (§ 76 tr. zákoníku). 

  

3.4. Nepřípustnost vydání trestního příkazu 

Ustanovení § 314e odst. 6 tr. řádu vymezuje případy, kdy je vydání trestního 

příkazu vyloučeno: 

a) v situaci, kdy je trestní řízení vedeno proti osobě, která je zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo je v této způsobilosti omezena, 

b) pokud má být rozhodováno o ochranném opatření, 

c) jestliže má být uložen souhrnný nebo společný trest a předchozí trest byl uložen 

rozsudkem. 

Speciální ustanovení § 63 ZSVM dále stanoví, že trestní příkaz nelze vydat 

v řízení ve věci mladistvého, který nedovršil osmnáct let věku. 
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3.4.1. Obviněný je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je v této 

způsobilosti omezen 

Zda se jedná o obviněného, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo 

je v této způsobilosti omezen, samosoudce zjistí jen tehdy, pokud je tato skutečnost 

uvedena ve spise. O zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům rozhoduje soud 

v občanskoprávním nesporném řízení (§ 186 a násl. o.s.ř.). Pokud toto rozhodnutí zatím 

nenabylo právní moci, není vhodné trestní příkaz vydávat.
78  

Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva bude třeba zareagovat na to, že 

nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (účinný od 1. ledna 2014) pojem „způsobilost 

k právním úkonům“ nahrazuje pojmem „svéprávnost“ (§ 15) a umožňuje pouze 

omezení svéprávnosti člověka, nikoli však zbavení (§ 55 a násl.). Podle přechodného 

ustanovení § 3032 NOZ bude ode dne nabytí účinnosti NOZ považován za osobu 

omezenou ve svéprávnosti ten, kdo byl podle dosavadních právních předpisů zbaven 

způsobilosti k právním úkonům. Kdo byl ve způsobilosti k právním úkonům omezen, 

bude považován za osobu omezenou ve svéprávnosti v rozsahu stanoveném 

dosavadními právními předpisy, nerozhodne-li soud podle NOZ jinak.
79

 Řízení 

o svéprávnosti upravuje s účinností od 1. ledna 2014 zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních (především v ustanovení § 34 a násl.). 

 

3.4.2. Ukládání ochranného opatření 

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření (§ 36 tr. zákoníku). 

Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo 

jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova (§ 98 odst. 1 tr. zákoníku).  

Při rozhodování trestním příkazem nepřichází ochranná výchova v úvahu 

vzhledem k tomu, že ji lze uložit pouze mladistvému, který dosud nedovršil osmnáctý 

rok věku, a rozhodnutí trestním příkazem ve věci mladistvého, který zatím nedovršil 

osmnáct let věku, je vyloučeno (§ 22 ve spojení s § 63 ZSVM). Uložení ochranného 

                                                
78ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3580.  
79Přechodné ustanovení § 3032 NOZ:„(1) Kdo byl podle dosavadních právních předpisů zbaven 

způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou 

ve svéprávnosti podle tohoto zákona. (2) Kdo byl podle dosavadních právních předpisů omezen ve 

způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou 

ve svéprávnosti podle tohoto zákona a je i napříště způsobilý právně jednat v rozsahu stanoveném 

dosavadními právními předpisy, nerozhodne-li soud podle tohoto zákona jinak.“  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxa4tfmrygs4y
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxa4tfmrygs4y
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léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty pak 

předpokládá konání hlavního líčení.
80

 

Pokud je součástí podané obžaloby také návrh státního zástupce na uložení 

ochranného opatření, může soud rozhodnout trestním příkazem o vině a uložit 

obviněnému trest, pokud má za to, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými 

důkazy. Teprve poté, co trestní příkaz nabude právní moci, může ve věci nařídit veřejné 

zasedání k rozhodnutí o ochranném opatření.
81

 

 

3.4.3. Ukládání souhrnného nebo společného trestu v případě, kdy byl předchozí 

trest uložen rozsudkem 

Pokud má být ve věci uložen souhrnný nebo společný trest a předchozí trest byl 

uložen rozsudkem, samosoudce nemůže rozhodnout trestním příkazem. Pokud byl však 

předchozí trest uložen trestním příkazem, může samosoudce vydat trestní příkaz i při 

ukládání souhrnného či společného trestu. 

 

3.4.4. Řízení ve věci mladistvého, který nedovršil osmnáct let věku 

Podle ustanovení § 63 ZSVM nelze vydat trestní příkaz ve věci mladistvého, 

který nedovršil osmnáct let věku. Pokud však mladistvý již osmnáct let věku dovršil, je 

možné trestním příkazem v jeho věci rozhodnout (více o vývoji této úpravy v bodě 

1.3.). 

 

3.4.5. Další případy, kdy je vydání trestního příkazu vyloučeno 

Vydání trestního příkazu nepřichází rovněž v úvahu, pokud již bylo ve věci 

konáno hlavní líčení, jež bylo později odročeno, nebo když odvolací soud zrušil předtím 

vydaný rozsudek soudu prvního stupně a přikázal samosoudci, aby věc znovu projednal 

a rozhodl. Stejně tak bylo-li původní rozhodnutí zrušeno v řízení o mimořádném 

opravném prostředku (dovolání, stížnosti pro porušení zákona, obnově řízení), ledaže by 

státní zástupce poté podal novou obžalobu nebo návrh na potrestání. 

                                                
80ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3580.  
81Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 6 Tdo 1191/2004. 
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Trestním příkazem nelze dále upustit od potrestání či podmíněně upustit od 

potrestání s dohledem, neboť taková rozhodnutí předpokládají výchovné působení 

projednání věci před soudem (§ 46 a § 48 tr. zákoníku).
82

 

 

3.5. Postavení poškozeného při rozhodování trestním příkazem  

Poškozený je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným 

činem obohatil (§ 43 odst. 1 tr. řádu). Poškozený je subjektem trestního řízení a tr. řád 

mu přiznává postavení strany v ustanovení § 12 odst. 6 tr. řádu. Tr. řád rozlišuje dvě 

kategorie poškozených. V první skupině jsou poškození (subjekty adhezního řízení), 

kteří mají právo žádat náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného 

obohacení (§ 43 odst. 3 tr. řádu). Druhou skupinu tvoří ti, jimž tr. řád toto právo 

nepřiznává.
83

 

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení 

poškozeného o jeho právech poučit a umožnit mu jejich plné uplatnění tak, aby mohl 

dosáhnout uspokojení svých nároků (§ 2 odst. 15 ve spojení s § 46 tr. řádu). Ustanovení 

tr. řádu o poučovací povinnosti vůči poškozenému jsou velmi obecná. Poučení 

poškozeného je třeba vždy přizpůsobit jeho konkrétnímu postavení v projednávané věci. 

V případě, že se jedná o poškozeného s právy podle ustanovení § 43 odst. 3 tr. řádu, je 

třeba již v přípravném řízení poškozeného poučit o povinnosti doložit důvod a výši 

škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení, a to včetně upozornění na 

vhodnost včasného předložení dokladů osvědčujících výši  jeho nároku na náhradu 

škody.
84

 

Ustanovení § 46 tr. řádu výslovně zmiňuje povinnost orgánů činných v trestním 

řízení poučit poškozeného o tom, že v dané věci může dojít ke sjednání dohody o vině 

a trestu a že v takovém případě může uplatnit svůj nárok nejpozději při prvním jednání 

o takové dohodě. Výslovná povinnost poučit poškozeného také o tom, že věc může být 

vyřízena vydáním trestního příkazu, v tomto ustanovení chybí.  

                                                
82ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2380. 
83RŮŽIČKA, Miroslav, PÚRY, František, ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní řízení v České 

republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 236. 
84ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 552. 
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Poučování poškozeného se v aplikační praxi uskutečňuje především pomocí 

předem připravených tiskopisů obsahujících pouze text souvisejících ustanovení tr. 

řádu a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, pod který se poškozený 

podepíše. Orgány činné v trestním řízení by se však neměly omezit jen na mechanické 

poučování poškozených a měly by více usilovat o diferencovanost poučení s ohledem 

na konkrétní případ.
85

 

O tom, že samosoudce hodlá věc vyřídit trestním příkazem, se poškozený 

vlastně vůbec nedozví. Zjistí to až v okamžiku, kdy je mu trestní příkaz doručen. Pokud 

je navíc v přípravném řízení poučen o tom, že stačí, když svůj nárok uplatní nejpozději 

u hlavního líčení před zahájením dokazování a o nařízení hlavního líčení bude 

vyrozuměn (§ 43 odst. 3 tr. řádu ve spojení s § 198 odst. 2 tr. řádu), dochází 

k podstatnému omezení jeho procesních práv. Vzhledem k tomu, že zákonodárce 

nepřiznává poškozenému právo podat proti trestnímu příkazu odpor, nemůže se 

poškozený ani takovému postupu následně bránit. 

Proto by měl být poškozený již v přípravném řízení výslovně upozorněn na to, 

že věc bude s velkou pravděpodobností spadat do příslušnosti samosoudce a může být 

rozhodnuta trestním příkazem. Poučení by mělo zároveň obsahovat výzvu k uplatnění 

nároku poškozeného bez zbytečného odkladu, nejlépe již v přípravném řízení, aby 

v případě, kdy se samosoudce rozhodne vydat trestní příkaz třeba i ve stejný den, kdy 

mu byla podána obžaloba (návrh na potrestání), byla práva poškozeného zachována 

a o jeho nároku bylo rozhodnuto. 

V případě, že je trestní příkaz včasným podáním odporu oprávněnou osobou 

zrušen, může poškozený uplatnit svůj nárok v souladu s obecnou úpravou nejpozději 

u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 43 odst. 3 ve spojení s § 206 odst. 2 tr. 

řádu). 

 

3.5.1. Souhlas poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů 

uvedených v ustanovení § 163 tr. řádu 

V případě, že je obviněný stíhán pro některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 163 tr. řádu, lze trestní stíhání zahájit a již v zahájeném trestním stíhání 

pokračovat pouze se souhlasem poškozeného za podmínky, že obviněný je ve vztahu 

                                                
85LÁTAL, Jaroslav. K postavení poškozeného v trestním řízení a k rozhodování o náhradě škody 

v adhezním řízení. Socialistická zákonnost, 1982, č. 2, s. 66. 
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k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď 

(§ 100 odst. 2 tr. řádu).
86

 V případě trestného činu znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 tr. 

zákoníku, je souhlasu poškozeného s trestním stíháním třeba, pokud obviněný je nebo 

byl v době spáchání činu ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem. 

Ustanovení § 163a tr. řádu stanoví výjimky, kdy souhlasu poškozeného třeba není. 

Poškozený může vzít svůj souhlas s trestním stíháním zpět až do doby, než je 

trestní příkaz doručen některé z osob, které jsou proti němu oprávněny podat odpor. 

Pokud samosoudce již trestní příkaz vydal, avšak ten dosud nebyl doručen některé 

z osob v ustanovení § 314g odst. 1 tr. řádu, zpětvzetím souhlasu poškozeného se trestní 

příkaz ruší a samosoudce trestní stíhání obligatorně zastaví (§ 314f odst. 3 tr. řádu). 

Pokud poškozený svůj souhlas sice nevezme zpět do doby doručení trestního příkazu, 

ale ve věci je oprávněnou osobou ve lhůtě podán odpor, uplatní se obecná úprava 

zpětvzetí souhlasu s trestním stíháním v ustanovení § 163 odst. 2 tr. řádu, která 

umožňuje vzít souhlas výslovným prohlášením kdykoliv zpět až do doby, než se 

odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
87

 

 

3.5.2. Rozhodování o náhradě škody, nemajetkové újmy a bezdůvodném obohacení 

Jestliže byl nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení řádně uplatněn, obsahuje trestní příkaz výrok 

o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného 

obohacení [§ 314f odst. 1 písm. e) tr. řádu]. 

Návrh poškozeného musí být učiněn řádně a včas, tedy do okamžiku vydání 

trestního příkazu.
88

 Musí z něj být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém 

rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 tr. řádu). 

Řádným uplatněním nároku na náhradu škody není vyjádření poškozeného, že nárok na 

                                                
86Ustanovení § 100 odst. 2 tr. řádu:„Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, 

osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, 

jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.“  
87STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva. Právní rádce, 2002, 

č. 8, s. 20-21. 
88RŮŽIČKA, Miroslav, PÚRY, František, ZEZULOVÁ, Jana. Poškozený a adhezní řízení v České 

republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 427. 
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náhradu škody uplatňuje ve výši, která bude vyčíslena znalcem, ani vyjádření, že se 

připojuje k trestnímu řízení ve smyslu ustanovení § 43 tr. řádu.
89

 

Samosoudce pak v případě, že odsuzuje obviněného pro trestný čin, kterým 

způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor 

poškozeného bezdůvodně obohatil, v trestním příkazu obviněnému uloží, aby takovou 

škodu, újmu či obohacení poškozenému nahradil. Pokud tomu nebrání zákonná 

překážka, uloží samosoudce obviněnému povinnost k náhradě škody nebo k vydání 

bezdůvodného obohacení vždy, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného 

obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku trestního příkazu a škoda v této 

výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu 

vydáno (§ 228 odst. 1 tr. řádu).  

Výrok musí přesně označovat osobu oprávněného a nárok, který mu byl 

přisouzen. V odůvodněných případech může soud stanovit plnění ve splátkách 

a zároveň určit jejich výši a podmínky splatnosti (§ 228 odst. 2 tr. řádu). Při splnění 

podmínek ustanovení § 228 odst. 3 tr. řádu může být výrok o plnění v penězích 

vyjádřen v cizí měně. 

V případě, že samosoudce nemá ve spise dostatečné podklady pro vyslovení 

povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání 

bezdůvodného obohacení nebo bylo-li by pro takové rozhodnutí třeba provádět další 

dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, odkáže soud poškozeného na řízení 

ve věcech občanskoprávních, případně na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 229 

odst. 1 tr. řádu). Nejprve však samosoudce sdělí poškozenému, jakým způsobem může 

chybějící podklady doplnit, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, kterou mu zároveň 

určí, pokud takovému postupu nebrání důležité důvody, zejména potřeba vydání 

trestního příkazu bez zbytečných průtahů (§ 43 odst. 3 tr. řádu). 

Pokud soud přizná poškozenému nárok jen zčásti, odkáže ho se zbytkem jeho 

nároku na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným 

příslušným orgánem (§ 229 odst. 2 tr. řádu). 

 

 

 

                                                
89Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 4 Tz 76/2002. 
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3.6. Vlastnosti trestního příkazu 

3.6.1. Právní moc 

Rozhodnutí je pravomocné, pokud již nemůže být napadeno řádným opravným 

prostředkem. Právní moci nabývá pouze jeho výrok. Rozlišujeme dvě stránky právní 

moci: stránku formální (procesní) a materiální. Formální stránka právní moci vyjadřuje 

nezměnitelnost rozhodnutí, materiální stránka pak jeho konečnost a závaznost.
90

  

Dále rozeznáváme právní moc úplnou a částečnou. Úplné právní moci nabývá 

rozhodnutí v případě, kdy do rozhodnutí již nemůže být podán řádný opravný 

prostředek v žádném směru, tedy není možné napadnout rozhodnutí v žádné jeho části, 

a je tím pádem pravomocné v celém svém obsahu. V případě, kdy i po podání 

opravného prostředku nebyla určitá část rozhodnutí napadena, jedná se o částečnou 

právní moc, tedy rozhodnutí nabývá právní moci v té své části, kterou již nelze 

napadnout řádným opravným prostředkem. Různé části rozhodnutí tak nabývají právní 

moci v různou dobu.
91

 

Můžeme také rozlišovat právní moc absolutní a relativní. Pokud je výrok 

pravomocný již vzhledem ke všem osobám, které jsou oprávněny proti němu podat 

opravný prostředek, jedná se o absolutní právní moc takového výroku. V případě, kdy 

proti výroku podala opravný prostředek jen jedna (nebo některé) z oprávněných osob, 

výrok nabývá právní moci vzhledem k těm osobám, které opravný prostředek nepodaly. 

Jedná se tak o právní moc jen se zřetelem k některým osobám, tedy o právní moc 

relativní. Osoba, která opravný prostředek nepodala, již nemůže své právo na 

přezkoumání rozhodnutí uplatnit, přestože věc není ještě pravomocně skončena.
92

 

Pokud nebyl podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, 

stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným (§ 314g odst. 2 tr. řádu). Pokud 

tedy oprávněná osoba odpor nepodá, podá jej po lhůtě nebo odpor podá osoba, která 

k tomu oprávněna není, nabývá trestní příkaz právní moci uplynutím osmi dnů od jeho 

doručení. 

Otázka, zda trestní příkaz nabude právní moci i v případě, kdy je doručen pouze 

obviněnému, ačkoliv se jedná o případ nutné obhajoby, vyvolala u odborné veřejnosti 

                                                
90RŮŽEK, Antonín. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí v trestních věcech. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1958, s. 49. 
91Tamtéž, s. 51. 
92Tamtéž, s. 54. 
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spor. Crha zastává názor, že vzhledem k tomu, že má-li obviněný obhájce, trestní příkaz 

se doručuje též jemu (§ 314f odst. 2 tr. řádu), nestačí doručení trestního příkazu pouze 

obviněnému, je-li ve věci důvod nutné obhajoby. Osmidenní lhůtu k podání odporu je 

tak možné počítat až od doručení trestního příkazu zvolenému či ustanovenému obhájci 

vzhledem k tomu, že při doručování obviněnému i obhájci běží lhůta od toho doručení, 

ke kterému došlo později (§ 314g odst. 1 tr. řádu). Trestní příkaz tak nenabude právní 

moci, pokud je doručen pouze obviněnému ve věci, ve které je přítomen důvod nutné 

obhajoby. Pokud by tedy byl trestní příkaz doručen např. obviněnému ve vazbě, který si 

obhájce nezvolil, ani mu nebyl ustanoven [§ 36 odst. 1 písm. a) tr. řádu], trestní příkaz 

by nenabyl právní moci ani v případě, kdy by proti němu obviněný nepodal v osmidenní 

lhůtě odpor. Osmidenní lhůta k podání odporu by začala běžet až od doručení trestního 

příkazu obhájci.
93

  

Naproti tomu Rizman vychází z pojetí, že i trestní příkaz, který je postižen 

takovouto vadou, nabývá právní moci marným uplynutím lhůty pro podání odporu všem 

oprávněným osobám. Nápravu je pak možné zjednat v řízení o stížnosti pro porušení 

zákona. V případě, že vzniknou důvody nutné obhajoby, obhájce se zvolením či 

ustanovením stává osobou oprávněnou k doručení trestního příkazu (§ 314f odst. 2 tr. 

řádu). Pokud však i přes existenci důvodu nutné obhajoby nebyl obhájce zvolen či 

ustanoven, trestní příkaz se obhájci nedoručuje, a proto je počátek lhůty k podání 

odporu u obviněného dán okamžikem, kdy je mu trestní příkaz doručen. Po marném 

uplynutí lhůty k podání odporu nabývá trestní příkaz právní moci.
94

 

 

3.6.2. Vykonatelnost 

Další vlastností rozhodnutí je vykonatelnost, která určuje, jaké podmínky musí 

být splněny, aby bylo možno přistoupit k výkonu rozhodnutí, tedy k uskutečnění jeho 

obsahu (vykonatelnost je nutno odlišovat od vlastního výkonu rozhodnutí). 

Vykonatelnost tvoří spojovací článek mezi vydáním rozhodnutí a jeho výkonem.
95

 

Trestní příkaz je vykonatelný ve stejném okamžiku, kdy nabyl právní moci, tedy pokud 

nebyl podán oprávněnou osobou ve lhůtě odpor (§ 314g odst. 2 tr. řádu).  

                                                
93CRHA, Lumír. K právní moci trestního příkazu. Trestní právo, 1997, č. 10, s. 2-3.  
94RIZMAN, Stanislav. O právní moci trestního příkazu jinak. Trestní právo, 1997, č. 12, s. 13.  
95RŮŽEK, Antonín. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí v trestních věcech. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1958, s. 151. 
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3.6.3. Povaha odsuzujícího rozsudku 

Podle ustanovení § 314e odst. 7 tr. řádu má trestní příkaz povahu odsuzujícího 

rozsudku. Tím se rozumí, že pravomocný trestní příkaz je závazný a vykonatelný, 

vytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté.
96

 Pro možnost podání mimořádných 

opravných prostředků pro něj platí stejné podmínky jako pro odsuzující rozsudek. Při 

rozhodnutí trestním příkazem se na obviněného vztahuje povinnost nahradit náklady 

trestního řízení (§ 152 tr. řádu). V případě, že trestní příkaz obsahuje výrok o náhradě 

škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, 

může být exekučním titulem. Soud v občanskoprávním řízení je vázán pravomocným 

trestním příkazem, tedy jeho výrokem o tom, že byl spáchán trestný čin a kdo jej 

spáchal (§ 135 odst. 1 o.s.ř.). Následky odsouzení trestním příkazem se zapisují do 

Rejstříku trestů. Povaha odsuzujícího rozsudku vylučuje zproštění obžaloby (návrhu na 

potrestání) trestním příkazem.
97

 

 

3.7. Písemné vyhotovení trestního příkazu 

3.7.1. Náležitosti trestního příkazu 

Obsah trestního příkazu lze rozdělit na tři části: úvodní, výrokovou a poučení. 

Kromě ustanovení tr. řádu upravují náležitosti trestního příkazu také jednací řád pro 

okresní a krajské soudy a vnitřní kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
98

 

Trestní příkaz neobsahuje odůvodnění (§ 314f odst. 1 tr. řádu a contrario). 

 

3.7.2. Úvodní část 

Úvodní část trestního příkazu obsahuje označení soudu, který jej vydal, den 

a místo vydání trestního příkazu. Trestní příkaz neobsahuje úvodní slova „Jménem 

republiky“, která jsou spojena pouze s rozsudkem jako nejslavnostnější formou 

                                                
96Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. řádu trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze 

v něm pokračovat a musí být zastaveno proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo 

pravomocným rozsudkem. Tr. řád zde sice pravomocný trestní příkaz výslovně nezmiňuje, toto 

ustanovení se však na trestní příkaz vztahuje s ohledem na jeho povahu odsuzujícího rozsudku (§ 314e 

odst. 7 tr. řádu).  
97JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 69. 
98Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní 

a krajské soudy. Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní 

a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonyheylwmvsgy3tpon2a
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rozhodnutí (§ 120 odst. 1 tr. řádu). Přestože má trestní příkaz povahu odsuzujícího 

rozsudku, není rozsudkem, ale jde o jiný druh rozhodnutí v trestních věcech. Na rozdíl 

od rozsudku neobsahuje také jméno a příjmení soudce, který trestní příkaz vydal [§ 120 

odst. 1 písm. a) tr. řádu].
99

 

 

3.7.3. Výroková část 

Výroková část trestního příkazu obsahuje označení obviněného a výrok o vině 

a uloženém trestu. Obviněný musí být označen tak, aby nemohl být zaměněn s jinou 

osobou, tedy uvedením jména a příjmení, dne a místa narození, zaměstnání, bydliště 

a případně jiných potřebných údajů (§ 120 odst. 2 tr. řádu). 

Výrok, jímž se obviněný uznává vinným, musí přesně označovat trestný čin, 

jehož se výrok týká. Trestný čin tedy musí být vymezen zákonným pojmenováním, 

uvedením příslušného zákonného ustanovení, dále uvedením, zda jde o přečin nebo 

zločin (u trestního příkazu půjde vždy o přečin), místa, času a způsobu spáchání 

a případně i jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn 

s jiným (skutková věta).
100

 Musí být uvedeny všechny zákonné znaky včetně těch, které 

odůvodňují určitou trestní sazbu (právní věta, § 120 odst. 3 tr. řádu). 

Výrok o trestu musí obsahovat uvedení zákonných ustanovení, podle nichž byl 

trest vyměřen. Pokud byl nad pachatelem vysloven dohled, musí být z výroku zřejmé, 

zda má být dohled vykonáván v rozsahu stanoveném trestním zákonem nebo zda jsou 

vedle něj pachateli ukládána další přiměřená omezení nebo povinnosti. Byl-li uložen 

trest odnětí svobody, musí trestní příkaz obsahovat i výrok o tom, že se jeho výkon 

podmíněně odkládá a případně také uvedení podmínek, na které je vázán (§ 122 odst. 1 

tr. řádu). Nepodmíněný trest odnětí svobody totiž nelze trestním příkazem uložit 

[§ 314e odst. 2 písm. a) tr. řádu].  

Pokud byl nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení řádně uplatněn, obsahuje výroková část trestního 

příkazu i výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení.  

                                                
99Jméno a příjmení samosoudce však bude vždy uvedeno v podpisu trestního příkazu. 
100Soud může rozhodovat pouze o skutku, který je uveden v obžalobě nebo návrhu na potrestání (§ 220 

odst. 1 tr. řádu). Není však nutné, aby popis skutku v trestním příkazu byl zcela totožný se zněním 

obžaloby (návrhu na potrestání). Musí však být zachována totožnost skutku a soud musí skutek vyčerpat 

v celé jeho šíři. 
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3.7.4. Poučení o právu podat odpor 

Trestní příkaz dále obsahuje poučení o právu podat odpor spolu s upozorněním, 

že v případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci 

v hlavním líčení [§ 314f odst. 1 písm. f) tr. řádu]. To je v souladu s požadavkem 

doporučení Rady Evropy č. R (87) 18, které říká, že trestní příkaz musí obsahovat řádné 

poučení obviněného o následcích jeho přijetí.
101

 V poučení musí být dále uvedeno, že 

odpor je možné podat do osmi dnů od doručení trestního příkazu u soudu, který trestní 

příkaz vydal. Dále je třeba v poučení označit osoby, které jsou k podání odporu 

oprávněné.
102

 

 

3.7.5. Oprava vyhotovení trestního příkazu 

Náprava zřejmé nesprávnosti v trestním příkazu spočívající v chybě v psaní či 

počtech (např. chybně přepsaného data narození) představuje v praxi poměrně vážný 

problém.
103

 Vyhotovení trestního příkazu nelze opravit pomocí opravného usnesení 

podle ustanovení § 131 tr. řádu per analogiam.
104

 Trestní příkaz je totiž vyhlášen 

okamžikem jeho doručení a opravným usnesením je možné napravit chyby v psaní 

a počtech pouze tehdy, pokud se odlišuje vyhlášené rozhodnutí od jeho písemného 

vyhotovení. Jedinou možností pro dosažení nápravy jsou tak mimořádné opravné 

prostředky v případě, že trestní příkaz nabyl právní moci.
105

 Takový postup nelze 

považovat za ekonomický. V civilním procesu lze zřejmou nesprávnost v platebním 

                                                
101Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 

září 1987 s odůvodněním. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993, s. 10. 
102

Text poučení bude vypadat zpravidla takto: „Proti tomuto trestnímu příkazu lze podat do osmi dnů od 

jeho doručení u podepsaného soudu odpor. Odpor může podat státní zástupce, obviněný a v jeho 

prospěch osoby uvedené v § 247 odst. 2 tr. řádu. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou, 

trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Jinak se trestní příkaz stává pravomocným 

a vykonatelným.“ PÚRY, František, ŠÁMAL, Pavel, URBÁNEK, Jindřich. Vzory podání a rozhodnutí 

v trestních věcech. 3. vydání. Praha: Linde, 2011, s. 640. Uvedený vzorový text poučení je však třeba 
doplnit o upozornění, že v případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci 

v hlavním líčení. 
103ŘÍHA, Jiří. Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního 

soudu. In: Rekodifikace trestního práva procesního: (aktuální problémy). Praha: Univerzita Karlova, 

2008, s. 120.   
104Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. 5. 1978, sp. zn. 1 Tz 18/78. Rozsudek Vrchního soudu 

v Olomouci ze dne 23. 9. 1999, sp. zn. 1 To 129/99. 
105ŘÍHA, Jiří. Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního 

soudu. In: Rekodifikace trestního práva procesního: (aktuální problémy). Praha: Univerzita Karlova, 

2008, s. 120. 

file:///C:/Users/AsusIvona/Downloads/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43unzuv64dsnfvwc6q
file:///C:/Users/AsusIvona/Downloads/document-view.seam%3fdocumentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrrgmyq
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rozkazu napravit opravným usnesením (§ 174 odst. 4 ve spojení s § 164 o.s.ř.). Takový 

přístup by měl být zaveden i do řízení trestního.
106

 

 

3.8. Doručování 

Trestní příkaz se nevyhlašuje vzhledem k tomu, že je jím rozhodováno bez 

projednání věci v hlavním líčení, ale pouze se vyhotovuje. Autentickým zněním 

trestního příkazu je tedy jeho vyhotovení, které je založeno do spisu a podepsáno 

samosoudcem.
107

 

Trestní příkaz, resp. jeho písemné vyhotovení, se oznamuje doručením. Účinky 

trestního příkazu, které jsou v případě rozsudku spojené s jeho vyhlášením, nastávají 

doručením trestního příkazu obviněnému (§ 314e odst. 7 tr. řádu).
108

 Mezi tyto účinky 

patří např. nemožnost zpětvzetí obžaloby (návrhu na potrestání) státním zástupcem 

a případně nemožnost zpětvzetí uděleného souhlasu poškozeného s trestním stíháním.  

Doručení trestního příkazu je také okamžikem rozlišujícím souběh a recidivu 

v případě spáchání více trestných činů (§ 43 odst. 2 tr. zákoníku).
109

 Okamžik doručení 

trestního příkazu je určující pro uložení souhrnného trestu bez ohledu na to, zda 

v důsledku podaného odporu dojde ke zrušení tohoto trestního příkazu, pokud je 

v dalším řízení pachatel pravomocně odsouzen.
110

 

Podle ustanovení § 314f odst. 2 tr. řádu se trestní příkaz doručuje obviněnému, 

státnímu zástupci a poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Pokud má obviněný 

obhájce, doručí se také jemu. Obviněnému se trestní příkaz doručuje do vlastních rukou 

a náhradní doručení je vyloučeno [§ 64 odst. 5 písm. a) tr. řádu]. Doručení trestního 

příkazu není možné realizovat v podobě faxové kopie ani v případě, kdy obviněný její 

                                                
106ŘÍHA, Jiří. Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního 

soudu. In: Rekodifikace trestního práva procesního: (aktuální problémy). Praha: Univerzita Karlova, 

2008, s. 121.  
107JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 80. 
108Pro posouzení zákonnosti trestního příkazu je rozhodný stav v době tohoto doručení. Trestní příkaz tak 

musí odpovídat zákonu v tom znění, které je účinné v době jeho doručení obviněnému, resp. obhájci 

v řízení proti uprchlému. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 7 Tz 118/2011.  
109Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 11. 1977, sp. zn. 5 Tz 44/77. 
110Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 3. 1998, sp. zn. 4 To 124/98.  
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přijetí svým podpisem potvrdí. Doručením faxové kopie totiž nenastávají účinky 

spojené s vyhlášením odsuzujícího rozsudku.
111

 

I když to tr. řád výslovně neukládá, z ustanovení § 196 odst. 1 tr. řádu ve spojení 

s § 290 tr. řádu lze dovodit, že i při rozhodování trestním příkazem by měla být 

stanoveným osobám doručena obžaloba nebo návrh na potrestání, zejména pak 

obviněnému. Tento postup zajišťuje nejen náležité seznámení s předmětem trestního 

stíhání, ale zároveň umožňuje lépe zvážit podání odporu.
112

 V případě zkráceného 

přípravného řízení a na něj navazujícího zjednodušeného řízení před samosoudcem je 

nutné dovodit systematickým a logickým výkladem povinnost doručit obviněnému 

návrh na potrestání nejpozději současně s trestním příkazem. Pokud by samosoudce 

takovýmto způsobem nepostupoval, omezil by tak práva obviněného na obhajobu 

vzhledem k tomu, že obviněný má nepochybně právo dozvědět se, že jeho věc státní 

zástupce postoupil soudu včetně toho, co mu klade za vinu.
113

 

Pokud při doručování trestního příkazu nastane skutečnost, na jejímž základě je 

tento trestní příkaz v rozporu s trestním zákonem či trestním řádem, je třeba i přesto 

trestní příkaz doručit. Nabude-li poté trestní příkaz právní moci, lze tuto nezákonnost 

napravit pouze cestou mimořádných opravných prostředků.
114

 

 

 

4. Trestní příkaz jako tzv. odklon od klasického průběhu 

trestního řízení 

 

4.1. Pojem odklonu 

Pojem odklonu v trestním řízení není v tr. řádu definován ani výslovně zmíněn 

a na jeho vymezení nemá teorie jednotný názor. Odklon v trestním řízení umožňuje 

odchýlení se od standardního průběhu řízení, jednak směrem k určitému zkrácenému 

řízení (nejčastěji vydání trestního příkazu či schválení dohody o vině a trestu), anebo 

                                                
111Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 1996, sp. zn. 1 To 65/96. Opis vyhotovení 

trestního příkazu je opatřen otiskem kulatého úředního razítka soudu a vlastnoručním podpisem 

samosoudce, pouhá fotokopie tedy nepostačuje. 
112ŠÁMAL, Pavel, HRACHOVEC, Petr, SOVÁK, Zdeněk, PÚRY, František. Trestní řízení před soudem 

prvního stupně. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 54. 
113Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2004, sp. zn. 4 Tz 152/2004. 
114Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 4 Tz 45/2007.  
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k vyřízení věci státním zástupcem či soudem, kdy řízení nedospěje k vyslovení viny 

a uložení klasické trestní sankce (např. podmíněné zastavení trestního stíhání, 

odstoupení od trestního stíhání, narovnání), případně dokonce k mimosoudnímu 

vyřízení věci v rámci jiného typu řízení (např. ve správním řízení). V rámci trestního 

řízení lze takové postupy označovat jako alternativní druhy trestního řízení, tedy 

alternativy k pravidelnému průběhu trestního procesu.
115

  

O tom, zda je trestní příkaz formou odklonu, panují v teorii spory. Některé 

odborné názory považují institut trestního příkazu pouze za zvláštní druh rozhodnutí 

soudu o vině a trestu, který se nedá zařadit do kategorie odklonu v trestním řízení.
116

 

Jiné odborné názory naproti tomu trestní příkaz mezi formy odklonů zařazují vzhledem 

k tomu, že při jeho vydání dochází k odchýlení se od standardního průběhu trestního 

řízení.
117

 

Mám za to, že při pojetí odklonu v širším smyslu, tedy jako odchylky od 

standardního průběhu trestního řízení, kdy jádrem procesu je projednání věci v hlavním 

líčení, je trestní příkaz odklonem, stejně jako podmíněné zastavení trestního stíhání, 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, narovnání, řízení o schválení dohody 

o vině a trestu a odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mladistvých. Institut 

trestního příkazu však od ostatních odklonů vykazuje mnoho odlišných znaků, a lze jej 

tedy označit jako typ odklonu sui generis. 

 

4.2. Typy odklonů v trestním řízení 

4.2.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení podání návrhu 

na potrestání 

Trestní stíhání lze podle ustanovení § 307 tr. řádu se souhlasem obviněného 

podmíněně zastavit v řízení o přečinu, pokud vzhledem k osobě obviněného, 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu, lze důvodně takové 

rozhodnutí považovat za dostačující. Může tak učinit soud a v přípravném řízení státní 

zástupce, jestliže se obviněný k činu doznal a nahradil škodu, pokud byla činem 

                                                
115ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3476-3477. 
116ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, 

s. 60. 
117SOTOLÁŘ, Alexander, PÚRY, František, ŠÁMAL, Pavel. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 16. 
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způsobena, nebo vydal bezdůvodné obohacení činem získané, případně s poškozeným 

o náhradě (vydání) uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k náhradě škody 

(vydání bezdůvodného obohacení). 

Při splnění výše uvedených podmínek je možné podmíněné zastavení trestního 

stíhání navíc doplnit o povinnost obviněného zavázat se, že se během zkušební doby 

zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo o povinnost složit na 

účet soudu (státního zastupitelství) peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti (§ 307 odst. 2 tr. řádu). 

V usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba 

a obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení 

a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život (§ 307 odst. 3, 6 tr. řádu). 

Ve zkráceném přípravném řízení může státní zástupce namísto podání návrhu na 

potrestání rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá 

a stanovit zkušební dobu (§ 179g tr. řádu). Podmínky pro toto rozhodnutí jsou stejné 

jako pro podmíněné zastavení trestního stíhání. O podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání však může rozhodnout pouze státní zástupce. 

 

4.2.2. Narovnání 

Soud a v přípravném řízení státní zástupce může v řízení o přečinu se souhlasem 

obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, 

považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující. Schválení narovnání je 

podmíněno tím, že obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou 

důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, 

uhradí poškozenému škodu nebo vydá bezdůvodné obohacení (případně učiní jiné 

potřebné úkony či opatření k náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení) 

a složí na účet soudu (státního zastupitelství) peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti (§ 309 tr. řádu). Před rozhodnutím o schválení 

narovnání musí být obviněný i poškozený vyslechnuti (§ 310 tr. řádu). 

Užití institutu narovnání tedy přichází v úvahu pouze tehdy, je-li zde poškozený 

ve smyslu § 43 odst. 3 tr. řádu.
118

 Nestanovuje se zde žádná zkušební doba. Usnesení 

o schválení narovnání obsahuje výrok o zastavení trestního stíhání (§ 311 tr. řádu). 

                                                
118JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 758.  
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Ve zkráceném přípravném řízení může o odložení věci za současného schválení 

narovnání za obdobného použití ustanovení § 309 a násl. tr. řádu rozhodnout výlučně 

státní zástupce [§ 179c odst. 2 písm. g) tr. řádu]. 

 

4.2.3. Řízení o schválení dohody o vině a trestu 

Dohodu o vině a trestu může sjednat státní zástupce s obviněným za přítomnosti 

obhájce, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že 

tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný (§ 175a tr. řádu). Podmínkou je 

prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné 

pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Státní zástupce dbá na zájmy poškozeného, 

který může uplatnit svůj nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině 

a trestu (§ 43 odst. 3 tr. řádu). Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení proti 

uprchlému, v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení ve věci mladistvého, který 

nedovršil osmnáct let věku (§ 175a odst. 8 tr. řádu a § 63 ZSVM). Soud dohodu o vině 

a trestu schvaluje ve veřejném zasedání odsuzujícím rozsudkem (§ 314r odst. 4 tr. řádu). 

 

4.2.4. Odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mladistvých 

V řízení ve věcech mladistvých lze v řízení o provinění, na které trestní zákoník 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, využít institutu 

odstoupení od trestního stíhání (§ 70 ZSVM). Soud pro mládež a v přípravném řízení 

státní zástupce o tom může rozhodnout z důvodu chybějícího veřejného zájmu na 

dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě 

mladistvého, jestliže trestní stíhání není účelné a potrestání není nutné k odvrácení 

mladistvého od páchání dalších provinění. Součástí usnesení o odstoupení od trestního 

stíhání je výrok o zastavení trestního stíhání. 

 

4.3. Srovnání trestního příkazu s dalšími odklony 

Při pojetí odklonu v širším smyslu lze nalézt shodné rysy všech typů odklonů 

včetně trestního příkazu. Je to především jejich účel a důvod jejich zavedení do 

právního řádu, tedy racionalizace systému trestního soudnictví a rychlejší vyřizování 
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věcí skutkově i právně jednodušších. Odklon je také vždy jen možností, fakultativním 

způsobem vyřízení trestní věci. Obviněný nemá na využití odklonu právní nárok.
119

 

Trestní příkaz a dohoda o vině a trestu se odlišují od zbývajících odklonů v tom 

smyslu, že se jimi rozhoduje o vině a trestu. V případě podmíněného zastavení trestního 

stíhání (podmíněného odložení podání návrhu na potrestání), narovnání a odstoupení od 

trestního stíhání v řízení ve věcech mladistvých naproti tomu k vyslovení viny a uložení 

trestu nedochází. 

Ve formě trestního příkazu může rozhodnout pouze samosoudce v řízení před 

soudem, nemůže jej vydat státní zástupce v přípravném řízení. Pro vydání trestního 

příkazu není třeba souhlasu obviněného ani jeho doznání ke spáchanému činu. 

Rozhodování trestním příkazem také není podmíněno tím, že obviněný nahradil 

způsobenou škodu nebo vydal činem získané bezdůvodné obohacení, příp. učinil jiná 

vhodná opatření k náhradě škody (vydání bezdůvodného obohacení). 

 

 

5. Odpor – specifický řádný opravný prostředek proti 

trestnímu příkazu 

 

5.1. Pojem odporu proti trestnímu příkazu 

Opravným prostředkem je procesní úkon strany trestního řízení
120

, případně jiné 

oprávněné osoby, s jehož podáním zákon spojuje možnost domoci se přezkoumání 

vydaného soudního rozhodnutí soudem druhého stupně a případně dosažení vydání 

rozhodnutí jiného nebo alespoň nového projednání věci před soudem prvního stupně. 

Opravné prostředky se rozlišují podle stadia řízení, v němž je lze podat, na řádné, 

směřující proti rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci, a mimořádné, směřující 

proti rozhodnutí již pravomocnému, bez ohledu na to, zda bylo vykonáno či nikoli.
121

 

Řádným opravným prostředkem proti rozsudku je odvolání, proti usnesení pak stížnost.  

                                                
119JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 71. 
120Strany trestního řízení vymezuje ustanovení § 12 odst. 6 tr. řádu. 
121ŠÁMAL, Pavel, HRACHOVEC, Petr, SOVÁK, Zdeněk, PÚRY, František. Trestní řízení před soudem 

prvního stupně. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 48. 
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Odpor je specifickým řádným opravným prostředkem proti trestnímu příkazu. 

Směřuje sice proti nepravomocnému rozhodnutí, ale od standardních řádných 

opravných prostředků vykazuje mnohé odlišnosti. Zajišťuje oprávněným osobám právo 

domoci se projednání věci v řádném procesu před soudem. V případě včasného podání 

odporu oprávněnou osobou se trestní příkaz ex lege ruší a samosoudce nařídí ve věci 

hlavní líčení (§ 314g odst. 2 tr. řádu). 

Po doručení trestního příkazu se může oprávněná osoba odporu výslovně vzdát 

(§ 314g odst. 1 tr. řádu).
122

 Zároveň může obviněný vyloučit svým prohlášením právo 

jiných oprávněných osob podat v jeho prospěch odpor, čímž dosáhne toho, aby 

v případě, že odpor nepodá ani státní zástupce, nabyl trestní příkaz právní moci (§ 139 

tr. řádu). Pokud se obviněný výslovně práva odporu vzdal, nemůže následně podat 

odpor ani prostřednictvím svého obhájce.
123

 

Odpor se jako každé podání posuzuje podle svého obsahu, i když je nesprávně 

označen, např. jako „odvolání“ nebo „stížnost“ (§ 59 tr. řádu). Podaný odpor nelze vzít 

zpět, protože jeho včasným podáním se trestní příkaz automaticky zrušuje. 

Vzhledem k tomu, že podáním odporu se trestní příkaz ex lege ruší, nenásleduje 

opravné řízení v pravém slova smyslu. Podaný odpor nemá devolutivní účinek, neboť se 

rozhodování nepřenáší na jiný orgán a řízení dále pokračuje před samosoudcem, který 

trestní příkaz vydal. Samosoudce nařídí hlavní líčení a znovu rozhoduje v prvním 

stupni, nepřezkoumává napadený trestní příkaz, protože ten je již zrušen. V hlavním 

líčení po podaném odporu neplatí zákaz reformace in peius a samosoudce postupuje, 

jako by trestní příkaz nebyl vůbec vydán.  

Trestní příkaz se včasným podáním odporu ruší jako celek. Nelze tedy podat 

odpor pouze proti některému z jeho výroků. Pokud však podaný odpor směřuje jen proti 

některému z jeho výroků, trestní příkaz se stejně zruší jako celek.
124

 

V případě, kdy bylo jedním trestním příkazem rozhodnuto o více 

spoluobviněných a odpor je podán jen ohledně jednoho (některých) z nich, nabývá 

trestní příkaz právní moci ve vztahu k obviněným, kteří odpor nepodali, pokud za ně 

                                                
122Dříve se toto oprávnění dovozovalo pomocí analogie k ustanovení § 250 tr. řádu v souladu s nálezem 

Ústavního soudu I. ÚS 291/96 ze dne 23. 9. 1997, od 1. 1. 2002 je tato možnost zakotvena výslovně 

v § 314g odst. 1 tr. řádu. 
123Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 1999, sp. zn. 4 To 486/98. 
124Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 6. 2001, sp. zn. 4 Tz 112/2001. Rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 13. 2. 2001, sp. zn. 4 Tz 5/2001. 
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odpor nepodala ani žádná z oprávněných osob. Ve vztahu k obviněným, kteří včas 

odpor podali (nebo jej podala některá z oprávněných osob), se trestí příkaz ruší. 

Samosoudce pak v hlavním líčení po podaném odporu rozhoduje pouze o těch 

z obžalovaných, kteří odpor podali. Trestní příkaz ohledně ostatních spoluobviněných je 

již pravomocný a vykonatelný. 

V případě, že strany mají v hlavním líčení zájem na slyšení některého 

z odsouzených trestním příkazem v téže věci, musí požádat soud, aby tyto osoby 

předvolal a vyslechl je jako svědky ve smyslu ustanovení § 97 a násl. tr. řádu.
125

 Pokud 

by v průběhu hlavního líčení vyšly najevo skutečnosti odůvodňující zrušení již 

pravomocného trestního příkazu cestou mimořádného opravného prostředku, je 

otázkou, zda by se tak mohlo stát s odvoláním pouze na výpověď osoby (osob), jež 

vypovídala po právní moci trestního příkazu, kterým byla odsouzena, jako svědek, 

a pokud by právě výlučně z její svědecké výpovědi měla být dovozována důvodnost 

takového postupu. Je nezbytné, aby soud takové svědky nejprve důsledně poučil o jejich 

právu odepřít výpověď (§ 100 tr. řádu) s upozorněním na to, že v případě, kdy 

v následujícím řízení vyjdou najevo skutečnosti hovořící v neprospěch jejich původního 

odsouzení trestním příkazem, státní zástupce může podat návrh na povolení obnovy 

v jejich neprospěch právě s odkazem na tyto skutečnosti (§ 280 odst. 2 tr. řádu). 

V případě povolení obnovy by pak v konečném důsledku mohl v jejich neprospěch soud 

rozhodnout.
126

 

V části odborné literatury je rozlišováno podání odporu ve prospěch či 

v neprospěch obviněného.
127

 U odvolání v ustanovení § 247 tr. řádu zákonodárce 

výslovně rozlišuje osoby, které jsou oprávněny podat odvolání ve prospěch 

obžalovaného, a osoby, které tak mohou učinit v jeho neprospěch. Od toho se následně 

odvíjí to, zda se bude v řízení o odvolání uplatňovat princip zákazu reformace in peius 

(§ 259 odst. 4 tr. řádu). V úpravě odporu tr. řád nijak výslovně nerozlišuje, kdo může 

podat odpor ve prospěch či v neprospěch obviněného (§ 314g odst. 1 tr. řádu). Z toho 

lze vyvodit závěr o neutrální povaze odporu v tom smyslu, že není zaměřen „ve 

prospěch“ či „v neprospěch“ obviněného. Odpor tedy není možné podat ve prospěch či 

                                                
125ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk. Důsledky odporu proti trestnímu příkazu z pohledu principu revizního, zákazu 

reformace in peius a beneficia cohaesionis. Právní praxe, 1994, č. 10, s. 597.  
126Tamtéž, s. 599.  
127Např. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 3591. 
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v neprospěch obviněného, což odpovídá i samotné podstatě odporu jako takového.
128

 

V hlavním líčení po podaném odporu neplatí princip zákazu reformace in peius, a může 

tak dojít jak k odsouzení, tak ke zproštění viny obžalovaného, ať již podala odpor 

kterákoliv z osob k tomu oprávněných. 

 

5.2. Podmínky podání odporu 

5.2.1. Oprávněné osoby 

Obviněný (prostřednictvím obhájce), osoby, které jsou oprávněny podat v jeho 

prospěch odvolání, a státní zástupce jsou oprávněni k podání odporu proti trestnímu 

příkazu (§ 314g odst. 1 tr. řádu). V řízení proti uprchlému může podat odpor též obhájce 

jménem obviněného (§ 304 ve spojení s § 41 odst. 2 tr. řádu).
129

 Osobami, které jsou 

oprávněny podat ve prospěch obviněného (obžalovaného) odvolání, jsou příbuzní 

obviněného v linii přímé, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh 

(§ 247 odst. 2 tr. řádu). 

Pokud by nastala situace, kdy by byl trestní příkaz vydán v rozporu se zákonem 

v řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo je v této 

způsobilosti omezena [§ 314e odst. 6 písm. a) tr. řádu], a odpor by podal obhájce nebo 

zákonný zástupce za obviněného, mělo by v tomto případě podání odporu stejné účinky, 

jako kdyby odpor podal obviněný.
130

 

  

5.2.2. Lhůta pro podání odporu 

Odpor se podává do osmi dnů od jeho doručení, a to u soudu, který trestní příkaz 

vydal. Týmž dnem jako obviněnému končí lhůta jeho příbuzným v pokolení přímém, 

jeho sourozencům, osvojiteli, osvojenci, manželu, partnerovi a druhovi. V případě, že je 

trestní příkaz doručen jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, 

ke kterému došlo později (§ 314g odst. 1 tr. řádu). Státnímu zástupci běží lhůta 

nezávisle na ostatních osobách, tedy osm dnů od doručení trestního příkazu. 

Jedná se o lhůtu určenou podle dní, začíná tedy běžet ode dne následujícího po 

dni, kdy byl trestní příkaz doručen (§ 60 odst. 1 tr. řádu). Pokud konec lhůty připadne 

                                                
128CRHA, Lumír. Odpor v neprospěch obviněného – nepřesnost komentářů?. Trestní právo, 1999, č. 4, 

s. 9. 
129ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3591.  
130ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 3591. 
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na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty 

nejbližší následující pracovní den (§ 60 odst. 3 tr. řádu). Lhůta je zachována také 

v případě, jestliže byl odpor ve lhůtě podán jako poštovní zásilka adresovaná soudu, 

který trestní příkaz vydal, nebo u tohoto soudu učiněn. Účinek zachování lhůty nastává 

i v případě, kdy příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru v činné službě podá 

odpor u svého náčelníka, nebo v případě, kdy tak učiní u ředitele nápravného zařízení 

ten, kdo je v tomto zařízení ve vazbě nebo v trestu. Odpor může být také ve lhůtě podán 

ústně do protokolu u kteréhokoli okresního soudu nebo okresního státního zástupce 

(§ 60 odst. 4 tr. řádu).  

V případě, že obviněný nebo jeho obhájce zmešká z důležitých důvodů lhůtu 

k podání odporu, povolí mu soud, který trestní příkaz vydal, navrácení lhůty. Požádat 

o navrácení lhůty je třeba do tří dnů od pominutí překážky a odpor k žádosti připojit, 

pokud ještě nebyl podán (§ 314g odst. 1 ve spojení s § 61 tr. řádu). K rozhodnutí 

o navrácení lhůty k podání odporu je příslušný samosoudce soudu, který trestní příkaz 

vydal. Proti jeho rozhodnutí o povolení navrácení lhůty není přípustná stížnost (§ 141 

odst. 2 tr. řádu a contrario).
131

 

 

5.2.3. Náležitosti odporu 

Odpor proti trestnímu příkazu není třeba odůvodňovat. „V praxi postačí k podání 

odporu stručná věta oprávněné osoby „podávám odpor“ při současném označení 

konkrétního napadeného trestního příkazu.“
132

 Odpor však odůvodnění obsahovat může 

a lze jej doplnit např. o návrh na provedení určitého důkazu. Odůvodnění odporu tak 

může přispět k rychlejšímu projednání věci v jediném hlavním líčení. 

 

5.3. Poškozený a právo odporu 

Tr. řád nepřiznává poškozenému právo podat proti trestnímu příkazu odpor 

(§ 314g odst. 1 tr. řádu a contrario). Poškozený nemá toto oprávnění ani v případě, kdy 

svůj nárok řádně a včas uplatnil. V případě, že uplatněný nárok bude sice trestním 

příkazem přiznán, avšak zcela zřejmě vadně, neposkytuje tr. řád poškozenému žádnou 

                                                
131Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23. 10. 1997, sp. zn. 1 T 97/97. 
132CRHA, Lumír. Odpor v neprospěch obviněného – nepřesnost komentářů?. Trestní právo, 1999, č. 4, 

s. 9. 
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možnost, jak vadné rozhodnutí zvrátit.
133

 Nemůže se tak bránit ani proti výroku 

nesprávnému (neúplnému), ani tomu, že takový výrok učiněn nebyl. Poškozený nemůže 

pro svou obranu využít ani žádný jiný procesní postup v rámci trestního řízení. 

V aplikační praxi však není nijak výjimečné, že samosoudce při vydání trestního 

příkazu opomene rozhodnout o uplatněném nároku poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.
134

 

Tím dochází ke značnému oslabení práv poškozeného v trestním řízení. 

Poškozený pak musí svůj nárok vymáhat v civilním řízení, a jeho situace se tím výrazně 

komplikuje. V občanskoprávním řízení musí unést důkazní břemeno, ve většině případů 

musí zaplatit soudní poplatek a často také potřebuje pomoc advokáta. Vymáhání nároku 

jej stojí také spoustu času a energie. Dalším projednáváním věci navíc hrozí v některých 

případech sekundární viktimizace. Poškozený může pociťovat také jisté zklamání při 

doručení trestního příkazu, který mu nárok nepřiznává, přiznává vadně nebo takový 

výrok ani neobsahuje, pokud poškozený např. v přípravném řízení s orgány činnými 

v trestním řízení spolupracoval a svůj nárok včas a řádně uplatnil nebo byl poučen 

o tom, že stačí, když svůj nárok uplatní až na počátku hlavního líčení, o jehož konání 

bude vyrozuměn.  

V případě, že je trestní příkaz zrušen včasným podáním odporu oprávněnou 

osobou, může poškozený uplatnit svůj nárok podle obecné úpravy, tedy nejpozději 

u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 43 odst. 3 ve spojení s § 206 odst. 2 

tr. řádu).   

Pokud by poškozenému bylo přiznáno právo podat odpor, zrušil by se trestní 

příkaz jako celek, tedy i jeho výrok o vině a trestu. Odpor totiž nelze podat pouze do 

některého z výroků, protože trestní příkaz se v takové situaci chová jako celek. Pokud 

by však bylo poškozenému přiznáno právo podat odpor jen do výroku o náhradě škody 

nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení (jako je 

tomu u odvolání) a v důsledku takto podaného odporu by se zrušil pouze výrok 

o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného 

obohacení a o této otázce by se následně samostatně jednalo v hlavním líčení, byl by 

                                                
133TERYNGEL, Jiří. Podnikatel jako poškozený a novela trestního řádu. Právo a podnikání, 1994, č. 3, 

str. 25. 
134ZŮBEK, Jan, VRBA, Milan. Poškozený a právo odporu. Trestněprávní revue, 2012, č. 9, s. 196. 
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takový postup v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti a především s postavením 

adhezního řízení v rámci řízení trestního.
135

 

 

5.4. Postup samosoudce po podání odporu 

Včasným podáním odporu oprávněnou osobou se trestní příkaz ex lege ruší 

a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení (§ 314g odst. 2 tr. řádu). Samosoudce tedy 

následně postupuje, jako by trestní příkaz vůbec nebyl vydán. 

V případě opožděného podání odporu soud nevydává žádné rozhodnutí, 

samosoudce tuto skutečnost pouze přípisem sdělí osobě, která jej podala. Zároveň ji 

upozorní na to, že trestní příkaz se stal pravomocným a vykonatelným. Stejně postupuje 

i v případě, kdy byl odpor podán neoprávněnou osobou.
136

 To, že tr. řád neobsahuje 

výslovné ustanovení, jak naložit s odporem, který je nepřípustný, lze považovat za 

nedostatek platné právní úpravy.
137

 Proti přípisu totiž není možné podat stížnost (nebo 

se jinak bránit), a dosáhnout tak přezkoumání postupu samosoudce. 

Tr. řád sice výslovně stanovuje, že v případě včasného podání odporu 

oprávněnou osobou „samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení“ (§ 314g odst. 2 tr. řádu), 

nejedná se však o bezvýjimečnou povinnost samosoudce. V případě, že je dán některý 

z důvodů umožňující vyřídit věc mimo hlavní líčení, měl by samosoudce v souladu se 

zásadou rychlosti a hospodárnosti trestního řízení postupovat podle ustanovení § 231 tr. 

řádu per analogiam.
138

 Pokud tedy samosoudce po zrušení trestního příkazu podaným 

odporem shledá, že je tu některá z okolností působící nepřípustnost trestního stíhání 

(§ 223 odst. 1 tr. řádu) nebo některý z důvodů pro fakultativní zastavení trestního 

stíhání (§ 223 odst. 2 tr. řádu), rozhodne, příp. může rozhodnout, o zastavení trestního 

stíhání, aniž by ve věci nařizoval hlavní líčení. Samosoudce rozhodne mimo hlavní 

líčení i v případě, kdy shledá okolnosti odůvodňující přerušení trestního stíhání, 

podmíněné zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání (§ 223a odst. 1 nebo 

§ 224 odst. 1, 2 tr. řádu).  

                                                
135STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva. Právní rádce, 2002, 

č. 8, s. 18. 
136ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3592.  
137JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 110-111. 
138Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 10. 1997, sp. zn. 4 To 865/97.  
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„Není sice vyloučeno, aby samosoudce po podání odporu proti trestnímu 

příkazu postupoval podle § 314c odst. 1 tr. řádu, avšak tento postup není možný 

v případě, že je samosoudcem v rámci zjišťování skutkového stavu věci a hodnocení 

důkazů podle § 2 odst. 5, 6 tr. řádu rozhodováno nově, zcela odlišně, aniž by tyto 

důkazy v přípravném řízení shromážděné, byly po zrušení trestního příkazu podaným 

odporem provedeny a zhodnoceny v hlavním líčení.“
139

 

V případě, že samosoudce neučiní žádné z výše uvedených rozhodnutí, nařídí ve 

věci hlavní líčení. Samosoudce nemůže po zrušení trestního příkazu podaným odporem 

vydat v téže věci proti témuž obviněnému další trestní příkaz.
140

 Samosoudce nemůže 

v této fázi řízení ani vrátit věc státnímu zástupci k došetření do přípravného řízení. 

„Jestliže měl samosoudce nejasnosti nebo pochybnosti o závěrech o skutkovém stavu 

vyplývajících z přípravného řízení, mohl využít institutu vrácení věci k došetření. 

Jestliže však na místo toho vydal trestní příkaz, který pak obžalovaný napadl odporem, 

nemůže již v tomto stadiu řízení věc vrátit k došetření, ale musí ji projednat v hlavním 

líčení, jak ukládá ustanovení § 314g odst. 2 tr. řádu.“
141

 

 

5.5. Specifika hlavního líčení po podání odporu 

Při projednání věci v hlavním líčení po podaném odporu samosoudce není vázán 

právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu, 

neuplatní se zde tedy princip zákazu reformace in peius (§ 314g odst. 2 tr. řádu). To 

souvisí taktéž se zajištěním rovnosti stran vzhledem k tomu, že vydání trestního příkazu 

není podmíněno souhlasem či předběžným návrhem státního zástupce. Až v hlavním 

líčení soud prování důkazy, a proto nemůže být vázán závěrem, který dříve učinil jen na 

                                                
139Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 2. 2001, sp. zn. 7 Tz 12/2001. Jednalo se o případ, kdy 

okresní soud rozhodl trestním příkazem a uznal tak obviněného vinným trestným činem výtržnictví 

a uložil mu trest. Obviněný podal proti trestnímu příkazu odpor a samosoudce ve věci nařídil hlavní 

líčení, které však následně odvolal a na základě naprosto stejného důkazního stavu, který jej nejprve vedl 
k vydání trestního příkazu, rozhodl zcela odlišně tak, že usnesením trestní stíhání obviněného zastavil. 

Samosoudce tak nejprve na základě studia spisu dospěl k závěru, že skutkový stav je spolehlivě prokázán 

ve smyslu podané obžaloby a uznal obviněného vinným zažalovaným trestným činem, a ve věci tedy 

vydal trestní příkaz (neshledal po přezkoumání obžaloby důvody pro zastavení trestního stíhání). Tytéž 

důkazy, na základě nichž samosoudce uznal obviněného vinným s tím, že skutkový stav je spolehlivě 

prokázán, následně samosoudce vyhodnotil způsobem diametrálně odlišným od původního rozhodnutí 

trestním příkazem a trestní stíhání obviněného zastavil, aniž by tyto důkazy byly provedeny v hlavním 

líčení. 
140Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 1996, sp. zn. 2 Tzn 19/96. 
141Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 3. 1994, sp. zn. 8 To 79/94. 
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základě spisu. Absence zákazu reformace in peius je také v souladu s doporučením 

Rady Evropy č. R (87) 18.
142

  

Některé odborné názory považují samosoudce za podjatého z důvodu jeho 

předchozího rozhodování ve věci trestním příkazem a jsou pro vyloučení tohoto soudce 

z dalšího projednávání věci po podaném odporu.
143

 Samosoudce již jednou rozhodl 

trestním příkazem o vině obviněného a uložil mu trest. Tím pádem již dospěl 

k přesvědčení, že skutkový stav je spolehlivě prokázán důkazy opatřenými 

v přípravném řízení (§ 314e odst. 1 tr. řádu). V hlavním líčení po podaném odporu si je 

tak samosoudce vědom toho, že již uznal obviněného (obžalovaného) vinným a také 

toho, jaký trest mu trestním příkazem uložil.
144

 Některé odborné názory zdůrazňují 

skutečnost, že soudce na své rozhodnutí, kterým již uznal obviněného vinným, nemůže 

zapomenout, ani kdyby sebevíce chtěl. Je si také vědom toho, že hlavní líčení probíhá 

z důvodu podaného odporu, kterým obviněný vyjádřil nesouhlas s obsahem trestního 

příkazu.
145

 Nemyslím si však, že by samosoudce vždy uvažoval o tom, jak dospět ke 

stejnému rozhodnutí jako v trestním příkazu a vedl tímto směrem hlavní líčení.
146

 

Takový postup by byl značně neprofesionální a byl by především v rozporu se zákonem 

i procesními zásadami, na kterých stojí trestní řízení. Na podání opravného prostředku 

má obviněný (oprávněné osoby) plné právo, a přestože samosoudce nejspíše nebude mít 

z podaného odporu radost, nevidím důvod, proč by se měl obviněnému v hlavním líčení 

mstít nebo usilovat o naprosto stejné rozhodnutí jako v trestním příkazu. 

Pokud samosoudce po provedeném hlavním líčení rozhodne odlišně od 

rozhodnutí obsaženého v již zrušeném trestním příkazu, může to být vnímáno tak, že 

jeho přesvědčení před vydáním trestního příkazu o tom, že skutkový stav byl spolehlivě 

prokázán důkazy opatřenými v přípravném řízení, nebylo správné. Neztotožňuji se však 

s názorem některých odborníků, že jakékoliv rozhodnutí v hlavním líčení odlišné od 

rozhodnutí dříve učiněného ve formě trestního příkazu vždy zpochybňuje oprávněnost 

                                                
142Zjednodušení trestního řízení: doporučení RE č. R (87) 18 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 

září 1987 s odůvodněním. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993. s. 10. 
143JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 

2008, s. 83. 
144VANTUCH, Pavel. K významu a opodstatněnosti trestního příkazu v trestním řádu. Právní rozhledy, 

1996, č. 1, s. 5. 
145Tamtéž. 
146Odlišně: Tamtéž. 
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postupu samosoudce při vydání trestního příkazu.
147

 Není nic neobvyklého na tom, že 

soud až v průběhu hlavního líčení po podání odporu zjistí další okolnosti odůvodňující 

odlišné rozhodnutí, aniž by však při vydání trestního příkazu postupoval v rozporu 

s trestním řádem. Pokud samosoudce dospěje na základě důkazů opatřených 

v přípravném řízení k závěru, že skutkový stav je spolehlivě prokázán v rozsahu pro 

vydání trestního příkazu, a je tedy přesvědčen o vině a zároveň o vhodnosti uloženého 

trestu, je pak na obviněném, který s takovým rozhodnutím samosoudce nesouhlasí, aby 

se bránil a využil svého práva na řádné projednání věci.  

Samosoudce jedná v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti a takový 

postup může být výhodný i pro obviněného. Trestní řízení je ukončeno rychle a bez 

veřejného projednání v hlavním líčení, které lze považovat za jistou formu ostudy. 

Pokud chce obviněný plně využít svého práva na obhajobu a má za to, že samosoudce 

rozhodoval na základě skutkového stavu, který nebyl spolehlivě prokázán, nic mu 

nebrání v podání odporu proti trestnímu příkazu. V následném hlavním líčení pak může 

plně uplatnit své právo na obhajobu a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu 

kladou za vinu, jakož i k důkazům o nich, uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho 

obhajobě a činit návrhy (§ 33 odst. 1 tr. řádu). Samosoudce pak zhodnotí důkazy 

provedené v hlavním líčení podle svého vnitřního přesvědčení založeném na pečlivém 

uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 6 tr. řádu a následně ve věci rozhodne.  

V případě, že projednání věci v hlavním líčení nevnese do případu nové 

skutečnosti, lze považovat za logické, pokud samosoudce rozhodne stejně jako při 

vydání trestního příkazu. V případě nových okolností, které mění skutkový stav, by měl 

samosoudce rozhodnout odlišně a nezávisle na tom, jak rozhodoval trestním příkazem. 

Může se jednat o menší rozdíly, jako např. o výběr vhodnějšího druhu či výměry trestu, 

ale také o změny závažnější, jako třeba zjištění existence okolnosti vylučující 

protiprávnost, která bude mít za následek zproštění obžaloby (návrhu na potrestání).  

Soud může po provedeném hlavním líčení dospět k závěru, že mírnější trest 

uložený trestním příkazem nelze považovat za přiměřený i v případě, kdy v hlavním 

líčení nevyšly najevo žádné nové okolnosti relevantní z hlediska ukládání trestu, musí 

                                                
147VANTUCH, Pavel. K významu a opodstatněnosti trestního příkazu v trestním řádu. Právní rozhledy, 

1996, č. 1, s. 5. 
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však své odlišné rozhodnutí náležitě odůvodnit.
148

 Samosoudce však nesmí rozhodovat 

odlišně od trestního příkazu jen podle své libovůle, pokud se důkazní situace podstatně 

nezmění.
149

 

Zásada beneficium cohaesionis (dobrodiní záležející v souvislosti) se v hlavním 

líčení po podaném odporu neuplatní vzhledem k tomu, že v hlavním líčení neprobíhá 

žádné přezkoumání již zrušeného trestního příkazu, jak je tomu v případě stížnosti 

a odvolání. V případě, kdy by v hlavním líčení vyšly najevo skutečnosti prospívající 

spoluobviněnému, který byl v téže věci již pravomocně odsouzen trestním příkazem, 

bylo by takové okolnosti třeba uplatnit v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení 

(§ 285 tr. řádu).
150

 

 

 

6. Mimořádné opravné prostředky proti trestnímu příkazu 

 

Mimořádné opravné prostředky směřují proti pravomocným rozhodnutím bez 

ohledu na to, zda již došlo k jejich výkonu či nikoli. Představují průlom do právní moci 

rozhodnutí.
151

 Takovýto zásah do zájmů na zachování právní jistoty, stability 

a nezměnitelnosti rozhodnutí soudů i ostatních orgánů činných v trestním řízení je 

odůvodněn zájmem na dosažení naprostého souladu vydaných rozhodnutí se zákonem 

a se skutkovým stavem, z něhož vychází. Je však nutno pečlivě hodnotit význam obou 

uvedených zájmů v každém konkrétním případě, aby bylo do právní moci rozhodnutí 

zasahováno jen v mimořádných a naprosto nezbytných případech.
152

 Trestní řád 

                                                
148Nález Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. III. ÚS 39/09.  
149Nález Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. II. ÚS 213/2000 ve znění opravného 

usnesení ze dne 7. 3. 2002. JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 

2. vydání. Praha: Leges, 2008, s. 79. 
150STRNADOVÁ, Lucie. Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva. Právní rádce, 2002, 

č. 8, s. 20. 
151Průlom do právní moci rozhodnutí nepředstavují pouze mimořádné opravné prostředky, ale také např. 

institut navrácení lhůty k podání opravného prostředku (§ 61 tr. řádu), oprávnění nejvyššího státního 

zástupce rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo 

o postoupení věci (§ 174a tr. řádu), ukládání souhrnného trestu (§ 43 odst. 2 tr. zákoníku) a zrušení 

rozhodnutí nálezem Ústavního soudu [čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy a § 72 až § 84 zákona č. 182/1993 

Sb.]. 
152ŠÁMAL, Pavel, HRACHOVEC, Petr, SOVÁK, Zdeněk, PÚRY, František. Trestní řízení před soudem 

prvního stupně. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 49. 
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upravuje tři druhy mimořádných opravných prostředků: dovolání, stížnost pro porušení 

zákona a obnovu řízení. 

Účelem dovolání je náprava taxativně vypočtených závažných procesních 

a hmotněprávních vad nebo přezkoumání uloženého trestu odnětí svobody na doživotí. 

Dovolání je přípustné pouze při splnění kumulativně stanovených podmínek v tr. řádu. 

Lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve 

druhém stupni a zákon to připouští (§ 265a odst. 1 tr. řádu). Tr. řád taxativně vymezuje, 

která rozhodnutí jsou pro účely dovolání rozhodnutími ve věci samé (§ 265a odst. 2 tr. 

řádu). Pro přípustnost dovolání musí soud rozhodnout ve věci samé ve druhém stupni. 

Tato podmínka není splněna, pokud vůbec nedošlo k podání řádného opravného 

prostředku proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.
153

 

Trestní příkaz nabývá právní moci v řízení před soudem prvního stupně (§ 314g 

odst. 2 tr. řádu), není tedy rozhodnutím ve druhém stupni (§ 265a odst. 1 tr. řádu) a není 

ani uveden v taxativním výčtu rozhodnutí ve věci samé v ustanovení § 265a odst. 2 tr. 

řádu. Dovolání proti němu tudíž není přípustné. Případné dovolání proti trestnímu 

příkazu tedy Nejvyšší soud usnesením odmítne [§ 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu].  

Taktéž přípis okresního soudu označený jako „vyrozumění“ o tom, že odpor 

proti trestnímu příkazu byl podán opožděně či neoprávněnou osobou, a trestní příkaz se 

tedy stává pravomocným a vykonatelným, nespadá mezi rozhodnutí, proti kterým je 

dovolání přípustné.
154

 

Nápravy trestního příkazu cestou mimořádných opravných prostředků se však 

lze domoci prostřednictvím stížnosti pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. řádu) 

a obnovy řízení (§ 277 a násl. tr. řádu). 

 

6.1. Stížnost pro porušení zákona 

Účelem stížnosti pro porušení zákona je především náprava právních vad 

pravomocných rozhodnutí a vadného postupu řízení, které napadenému rozhodnutí 

předcházelo. Vytýkané vady musí existovat již v době, kdy bylo rozhodnutí učiněno.
155

 

                                                
153ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3141.  
154Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 10. 2002, sp. zn. 6 Tdo 789/2002.  
155Vytýkané vady jsou tedy zpravidla zřejmé již ze spisového materiálu. MUSIL, Jan, KRATOCHVÍL, 

Vladimír, ŠÁMAL, Pavel. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, s. 978.   
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Stížnost pro porušení zákona může podat pouze ministr spravedlnosti a pouze proti 

pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo 

které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení. Stížnost pro porušení zákona 

má centrální devolutivní účinek, vždy o ní rozhoduje Nejvyšší soud (§ 266 odst. 1 tr. 

řádu). 

Porušení zákona spočívá především v rozporu s ustanoveními tr. zákoníku, tr. 

řádu a dalších zákonů trestněprávní povahy (ZSVM, TOPO) a také jiných právních 

předpisů. Porušením zákona je pak aplikace nesprávné právní normy nebo nesprávná 

interpretace či aplikace normy správné.  

Rozhodnutí učiněné na základě vadného postupu řízení je takové rozhodnutí, 

které se samo o sobě nejeví nesprávným, avšak v řízení, které mu předcházelo, byla 

porušena důležitá procesní ustanovení. Účelem stížnosti pro porušení zákona je tak 

přezkoumání toho, zda by se při jejich dodržení dospělo ke stejnému rozhodnutí, jaké 

bylo v konkrétním případě učiněno.
156

 

Pravomocný trestní příkaz, jímž byl porušen zákon nebo který byl vydán na 

podkladě vadného postupu řízení, může tedy ministr spravedlnosti napadnout stížností 

pro porušení zákona. Trestní příkaz, který byl zrušen včasným podáním odporu 

oprávněnou osobou, stížností pro porušení zákona napadnout nelze, protože trestní 

příkaz jako takový již neexistuje, a nelze jej tedy přezkoumat.
157

 

Proti výroku o trestu lze stížnost pro porušení zákona podat jen tehdy, jestliže je 

trest ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu nebo k poměrům 

pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je ve zřejmém rozporu s účelem trestu (§ 266 

odst. 2 tr. řádu). 

Vadným postupem řízení před vydáním trestního příkazu ve smyslu ustanovení 

§ 266 odst. 1 tr. řádu je např. uložení trestu odnětí svobody přesahující výměru 

stanovenou v § 313e odst. 2 písm. a) tr. řádu, avšak v rámci rozpětí sazeb uvedených 

v tr. zákoníku pro daný trestný čin, neboť v takovém případě nemůže být věc vyřízena 

trestním příkazem.
158

 

                                                
156ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3301. 
157Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 10. 1996, sp. zn. 2 Tzn 169/96.  
158Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 1996, sp. zn. 2 Tzn 161/96.  
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Pokud Nejvyšší soud shledá, že byl porušen zákon, vysloví rozsudkem, že 

napadeným rozhodnutím (jeho částí) nebo v řízení, jež takovému rozhodnutí 

předcházelo, byl porušen zákon (§ 268 odst. 2 tr. řádu). Tento tzv. akademický výrok se 

nedotýká právní moci rozhodnutí, o něž jde (§ 269 odst. 1 tr. řádu). Pokud však byl 

porušen zákon v neprospěch obviněného, vysloví Nejvyšší soud i další výrok (výroky). 

Zároveň s akademickým výrokem zruší napadené rozhodnutí nebo jeho část, popřípadě 

též vadné řízení mu předcházející. V případě, kdy je nezákonný jen některý výrok 

napadeného rozhodnutí a lze-li jej oddělit od ostatních, zruší Nejvyšší soud jen tento 

výrok (§ 269 odst. 2 tr. řádu). Je-li to třeba, následně přikáže zpravidla orgánu, o jehož 

rozhodnutí jde, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (§ 270 odst. 1 

tr. řádu). Pokud porušení zákona spočívá jen v tom, že některý výrok chybí nebo je 

neúplný, může Nejvyšší soud přikázat orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby o chybějícím 

výroku rozhodl nebo neúplný výrok doplnil (§ 270 odst. 2 tr. řádu). 

Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku, a nelze jím tedy zprostit 

obžaloby (§ 314e odst. 7 tr. řádu). V odsuzujícím smyslu tvoří výroky trestního příkazu 

jednotu a jsou s nimi spojeny zákonem předpokládané účinky. Pokud je trestní příkaz 

v rozporu se zákonem a nápravu lze zjednat jen pokračováním v řízení, je třeba jej 

v řízení o stížnosti pro porušení zákona zrušit celý, i když zjištěná vada dopadá pouze 

na správnost výroku o trestu. Specifická povaha trestního příkazu nedovoluje, aby 

existoval jako „částečně pravomocný odsuzující rozsudek“ s tím, že další řízení se 

povede pouze ohledně některého z jeho výroků (např. jen ohledně výroku o trestu).
159

  

Částečné zrušení trestního příkazu by přicházelo v úvahu jen ve výroku o trestu 

v případě, kdy by po takovém výroku o zrušení části trestního příkazu nebylo ve věci 

nutné provádět další řízení. Taková situace by mohla nastat, např. pokud by byl zrušen 

jen nezákonný výrok o trestu vyhoštění uložený vedle trestu odnětí svobody, který by 

sám o sobě byl trestem dostatečným.
160

 

Při splnění podmínek v ustanovení § 271 tr. řádu může Nejvyšší soud při zrušení 

napadeného rozhodnutí také sám hned rozhodnou ve věci, je-li možno rozhodnutí učinit 

na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozhodnutí správně zjištěn. 

Pokud Nejvyšší soud v řízení o stížnosti pro porušení zákona zjistí pochybení pouze ve 

                                                
159Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2000, sp. zn. 3 Tz 235/2000.  
160Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 2000, sp. zn. 3 Tz 30/2000. 
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výroku o výměře uloženého trestu odnětí svobody, může zrušit pouze tento výrok 

trestního příkazu a zároveň o výměře uloženého trestu sám rozhodnout.
161

 

Nejvyšší soud může v řízení o stížnosti o porušení zákona zrušit pouze výrok 

trestního příkazu o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo vydání 

bezdůvodného obohacení, pokud trestní příkaz takový výrok obsahuje, aniž by byl 

nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení 

řádně uplatněn. Pokud nebyl nárok poškozeným řádně uplatněn, trestní příkaz výrok 

o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení neobsahuje. 

Opačný postup by byl v rozporu se zákonem. V řízení o stížnosti pro porušení zákona je 

možné zrušit pouze tento výrok, aniž by bylo nutné rušit celý trestní příkaz.
162

 

 

6.2. Obnova řízení 

Účelem obnovy řízení je odstranění konkrétních nedostatků ve skutkových 

zjištěních. Obnova řízení pro týž skutek téže osoby je přípustná v případě, kdy trestní 

stíhání vedené proti určité osobě skončilo některým z pravomocných rozhodnutí, 

u nichž tr. řád povolení obnovy řízení dovoluje. Trestní příkaz je uveden v taxativním 

výčtu těchto pravomocných rozhodnutí v ustanovení § 277 tr. řádu.
163

 

Obnova řízení, které skončilo pravomocným trestním příkazem, se povolí, 

vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy 

o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné 

rozhodnutí o vině nebo o přiznaném nároku poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, anebo 

vzhledem k nimž by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze 

a závažnosti trestného činu nebo k poměrům pachatele nebo uložený druh trestu by byl 

ve zřejmém rozporu s účelem trestu (§ 278 odst. 1 tr. řádu). 

Povolení obnovy řízení tedy nemůže být odůvodněno tím, že nebyly splněny 

podmínky pro vydání trestního příkazu záležející ve spolehlivém prokázání skutkového 

stavu věci, pokud tato okolnost vyplývala ze skutečností a důkazů známých již v době 

rozhodování soudu.
164

 

                                                
161Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 8 Tz 6/2011.  
162Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 4 Tz 76/2002. 
163Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 302/2012.  
164Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 1. 1995, sp. zn. 4 To 968/94.  

file:///C:/Users/AsusIvona/Downloads/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43unzuv64dsnfvwc6q


72 

 

 

Obnova řízení, které skončilo pravomocným trestním příkazem, se povolí též 

tehdy, pokud bude pravomocným rozsudkem zjištěno, že některý z orgánů činných 

v trestním řízení v původním řízení porušil svoje povinnosti jednáním zakládajícím 

trestný čin (§ 278 odst. 4 tr. řádu). 

Obnovu řízení lze povolit jen na návrh oprávněné osoby (§ 280 odst. 1 tr. řádu). 

Takový návrh mohou podat státní zástupce, obviněný a osoby, které by mohly v jeho 

prospěch podat odvolání (§ 280 odst. 2, 3 tr. řádu). 

Podmínkou povolení obnovy řízení je existence pravomocného trestního 

příkazu. Povolení obnovy řízení se může týkat výroku o vině a trestu bez omezení, 

výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného 

obohacení jen v případě, kdy byl uplatněný nárok přiznán.
165

 

O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným trestním 

příkazem, rozhoduje soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni (§ 281 odst. 1 tr. řádu). 

Pokud soud návrhu na povolení obnovy vyhoví, zruší napadené rozhodnutí zcela nebo 

v části, v níž je návrh důvodný (§ 284 odst. 1 tr. řádu). Trestní příkaz je však třeba zrušit 

celý vzhledem k jeho specifické povaze. 

Jestliže soud povolí obnovu řízení ve prospěch obviněného z důvodů, které 

prospívají také některému spoluobviněnému nebo zúčastněné osobě, povolí zároveň 

obnovu též v jejich prospěch (§ 285 tr. řádu). V případě, kdy by soud v řízení o návrhu 

na povolení obnovy povolil obnovu řízení ve prospěch jen určitých osob odsouzených 

trestním příkazem z důvodů prospívajících také některému z dalších odsouzených v téže 

věci a pro tentýž skutek, musel by v souladu s ustanovením § 285 tr. řádu zároveň 

povolit obnovu řízení také ve prospěch těchto dalších odsouzených. Došlo by tedy 

k uplatnění zásady beneficium cohaesionis.
166

 

Pokud by byla povolena obnova řízení pouze ve prospěch odsouzeného (dříve 

spoluobviněného) na základě skutečností zjištěných v řízení po podaném odporu, 

uplatnil by se princip zákazu reformace in peius v souladu s ustanovením § 289 písm. b) 

tr. řádu a novým rozhodnutím by mu nesměl být uložen trest přísnější, než jaký byl 

                                                
165ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3385. 
166ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk. Důsledky odporu proti trestnímu příkazu z pohledu principu revizního, zákazu 

reformace in peius a beneficia cohaesionis. Právní praxe, 1994, č. 10, s. 598. 
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obsažen v napadeném trestním příkazu. Je však otázkou, zda by v řízení po povolení 

obnovy mohlo být opětovně rozhodnuto vydáním nového trestního příkazu.
167

  

 

 

7. Trestní příkaz v zahraniční právní úpravě 

 

7.1. Francie 

Francouzské trestní právo procesní upravuje institut trestního příkazu 

(l’ordonnance pénale) jako zjednodušený typ řízení ve věcech přestupků a přečinů 

v ustanoveních art. 495 až 495-6 a art. 524 až 528-2 CPP (francouzského trestního 

řádu). 

Francouzské trestní právo rozlišuje tři druhy trestných činů podle jejich 

závažnosti. Kritériem je trest, který za jejich spáchání stanovuje trestní zákon. Trestné 

činy se tak dělí na přestupky (contraventions), přečiny (délits) a zločiny (crimes).
168

 

Tripartice trestných činů se pak promítá do uspořádání soudní soustavy. Druh trestného 

činu určuje věcnou příslušnost soudu (s několika výjimkami). K rozhodování 

o přestupcích je příslušný policejní soud a místní soud (Tribunal de police, Juridiction 

de proximité), o přečinech rozhoduje trestní soud příslušný k rozhodování o přečinech 

(Tribunal correctionnel), zločiny projednává soud porotní (Cour d’assises).
169

 

Ve formě trestního příkazu může rozhodnout soud příslušný k rozhodování 

o přečinech (Tribunal correctionnel) a policejní nebo místní soud (Tribunal do police, 

Juridiction de proximité). 

 

7.1.1. Řízení před soudem příslušným k rozhodování o přečinech (Tribunal 

correctionnel) 

Vyřízení věci trestním příkazem je jedním z druhů zjednodušených řízení před 

soudem příslušným k rozhodování o přečinech (Tribunal correctionnel). Institut 

trestního příkazu byl do řízení o přečinech zaveden novelizací CPP z roku 2002 (art. 

                                                
167ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk. Důsledky odporu proti trestnímu příkazu z pohledu principu revizního, zákazu 

reformace in peius a beneficia cohaesionis. Právní praxe, 1994, č. 10, s. 598. 
168Art. 111-1 CP.   
169SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 21. vydání. Paris: Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 2012, s. 391. 
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495 až 495-6 CPP).
170

 Tento typ řízení byl původně určen pouze pro přestupky podle 

zákona o silničním provozu (Code de la route), především pak pro co nejrychlejší 

rozhodování v případech řízení ve stavu pod vlivem alkoholu. Postupně se však rozšířil 

i na další druhy trestných činů.
171

 

Státní zástupce může rozhodnout o konání zjednodušeného řízení s vydáním 

trestního příkazu v případě, že se řízení koná o některém z přečinů vyjmenovaných 

v odstavci druhém ustanovení art. 495 CPP, a jestliže z policejního vyšetřování vyplývá, 

že skutkový stav je jasný a prokázaný a že informace o osobě obviněného, jeho 

příjmech a výdajích poskytují dostatečný podklad pro určení trestu. Podmínkou pro 

konání tohoto typu zjednodušeného řízení je přesvědčení státního zástupce o tom, že 

vzhledem k nízké závažnosti činu není nutné obviněnému uložit trest odnětí svobody 

nebo trest peněžitý nad 5 000 Eur. Toto zjednodušené řízení nesmí být konáno, pokud 

by ohrožovalo práva poškozeného (art. 495 CPP). 

Druhý odstavec ustanovení art. 495 CPP obsahuje taxativní výčet přečinů, 

o kterých je možné rozhodnout trestním příkazem. Mezi tyto přečiny patří při splnění 

dalších podmínek např. krádež, podílnictví, podvod, zpronevěra zástavy nebo zabavené 

věci, zničení, poškození, znehodnocení soukromého nebo veřejného majetku, prodej bez 

povolení, přečiny podle zákona o silničním provozu, přečiny podle předpisů o provozu 

na pozemních komunikacích, užívání omamných látek, obsazení společných prostor 

nebo střechy obytných budov a přečiny týkající se šeků. 

Věc nelze vyřídit trestním příkazem pokud: 

a) byl obviněný v době spáchání činu mladší osmnácti let, 

b) poškozený přímo zažaloval obviněného dříve, než byl ve věci vydán 

trestní příkaz, 

c) přečin byl spáchán současně s přečinem nebo přestupkem, o kterém není 

přípustné rozhodnout trestním příkazem, 

d) jde o recidivu (art. 495 CPP). 

Státní zástupce, který rozhodl o konání zjednodušeného řízení s vydáním 

trestního příkazu, postoupí soudci spis a svůj žalobní návrh. Soudce vydá bez 

projednání věci trestní příkaz, kterým obviněného zprostí viny nebo jej odsoudí 

                                                
170Novelizace CPP zákonem č. 2002-1138 ze dne 9. září 2002. 
171GUINCHARD, Serge, BUISSON, Jacques. Procédure pénale. 8. vydání. Paris: LexisNexis, 2012, 

s. 1439.  
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k peněžitému trestu a případně uloží i trest (tresty) vedlejší.
172

 Trestním příkazem lze 

uložit peněžitý trest v maximální výměře rovnající se polovině maximální výměry 

stanovené pro daný přečin, nesmí však překročit částku 5 000 Eur. Pokud soudce 

dospěje k závěru, že je třeba věc projednat v hlavním líčení nebo by měl být uložen trest 

odnětí svobody, vrátí spis státnímu zástupci (art. 495-1 CPP). 

Trestní příkaz obsahuje jméno, příjmení, datum a místo narození a pobyt 

obviněného, právní kvalifikaci činu, datum a místo spáchání činu, který je obviněnému 

kladen za vinu, označení souvisejících ustanovení a právních předpisů. V případě 

odsouzení obsahuje také uložený trest (tresty). Trestní příkaz musí obsahovat 

odůvodnění (art. 495-2 CPP). 

V případě, kdy poškozený v průběhu policejního vyšetřování uplatní nárok na 

odškodnění nebo na navrácení hodnoty, soudce o tomto návrhu rozhodne v trestním 

příkazu. Pokud nebude moci o tomto nároku poškozeného rozhodnout, vrátí spis 

státnímu zástupci (art. 495-2-1 CPP). 

Ihned po jeho vydání je trestní příkaz předán státnímu zástupci, který může ve 

lhůtě deseti dnů podat odpor prohlášením v soudní kanceláři, nebo pokračovat ve 

výkonu trestního příkazu (art. 495-3 CPP). 

Trestní příkaz se obviněnému doručuje doporučeným dopisem s dodejkou. Může 

být taktéž obviněnému oznámen přímo státním zástupcem nebo prostřednictvím 

zmocněné osoby (art. 495-3 CPP). Obviněný je poučen o tom, že je oprávněn podat 

proti trestnímu příkazu odpor ve lhůtě čtyřiceti pěti dnů od jeho doručení. Dále je 

obviněný poučen o tom, že jeho odpor může být omezen ve vztahu k výrokům o nároku 

poškozeného (občanskoprávním) nebo o vině a trestu (trestím), pokud jím bylo 

rozhodnuto o nároku poškozeného. Podáním odporu dosáhne obviněný veřejného 

a kontradiktorního projednání věci před soudem s možnou účastí obhájce, o jehož 

ustanovení z moci úřední může obviněný požádat. O tom musí být obviněný taktéž 

poučen. Obviněný je též informován o tom, že pokud ho soud uzná vinným, může 

rozhodnout o uložení trestu odnětí svobody v případě, kdy tento druh trestu zákon pro 

daný trestný čin dovoluje (art. 495-3 CPP). 

Pokud nebyl podán odpor, trestní příkaz se vykoná podle ustanovení CPP 

o rozhodnutích ve věcech přečinů. Avšak pokud není prokázáno, že byl obviněnému 

                                                
172Vedlejším trestem je např. pozastavení řidičského oprávnění, zabrání zbraně, zabrání zvířete, 

uveřejnění rozhodnutí aj. (art. 131-10 a 131-16 CP). 
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trestní příkaz doručen, může být odpor podán do třiceti dnů ode dne, kdy se dozvěděl 

o trestním příkazu, o odsouzení nebo o lhůtě a možnosti podání odporu (art. 495-3 

CPP). 

Pokud je trestním příkazem rozhodnuto o nároku poškozeného, je trestní příkaz doručen 

poškozenému některým z výše uvedených způsobů v ustanovení art. 495-3 CPP. 

Poškozený je oprávněn k podání odporu do výroků trestního příkazu, které se týkají 

jeho nároků (občanskoprávních), ve lhůtě čtyřiceti pěti dnů od doručení trestního 

příkazu (art. 495-3-1 CPP). 

Až do zahájení hlavního líčení může obviněný výslovně od svého odporu 

upustit. Trestní příkaz se tak stane vykonatelným a další podání odporu proti němu již 

není přípustné (art. 495-4 CPP). Trestní příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, nabývá 

účinků pravomocného rozsudku, ne však vzhledem k občanskoprávním nárokům 

poškozeného, který se může svých nároků dál domáhat stanoveným postupem (art. 495-

5 CPP). 

 

7.1.2. Řízení před policejním soudem nebo místním soudem (Tribunal do police, 

Juridiction de proximité) 

Vyřízení věci trestním příkazem je taktéž jedním z druhů zjednodušených řízení 

ve věcech přestupků (contraventions) před policejním soudem nebo místním soudem 

(Tribunal de police, Juridiction de proximité). Toto řízení je upraveno v ustanoveních 

art. 524 až 528-2 CPP. Institut trestního příkazu byl do řízení ve věcech přestupků 

zaveden zákonem z 3. ledna 1972, tedy mnohem dříve, než do řízení o přečinech. Oba 

typy řízení s vydáním trestního příkazu, tedy ve věcech přestupků a ve věcech přečinů, 

vykazují mnohé podobnosti.
173

 

Trestním příkazem lze rozhodnout o všech přestupcích, a to i v případě, že se 

jedná o recidivu. Trestní příkaz však nelze vydat, pokud se jedná o přestupek podle 

zákoníku práce (le code du travail), nebo pokud byl obviněný v době spáchání činu 

mladší osmnácti let v případě, že spáchal přestupek zařazený do páté třídy 

(contravention de la cinquième classe). Vydání trestního příkazu je taktéž vyloučeno 

v případě, kdy poškozený přímo zažaloval obviněného dříve, než byl ve věci vydán 

trestní příkaz (art. 524 CPP).  

                                                
173LEROY, Jacques. Procédure pénale. 2. vydání. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 

2011, s. 568. 
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Podnět ke konání zjednodušeného řízení s vydáním trestního příkazu vychází 

vždy od státního zástupce (stejně jako v řízení o přečinech). Konání zjednodušeného 

písemného řízení je vždy fakultativní. Na rozdíl od řízení ve věcech přečinů, ve věcech 

přestupků není nutné trestní příkaz odůvodňovat (art. 526 CPP). 

Státní zástupce je oprávněn podat proti trestnímu příkazu odpor ve lhůtě deseti 

dnů. Pokud tak neučiní, je trestní příkaz po marném uplynutí desetidenní lhůty doručen 

obviněnému doporučeným dopisem s dodejkou (art. 527 CPP). Obviněný může podat 

odpor ve lhůtě třiceti dnů od doručení trestního příkazu. Pokud v této lhůtě odpor 

nepodá nebo nesplní uložený peněžitý trest, stane se trestní příkaz vykonatelným (art. 

527 CPP). Pokud není prokázáno, že byl trestní příkaz obviněnému doručen, může 

podat odpor ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se dozvěděl o odsouzení nebo o lhůtě 

k podání odporu a jeho náležitostech (art. 527 CPP).  

Pokud byl proti trestnímu příkazu podán odpor obviněným nebo státním 

zástupcem, projedná se věc ve standardním řízení, tedy v hlavním líčení před policejním 

soudem. Do zahájení hlavního líčení může obviněný výslovným projevem od podaného 

odporu upustit. Trestní příkaz pak nabývá vykonatelnosti a další podání odporu proti 

němu již není přípustné (art. 528 CPP). Trestní příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, 

má účinky pravomocného rozsudku (art. 528-1 CPP). 

 

7.2. Lucembursko 

Institut trestního příkazu je obsažen také v lucemburském trestním právu. Je 

upraven v ustanoveních art. 394 až 406 CIC (lucemburského trestního řádu). 

Lucemburské trestní právo rozlišuje trestné činy na přestupky (contraventions), přečiny 

(délits) a zločiny (crimes). Tato tripartice trestných činů se promítá do rozdělení trestů 

na tresty ukládané za přestupky (peines de police), tresty za přečiny (peines 

correctionnelles) a tresty za zločiny (peines criminelles).
174

 

Formou trestního příkazu lze rozhodnout ve věcech přestupků a přečinů. Soud 

příslušný k rozhodování o přečinech (tribunal correctionnel) může o přestupku či 

přečinu rozhodnout trestním příkazem na základě písemného návrhu bez projednání 

věci v hlavním líčení v případě, kdy státní zástupce navrhuje uložení pouze peněžitého 

trestu. Pokud se jedná o porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích 

                                                
174Art. 1 CPL.  
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zakládající trestný čin, lze trestním příkazem uložit trest spočívající v zákazu řízení 

dopravních prostředků. Trestním příkazem je dále možné uložit zabavení věci (art. 394 

CIC). 

Vydání trestního příkazu je vyloučeno pokud: 

a) je v řízení přítomný soukromý žalobce (partie civile), 

b) věc byla předána vyšetřujícímu soudci (juge d’instruction), 

c) není známo místo trvalého pobytu obviněného nebo místo, kde se 

zdržuje, 

d) způsobená škoda nebyla nahrazena, 

e) nebyly napraveny způsobené následky (art. 395 CIC). 

Státní zástupce předá obviněnému části spisu ještě před tím, než učiní návrh na 

uložení trestu (trestů). Žalobní návrh státního zástupce obsahuje navrhované tresty 

a může také zahrnovat návrh na přihlédnutí k polehčujícím okolnostem (art. 396 CIC). 

Trestní příkaz se nemůže od žalobního návrhu odchýlit. Pokud soud návrhům nevyhoví, 

projedná věc v hlavním líčení (art. 398 CIC). Trestní příkaz má účinky rozsudku pro 

zmeškání (art. 401 CIC). 

Proti trestnímu příkazu lze podat odpor a také odvolání. Obviněný je oprávněn 

k podání odporu ve lhůtě patnácti dnů (art. 151 a 187 CIC). K podání odvolání proti 

trestnímu příkazu je oprávněn obviněný, soukromý žalobce a státní zástupce (art. 172 

a 202 CIC). Lhůta k podání odvolání činí čtyřicet dnů (art. 174 a 203 CIC). V případě, 

že byl proti trestnímu příkazu podán odpor nebo odvolání, je spis vrácen státnímu 

zástupci, který obviněného předvolá k hlavnímu líčení (art. 402 CIC). 

 

 

8. Trestní příkaz v aplikační praxi 

 

Institut trestního příkazu je v praxi hojně využíván pro svou rychlost 

a hospodárnost, což jednoznačně vyplývá i ze statistických údajů. V roce 2012 rozhodli 

samosoudci v celé České republice trestním příkazem o 54,64 % obviněných v řízení 

před okresními (obvodními) soudy. V průběhu posledních osmnácti let (od roku 1995 

do roku 2012) se procento vyřízeních věcí trestním příkazem pohybovalo v rozmezí od 

48,23 % (v roce 1995) do 60,38 % (v roce 2008). 
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Níže uvedený statistický přehled soudních agend za období od roku 1995 do 

roku 2012 obsahuje údaje o celém území České republiky. Výsledná procenta udávají 

podíl osob vyřízených trestním příkazem v poměru k nápadu osob u okresních soudů.
175

 

 

 

rok nápad T 
vyřízeno trestním 

příkazem 
% 

1995 90060 43434 48,23 

1996 91758 44563 48,57 

1997 89502 46045 51,45 

1998 78056 40700 52,14 

1999 88819 48431 54,53 

2000 89779 49706 55,36 

2001 88674 50730 57,21 

2002 98278 49919 50,79 

2003 99996 49745 49,75 

2004 92216 48881 53,01 

2005 93862 50652 53,96 

2006 96258 55213 57,36 

2007 99203 59880 60,36 

2008 96394 58198 60,38 

2009 100504 60494 60,19 

2010 90279 50282 55,70 

2011 91692 50236 54,79 

2012 92325 50450 54,64 

 

 

Z uvedených statistických údajů jednoznačně vyplývá praktický význam 

trestního příkazu. Dopad případného zrušení institutu trestního příkazu na trestní 

soudnictví by byl mimořádně závažný. 

Níže uvedené statistické údaje za období od roku 2008 do roku 2012 vypovídají 

o tom, jak je trestní příkaz v praxi využíván v porovnání s ostatními odklony 

(podmíněným zastavením trestního stíhání, narovnáním a schválením dohody o vině 

a trestu) a v porovnání s vrácením věci státnímu zástupci a odmítnutím návrhu na 

                                                
175Statistické přehledy soudních agend [online]. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html   

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
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potrestání. Údaje vyjadřují počet osob, o nichž bylo rozhodnuto některým z uvedených 

způsobů před okresními (obvodními) soudy v rámci území celé České republiky.
176

 

 

 

rok 

vrácení 

státnímu 

zástupci 

odmítnutí 

návrhu na 

potrestání 

trestní 

příkaz 

podmíněné 

zastavení 
narovnání 

dohoda o 

vině a 

trestu 

2008 516 39 58198 1903 90 - 

2009 517 94 60494 1732 87 - 

2010 495 98 50282 1624 79 - 

2011 434 117 50236 1709 69 - 

2012 512 104 50450 1891 71 8 

 

 

 

9. Trestní příkaz de lege ferenda 

 

V současnosti může samosoudce rozhodnout trestním příkazem o trestných 

činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět 

let (§ 314a odst. 1 tr. řádu). Trestní příkaz lze vydat vždy v řízení o přečinu, ne však 

o všech přečinech (§ 14 odst. 2 tr. zákoníku). Rekodifikace trestního práva procesního 

počítá s tím, že řízení před samosoudcem se bude konat o všech přečinech a o všech 

přečinech bude také moci za stanovených podmínek samosoudce rozhodnout ve formě 

trestního příkazu.
177

 Mám za to, že je žádoucí více provázat trestní zákoník a trestní řád 

s ohledem na dělení trestných činů na přečiny a zločiny (zvlášť závažné zločiny) 

v ustanovení § 14 tr. zákoníku, a upravit tedy řízení před samosoudcem jako řízení 

o všech přečinech s možností vyřízení věci trestním příkazem. 

Ministerstvo spravedlnosti připravuje návrh novely tr. řádu, který se týká mimo 

jiné i úpravy institutu trestního příkazu. Novelizace by měla zavést možnost uložit 

trestním příkazem ochranné opatření nespojené s odnětím svobody. Nyní je v případě, 

kdy má být rozhodováno o ochranném opatření, vydání trestního příkazu vyloučeno 

                                                
176Statistické přehledy soudních agend [online]. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html  
177Věcný záměr trestního řádu [online]. [cit. 2013-12-14]. str. 94. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460 

http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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(více v bodě 3.4.2.). Podle připravovaného návrhu by bylo možné trestním příkazem 

uložit ochranné opatření nespojené s odnětím svobody, tedy ochranné léčení 

v ambulantní formě a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Jestliže by soud 

potřeboval k rozhodnutí o ochranném opatření provést další dokazování, mohl by si 

k tomuto rozhodnutí vyhradit veřejné zasedání. Navrhovaná změna tr. řádu by tedy 

umožnila samosoudci rozhodnutí o ochranném opatření zahrnout přímo do trestního 

příkazu. Postup současné soudní praxe v případě, kdy podaná obžaloba obsahuje také 

návrh na uložení ochranného opatření, spočívá ve vydání trestního příkazu 

a v případném rozhodnutí o ochranném opatření ve veřejném zasedání, které je nařízeno 

teprve poté, co trestní příkaz nabyl právní moci.
178

 Souhlasím s navrhovanou možností 

rozhodnout trestním příkazem o ochranném opatření nespojeném se zbavením osobní 

svobody. Nevidím důvod k tomu, aby nebylo možné trestním příkazem uložit 

ambulantní ochranné léčení nebo zabrání věci či jiné majetkové hodnoty. Navrhovanou 

změnu pokládám za přínosnou i po stránce procesní. Samosoudce by již nemusel 

rozdělovat rozhodnutí na část, o které může vydat trestní příkaz a na část, o které může 

rozhodnout až ve veřejném zasedání. Navíc by již při rozhodování o ochranném 

opatření nemusel čekat na to, až trestní příkaz nabude právní moci, ale mohl by výrok 

o ochranném opatření zahrnout přímo do trestního příkazu. 

S možností rozhodnout trestním příkazem o uložení ochranného opatření 

souvisejí i navrhované změny týkající se zúčastněné osoby vzhledem k tomu, že 

ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty lze uložit i osobě odlišné 

od obviněného (zúčastněné osobě).
179

 Podle návrhu by se tedy vydaný trestní příkaz 

doručoval i zúčastněné osobě (zákonnému zástupci či zmocněnci zúčastněné osoby). 

Zúčastněné osobě by také bylo přiznáno právo k podání odporu proti trestnímu příkazu. 

Připravovaná novela dále obsahuje zásadní změnu spočívající v tom, že včasné 

podání odporu oprávněnou osobou by již nezpůsobovalo zrušení trestního příkazu. 

Pokud by odpor podala zúčastněná osoba, samosoudce by nenařizoval hlavní líčení, ale 

veřejné zasedání k rozhodnutí o výroku o zabrání věci. Osoba, která by odpor podala, 

by jej byla oprávněna výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než státní 

zástupce přednese obžalobu nebo než zúčastněná osoba přednese při veřejném zasedání 

                                                
178Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 6 Tdo 1191/2004. 
179Zúčastněnou osobou je ten, jehož věc nebo jiná majetková hodnota byla nebo má být zabrána (§ 42 tr. 

řádu).  
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svůj odpor. Zrušení trestního příkazu ex lege by nastalo až v okamžiku přednesení 

obžaloby státním zástupcem při hlavním líčení. Pokud by byl odpor podán zúčastněnou 

osobou, okamžikem přednesení odporu při veřejném zasedání by se zrušil výrok 

o zabrání věci. Trestní příkaz by se stal pravomocným a vykonatelným, pokud by proti 

němu nebyl ve lhůtě podán oprávněnou osobou odpor, nebo pokud by se osoby 

oprávněné odporu výslovně vzdaly nebo jej výslovně vzaly zpět. Odpor podaný jen 

zúčastněnou osobou by nebránil tomu, aby ostatní části trestního příkazu jiné než výrok 

o zabrání věci nabyly právní moci a byly vykonány. 

Možnost zpětvzetí odporu zná např. francouzská právní úprava (více v bodě 

7.1.). S uvedeným návrhem souhlasím, je však otázkou, zda by samosoudce s vidinou 

ulehčení práce nenaléhal na obviněného před začátkem hlavního líčení, aby vzal podaný 

odpor zpět důrazným poučováním o tom, že při dalším projednávání nebude vázán 

zákazem reformace in peius, a může tedy své rozhodnutí zpřísnit. Považuji však za 

správné, že v hlavním líčení po podaném odporu se zákaz reformace in peius 

neuplatňuje.
180

 

Připravovaný návrh dále upravuje postup pro opravu vyhotovení trestního 

příkazu tak, že samosoudci umožňuje opravit v trestním příkazu kdykoliv i bez návrhu 

písařské chyby a jiné zjevné nesprávnosti s tím, že se na tyto opravy přiměřeně užijí 

ustanovení § 131 a § 133 tr. řádu. Absence možnosti opravit vyhotovení trestního 

příkazu pomocí opravného usnesení představuje v praxi poměrně vážný problém 

vzhledem k tomu, že jedinou možností pro dosažení nápravy totiž představují 

mimořádné opravné prostředky (více v bodě 3.7.5.). 

Za hlavní nedostatek současné právní úpravy považuji postavení poškozeného 

při vyřízení věci trestním příkazem. Této otázce se však připravovaný návrh 

Ministerstva spravedlnosti nevěnuje. Nynější úprava institutu trestního příkazu však 

zásadně omezuje procesní práva poškozeného. Poškozený se o tom, že samosoudce 

hodlá ve věci vydat trestní příkaz, vlastně ani nedozví. Poškozený by však měl být již 

v přípravném řízení poučen o tom, že samosoudce může ve věci rozhodnout trestním 

příkazem, o smyslu tohoto institutu a také o tom, aby uplatnil svůj nárok co nejdříve. 

Tr. řád nepřiznává poškozenému právo k podání odporu, a to ani v případě, kdy svůj 

nárok řádně a včas uplatnil (§ 314g odst. 1 tr. řádu). Poškozený se tedy nemůže bránit 

                                                
180Odlišně, tedy pro zavedení zákazu reformace in peius po podaném odporu např. JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, 

Jiří, SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 2008, s. 83. 
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ani proti výroku nesprávnému a ani proti tomu, že výrok o jeho nároku v trestním 

příkazu chybí. Poškozený navíc pro svou obranu nemůže využít ani žádný jiný procesní 

postup v rámci trestního řízení (více v bodech 3.5. a 5.3.). 

Omezení poškozeného v jeho právech je odůvodňováno tím, že pokud by podal 

odpor pouze on, nabyly by oddělitelné výroky o vině a trestu právní moci a další řízení 

by bylo konáno pouze o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení, což není v souladu s účelem trestního řízení.
181

 Myslím si 

však, že zájem státu by neměl spočívat pouze v zájmu na potrestání pachatelů trestných 

činů, ale také na ochraně obětí a poškozených. „V západoevropských zemích se již 

postupně změnil náhled na smysl a účel trestního řízení v tom směru, že se již 

neorientuje pouze na pachatele trestného činu a ochranu jeho práv, ale do popředí se 

dostává i druhá strana – poškozený a jeho práva a zájmy.“
182

 Mám za to, že na adhezní 

řízení by nemělo být nahlíženo jen jako na jakousi druhou kolej trestního řízení, ale 

mělo by tvořit jeho neodmyslitelnou součást v případě, kdy je poškozený v trestním 

řízení přítomen. Absence jakéhokoliv procesního postupu, jakým by se mohl poškozený 

proti trestnímu příkazu bránit, je značně nežádoucí. 

Pokud výrok o nároku poškozeného v trestním příkazu zcela chybí nebo je 

nesprávný, ačkoliv takový nárok byl řádně a včas uplatněn, mělo by být poškozenému 

právo k podání odporu přiznáno. Podáním odporu poškozeným by se zrušil pouze výrok 

o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo o bezdůvodném obohacení. 

Samosoudce by pak poškozenému jeho nárok (alespoň zčásti) přiznal nebo jej odkázal 

na řízení ve věcech občanskoprávních (před jiným příslušným orgánem). V případě, kdy 

by spisový materiál neobsahoval dostatečné podklady pro přiznání nároku poškozeného 

nebo bylo-li by pro takové rozhodnutí třeba provádět další dokazování, jež by podstatně 

protáhlo trestní řízení, odkázal by samosoudce poškozeného na řízení ve věcech 

občanskoprávních (před jiným příslušným orgánem) v souladu s ustanovením § 229 

odst. 1 tr. řádu. Nejprve by však samosoudce poškozenému sdělil, jakým způsobem 

může chybějící podklady doplnit, a poskytl by mu k tomu přiměřenou lhůtu, kterou by 

zároveň určil. Oprávnění poškozeného k podání odporu by dále umožnilo nápravu 

                                                
181ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 3591. 
182KUCHTA, Josef. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení. In: Rekodifikace českého 

trestního práva procesního. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 88.  
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výroku nesprávného či zcela chybějícího, kdy samosoudce opomněl o uplatněném 

nároku rozhodnout. Např. francouzská i lucemburská právní úprava chrání práva 

poškozeného při rozhodování trestním příkazem. Konání tohoto typu zjednodušeného 

řízení ve věcech přečinů francouzský trestní řád dokonce zakazuje, pokud by práva 

poškozeného ohrožovalo (více o zahraniční úpravě v sedmé kapitole této práce). 
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Závěr 

  

 Institut trestního příkazu představuje zkrácené písemné řízení v trestních věcech. 

Jedná se o zjednodušenou formu odsuzujícího rozhodnutí, které může samosoudce 

vydat bez projednání věci v hlavním líčení, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán 

opatřenými důkazy.  

Cílem této práce bylo provést podrobný rozbor institutu trestního příkazu. 

Především pak popsat historický vývoj právní úpravy trestního příkazu a zamyslet se 

nad vztahem trestního příkazu k základním zásadám trestního řízení. Dále také 

představit současnou právní úpravu trestního příkazu, popsat procesní postup 

i podmínky při jeho vydávání samosoudcem a nahlédnout na trestní příkaz jako na 

rozhodnutí v trestních věcech i jako na tzv. odklon od standardního průběhu trestního 

řízení. Cílem práce bylo dále charakterizovat odpor jako specifický řádný opravný 

prostředek proti trestnímu příkazu, zamyslet se nad zvláštnostmi následného hlavního 

líčení a zmínit také možnost nápravy trestního příkazu prostřednictvím mimořádných 

opravných prostředků. Dále také rozebrat zahraniční právní úpravu tohoto institutu, 

zhodnotit využití trestního příkazu v aplikační praxi pomocí statistických údajů 

a zamyslet se nad možnými změnami právní úpravy do budoucna. 

Pro svou rychlost a hospodárnost je trestní příkaz v praxi hojně využíván. Pro 

svůj rozpor se zásadou veřejnosti, bezprostřednosti a ústnosti má však řadu odpůrců. 

V roce 2012 rozhodli samosoudci v celé České republice trestním příkazem o 54,64 % 

obviněných v řízení před okresními (obvodními) soudy, tedy o 50 450 osobách. Dopad 

případného zrušení institutu trestního příkazu na trestní soudnictví by byl vzhledem 

k četnosti jeho užívání mimořádně závažný. 

Vzhledem k častému rozhodování ve formě trestního příkazu je třeba se 

zamyslet nad vhodností současné právní úpravy tohoto institutu a nad možnými 

změnami do budoucna. Za nedostatek současné právní úpravy považuji neprovázanost 

tr. řádu a tr. zákoníku s ohledem na dělení trestných činů na přečiny a zločiny (zvlášť 

závažné zločiny) v případě vymezení příslušnosti samosoudce, a tedy i možnosti vyřídit 

věc trestním příkazem. Dále pak absenci možnosti opravit písařské chyby a jiné zjevné 

nesprávnosti ve vyhotovení trestního příkazu pomocí opravného usnesení vzhledem 

k tomu, že jedinou možnost nápravy nyní představují mimořádné opravné prostředky. 
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Hlavní nedostatek současné právní úpravy pak spatřuji v postavení poškozeného 

při vyřízení věci trestním příkazem, jehož procesní práva jsou výrazně omezena 

vzhledem k tomu, že tr. řád nepřiznává poškozenému právo k podání odporu a v rámci 

trestního řízení neexistuje ani žádný jiný procesní postup, jakým by se mohl poškozený 

proti trestnímu příkazu bránit. Ochrana práv a zájmů poškozeného by však měla být 

neodmyslitelnou součástí každého trestního řízení, v němž je poškozený přítomen. 

Je třeba se problematikou institutu trestního příkazu zabývat, především pak 

s ohledem na jeho značné praktické využití. Samosoudci dnes a denně rozhodují 

trestním příkazem o více než polovině obviněných před okresními (obvodními) soudy. 
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Seznam zkratek 

 

CIC  Code d’instruction criminelle (lucemburský trestní řád) 

CPL  Code pénal (lucemburský trestní zákon) 

CP  Code pénal (francouzský trestní zákon) 

CPP  Code de procédure pénale (francouzský trestní řád) 

EÚLP  evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení 

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.) 

LZPS   Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České 

národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České 

republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

MPOPP  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.) 

NOZ (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

o. s. ř.  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

PřesZ  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

tr. řád   zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

tr. zákon  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

tr. zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

TOPO   zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava  Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) 

ZSS zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 

ve znění pozdějších předpisů 

ZSVM  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 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonvuw42ltorsxe43uozxq
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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. 
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Summary 

 

The criminal warrant represents a specific form of decision in criminal matters 

and a type of simplified procedure as well. A single judge can issue a criminal warrant 

without trying the matter in the main trial if the facts are substantiated by reliable 

evidence. The criminal warrant has the nature of a convicting judgment. This type of 

simplified procedure is enacted under provisions § 314e to § 314g of the Code of 

Criminal Procedure. 

The criminal warrant is used in practice very often for its fastness and economy. 

In 2012, single judges by means of a criminal warrant, decided on 54,64 % of criminal 

cases (accused) before the District Courts within the whole area of the Czech Republic. 

The purpose of the thesis is to analyse the criminal warrant in all its aspects. The 

thesis is composed of nine chapters. Chapter One describes the history of the criminal 

warrant from 1918. Chapter Two focuses on relations between the criminal warrant and 

the basic principles of criminal procedure. Chapter Three describes the criminal warrant 

as a specific form of decision in criminal matters, procedure and conditions for issuing 

a criminal warrant, the penalties that can be imposed by means of a criminal warrant 

and the position of a victim. Chapter Four concentrates on the criminal warrant as 

a special method of proceedings (so-called diversion). Chapter Five explains the protest 

against the criminal warrant as a specific type of correcting measure and illustrates the 

distinctions of hearing before the court after the revocation of a criminal warrant by the 

protest. Chapter Six deals with extraordinary correcting measures against the criminal 

warrant namely with a complaint against the violation of the law and a petition for 

retrial permission. Chapter Seven looks at the criminal warrant within the foreign legal 

orders and provides an outline of the criminal warrant in French and Luxembourgish 

criminal procedure. Chapter Eight focuses on the practical aspects of the criminal 

warrant and analyses the court statistics within the Czech Republic. Chapter Nine deals 

with the future of the criminal warrant and recommends changes of law. 

The main defect of the current legislation is the position of the victim in regards 

to issuing the criminal warrant. The victim is not entitled to file a protest against the 

criminal warrant and there is no other instrument for protection of the victim against the 

criminal warrant within the framework of the criminal procedure. 
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