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Úvod 
 

Tématem mé diplomové práce, jak už je uvedeno v jejím názvu, je dohoda 

o vině a trestu. Institut dohody o vině a trestu byl do českého právního řádu zakotven na 

základě novely trestního řádu č. 193/2012 Sb., která přinesla vedle samotné právní 

úpravy dohody o vině a trestu rovněž rozšíření možnosti aplikace tzv. odklonů 

v trestním řízení. 

Institut dohody o vině a trestu vnáší do českého procesního práva určité prvky 

právního systému common law, když jedním ze zdrojů inspirace českého zákonodárce 

při přijetí dohody o vině a trestu byl institut známý pod označením plea bargaining 

(tedy sjednávaná spravedlnost či dohoda stran). 

Uzákonění možnosti sjednat dohodu o vině a trestu v sobě obsahuje určité prvky 

tzv. privatizace trestního práva. Privatizační tendence v rámci trestního práva zmiňuje 

ve svém článku například J. Pipek, když je vymezuje jako silnější zohlednění 

individuálních zájmů nebo více neformálně-soukromého místo formálně-oficiálního, 

konkrétně potom jako přesun z veřejnosti do prostoru interního jednání mezi stranami, 

v ústupu státního trestního nároku ve prospěch většího zdůraznění individuálního 

vztahu pachatel – oběť
1
. V této souvislosti je nutné poznamenat, že určité privatizační 

prvky v sobě obsahují i jiné zvláštní způsoby řízení, zejména například institut 

narovnání. 

Institut dohody o vině a trestu bývá dále zařazován mezi tzv. konsensuální formy 

řízení, tedy taková řízení, v jejichž rámci dochází k dohodě mezi stranami v rámci 

trestního procesu. 

Rozšiřování konsensuálních a privatizačních prvků v rámci trestního řízení dává 

řada autorů do spojitosti se snahou o jeho zkracování a s ním spojeným odlehčením pro 

orgány činné v trestním řízení přetížené v důsledku rostoucí kriminality. Takto 

modifikované trestní řízení je však často podrobeno určité kritice. Například J. Pipek 

a B. Repík zcela shodně argumentují tím, že zavádění těchto zvláštních způsobů řízení, 

které jsou vystavěny na výše uvedených charakteristikách, vede k odklonu od řádného 

průběhu řízení a obviněný přichází (byť se svým souhlasem) o právo na řádný proces se 

všemi garancemi (kupříkladu se jedná o veřejnost soudního projednání věci a s ním 

                                                           
1
 PIPEK, J.: Oficiální nebo dalekosáhle privatizované trestní řízení. Právník (139) č. 12/2000, s. 1157. 
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spojenou transparentnost a veřejnou kontrolu, rovnost občanů před zákonem, princip 

presumpce neviny, proporcionalitu sankcí)
2
. 

V této souvislosti je třeba rovněž zmínit skutečnost, že stejně jako v rámci 

anglo-amerického systému common law je jedním ze základních předpokladů pro 

uzavření dohody o vině a trestu přiznání obviněného, že spáchal trestný čin, který má 

být předmětem dohody o vině a trestu. Tato skutečnost je často kritizována z důvodu 

údajného narušení zásady materiální pravdy. Například J. Pipek v této souvislosti varuje 

před jednostranným upřednostňováním dobrovolného doznání obviněného při jednání 

o dohodě před zjišťováním skutkového stavu za pomoci všech dostupných důkazních 

prostředků, které je činěno ve standardním řízení. Autor totiž zpochybňuje skutečnou 

autonomii vůle obviněného, jelikož je do určité míry nucen uvažovat bez ohledu na své 

přesvědčení o vině, ale čistě účelově, když jej nejistý výsledek trestního řízení nutí 

obchodovat se svou svobodou. Hrozba trestem za spáchaný skutek spolu s nabídkou 

měkčího vyřízení tak mohou představovat určitou formu nátlaku na svobodu 

rozhodování obviněného
3
. Je nutné poznamenat, že podobnou námitku uplatňuje řada 

dalších autorů
4
. Otázkou narušení principu materiální pravdy při procesu uzavírání 

dohody o vině a trestu považuji za velice závažnou, budu se jí proto v rámci příslušné 

kapitoly této diplomové práce zabývat a na základě analýzy platné právní úpravy 

dohody o vině a trestu se pokusím poukázat na prvky, které buďto vyvracejí, či naopak 

podporují tyto výhrady. 

Z hlediska struktury je moje diplomová práce rozdělena do tří základních 

kapitol.  

V první kapitole se věnuji systematickému zařazení dohody o vině a trestu do 

struktury trestního práva. Institut dohody o vině a trestu bezpochyby představuje jeden 

ze zvláštních způsobů trestního řízení. V čem ovšem již nepanuje v odborné literatuře 

úplná shoda, je otázka, zda dohodu o vině a trestu je možné řadit mezi tzv. odklony 

v trestním řízení. Na základě argumentace provedené v této kapitole jsem dospěl ke 

kladné odpovědi na výše položenou otázku, a proto jsem považoval za nezbytné provést 

krátkou charakteristiku jednotlivých odklonů v trestním řízení s důrazem na změny 

                                                           
2
 REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha : ORAC, 2002; PIPEK, J.: 

Oficiální nebo dalekosáhle privatizované trestní řízení. Právník (139) č. 12/2000. 
3
 PIPEK, J.: Oficiální nebo dalekosáhle privatizované trestní řízení. Právník (139) č. 12/2000, s. 1177. 

4
  Např. MUSIL, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsensuálního trestního řízení. Kriminalistika 

2008, č. 1, s. 15. 
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provedené novelou trestního řádu č. 193/2012 Sb., která společně s nimi zakotvila 

institut dohody o vině a trestu. Právě krátké představení jednotlivých dílčích změn 

v rámci právní úpravy odklonů v trestním řízení považuji za důležitý bod, a to z důvodu 

možnosti lepšího pochopení záměrů zákonodárce ve vztahu k dalšímu vývoji právní 

úpravy trestního procesu. 

V rámci druhé kapitoly se zabývám samotným těžištěm této diplomové práce, 

a sice analýzou platné právní úpravy institutu dohody o vině a trestu tak, jak je obsažena 

v platném znění trestního řádu. Druhou kapitolu jsem rozdělil do více podkapitol, 

v nichž jsem se zejména pokusil provést vymezení dohody o vině a trestu, dále se 

zabývám historií tohoto institutu, podmínkami jeho aplikace a postupem při uzavírání 

dohody o vině a trestu s důrazem na jeho jednotlivé fáze. 

V závěrečné části mé diplomové práce se pokusím vypracovat komparaci platné 

právní úpravy dohody o vině a trestu obsažené v trestním řádu s právní úpravou 

obdobného institutu francouzského práva označovaného jako la Comparution sur 

reconaissance préalable de culpabilité, který je součástí francouzského trestního práva 

procesního již od roku 2004. Důvody, které mě vedou ke srovnání právě s právní 

úpravou francouzskou, jsou dvojího charakteru. Jednak osobní, dané mým 

dlouhodobým zájmem o francouzské právo, jednak jsem se v rámci seznamování 

s tématem dohody o vině a trestu často setkal s hledáním inspirace pro českou právní 

úpravu, popřípadě jejího srovnání, zejména s právními řády anglo-amerických zemí, či 

zemí České Republice sousedních, tedy s úpravou německou či polskou, nebo dokonce 

v důvodové zprávě k zákonu č. 193/2012 Sb. s úpravou italskou či španělskou, nicméně 

žádný z autorů se nezabýval komparací s právem francouzským, což ve mně vzbudilo, 

vzhledem k nesporné důležitosti a významu francouzského práva pro kontinentální 

právní systém, potřebu toto srovnání provést. 

Při zpracování této diplomové práce jsem vycházel z právního stavu k 1. 11. 

2012.  
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1. Odklony v trestním řízení  
 

V rámci obecných úvah o umístění institutu dohody o vině a trestu do systému 

trestního práva procesního jsem si nejprve položil otázku, zda je tento institut možné 

zařadit mezi takzvané odklony v trestním řízení. Pojem odklonu v trestním řízení není 

v trestním řádu nijak definován, při hledání znaků, které jej vymezují, jsem proto 

vycházel z názorů obsažených v doktríně trestního práva procesního. Je třeba 

poznamenat, že v literatuře se vyskytují na vymezení pojmu odklonu různé, a často 

i protichůdné názory, nicméně na základě publikací, se kterými jsem se při řešení této 

otázky seznámil, jsem nabyl názoru, že o určitých základních znacích odklonu panuje 

shoda napříč doktrínou. 

Nejčastěji bývá odklon vymezen jakožto určitá odchylka od standardního 

průběhu trestního řízení, tedy že věc je vyřízena jiným způsobem než dle klasického 

schématu obžaloba – soud – odsuzující rozsudek
5
. Někteří autoři dle mého názoru 

správně poukazují na to, že výše vymezený znak je sice charakteristický pro pojem 

odklonu v trestním řízení, nicméně sám o sobě není postačující k vymezení jeho 

skutečné podstaty, a sice z důvodu, že výše popsaný znak spočívající v odchylném 

průběhu od klasického trestního řízení naplňují všechny zvláštní způsoby trestního 

řízení
6
, proto je nutné hledat i další charakteristicky, pomocí nichž lze odklon v trestním 

řízení vymezit. 

Dalším rysem odklonu, který bývá v literatuře často zmiňován, je, že se jedná 

o způsob řízení, který umožňuje rychlejší a efektivnější projednávání trestních věcí, 

tedy umožňuje čelit nárůstu kriminality
7
. V tomto kontextu se hovoří o prostředku 

racionalizace trestního řízení. 

Konečně neméně podstatným znakem odklonů je to, že jde o prostředky 

trestního práva, umožňující do určité míry urovnání konfliktu mezi pachatelem 

a poškozeným, a dále to, aby pachatel odstranil škodlivé následky svého protiprávního 

jednání vůči poškozenému
8
. 

                                                           
5
 Např. ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. 

6
 ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. 

7
 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 

přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 
8
 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 

přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 
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Výše uvedené znaky dle mého názoru splňují bez větších pochyb podmíněné 

zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, odstoupení 

od trestního stíhání mladistvého a narovnání. Právě v případě institutu narovnání se dle 

mého názoru vedle snah o zrychlení a zefektivnění trestního řízení projevuje nejsilněji 

i smírčí funkce odklonů, neboť souhlas poškozeného tvoří nezbytnou podmínku pro 

možnost jeho aplikace. Někteří autoři
9
 zařazují mezi odklony v trestním řízení také 

trestní příkaz. V tomto případě však nejsem téhož názoru. Trestní příkaz může vydat 

samosoudce bez meritorního projednání věci v hlavním líčení. V tomto institutu je 

bezpochyby naplněna jedna ze základních charakteristik odklonů – možnost zrychlení, 

a tedy i zefektivnění trestního řízení. I přesto však není možné jej označit za odklon 

v trestním řízení, a to zejména z důvodu, že při vydání trestního příkazu není dána 

možnost zmírnění konfliktu mezi pachatelem a poškozeným. Dále také platí, že přes 

odlišný název a určitá omezení stanovená trestním řádem má trestní příkaz materiálně 

podobu odsuzujícího rozsudku, tedy zde není dost dobře možné mluvit o zásadnější 

modifikaci průběhu trestního řízení, přičemž právě odlišná struktura pro vyřízení trestní 

věci je dalším z podstatných znaků odklonu. 

Většina literatury, se kterou jsem měl možnost se seznámit, dohodu o vině 

a trestu mezi odklony zařazuje. Odlišný názor je však obsažen například v publikaci 

Dohoda o vině a trestu od Filipa Ščerby, v níž autor uvádí, že dohoda o vině a trestu 

není na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení 

podání návrhu na potrestání a narovnání spojena se zastavením trestního stíhání 

pachatele, přičemž je naopak schvalována odsuzujícím rozsudkem
10

, proto ji tedy výše 

uvedený autor nepovažuje za odklon v trestním řízení. S tímto názorem nesouhlasím. Je 

sice pravdou, že vyřízení trestní věci dohodou o vině a trestu je zakončeno odsuzujícím 

rozsudkem, a mohlo by se tedy zdát, že pojmový znak odlišné struktury odklonu není 

v tomto případě naplněn, nicméně je třeba mít na paměti, že postup, který předchází 

vydání tohoto odsuzujícího rozsudku, jímž se dohoda o vině a trestu schvaluje, je 

diametrálně odlišný od klasického schématu trestního řízení. Jsem toho názoru, že 

dohoda o vině a trestu plně naplňuje všechny ostatní charakteristické znaky odklonů tak, 

jak byly popsány výše. V případě shodné vůle stran dohody totiž bezpochyby umožňuje 

                                                           
9
 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 

přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 
10

 ŠČERBA, F.: Dohoda o vině a trestu. Praha: Leges, 2012, s. 19. 



8 
 

rychlejší vyřízení věci, než jakého by se dosáhlo podáním obžaloby a následným 

projednáním věci u soudu. Dále proces sjednávání dohody o vině a trestu umožňuje 

kontakt mezi poškozeným a pachatelem, přičemž v jeho rámci může vzniknout prostor 

pro alespoň částečné urovnání konfliktu mezi nimi, tedy právní úprava dohody o vině 

a trestu, jak je obsažena v trestním řádu, má potenciál pro naplnění rekonciliační funkce 

odklonů v trestním řízení. Na základě výše uvedeného se domnívám, že charakteristické 

znaky odklonů v trestním řízení jsou v případě dohody o vině a trestu naplněny 

a můžeme ji tedy mezi ně zařadit. 

V této kapitole mé diplomové práce následně provedu základní vymezení 

odklonů v trestním řízení, mezi něž se dohoda o vině a trestu od 1. 9. 2012 řadí. 

1.1 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

Institut podmíněného zastavení trestního stíhání je nejstarším odklonem 

v českém trestním řízení, byl obsažen v zákoně č. 292/1993 Sb., který s účinností od 1. 

1. 1994 novelizoval trestní řád. 

Dle § 307 odst. 1 trestního řádu trestní stíhání může být se souhlasem 

obviněného soudem a v přípravném řízení státním zástupcem podmíněně zastaveno 

v případě, že obviněný je stíhán pro přečin, k činu se doznal, nahradil škodu, která byla 

činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná 

opatření k její náhradě, popřípadě vydal bezdůvodné obohacení činem získané, uzavřel 

s poškozeným dohodu o jeho vydání, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, 

a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu 

a okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. 

Trestní řád ve znění novely provedené zákonem č. 193/2012 Sb. vymezuje 

v § 307 odst. 2 další podmínky, jejichž splnění je ve stanovených případech nezbytné 

pro vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Pokud se soud, 

popřípadě v přípravném řízení státní zástupce, domnívá, že to odůvodňuje povaha 

a závažnost spáchaného přečinu, okolnosti jeho spáchání anebo poměry obviněného, je 

pro jeho rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhaní nezbytné nejen splnění 

výše uvedených podmínek ze strany obviněného, ale také to, že se obviněný zaváže, že 

se během zkušební doby stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání zdrží určité činnosti, ke které je třeba zvláštní povolení, v souvislosti s níž se 
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dopustil přečinu, typicky například řízení motorových vozidel, nebo složí na účet soudu 

a v přípravném řízení státního zástupce peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Dle 

důvodové zprávy k zákonu č. 193/2012 Sb. zakotvení možnosti pachatele zavázat se ke 

zdržení se výše vymezené činnosti umožní aplikaci tohoto odklonu v těch případech, 

kdy soud, resp. státní zástupce se domnívá, že povaha spáchaného skutku a osobnost 

pachatele odůvodňuje vyloučení pachatele z provozu na pozemních komunikacích, 

přestože ostatní podmínky pro uplatnění tohoto typu odklonu by splněny byly
11

, a tedy 

by mělo dojít ke zrychlení vyřizování této skupiny případů. Naopak zavedení možnosti 

obviněného složit na účet soudu, popř. státního zastupitelství peněžitou částku určenou 

na pomoc obětem trestné činnosti považuji za ne zcela vydařené. Dochází tím ke 

značnému sblížení podmínek pro aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání 

a narovnání. Rozdíl spočívá v tom, že k narovnání může dojít pouze se souhlasem 

poškozeného, u podmíněného zastavení trestního stíhání se tento souhlas nevyžaduje. 

Ztotožňuji se zcela s názorem Filipa Ščerby, který argumentuje tím, že pokud se 

obviněný rozhodne z trestního stíhání „vyplatit“, státní zástupci i soudci budou dávat 

přednost spíše aplikaci odklonu spojeného se stanovením zkušební doby, než 

konečnému zastavení trestního stíhání ve formě schválení narovnání. Obviněný pak již 

nebude motivován k tomu, aby dosáhl jistého odpuštění ze strany poškozeného, což je 

jeden ze základních cílů restorativní justice, která by aplikace odklonů měla sledovat
12

. 

V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba 

v rozsahu 6 měsíců až dvou let, v případě rozhodnutí vydaného dle § 307 odst. 2 může 

být zkušební doba stanovena až na 5 let. Jestliže došlo mezi obviněným a poškozeným 

k uzavření dohody o náhradě škody, popřípadě o vydání bezdůvodného obohacení, pak 

v tomto rozhodnutí musí být obsažen výrok ukládající obviněnému povinnost v rámci 

zkušební doby škodu nahradit, nebo vydat bezdůvodné obohacení. Pokud bylo vydáno 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání dle § 307 odst. 2, musí v něm být 

určena výše peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

nebo vymezení činnosti, které se obviněný zavazuje zdržet. Výroková část tohoto 

rozhodnutí může dále obsahovat omezení a povinnosti, které mají směřovat k tomu, aby 

                                                           
11

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona. Sněmovní tisk č. 510. Parlament České republiky. 

Poslanecká Sněmovna. Dostupné na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=75290 
12

 ŠČERBA, F.: Dohoda o vině a trestu. Praha: Leges, 2012, s. 78. 
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obviněný vedl řádný život. Jestliže se obviněný na základě § 307 odst. 2 trestního řádu 

zaváže zdržet se během zkušební doby řízení motorových vozidel, musí být v usnesení 

o podmíněném zastavení trestního stíhání poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz 

podle zvláštního právního předpisu a o tom, že s právní mocí tohoto usnesení pozbude 

řidičského oprávnění.  

Proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání může na základě § 307 

odst. 7 podat stížnost jak obviněný, tak poškozený, přičemž stížnost má suspenzivní 

účinek.  

Jestliže obviněný v rámci zkušební doby splnil povinnosti mu uložené 

v usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, rozhodne orgán, který dané 

usnesení vydal, že se obviněný osvědčil. V případě, že obviněný poruší některou 

z uložených povinností, rozhodne příslušný orgán, že se neosvědčil, a v trestním stíhání 

obviněného pokračuje. Od novely provedené zákonem č. 193/2012 Sb. může příslušný 

orgán nově za situace, kdy obviněný poruší některou z povinností uloženou v usnesení 

o podmíněném zastavení trestního stíhaní, ponechat podmíněné odsouzení v platnosti 

a prodloužit zkušební dobu až o jeden rok (celkem nesmí zkušební doba ovšem 

přesáhnout dobu pěti let), pokud takové rozhodnutí odůvodňují okolnosti případu, nebo 

osoba obviněného.  

Právní mocí rozhodnutí o tom, že obviněný se osvědčil, nebo uplynutím doby 

jednoho roku od skončení zkušební doby, aniž by příslušný orgán vydal rozhodnutí 

o osvědčení, nastávají účinky zastavení trestního stíhání, tedy opětovnému zahájení 

trestního stíhaní pro skutek, který byl předmětem daného usnesení o podmíněném 

zastavení trestního stíhání, brání překážka věci rozsouzené.  

Na základě výše uvedeného je možné shrnout, že v rámci rozhodování 

o podmíněném zastavení trestního stíhaní nedochází k vydání výroku o vině a trestu, 

příslušný orgán za splnění výše vymezených podmínek toliko prozatímně zastaví trestní 

stíhání a stanoví obviněnému zkušební dobu s tím, že se o osvědčení obviněného, a tedy 

i o zastavení trestního stíhání, rozhodne s konečnou platností až po uplynutí zkušební 

doby. 
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1.2 Narovnání 

 

Druhou historicky nejstarší formou tzv. odklonu je narovnání, do právní úpravy 

trestního řízení bylo zakotveno na základě zákona č. 152/1995 Sb., který s účinností od 

1. 9. 1995 novelizoval trestní řád. 

Podstatou narovnání je dohoda mezi obviněným a poškozeným, která v případě, 

že jsou splněny další zákonem stanovené podmínky a že je schválena příslušným 

orgánem, má účinky zastavení trestního stíhaní.   

Příslušným orgánem ke schválení narovnání je soud a v přípravném řízení státní 

zástupce. Předpokladem pro schválení narovnání je trestní stíhání obviněného pro 

přečin a zároveň kumulativní splnění následujících podmínek. Za prvé, obviněný 

prohlásí, že skutek, pro který je stíhán, spáchal, a nejsou dány důvodné pochybnosti 

o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě. Za druhé musí 

obviněný poškozenému nahradit škodu způsobenou přečinem, popřípadě učinit potřebné 

úkony k její náhradě, či jinak odčinit újmu vzniklou přečinem, vydat bezdůvodné 

obohacení nebo učinit potřebné úkony v jeho vydání. V případě narovnání tedy není 

dostačující pouhé uzavření dohody mezi obviněným a poškozeným o náhradě škody, 

resp. vydání bezdůvodného obohacení, jak je tomu například u podmíněného zastavení 

trestního stíhání nebo u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání. Dále 

obviněný musí složit na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního 

zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu. Trestní řád ve znění 

do novely provedené zákonem č. 193/2012 Sb. stanovil, že schválení narovnání je 

možné, jestliže obviněný mj. složí na účet příslušného orgánu peněžní částku určenou 

konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům. Dle důvodové zprávy k zákonu 

č. 193/2012 Sb. byla výše uvedená změna znění ustanovení § 309 odst. 1 písm. d) 

provedena zejména s odkazem na těžkosti spojené s vymezením „obecně prospěšných 

účelů“ v konkrétních případech, stejně jako s určením adresáta, kterému má být částka 

poukázána. Určování konkrétního adresáta složené peněžité částky bylo kromě toho 

často kritizováno pro svoji netransparentnost
13

. Konečně musí příslušný orgán před 
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 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona. Sněmovní tisk č. 510. Parlament České republiky. 

Poslanecká Sněmovna. Dostupné na: 
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rozhodnutím o schválení narovnání vyslechnout obviněného a poškozeného. Předmětem 

výslechu je zejména způsob a okolnosti uzavření dohody o narovnání, dobrovolnost 

uzavření této dohody a souhlas stran s narovnáním. Obviněný navíc musí být během 

výslechu dotázán na to, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků 

schválení narovnání. Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal 

skutek, pro který je stíhán. Toto prohlášení má účinky pouze pro účely schválení 

narovnání, nedojde-li k jeho schválení, dané prohlášení obviněného nemůže být použito 

v dalším řízení jako důkaz. Příslušný orgán narovnání schválí, považuje-li takový 

způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, 

k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním 

a majetkovým poměrům. 

Rozhodnutí o schválení narovnání musí obsahovat popis předmětného skutku, 

jeho právní kvalifikaci, obsah narovnání, peněžitou částku určenou státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti a výrok o zastavení trestního stíhání obviněného pro 

daný skutek, jehož se narovnání týká. 

Proti rozhodnutí o schválení narovnání může obviněný, poškozený a v řízení 

před soudem i státní zástupce podat stížnost, která má odkladný účinek. 

V institutu narovnání tedy vystupuje do popředí společenský zájem na tom, aby 

pachatel odčinil všechny škodlivé následky způsobené poškozenému přečinem, přičemž 

tento zájem je v rámci institutu narovnání preferován před zájmem na trestním postihu 

pachatele. Trestní postih pachatele je navíc nahrazen jeho povinností k dalšímu 

majetkovému plnění nad rámec způsobené škody, která má sloužit pomoci obětem 

trestných činů. V institutu narovnání je obsažena i preventivní funkce, jelikož „pachatel 

je jím vtažen do problémů poškozeného, aby si uvědomil rozsah, závažnost a dopad 

všech nepříznivých důsledků spáchaného trestného činu na poškozeného, v důsledku 

toho byl motivován aktivně se podílet na jejich odstranění a sám na sobě pocítil 

nesprávnost svého počínání, a z těchto důvodů si napříště vážil zájmů a hodnot 

narušených trestným činem a vyvaroval se jeho opakování“
14

. 
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 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 

přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 850. 
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1.3 Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 

 

Možnost podmíněného odložení podání návrhu na potrestání jakožto další forma 

odklonu v trestním řízení byla do trestního řádu zakotvena na základě zákona č. 

283/2004 Sb. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání má shodné rysy 

s podmíněným zastavením trestního stíhání, odlišnost je dána tím, že podmíněné 

odložení návrhu na potrestání připadá v úvahu pouze v rámci zkráceného přípravného 

řízení, kdy trestní stíhání nemůže být podmíněně zastaveno, jelikož dle § 314b trestního 

rádu ještě vůbec nebylo zahájeno. 

Na základě zákona 193/2012 Sb., který s účinností od 1. 9. 2012 novelizoval 

trestní řád, došlo ke komplexní novelizaci ustanovení upravujících podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání s cílem odstranit neodůvodněné rozdíly mezi ním a jemu 

obdobným podmíněným zastavením trestního stíhání, a tedy i ke „zrovnoprávnění“ 

těchto odklonů
15

.  

Dle § 179g trestního řádu může státní zástupce namísto podání návrhu na 

potrestání rozhodnout o tom, že podání tohoto návrhu se podmíněně odkládá v případě 

kumulativního splnění zákonem stanovených podmínek. Podezřelý se musí za prvé 

k činu, z něhož je podezřelý, doznat (dle § 179b odst. 3 trestního řádu musí k tomuto 

doznání dojít v rámci výslechu podezřelého, přičemž doznání musí být zachyceno 

v záznamu do protokolu). Dále podezřelý musí poškozenému nahradit škodu mu 

způsobenou přečinem, popř. s poškozeným uzavřít dohodu o její náhradě, nebo učinit 

jiná potřebná opatření k náhradě škody. Pokud podezřelému v důsledku jeho 

protiprávního jednání vzniklo bezdůvodné obohacení, je povinen je poškozenému 

vydat, nebo s ním o jeho vydání uzavřít dohodu, anebo učinit jiná vhodná opatření 

k jeho vydání. Konečně musí podezřelý s podmíněným odložením podání návrhu na 

potrestání souhlasit. Státní zástupce za splnění výše popsaných podmínek podmíněně 

odloží podání návrhu na potrestání, jestliže vzhledem k osobě podezřelého lze takové 

rozhodnutí považovat za dostačující. Lze tedy shrnout, že podmínky nutné pro 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání jsou vymezeny totožně jako podmínky 
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umožňující aplikaci institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. Rovněž shodně 

jako u podmíněného zastavení trestního stíhání trestní řád upravuje možnost pachatele 

zavázat se, že se zdrží činnosti, ke které je třeba zvláštní povolení, v souvislosti s níž se 

dopustil přečinu (například výše zmíněné řízení motorových vozidel), popřípadě jeho 

možnost složit na účet státního zastupitelství peněžitou částku na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti, v těch případech, kdy státní zástupce se domnívá, že vzhledem 

k povaze protiprávního jednání či osobnosti pachatele jsou tato další omezení 

nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání. 

V těchto případech musí rozhodnutí být součástí tohoto rozhodnutí i výrok, který buďto 

vymezuje činnosti, jichž se má podezřelý ve zkušební době zdržet, nebo určuje výši 

peněžité částky na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.  

Rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání musí obsahovat 

výrok, jímž se stanoví délka zkušební doby. Dále pokud byla mezi podezřelým 

a poškozeným uzavřena dohoda o náhradě škody, popřípadě vydání bezdůvodného 

obohacení, je třeba, aby v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu byl 

obsažen výrok ukládající povinnost podezřelého škodu nahradit či vydat bezdůvodné 

obohacení v rámci zkušební doby. Tímto rozhodnutím lze pachateli též uložit, aby ve 

zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl 

řádný život. 

Rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení podání návrhu má formu 

usnesení, proti němuž podezřelý i poškozený mohou podat stížnost, která má odkladný 

účinek. 

Jestliže podezřelý v průběhu zkušební doby vedl řádný život a splnil všechny 

jemu v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání uložené 

povinnosti, popř. vyhověl i dalším uloženým omezením, rozhodne státní zástupce, který 

toto rozhodnutí vydal, že se podezřelý osvědčil. V opačném případě státní zástupce 

rozhodne, že podezřelý se neosvědčil a bude postupovat dle § 179c až 179f, zásadně 

tedy podá k soudu návrh na potrestání podezřelého. Od novely trestního řádu provedené 

zákonem č. 193/2012 Sb. je státní zástupce oprávněn ve výjimečně, vzhledem 

k okolnostem případu a osobě podezřelého, ponechat rozhodnutí o podmíněném 

odložení podání návrhu na potrestání v platnosti a prodloužit zkušební dobu až o jeden 

rok, nicméně takto prodloužená zkušební doba nesmí být v souhrnu delší než pět let. 
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Trestní řád v § 179h dále stanoví, že povinnosti a omezení uložené podezřelému 

v původním rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání zůstávají 

v platnosti i po prodlouženou zkušební dobu.  

Jestliže v době jednoho roku od skončení zkušební doby státní zástupce neužil 

žádný z výše uvedených postupů, aniž by na tom měl podezřelý vinu, trestní řád stanoví 

nevyvratitelnou právní domněnku toho, že se podezřelý ve zkušební době osvědčil. 

Právní mocí rozhodnutí o tom, že podezřelý se osvědčil, nebo uplynutím doby 

jednoho roku od skončení zkušební doby, aniž by státní zástupce rozhodl o neosvědčení 

podezřelého a podal návrh na potrestání podezřelého k soudu či zkušební dobu 

prodloužil, vzniká překážka rei iudicatae, tedy opětovné zahájení trestního stíhaní pro 

skutek, který byl předmětem daného usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na 

potrestání, není možné. 

Proti rozhodnutí státního zástupce o tom, že podezřelý se osvědčil, popřípadě 

neosvědčil, stejně jako proti jeho rozhodnutí o prodloužení zkušební doby podezřelého, 

mohou podat poškozený i podezřelý stížnost, jež má odkladný účinek. 

1.4 Odstoupení od trestního stíhání 

 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže) upravuje v rámci oddílu o zvláštních způsobech řízení 

další druh odklonu v trestním řízení, a to odstoupení od trestního stíhání. Zakotvení 

možnosti odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mladistvých bylo 

výsledkem snahy zákonodárce o širší uplatnění odklonů v těchto řízeních s cílem 

dosáhnout naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, tedy aby se 

mladistvý zdržel dalšího páchání protiprávního jednání a našel si společenské uplatnění 

odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností 

přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem, který je vyjádřen v § 1 odst. 2 

výše uvedeného zákona. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže nejprve v § 68 upravuje obecné 

podmínky použití odklonů v trestních věcech mladistvých. Za prvé je třeba, aby 

podezření ze spáchání provinění se jevilo na základě dostatečného objasnění 

skutkového stavu zcela důvodným, a dále mladistvý musí být připraven nést 
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zodpovědnost za svůj čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění jeho 

škodlivých následků. Mladiství musí tedy projevit snahu po nápravě, přičemž 

v literatuře se objevuje názor, že není důležité, zda tato snaha má původ v jeho vlastní 

vůli, či je dána působením určité sociální skupiny, například rodiny mladistvého
16

. 

S tímto souhlasím potud, že motiv mladistvého k náhradě škody může být dán 

působením určité sociální skupiny, nicméně samotná vůle a její následný projev 

směřující k její náhradě musí vycházet z osoby mladistvého. Mělo by tedy být 

zkoumáno, zda snaha po nápravě je ze strany mladistvého míněna upřímně.  

V řízení o provinění, za které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje tři léta, může soud a v přípravném řízení státní zástupce 

odstoupit od trestního stíhání mladistvého v případě, že jsou splněny následující 

obligatorní podmínky. Za prvé je třeba, aby na dalším pokračování trestního stíhání 

mladistvého chyběl veřejný zájem, a tedy trestní stíhání by bylo neúčelné. Další 

obligatorní podmínkou využití tohoto odklonu je, že potrestání mladistvého není nutné 

k jeho odvrácení od páchání dalších provinění. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

obsahuje i demonstrativní výčet fakultativních podmínek, jejichž splnění umožňuje za 

současného naplnění výše uvedených obligatorních podmínek odstoupit od trestního 

stíhání. Zákon konkrétně uvádí úspěšné vykonání vhodného probačního programu ze 

strany mladistvého, alespoň částečnou náhradu škody způsobenou proviněním za 

situace, kdy poškozený s odškodněním souhlasí, popřípadě alespoň částečné navrácení 

bezdůvodného obohacení získaného přečinem za souhlasu poškozeného, anebo 

vyslovení napomenutí s výstrahou mladistvému. Z takto vymezených podmínek si lze 

povšimnout, že souhlas poškozeného není na rozdíl od narovnání nutným předpokladem 

pro možnost odstoupení od trestního stíhání, ale pouze pomocným kritériem při 

rozhodování příslušného orgánu. 

Součástí rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání musí být i výrok 

o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém bylo spatřováno provinění, jehož se 

odstoupení od trestního stíhání týká. Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního 

stíhání či podmíněného odložení podání návrhu na potrestání tak vzniká právní mocí 

rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání překážka věci rozsouzené. Součástí 

                                                           
16

 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. 

přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 855. 
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rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání musí být i poučení, že v trestním stíhání 

bude pokračováno v případě, že mladistvý do tří dnů od doby, kdy mu rozhodnutí 

o odstoupení od trestního stíhání bylo oznámeno, prohlásí, že na projednání věci trvá. 

Za situace, kdy by na základě výše uvedeného prohlášení trestní řízení pokračovalo 

a soud by neshledal důvod ke zproštění mladistvého, vyslovil by sice vinu, trestní 

opatření by však neuložil. Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání má formu 

usnesení, proti němuž je oprávněn podat stížnost mladistvý a v případě, že k odstoupení 

od trestního stíhání přistoupil soud, stížnost může podat rovněž státní zástupce. Stížnost 

má suspenzivní účinek. 

Odstoupení od trestního stíhání se eviduje jako skutečnost významná pro trestní 

řízení dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.  

1.5 Využití odklonů v trestním řízení v České republice 

 

Níže uvedené tabulky obsahují přehled využívání odklonů v trestním řízení mezi 

léty 2006 až 2010, pozdější data nebyla v době zpracování této práce na webových 

stránkách Českého statistického úřadu k dispozici. V případě podmíněného zastavení 

trestního stíhání a narovnání, jejichž aplikace připadá v úvahu jak v řízení přípravném, 

tak v řízení před soudem, jsou uvedeny dílčí údaje pro tyto jednotlivé fáze trestního 

řízení stejně jako celkový počet využití těchto odklonů. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet osob, proti nimž 

bylo vedeno přípravné 

řízení 

108 100 113 814 110 410 147 569 124 418 

Podmíněné zastavení 

trestního stíhání celkem 

- Státním zástupcem 

 -     Soudem 

9171 9322 8667 7494 5747 

6 892 7172 6764 5762 4123 

2279 2150 1903 1732 1624 

Narovnání celkem 

- Státním zástupcem 

- Soudem 

221 199 225 269 237 

53 78 135 182 158 

168 121 90 87 79 
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Podmíněné odložení 

podání návrhu na 

potrestání 

473 1119 1244 2581 2164 

Odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého 
96 146 143 134 52 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet osob, proti nimž 

bylo vedeno přípravné 

řízení 

108 100 113 814 110 410 147 569 124 418 

 

Celkový počet odklonů 

 

9961 10786 10279 10478 8200 

Podíl odklonů na 

celkovém počtu 

rozhodnutí 

9,2 % 9,5 % 9,3 % 7,1 % 6,6 % 

Tabulka č. 1
17

 
18

 

 

Z výše uvedených údajů je patrné, že podíl odklonů na celkovém počtu 

vydaných rozhodnutí v rámci přípravného řízení a řízení před soudem není příliš 

významný. Dále si také můžeme povšimnout postupně klesající tendence při využívání 

odklonů v trestním řízení. Vůbec nejužívanějším odklonem je podmíněné zastavení 

trestního stíhání, nicméně je patrné, že množství případů, v nichž je využito, klesá a je 

čím dál více nahrazováno podmíněným odložením návrhu na potrestání. Domnívám se, 

že i díky novele trestního řádu č. 192/2012 Sb., jíž došlo k rozšíření možnosti aplikace 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a k jeho „zrovnoprávnění“ 

s podmíněným zastavením trestního stíhání, bude tento jev nadále pokračovat, jelikož 

ve zkráceném přípravném řízení nebude státní zástupce nucen podávat k soudu návrhy 

na potrestání v těch případech, kdy nebyly dány podmínky pro užití podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání, přičemž dříve šířeji použitelné podmíněné 
                                                           
17

 Statistická ročenka Českého statistického úřadu pro rok 2011. Dostupné z:  

http://www.czso.cz-csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-2700 přístup 5. 11. 2012. 
18

 Správy o činnosti státního zastupitelství 2006 – 2010. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti - přístup 5. 11. 2012. 

http://www.czso.cz-csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-2700%20p?�stup%205.%2011
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti%20-%20p?�stup%205.%2011
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zastavení trestního stíhání ve zkráceném přípravném řízení nebylo a není z podstaty 

věci možné aplikovat, věc tedy musel státní zástupce předložit soudu, který 

o podmíněném zastavení trestního stíhání eventuálně rozhodl. Konečně si je možné 

z výše uvedené tabulky povšimnout, že institut narovnání je aplikován jen velmi zřídka, 

přičemž jsem toho názoru, že sjednocení předpokladů pro jeho užití s podmíněným 

zastavením trestního stíhání a podmíněným odložením podání návrhu na potrestání, 

povede z důvodů, které jsem uvedl v rámci výkladu o narovnání, k dalšímu snížení 

využití tohoto institutu. 

2. Dohoda o vině a trestu 

2.1 Vymezení dohody o vině a trestu 

 

Dohodou o vině a trestu je trestním řádem upravený postup, který v rámci 

přípravného řízení umožňuje státnímu zástupci a obviněnému, a do určité míry také 

poškozenému, vypracovat návrh dohody, jejímž předmětem je stanovení viny a trestu 

obviněného za v dohodě vymezený trestný čin, dále náhrada škody způsobená trestným 

činem, jehož se dohoda týká, a popřípadě uložení ochranného opatření. Nezbytnou 

podmínkou toho, aby na základě dohody o vině a trestu došlo ke vzniku nových práv či 

povinností jejích účastníků, je její schválení soudem formou odsuzujícího rozsudku, 

který soud vydá v případě, že dohoda o vině a trestu nebyla uzavřena v rozporu 

s požadavky taxativně stanovenými trestním řádem. 

2.2 Zakotvení dohody o vině a trestu do české právní úpravy 

 

První pokus o zakotvení institutu svým obsahem se blížícího dohodě o vině 

a trestu do českého trestního práva procesního proběhl již v letech 2005 a 2006, přičemž 

byl obsažen v poslaneckém pozměňovacím návrhu
19

 k vládnímu návrhu zákona 

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Na základě tohoto pozměňovacího 

návrhu mělo mimo jiné dojít k vložení nového oddílu čtvrtého označeného jako Řízení 

                                                           
19

 Pozměňovací návrh. Sněmovní tisk 746/1. Parlament České Republiky. Poslanecká sněmovna. 

Dostupné na:  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=746&ct1=1 
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o prohlášení viny obžalovaným do hlavy XIII trestního řádu. Řízení o prohlášení viny 

obžalovaným mělo být upraveno v § 206a až 206d trestního řádu. Ve stručnosti lze 

shrnout, že tento institut měl umožnit obžalovanému v řízení před soudem za 

stanovených podmínek prohlásit, že uznává svoji vinu ohledně skutku, který byl 

předmětem řízení, a zároveň podat návrh na vydání odsuzujícího rozsudku, který měl 

mimo jiné obsahovat i výrok o trestu, ochranném opatření a o náhradě škody. Pokud se 

soud ztotožnil s návrhem obžalovaného, mohl jej za souhlasu státního zástupce přijmout 

a vyhlásit odsuzující rozsudek, aniž by prováděl dokazování. Proti takovému rozsudku 

neměl být připuštěn žádný opravný prostředek. V tomto případě rovněž soud 

vypracovával pouze zkrácené odůvodnění rozsudku. Tento institut byl schválen 

Poslaneckou sněmovnou, nicméně Senát jej zamítnul a vrátil jej k novému projednání 

v Poslanecké sněmovně, přičemž při opakovém projednání jí už přijat nebyl. Dle mého 

názoru bylo hlavním nedostatkem výše vymezeného řízení o prohlášení viny to, že bylo 

koncentrováno v celém rozsahu až do fáze řízení před soudem. Za této situace muselo 

proběhnout přípravné řízení v celém svém rozsahu a nemohlo tedy dojít k podstatnému 

snížení doby vyřízení dané trestní věci. Uvedený poslanecký návrh byl v literatuře 

podroben kritice z důvodu, že k němu nebyla vypracována žádná důvodová zpráva 

a nekonala se o něm ani žádná odborná diskuze
20

. 

Samotný pojem dohody o vině a trestu se poprvé objevuje ve věcném záměru 

nového trestního řádu, který Ministerstvo spravedlnosti předložilo odborné veřejnosti 

v roce 2007
21

. Tento věcný záměr upravuje dohodu o vině a trestu uzavíranou v rámci 

přípravného řízení mezi státním zástupcem a obviněným, která podléhá následnému 

schválení soudem, stejně jako výše vymezený institut prohlášení viny, který by se měl 

v celém svém rozsahu odehrát až při hlavním líčení před soudem konaným na základě 

obžaloby podané státním zástupcem. 

Pokus o zakotvení institutu dohody o vině a trestu do trestního řádu byl obsažen 

i ve vládním návrhu zákona z roku 2008 projednávaném jako sněmovní tisk č. 574 z 5. 

volebního období. Z hlediska obsahového se navrhovaná právní úprava dohody o vině 

a trestu značným způsobem blížila právní úpravě tohoto institutu provedené zákonem č. 

                                                           
20

 VANTUCH, P.: Dohoda o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem. Trestní právo (13) 

č.11/2009. 
21 Dostupné na: 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460 
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193/2012 Sb. Tento vládní návrh však rovněž nebyl schválen, nedostal se ani do 3. čtení 

v Poslanecké sněmovně. 

Dohoda o vině a trestu se stala, jak už jsem uvedl v úvodu této práce, součástí 

pozitivního práva až na základě zákona č. 193/2012 Sb., který nabyl účinnosti od 1. 9. 

2012. 

2.3 Předsoudní fáze řízení o dohodě o vině a trestu  

2.3.1 Podmínky pro uzavření dohody o vině a trestu 

 

Trestní řád upravuje dvě základní skupiny podmínek, jejichž splnění je nezbytné 

pro možnost uzavření dohody o vině a trestu, a to sice skupinu podmínek negativních 

a skupinu podmínek pozitivních.  

Mezi negativní podmínky uzavření dohody o vině a trestu trestní řád za prvé 

zařazuje nemožnost jejího uzavření v případě, že je vedeno řízení o zvlášť závažném 

zločinu. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že k zakotvení tohoto 

omezení došlo až při projednávaní vládního návrhu novely trestního řádu v Poslanecké 

sněmovně. Původně totiž vládní návrh počítal s tím, že dohodu o vině a trestu nebude 

možné uzavřít pouze v případě, kdy by se měla týkat zločinů obsažených v části druhé 

trestního zákoníku  hlavě IX, která upravuje trestné činy proti základům České 

republiky, cizího státu a mezinárodní organizace, dále trestné činy proti bezpečnosti 

České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace a konečně trestné činy proti 

obraně státu, a hlavě XIII upravující trestné činy proti lidskosti, trestné činy proti míru 

a válečné trestné činy. Dohodu o vině a trestu dle vládního návrhu nebylo možné uzavřít 

ani v případě řízení o trestných činech, kterými měla být úmyslně způsobena smrt 

vyjma trestného činu zabití a trestného činu zabití dítěte matkou, v kterýchžto případech 

bylo uzavřít dohodu o vině a trestu možné. Jelikož zločiny obsažené a hlavě IX a XIII 

se v praxi orgánů činných v trestním řízení vyskytují zcela sporadicky, reálný dopad by 

tak měla pouze druhá část omezení týkající se trestných činů, jimiž byla úmyslně 

způsobena smrt. Nicméně v rámci projednávání vládního návrhu novely trestního řádu 

v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny byl přijat pozměňovací návrh
22
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Dostupné na: 
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fakticky rozšiřující okruh trestných činů, ohledně nichž dohoda o vině a trestu nemůže 

být uzavřena, když jím byla vyloučena pro řízení o všech zvlášť závažných zločinech. 

V rámci projednávání tohoto pozměňovacího návrhu na plénu Poslanecké sněmovny 

uvedla zpravodajka ústavněprávního výboru JUDr. Ivana Weberová, že důvodem, který 

vedl výbor k přijetí výše uvedeného omezení, byl záměr institut dohody o vině a trestu 

nejprve vyzkoušet v praxi orgánů činných v trestním řízení s tím, že následně po 

případném kladném vyhodnocení výsledků jeho aplikace bude moci být přistoupeno 

k jeho rozšíření na všechny trestné činy
23

. Vládní novela trestního řádu byla následně 

Parlamentem schválena právě ve znění výše uvedeného pozměňovacího návrhu 

ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny. Ohledně omezení předmětu dohody 

o vině a trestu pouze na přečiny a zločiny lze dát za pravdu argumentaci F. Ščerby, 

který uvádí
24

, že toto omezení je svým způsobem připuštění některých výhrad 

vznášených vůči tomuto institutu, zejména pak těch, které se týkají částečného 

prolomení zásady materiální pravdy. Při omezení využitelnosti dohody o vině a trestu 

mohly dále hrát roli i důvody zástupného charakteru, jako je například možný nesouhlas 

veřejnosti
25

. 

Trestní řád dále vylučuje sjednání dohody o vině a trestu v případě, že je vedeno 

řízení proti uprchlému. Dle § 302 trestního řádu je takovéto řízení vedeno proti osobě, 

která se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá. Omezení 

možnosti sjednat dohodu o vině a trestu za této situace je zcela logické, jelikož jednou 

ze základních podmínek pro uzavření dohody o vině a trestu je právě přítomnost 

obviněného. 

Konečně třetí negativní podmínku, která brání uzavření dohody o vině a trestu, 

upravuje nikoliv trestní řád, ale zákon o soudnictví ve věcech mládeže, když v § 63 

stanoví zákaz sjednání dohody o vině a trestu v řízení ve věci mladistvého, který 

nedovršil osmnáct let věku. Toto ustanovení tedy nebrání uzavření dohody o vině 

a trestu v tom případě, že pachatel sice spáchal provinění před dovršením osmnáctého 

roku, nicméně trestní stíhání vůči němu bylo zahájeno až po jeho dovršení. Byť 
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příslušné ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže stanoví, že dohodu o vině 

a trestu nelze sjednat v případě mladistvého, který dosud nedosáhl osmnáctého roku 

věku, státní zástupce by neměl vůbec zahajovat vlastní proces sjednávání před tím, než 

mladistvý dovrší osmnácti let
26

. Takováto úvaha je založena na skutečnosti, že 

mladistvý před dosažením osmnácti let nemusí být schopen v důsledku svého nízkého 

věku řádně posoudit význam a smysl právních úkonů, které v rámci procesu uzavírání 

dohody o vině a trestu činí. Za situace, kdy se blíží okamžik osmnáctých narozenin 

a dohoda o vině a trestu se státnímu zástupci jeví jako vhodný prostředek pro vyřízení 

dané trestní věci mladistvého, státní zástupce by měl počkat dovršení osmnácti let 

a poté přistoupit ke sjednávání dohody o vině a trestu, přičemž prohlášení o spáchání 

stíhaného skutku, které je jednou z podmínek pro uzavření dohody o vině a trestu, by 

měl obviněný učinit právě až po osmnáctých narozeninách, a to i za situace, že jej učinil 

již dříve v průběhu řízení
27

. 

Trestní řád stanovuje v § 175a pozitivní podmínky pro uzavření dohody o vině 

a trestu, jsou jimi za prvé dostatečné prokázání závěru, že stíhaného trestného činu se 

obviněný dopustil, za druhé musí obviněný učinit prohlášení o tom, že spáchal skutek, 

pro který je stíhán. 

Základním předpokladem, jehož naplněním trestní řád podmiňuje možnost 

uzavření dohody o vině a trestu, je takový stav vyšetřování (popř. zkráceného řízení), 

z něhož je dostatečně prokázán závěr, že se skutek, který má být předmětem dohody 

o vině a trestu, stal, dále že tento skutek je trestným činem, a že jej spáchal obviněný. 

Otázka dostatečného prokázání výše uvedeného závěru je blíže vysvětlena v důvodové 

zprávě k zákonu č. 193/2012 Sb., v níž se uvádí, že uzavření dohody o vině a trestu 

vyžaduje výrazně vyšší stupeň poznání o pachateli a trestném činu, než při zahájení 

trestního stíhání, není však nezbytné provádět vyčerpávajícím způsobem všechny 

dostupné důkazy jinak potřebné pro podání obžaloby
28

. Výše uvedený závěr je dle mého 

názoru i zcela logický, neboť právě zkrácená doba dokazování v rámci přípravného 

řízení a v jejím důsledku i zkrácená doba trvání samotného přípravného řízení jsou 

jedním ze základních důvodů pro zavedení institutu dohody o vině a trestu do platné 
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právní úpravy. V případě, že bychom trvali na stejné úrovni skutkových poznatků jako 

při podání obžaloby, měl by vliv případného uzavření dohody o vině a trestu na 

celkovou délku trestní řízení bezpochyby menšího významu, a tedy by nedošlo 

k naplnění jednoho ze základních účelů, k němuž má právní úprava dohody o vině 

a trestu sloužit, což je zvýšení efektivity trestního řízení. Na druhou stranu nesmí lpění 

na zkracování trestního řízení narušovat jiné základní zásady trestního práva 

procesního, jako jsou například presumpce neviny či zásada materiální pravdy. Zejména 

za situace, kdy obviněný učiní prohlášení o spáchání skutku již v počátcích trestního 

stíhání vůči jeho osobě, státní zástupce musí odpovědně přistoupit k dohledu nad 

policejním orgánem, zda v rámci vyšetřování řádně shromažďuje podklady potvrzující 

či vyvracející prohlášení obviněného, jak správně uvádí ve své publikaci F. Ščerba
29

. 

Pokud by státní zástupce takto nepostupoval, není možné vyloučit, že by k výše 

zmíněnému narušení některých významných zásad trestního práva procesního mohlo 

dojít.  

Jak již jsem uvedl výše, další podmínkou pro možnost k přistoupení ke 

sjednávání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který 

je stíhán. Požadavek učinění výše vymezeného prohlášení je rovněž obsažen v právní 

úpravě institutu narovnání. Jelikož tato prohlášení jsou svojí právní úpravou 

a významem totožná, budu při jeho zkoumání čerpat z poznatků doktrín, které jsou 

uvedeny v pojednáních týkajících se institutu narovnání. Za prvé je třeba zmínit nutnost 

činit rozdíl mezi prohlášením obviněného, že spáchal určitý skutek, a jeho doznáním
30

, 

které je předpokladem pro podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání. Základním rozdílem mezi nimi jsou obsahové odlišnosti. 

Doznání se musí týkat všech skutkových okolností, ze kterých může orgán činný 

v trestním řízení dovodit naplnění zákonných znaků trestného činu
31

. V rámci doznání 

tedy obviněný přiznává, že skutek se stal, a že právě on je pachatelem, dále se doznání 

musí vztahovat rovněž k zavinění ve formě úmyslu či nedbalosti v závislosti na 

konkrétní skutkové podstatě trestného činu. Na druhou stranu obsahem prohlášení 

obviněného je pouze konstatování, že je vinný určitým skutkem, který má být 
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předmětem dohody o vině a trestu. Jak správně uvádí F. Ščerba, výše uvedený rozdíl 

nemá pro účely sjednání dohody o vině a trestu zásadního významu, jelikož obviněný 

musí právní kvalifikaci svého činu stejně přijmout, jelikož se jedná o obligatorní 

náležitost dohody o vině a trestu
32

. Dalším rozdílem spíše formální povahy je 

skutečnost, že doznání musí být obsaženo ve výpovědi obviněného dle § 90 a násl. 

trestního řádu, přičemž prohlášení obviněného může být zachyceno v úředním záznamu 

podle § 158 trestního řádu nebo v protokolu o jednání mezi státním zástupcem, 

obviněným a popř. poškozeným o dohodě o vině a trestu, dokonce může být dle mého 

názoru učiněno i mimoprocesním způsobem. Toto prohlášení obviněného, ať už má 

jakoukoliv formu, musí být následně obligatorně inkorporováno do textu dohody o vině 

a trestu. Trestní řád v rámci právní úpravy institutu dohody o vině a trestu dále stanoví, 

že o pravdivosti prohlášení obviněného o tom, že spáchal daný skutek, nesmí být 

důvodných pochybností. Prohlášení musí být samo sebou projevem svobodné vůle 

obviněného, byť to zákon v této souvislosti výslovně nestanovuje. Konečně trestní řád 

stanoví, že pokud nedojde k uzavření dohody o vině a trestu, provede o tom státní 

zástupce záznam do protokolu, přičemž k prohlášení viny učiněnému podezřelým se 

v dalším řízení nepřihlíží. K této právní konstrukci mám určité výhrady, přičemž 

podrobnější argumentace je obsažena v kapitole týkající se komparace dohody o vině 

a trestu s francouzským právem. Na závěr je nezbytné dodat, že může nastat situace, 

kdy obviněný bude stíhán pro větší počet skutků v rámci společného řízení, ohledně 

nichž zaujme rozdílný postoj. V tomto případě je možné uzavřít dohodu o vině a trestu 

pouze ve vztahu k některému ze skutků, které jsou předmětem trestního řízení. 

V případě skutku, u něhož jsou splněny zákonné podmínky, může být sjednána dohoda 

o vině a trestu. Pokud se tak stane, státní zástupce tu část předmětu trestního řízení, 

ohledně které nedošlo ke sjednání dohody o vině a trestu, vyloučí k samostatnému 

řízení, v jehož rámci se bude dále postupovat standardním způsobem, a zbývající část, 

ve které došlo k uzavření dohody o vině a trestu, předloží s návrhem na její schválení 

soudu
33

.  

  

                                                           
32

 ŠČERBA, F.: Dohoda o vině a trestu. Praha: Leges, 2012, s. 23. 
33

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona. Sněmovní tisk č. 510. Parlament České republiky. 

Poslanecká Sněmovna. Dostupné na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=75290 



26 
 

2.3.2 Obsah dohody o vině a trestu 

 

Právní úprava obsahu dohody o vině a trestu je upravena § 175a odst. 6 trestního 

řádu. Toto ustanovení má zásadní význam pro celý proces sjednávání dohody o vině 

a trestu, neboť vymezuje okruh otázek, o nichž budou subjekty dohody o vině a trestu, 

tj. státní zástupce, obviněný, jeho obhájce a popř. také poškozený, jednat. 

Dohoda o vině a trestu musí za prvé obsahovat označení stran dohody, tedy 

státního zástupce, obviněného a poškozeného v případě, že byl přítomen jejímu 

sjednávání a souhlasí s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy 

nebo vydání bezdůvodného obohacení. Byť to trestní řád výslovně nestanoví, 

domnívám se, že v rámci vymezení stran by mělo být obsaženo i označení obhájce 

obviněného, který sice není stranou dohody o vině a trestu, nicméně jakožto právní 

zástupce obviněného je oprávněn jednat jeho jménem v určitých otázkách.  

Součástí formálních náležitostí dohody o vině a trestu je obligatorně i datum 

a místo jejího sepsání. 

Dále musí znění dohody o vině a trestu obsahovat popis skutku, pro který je 

obviněný stíhán, s jeho přesným vymezením, tedy s uvedením místa, času a způsobu 

jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž byl spáchán, tak aby nemohlo dojít 

k jeho zaměnění s jiným skutkem. 

Vedle výše zmíněného popisu skutku musí dohoda o vině a trestu zcela logicky 

obsahovat i jeho právní kvalifikaci. V této souvislosti řada autorů správně uvádí, že 

samotná právní kvalifikace nemůže být předmětem jednání mezi stranami dohody 

o vině a trestu (na rozdíl zejména od Spojených států amerických). Nelze totiž připustit 

rozdílné právní posuzování totožných skutků, neboť by tím došlo k významnému 

narušení zásady rovnosti před zákonem. Rovněž je nepřípustné, aby soud při 

posuzování určitého skutkového stavu vědomě určil jeho nesprávnou právní 

kvalifikaci
34

. 

Součástí dohody o vině a trestu musí být rovněž prohlášení obviněného, že 

spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednávané dohody o vině 

a trestu. 
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Podstatnou částí znění dohody o vině a trestu je stanovení sankce pro 

obviněného. Na rozdíl od otázky právní kvalifikace jednání obviněného, která, jak už 

jsem výše uvedl, nemůže být předmětem jednání mezi stranami dohody o vině a trestu, 

mají strany dohody o vině a trestu v otázce sankce prostor pro vyjednávání v mezích 

stanovených trestním zákoníkem. Tyto meze jsou jednak stanoveny v § 39 a násl. 

trestního zákoníku, kde jsou vymezeny obecné zásady pro ukládání trestů, jednak v § 52 

a násl. trestního zákoníku, v jejichž rámci je provedena právní úprava jednotlivých 

druhů trestů. Trestní řád v § 175a odst. 6 výslovně stanoví, že při sjednávání druhu 

a výměry trestu se přihlédne k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo se snažil 

získat majetkový prospěch. Dle mého názoru je nezbytné přihlédnout i k ostatním 

kritériím stanoveným § 39 trestního zákoníku, zejména k povaze a závažnosti 

spáchaného trestného činu apod., byť to trestní řád v příslušném ustanovení výslovně 

nestanoví. Přestože trestní zákoník svěřuje posuzování hledisek stanovených v § 39 

a násl. soudu, v případě sjednávání dohody o vině a trestu nese odpovědnost za sjednání 

přiměřeného trestu odpovídajícímu zákonu státní zástupce, který vlastně plní v rámci 

předsoudní fáze obdobnou roli jako soudce při schvalování dohody o vině a trestu. Ve 

znění dohody o vině a trestu tedy musí být přesně vymezen druh, výměra a způsob 

výkonu trestu včetně zkušební doby (zejména v případě, kdy se strany dohodly na trestu 

odnětí svobody s podmíněným odkladem jeho výkonu), náhradní trest (pokud byl 

sjednán trest peněžitý), případně upuštění od potrestání, a rozsah přiměřených omezení 

a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty. V dohodě 

o vině a trestu je možné sjednat jak trest úhrnný, tak trest souhrnný dle § 45 trestního 

zákoníku, tak i trest společný v případě pokračování v trestném činu dle § 45 trestního 

zákoníku
35

. 

V souvislosti s výkladem o sankci za skutek, který je předmětem dohody o vině 

a trestu, je třeba rovněž zmínit skutečnost, že součástí znění dohody o vině a trestu 

může být i stanovení ochranného opatření. V dohodě o vině a trestu může ovšem být 

zahrnuto za splnění podmínek stanovených trestním zákoníkem pouze ochranné léčení 

či zabezpečovací detence. Ochranná výchova zde nepřipadá v úvahu, jelikož ve věcech 

mladistvých není přípustné sjednat dohodu o vině a trestu, jak již bylo uvedeno výše. 

Dohoda o vině a trestu rovněž v zásadě nemůže obsahovat zabrání věci či zabrání 

                                                           
35

 ŠČERBA, F.: Dohoda o vině a trestu. Praha: Leges, 2012, s. 31. 



28 
 

náhradní hodnoty, vyjma situace, kdy by v dohodě o vině a trestu bylo dohodnuto 

zabrání věci zároveň s upuštěním od potrestání obviněného, jelikož by takové 

ustanovení dohody o vině a trestu nepřípustným způsobem zasahovalo do práv třetích 

osob, které nejsou jejími subjekty
36

. V souvislosti s ochrannými opatřeními je vhodné 

zmínit, že dle § 175a odst. 4 trestního řádu státní zástupce je při procesu sjednávání 

dohody o vině a trestu povinen, domnívá-li se, že došlo ke splnění zákonných podmínek 

pro uložení ochranného opatření, upozornit obviněného, že toto ochranné opatření mu 

může být uloženo i nad rámec sjednané dohody o vině a trestu. Výše uvedené 

upozornění musí být rovněž obsaženo v protokolu o jednání o dohodě o vině a trestu 

mezi státním zástupcem a obviněným. Bez tohoto upozornění může státní zástupce 

podat soudu návrh na uložení ochranného opatření pouze v případě, že okolnosti jeho 

uložení odůvodňující vyšly najevo až po podání návrhu na potrestání. 

Za splnění určitých předpokladů, jimž se budu podrobně věnovat v podkapitole 

týkající se vlastního procesu sjednávání dohody o vině a trestu, je součástí dohody 

o vině a trestu také rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení. Domnívám se, že toto ustanovení dohody o vině a trestu by 

mělo být formulováno takovým způsobem, aby bylo možné jej vykonat v případném 

exekučním řízení a soud jej tedy mohl v případě schválení dohody o vině a trestu bez 

dalšího převzít do odsuzujícího rozsudku. 

Konečně musí dohoda o vině a trestu obsahovat podpis státního zástupce, 

obviněného a jeho obhájce a podpis poškozeného, pokud byl přítomen sjednávání 

dohody o vině a trestu a pokud souhlasí s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo 

nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Byť to trestní řád nestanoví 

výslovně, musí mít dohoda o vině a trestu písemnou formu. 

2.3.3 Sjednávání dohody o vině a trestu 

 

Samotný průběh sjednávání dohody o vině a trestu je upraven rámcovým 

způsobem trestním řádem, přičemž podrobnější úprava a provedení některých jeho 

ustanovení je obsaženo v pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 8/2009 

v aktuálním znění. 
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Dle § 175a trestního řádu může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině 

a trestu jak z vlastní iniciativy, tak na návrh obviněného. Při úvaze o vhodnosti řešení 

dané trestní věci za užití institutu dohody o vině a trestu státní zástupce přihlíží zejména 

k povaze a závažnosti trestného činu, chování obviněného po spáchání činu, zájmům 

poškozeného, zájmu na rychlém a přiměřeném projednání věci
37

. Pokud obviněný 

navrhl zahájit jednání o dohodě o vině a trestu, přičemž státní zástupce se nedomnívá, 

že vhledem k výše uvedeným kritériím je vhodné řešit danou trestní věc za použití 

tohoto zvláštního řízení, státní zástupce vyrozumí o tomto svém stanovisku obviněného, 

popř. rovněž jeho obhájce, je-li jím obviněný zastoupen. V této souvislosti je třeba se de 

lege ferenda zamyslet nad tím, zda by v případě, že se státní zástupce rozhodne 

odmítnout návrh obviněného na zahájení jednání o dohodě o vině a trestu, nebylo 

vhodnější, aby toho negativní stanovisko mělo trestním řádem stanovenou formu 

usnesení a umožnilo obviněnému se proti němu bránit prostřednictvím opravného 

prostředku
38

. V rámci odvolacího řízení by obviněný například mohl poukazovat na 

nesprávnost výroku usnesení, jímž byl jeho návrh na zahájení jednání o dohodě o vině 

a trestu zamítnut, zejména z důvodu nedostatečného vzetí v úvahu kritérií pro sjednání 

dohody o vině a trestu ze strany státního zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním 

stupni. Tato kritéria by ovšem bylo nutné zakotvit do zákonné úpravy obsažené 

v trestním řádu, jsem toho názoru, že z hlediska obsahového by postačilo převzetí 

demonstrativního výčtu obsaženého v pokynu obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce. 

Jednání o dohodě o vině a trestu musí být dle trestního řádu obligatorně 

přítomen vedle státního zástupce rovněž obviněný, který musí být k jednání předvolán, 

a jeho obhájce. Přítomnost poškozeného při jednání o dohodě o vině a trestu trestní řád 

předpokládá a upravuje, nicméně k jejímu sjednání není nezbytná. Pokud se obviněný 

k jednání o dohodě o vině a trestu bez omluvy nedostaví, domnívám se, že je přípustná 

aplikace per analogiam sankčních norem obsažených v ustanovení § 90 trestního řádu, 

které upravuje otázky předvolání a předvedení obviněného, neboť materiálně jde 

o obdobné procesní situace. 
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Jak už bylo výše naznačeno, obviněný musí být při sjednávání dohody o vině 

a trestu obligatorně zastoupen advokátem, jedná se tedy o další případ nutné obhajoby 

dle § 36 trestního řádu. Důvodem jejího zakotvení pro sjednávání dohody o vině a trestu 

je jednak skutečnost, že předmětem jednání předcházejícímu uzavření dohody o vině 

a trestu jsou zejména otázky trestu, ochranného opatření či náhrady škody popřípadě 

vydání bezdůvodného obohacení, tedy jedná se o takové otázky, o nichž může 

kvalifikovaným způsobem vyjednávat pouze osoba znalá trestního práva a popřípadě 

také jeho dalších odvětví. Právě z výše uvedeného důvodu je nezbytné, aby v procesu 

sjednávání dohody o vině a trestu byla obviněnému poskytována právní pomoc ze 

strany jeho advokáta. Pro zavedení nutné obhajoby při sjednávání dohody o vině 

a trestu dále hovoří skutečnost, že při tomto procesu dochází k zásadní modifikaci 

standardního trestního řízení se všemi jeho ústavními zárukami, proto je nutné, aby byla 

obviněnému poskytnuta náležitá právní pomoc, která mu zajistí ochranu před 

neuváženými rozhodnutími vyplývajícími například z nepochopení určitých právních 

úkonů učiněných v rámci jednání o dohodě o vině a trestu stejně jako před případným 

nátlakem ze strany orgánů činných v trestním řízení
39

. Ze znění ustanovení § 36 odst. 1 

písm. d) přitom vyplývá, že obviněný musí být obligatorně zastoupen advokátem při 

sjednávání dohody o vině a trestu, tedy pouze v rámci předsoudní fáze.  

Jestliže má dojít k zahájení jednání o dohodě o vině a trestu, přičemž obviněný 

není zastoupen advokátem, dle § 38 trestního řádu mu musí být určena lhůta ke zvolení 

obhájce, pokud tato lhůta marně uplyne, aniž by si jej obviněný zvolil, bude mu obhájce 

soudcem na návrh státního zástupce neprodleně ustanoven. Obviněný se v rámci 

sjednávání dohody o vině a trestu nemůže obhajoby vzdát, pokud by tak učinil, dohoda 

o vině a trestu by nemohla být sjednána. Tento závěr lze jednoznačně dovodit za použití 

argumentu a contrario z ustanovení věty druhé § 175a odst. 3 trestního řádu. 

V souladu s § 2 odst. 13 trestního řádu je státní zástupce při jednání o dohodě 

o vině a trestu povinen poučit o jeho právech. Vyjma práv obviněného, která jsou mu 

přiznána i v rámci standardního trestního řízení, je třeba dbát na to, aby obviněný byl 

poučen o svých právech spojených s uzavíráním dohody o vině a trestu, tím mám na 

mysli zejména právo obviněného a jeho obhájce nahlížet do spisů obsažené v § 65 
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trestního řádu, které mu při sjednávání dohody o vině a trestu není možné odepřít, či 

poučení o posuzování prohlášení viny při neuzavření dohody o vině a trestu. 

O konání jednání o dohodě a trestu státní zástupce vyrozumí rovněž 

poškozeného vyjma případu, kdy by poškozený dříve výslovně prohlásil, že se vzdává 

procesních práv, které mu zákon jako poškozenému přiznává. Součástí vyrozumění by 

mělo být i poučení poškozeného o možnosti uplatnit nejpozději na tomto jednání nárok 

na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení. K řádnému uplatnění nároku na 

náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení způsobeného trestným činem, který 

je předmětem dohody o vině a trestu, tedy není nezbytně nutné, aby se poškozený 

osobně dostavil na první jednání o dohodě o vině a trestu, postačí, pokud uplatní svůj 

nárok písemně či jinou formou uvedenou v ustanovení § 59 trestního řádu. V případě, 

že poškozený daný nárok neuplatní na prvním jednání o dohodě o vině a trestu, není již 

o něm možné v rámci dalšího průběhu řízení o dohodě o vině a trestu rozhodnout. 

Poškozený je však samozřejmě nadále oprávněn uplatňovat svůj nárok v rámci řízení 

před civilním soudem či jiným orgánem. Při jednání o dohodě o vině a trestu je 

poškozený oprávněn se vyjadřovat zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo 

vydání bezdůvodného obohacení. K ostatním otázkám, které jsou předmětem dohody o 

vině a trestu, se poškozený rovněž může vyjádřit, nicméně toto vyjádření není pro 

státního zástupce žádným způsobem závazné. Jak už jsem zmínil v podkapitole 

věnované obsahovým náležitostem dohody o vině a trestu, rozsah a způsob náhrady 

škody nebo vydání bezdůvodného obohacení nemusí být bezpodmínečně součástí 

dohody o vině a trestu. V případě, že v rámci jednání o dohodě o vině a trestu nedojde 

mezi poškozeným a obviněným ke konsensu ohledně výše vymezených otázek, nebrání 

taková neshoda v uzavření dohody mezi státním zástupcem a obviněným. Rovněž 

v případě, že poškozený se s obviněným shodnou pouze ohledně části uplatňovaného 

nároku, je možné takový konsensus promítnout do znění dohody o vině a trestu s tím, že 

do dohody se navíc zakotví ustanovení, že poškozený uplatní svůj nárok ve zbylém 

rozsahu v rámci občanskoprávního řízení
40

. O nároku poškozeného může následně 

rozhodnout soud v rámci řízení o schválení dohody o vině a trestu za situace, kdy nárok 

poškozeného je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy obsaženými ve spisu 
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(dokazování se v tomto řízení v souladu s ustanovením § 314q odst. 5 neprovádí), jinak 

v souladu s § 229 trestního řádu poškozeného odkáže na řízení ve věcech 

občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem. Postup, kdy 

o nároku poškozeného není rozhodnuto v rámci trestního řízení, by však měl být spíše 

výjimkou mající své opodstatnění zejména v případě, kdy by se poškozený snažil 

prostřednictvím nároku na náhradu škody blokovat či zpomalovat řízení o dohodě 

o vině a trestu. Jestliže poškozený řádně uplatnil nárok na náhradu škody či vydání 

bezdůvodného obohacení, nicméně jednání o dohodě o vině a trestu se neúčastní, státní 

zástupce je oprávněn se s obviněným dohodnout o rozsahu a způsobu náhrady škody 

nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku, dle mého názoru 

tedy státní zástupce vystupuje v tomto případě jako zákonný zástupce poškozeného. 

Pokud by se s obviněným dohodl pouze ohledně části nároku uplatňovaného 

poškozeným nebo pokud by k dohodě mezi státním zástupcem a obviněným vůbec 

nedošlo, bude per analogiam aplikována právní úprava jednání mezi poškozeným 

a obviněným, která byla popsána výše v rámci této podkapitoly. V této souvislosti se 

domnívám, že je nezbytné, aby státní zástupce v případě, že uzavře s obviněným 

dohodu pouze ohledně části nároku řádně uplatněného poškozeným, zakotvil do dohody 

o vině a trestu výše uvedené ustanovení, které umožní poškozenému uplatnit zbylý 

nárok v občanskoprávním řízení. Tímto způsobem je možné čelit určitému nedostatku 

právní úpravy dohody o vině a trestu, který spočívá ve skutečnosti, že není nijak řešen 

právní vztah mezi státním zástupcem a poškozeným při tomto případu zákonného 

zastoupení a dojde jím k vyloučení možnosti vzniku eventuální škody poškozenému 

v důsledku částečného uplatnění nároku na náhradu škody státním zástupcem.  

Na skutečnost, že nedošlo k dosažení dohody o náhradě škody nebo o vydání 

bezdůvodného obohacení, musí státní zástupce upozornit v návrhu na schválení dohody 

o vině a trestu soud. 

2.3.4 Postup po sjednání dohody o vině a trestu  

 

V případě, že dojde k uzavření dohody o vině a trestu, státní zástupce podá 

soudu návrh na její schválení. V návrhu musí být uvedeny všechny obligatorní 

obsahové náležitosti dohody o vině a trestu tak, aby soud v souladu s ní mohl vydat 

odsuzující rozsudek. K návrhu státní zástupce připojí výsledky dokazování 
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z přípravného řízení, popřípadě další relevantní písemnosti pro soudní řízení 

a rozhodnutí. V rámci návrhu na schválení dohody o vině a trestu může státní zástupce 

navrhnout, aby se mohl osobně zúčastnit projednání věci před soudem jako dozorový 

státní zástupce
41

. V souladu s ustanovením § 314o odst. 5 trestního řádu může státní 

zástupce vzít podaný návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět až do doby, než se 

soud odebere k závěrečné poradě. V této souvislosti je třeba zmínit, že trestní řád 

výslovně neupravuje obdobné právo obviněného. Nicméně například F. Ščerba nebo V. 

Král správně dovozují, že obviněný tímto právem rovněž disponuje, opačný závěr by 

totiž vedl k popření požadavku na svobodné rozhodování obviněného o vyřízení věci za 

užití dohody o vině a trestu a o vzdání se práva na projednání věci před soudem
42

. 

Zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu se věc vrací zpět do přípravného 

řízení. 

Jestliže dohoda o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným sjednána 

nebude, státní zástupce o tom provede záznam do protokolu, přičemž k prohlášení viny 

obviněného není možné, jak jsem již uvedl výše, přihlížet v dalším průběhu trestního 

řízení. 

Konečně je třeba poukázat na skutečnost, že pro účely řízení o dohodě o vině 

a trestu se státní zástupce nemůže nechat zastoupit právním čekatelem, a to ani v řízení 

před okresním soudem. 

2.4 Řízení o dohodě o vině a trestu před soudem 

2.4.1 Předběžné projednání obžaloby 

 

Přijetím zákona č. 193/2012 Sb. rovněž došlo k novelizaci příslušných 

ustanovení trestního řádu týkajících se předběžného projednání obžaloby. Mezi důvody, 

kdy soudce nařídí předběžné projednání obžaloby, přibyl další důvod obsažený v § 186 

písm. g) trestního řádu spočívající v tom, že předseda senátu nařídí předběžné 

projednání obžaloby za situace, kdy vzhledem k okolnostem případu se mu jeví 

vhodným sjednání dohody o vině a trestu, zejména pokud takový postup navrhl státní 
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zástupce či obviněný. Výše uvedený postup bude mít své opodstatnění zejména za 

situace, kdy obviněný projeví zájem o uzavření dohody o vině a trestu až po podání 

obžaloby státním zástupcem. V rámci předběžného projednání obžaloby, které se koná 

ve veřejném zasedání, je hlavním úkolem soudu zjistit stanovisko obviněného a státního 

zástupce k možnosti sjednání dohody o vině a trestu. Jestliže soud dojde k závěru, že 

sjednání dohody o vině a trestu nepřichází z důvodu rozdílných postojů stran v úvahu, 

zejména pokud jim chybí vůle zahájit proces sjednávání dohody o vině a trestu, nařídí 

hlavní líčení. Pokud však obě strany projevují shodnou vůli ohledně zahájení jednání o 

dohodě o vině a trestu, soud stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání 

návrhu na schválení takové dohody. V této souvislosti je třeba zmínit, že soud nesmí 

žádným způsobem strany k uzavření takové dohody nutit, došlo by tím totiž 

k nepřípustnému zásahu do svobodné vůle státního zástupce, která je nezbytným 

předpokladem pro uzavření dohody o vině a trestu
43

. V případě, že státní zástupce 

v rámci stanovené lhůty podá návrh na schválení dohody o vině a trestu, soud bude 

postupovat v souladu s ustanoveními trestního řádu, která upravují řízení o schválení 

dohody o vině a trestu, pokud ovšem státní zástupce výše uvedený návrh ve lhůtě 

nepodá, popřípadě informuje soud, že ke sjednání dohody o vině a trestu mezi ním 

a obviněným nedošlo, soud opět v souladu s § 187 odst. 4 trestního řádu nařídí hlavní 

líčení, popřípadě učiní jiné rozhodnutí, které dle § 188 trestního řádu přicházejí 

v úvahu. Vzhledem k důvodům uvedeným v § 188 trestního řádu se ovšem domnívám, 

že takový postup bude za dané situace spíše výjimečný. 

2.4.2 Řízení o schválení dohody o vině a trestu 

 

Z hlediska systematického trestní řád správně zařazuje řízení o schválení dohody 

o vině a trestu mezi zvláštní způsoby trestního řízení, a to zejména s ohledem na 

výrazné odlišnosti od standardního trestního řízení zejména v oblasti dokazování, 

způsobů rozhodnutí apod. Obecně lze předmět tohoto řízení vymezit tak, že je jím 

otázka, zda soud jemu předloženou dohodu o vině a trestu schválí, či nikoliv. Lze si 

povšimnout, že role soudu v rámci tohoto řízení je více pasivní, neboť soud je obsahem 

dohody o vině a trestu vázán v tom smyslu, že v zásadě jej nemůže aktivně ovlivňovat. 
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S návrhem na schválení dohody o vině a trestu může předseda senátu naložit 

trojím způsobem.  

Zřejmě nejčastější možnost bude spočívat v nařízení veřejného zasedání, jehož 

předmětem bude otázka případného schválení dohody o vině a trestu.  

Trestní řád dále stanoví, že předseda senátu může návrh dohody o vině a trestu 

odmítnout, aniž by nařídil veřejné zasedání v případě, že je stižen závažnými 

procesními vadami (dle trestního řádu jde zejména o situaci, kdy obviněný neměl při 

sjednávání dohody o vině a trestu obhájce) nebo za situace, že je dán některý z důvodů 

uvedených v § 314r odst. 2 trestního řádu. Jsem toho názoru, že důvody pro odmítnutí 

návrhu dohody o vině a trestu jsou v trestním řádu stanoveny do jisté míry duplicitně. 

Jde o to, že procesní vada spočívající v nedostatku zastoupení obviněného představuje 

zároveň závažné porušení jeho práv při sjednávání dohody o vině a trestu, o němž se 

zmiňuje § 314r odst. 2 trestního řádu. Toto ustanovení trestního řádu ovšem dopadá i na 

jiné závažné procesní vady, které mohou vzniknout při sjednávání dohody o vině 

a trestu, ať už se jedná například o nesprávné označení trestného činu, nesprávně 

stanovený druh trestu apod. Jiné procesní vady dohody o vině a trestu (nesprávné 

označení stran, opomenutí dohodu o vině a trestu podepsat) mohou být zhojeny až 

v rámci veřejného zasedání postupem dle § 314 odst. 3 trestního řádu per analogiam.  

Konečně je předseda senátu oprávněn nařídit předběžné projednání návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu. Pro předběžné projednání návrhu stanoví trestní řád 

obdobné důvody jako pro předběžné projednání obžaloby. Rozhodnutí soudu v jeho 

rámci tedy plní obdobnou úlohu jako rozhodnutí soudu při předběžném projednání 

obžaloby, konkrétně umožňuje vyhnout se zbytečnému konání veřejného zasedání 

v případech, kdy je již v této fázi řízení zřejmé, že v řízení před soudem nedojde 

k meritornímu rozhodnutí, nebo že řízení bude zastaveno
44

.  

Po zahájení veřejného zasedání, jehož předmětem je posouzení dohody o vině 

a trestu, státní zástupce přednese návrh na schválení dohody o vině a trestu. Je otázkou, 

zda obsahem petitu tohoto návrhu má být požadované znění výroků odsuzujícího 

rozsudku, jímž soud dohodu o vině a trestu schvaluje, či zda petit má obsahovat pouze 

formulaci ve znění „navrhuji schválení dohody o vině a trestu uzavřené dne X mezi Y 

a Z“. Jsem však toho názoru, že se nejedná o otázku zásadního charakteru, přičemž její 
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řešení bude zřejmě záviset na konkrétní aplikační praxi daných soudů a jim 

odpovídajících státních zastupitelství.  

Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu státním zástupcem, 

vyzve předseda senátu obviněného, aby se k dohodě vyjádřil, a položí mu otázky 

vztahující se ke skutečnosti, zda řádně pochopil podstatu a následky tohoto institutu 

a zda v rámci přípravného řízení na něj nebyl činěn nátlak či zda nebyla porušovaná 

jeho práva. 

Zásadní význam má ustanovení § 314r trestního řádu, zejména jeho odstavec 

druhý, který upravuje důvody, pro které soud dohodu o vině a trestu neschválí. Soud 

tedy dohody neschválí v případě, je-li nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska souladu 

se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu, 

případně ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady 

škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. 

V souvislosti s důvody pro neschválení dohody o vině a trestu soudem, je třeba 

se vypořádat se základní námitkou jejích odpůrců, kteří zpochybňují tento institut kvůli 

narušení zásady materiální pravdy v trestním řízení
45

, a to zejména z důvodu 

skutečnosti, že soud v rámci veřejného zasedání, při němž schvaluje dohodu o vině 

a trestu, neprovádí v souladu s ustanovením § 314q odst. 5 trestního řádu dokazování, 

a tedy při posuzování souladu dohody o vině a trestu se zjištěným skutkovým stavem 

vychází ze skutkového stavu, který byl zjištěn zejména na základě prohlášení 

obviněného o tom, že spáchal daný skutek v případě, že ostatní důkazy a výsledky 

přípravného řízení nezakládají důvodné pochyby o pravdivosti tohoto prohlášení. Ani 

v přípravném řízení není tedy nutné vyčerpávajícím způsobem provádět všechny 

dostupné důkazy jinak potřebné pro podání obžaloby. Dospěl jsem však k tomu názoru, 

že s kritikou institutu dohody o vině a trestu pro narušení výše uvedené zásady 

nesouhlasím. Svůj postoj opírám zejména o skutečnost, že obdobnou konstrukci právní 

úpravy již delší dobu užívá institut narovnání, když jednou z podmínek pro jeho 

schválení je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Trestní řád 

rovněž upravuje v ustanovení § 314d odst. 2 možnost samosoudce upustit od 

dokazování skutečností, které státní zástupce a obviněný označili za nesporné. Dohoda 

o vině a trestu tak v zásadě nepřináší v tomto ohledu do české procesního práva nové 
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mechanismy a jedná se jen o další z řady přípustných modifikací zásady materiální 

pravdy. 

Jednoznačným důvodem pro neschválení dohody o vině a trestu by byl nesoulad 

mezi zjištěným skutkovým stavem a právní kvalifikací jednání, které je předmětem 

dohody o vině a trestu. Výše uvedený názor je obsažen nejen v české, ale i francouzské 

doktríně
46

. Kontinentální právní úprava tohoto institutu se tak odlišuje od právní úpravy 

anglo-americké, v níž se státní zástupce může s obviněným dohodnout, že v případě 

souhlasu obviněného s procedurou plea bargaining bude státní zástupce stíhat například 

jen některé z trestných činů, které naplňuje jednání obviněného, popřípadě užije 

mírnější právní kvalifikaci daného jednání
47

. Tato konstrukce je v českém právu zcela 

nepřijatelná, jelikož by její aplikací mohlo docházet k porušování základní ústavní 

zásady rovnosti občanů před zákonem. 

Proti usnesení soudu, jímž by dohodu o vině a trestu neschválil a vrátil věc do 

přípravného řízení, je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.  

Jestliže soud neshledá skutečnosti uvedené v § 314r odst. 2 trestního řádu, 

dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, který obsahuje výroky uvedené 

v ustanovení § 314r odst. 4 trestního řádu. Proti tomuto rozsudku je přípustný opravný 

prostředek ve formě odvolání, přičemž možnost jeho podání je omezena na taxativně 

stanovené případy. Jde zejména o situaci, kdy by rozsudek schvalující dohodu o vině 

a trestu nebyl s touto dohodou v souladu. Poškozený může odvoláním napadnout pouze 

nesprávnost výroku o náhradě škody s výjimkou případu, kdy daný výrok je v souladu 

se zněním dohody o vině a trestu, jíž je poškozený stranou, tedy s příslušným 

ustanovením týkajícím se náhrady škody projevil souhlas. 

Spíše výjimečně aplikovaným ustanovením zřejmě bude § 314r odst. 5 trestního 

řádu. V jeho rámci je upravena možnost soudu postoupit věc, zastavit řízení, přerušit 

trestní stíhání, či jej podmíněně zastavit z důvodů stanovených v trestním řádu. 

Domnívám se, že při veřejném zasedání o schválení dohody a trestu jeho aplikace bude 

výjimečná zejména proto, že pokud by zde byly dány důvody pro výše uvedené 

postupy, soud by je zřejmě aplikoval v rámci neveřejného zasedání při předběžném 
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projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, ledaže by nastaly bezprostředně 

před veřejným zasedáním či v jeho průběhu. 

3. Právní úprava Comparution sur reconaissance préalable de 

culpabilité ve francouzském právu a její porovnání s českou právní 

úpravou 

 

Obdobou dohody o vině a trestu, jak je vymezena v českém trestním řádu, je ve 

francouzském právu institut označovaný jako la Comparution sur reconaissance 

préalable de culpabilité (dále jen CRPC), který byl do francouzského trestního řádu 

zakotven zákonem z 9. března 2004. Konkrétně je právní úprava CRPC obsažena 

v článcích 495-7 až 495-16 trestního řádu.  

Hlavním cílem, který sledoval francouzský zákonodárce zakotvením tohoto 

nového způsobu vyřizování vymezených trestních věcí do francouzského trestního řádu, 

bylo zejména snížení nápadu trestních soudů, do jejichž působnosti spadá projednávání 

přečinů v prvním stupni
48

, a s tím související celkové zkrácení doby trvání řízení 

o přečinech, které představují nejpočetnější kategorii trestných činů spáchaných ve 

Francii. Rovněž český zákonodárce byl motivován k přijetí zákona č. 193/2012 Sb. 

zejména snahou o zvýšení rychlosti trestního řízení
49

, je možné tedy konstatovat, že 

v tomto směru vycházejí česká i francouzská právní úprava ze stejného myšlenkového 

základu. Institut CRPC má ve francouzském právu sloužit zejména k vyřizování méně 

skutkově složitých případů
50

 s tím, že soudy tak získají více času na projednávání 

komplexnějších záležitostí. V tomto případě je třeba podotknout, že česká právní úprava 

dohody o vině a trestu není primárně určena pro vyřizování bagatelních věcí, k tomuto 

cíli nemusí být dokonce zcela vhodná, neboť český trestní řád obsahuje řadu prostředků, 

které umožňují efektivněji postihovat výše uvedený druh kriminality (kupříkladu lze 
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uvést možnost státního zástupce podmíněně odložit podání návrhu na potrestání, dále 

jde o možnost podmíněného zastavení trestního stíhání či vyřízení věci prostřednictvím 

trestního příkazu). Účinnému užití institutu dohody o vině a trestu na bagatelní 

kriminalitu brání zejména určité překážky formálního charakteru, zejména jde 

o obligatorní přítomnost obhájce při jejím sjednávání, což bezpochyby představuje 

určitou komplikaci ve vztahu k rychlosti vyřizování bagatelní věci. 

3.1 Systematické zařazení CRPC do trestního řádu  

 

Z hlediska systematického spadá CRPC do právní úpravy řízení o deliktech, 

v jehož rámci je možné ji aplikovat. Na rozdíl od českého trestního řádu, který obsahuje 

úpravu dohody o vině a trestu jednak v rámci ustanovení upravujících přípravné řízení, 

a jednak v rámci ustanovení o zvláštních způsobech řízení před soudem, tedy dvou 

systematicky odlišných částech trestního řádu, francouzský trestní řád koncentruje 

úpravu jednotlivých fází CRPC do jediného celku bez ohledu na konkrétní orgán činný 

v trestním řízení, který v dané fázi vystupuje. Důvody, které vedly francouzského 

zákonodárce k přijetí uvedeného systematického uspořádání norem týkajících se CRPC, 

jsou dle mého názoru dvojího druhu. Za prvé jde samozřejmě o skutečnost, že aplikace 

CRPC přichází v úvahu právě jen v rámci řízení o deliktech, za druhé i v rámci úvah de 

lege ferenda se domnívám, že pokud by se zákonodárce rozhodl rozšířit aplikaci CRPC 

například i na zločiny, byl by nucen z hlediska systematického provést samostatnou 

právní úpravu CPRC pro tento druh trestných činů, a to zejména z důvodu celkově 

odlišné struktury francouzského trestního řádu, v němž je právní úprava řízení 

o zločinech, přečinech a přestupcích (v rámci francouzského trestního práva mluvíme 

o tripartici trestných činů) výrazně diferencována, a to jak z hlediska stanovení 

rozdílného postupu pro tato řízení, tak i z hlediska organizačního spočívajícího ve 

skutečnosti, že jednotlivé druhy trestných činů řeší zcela odlišně složené soudní orgány, 

které fungují na odlišných principech. Domnívám se tedy, že by nebylo dost dobře 

možné provést jednotnou právní úpravu daného institutu pro řízení o všech druzích 

trestných činů. 
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3.2 Vymezení a rozsah aplikace CRPC 

 

Institut CRPC je možné definovat jako postup, při němž státní zástupce z moci 

úřední nebo na základě žádosti obviněného, navrhne obviněnému trest za trestný čin, 

k němuž se obviněný v průběhu vyšetřování již doznal, a v případě, že s navrženým 

trestem obviněný souhlasí, musí být dále návrh státního zástupce schválen předsedou 

obecného soudu prvního stupně (le Tribunal de grande instance). Uvedené rozhodnutí, 

jímž předseda soudu schvaluje návrh státního zástupce, má účinky odsuzujícího 

rozsudku, proti němuž je připuštěno odvolání.  

Z výše uvedeného vymezení pojmu CRPC je zřejmé, že od dohody o vině 

a trestu se liší v řadě dílčích znaků, kterým se budu níže podrobněji věnovat, nicméně 

jsem toho názoru, že samotná podstata institutů CRPC a dohody o vině a trestu je 

obdobná, a to zejména s ohledem na skutečnost, že stejně jako při uzavření dohody 

o vině a trestu nedochází ani v případě CRPC k řádnému kontradiktornímu projednání 

trestného činu obviněného při veřejném hlavním líčení. 

Z hlediska rozsahu trestných činů, na které je možno CRPC aplikovat, platí 

obecné pravidlo, že užití tohoto institutu je omezeno na přečiny, za něž francouzský 

trestní zákoník stanoví peněžitý trest nebo trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřesahuje pět let. I v případě spáchání přečinu, který spadá do této množiny trestných 

činů, není možné CRPC užít za situace, kdy přečin náleží do taxativně vymezené 

skupiny přečinů, u nichž je aplikace CRPC zcela vyloučena. Do této skupiny konkrétně 

náleží přečin usmrcení z nedbalosti, přečin ublížení na zdraví, dále dvě skupiny přečinů 

označovaných jako přečiny spáchané tiskem (délits de presse) a přečiny proti státu 

a veřejnému pořádku (délits politiques), přečiny mladistvých a konečně je užití CRPC 

zcela vyloučeno u přečinů, u nichž je postup při jejich stíhání upraven zvláštními 

procesními předpisy (jde například o daňové podvody, dále zejména přečiny v oblasti 

lesnictví, lovu a rybářství). Co se týče důvodů, které vedly francouzského zákonodárce 

k vyloučení možnosti užití CRPC pro řešení výše uvedených skupin přečinů, osobně se 

domnívám, že v případě přečinů spáchaných tiskem a tzv. politických přečinů byla 

důvodem vyloučení této možnosti existence silnějšího veřejného zájmu na ochraně 

svobody slova prostřednictvím jejich řádného projednání před soudem při veřejném 

líčení motivovaném snahou předejít tzv. kabinetní justici, jejímž prostřednictvím by 
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například moc výkonná mohla postihovat k ní kritické názory obsažené zejména 

v hromadných sdělovacích prostředcích. V případě přečinů, u nichž je postup při jejich 

stíhání upraven zvláštními procesními předpisy, jsem toho názoru, že aplikace CRPC je 

vyloučena z důvodu odlišných procesních institutů a postupů ve zvláštních procesních 

předpisech oproti trestnímu řádu, právní úprava CRPC by tedy nebyla se zvláštními 

procesními předpisy kompatibilní. Konečně k vyloučení možnosti aplikace CRPC 

v řízení o přečinech osob mladistvých a v řízení o přečinech usmrcení z nedbalosti 

a ublížení na zdraví motivovaly francouzského zákonodárce obdobné úvahy jako 

zákonodárce českého při přijímání zákona č. 193/2012 Sb. U usmrcení z nedbalosti 

a ublížení na zdraví nebylo umožněno užití CRPC z důvodu, že tato jednání, jež 

způsobují újmu na životě a zdraví poškozeného, jsou natolik společensky škodlivá, že je 

nezbytné, aby byla projednána při veřejném hlavním líčení v rámci standardního 

procesu
51

. Obdobně český zákonodárce omezil možnost vyřízení věci za užití dohody 

o vině a trestu jen na stíhání přečinů a zločinů s tím, že v řízení o zvlášť závažných 

zločinech je nezbytné zachovat řádný způsob řízení se všemi procesními zásadami, 

zejména se zásadou materiální pravdy. Český zákonodárce byl k omezení možnosti 

aplikace institutu dohody o vině a trestu veden i úvahami o očekávané nesouhlasné 

reakci veřejnosti, pokud by se užití tohoto institutu vztahovalo i na zvlášť závažné 

zločiny
52

. Jak jsem již zmiňoval v rámci kapitoly o negativních podmínkách aplikace 

dohody o vině a trestu, k výše uvedenému druhu argumentace mám spíše kritický 

postoj, jelikož určitým způsobem takto sám zákonodárce dává za pravdu námitkám, 

které se týkají narušení principu materiální pravdy tímto institutem. Osobně jsem toho 

názoru, že každý obviněný, bez ohledu na druh trestného činu, který je mu kladen za 

vinu, má právo na stejné záruky svého procesního postavení. Naopak vyloučení 

možnosti vyřídit trestní věc prostřednictvím CRPC v rámci řízení proti nezletilému 

představuje správnou úvahu, která plně zohledňuje nedostatečnou duševní vyspělost 

mladistvého nezbytnou pro řádné porozumění úkonů činěných při postupu dle CRPC, 

tak při uzavírání dohody o vině a trestu v rámci práva českého. 
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Na závěr tohoto oddílu je tedy možné shrnout, že rozsah možné aplikace CRPC 

je výrazně užší než u institutu dohody o vině a trestu, když je omezen obecně pouze na 

přečiny s trestní sazbou nepřevyšující pět let (takto definovaná skupina se do určité míry 

shoduje s vymezením přečinů v českém trestním zákoníku) s tím, že francouzský trestní 

řád dále vypočítává množství poměrně širokých skupin trestných činů, u kterých, byť 

jsou přečiny se sazbou nepřevyšující pět let, je užití CRPC vyloučeno. Naopak 

v případě české právní úpravy je umožněno poměrně široké užití institutu dohody o vině 

a trestu, jelikož je jeho aplikace vyloučena pouze v řízení o zvlášť závažných zločinech, 

v řízení proti uprchlému a konečně v řízení proti mladistvým. 

3.3 Jednotlivé fáze CRPC 

 

Aplikace institutu CRPC se v zásadě odehrává ve třech fázích, které jsou 

regulovány normami francouzského trestního řádu. První fází je návrh trestu učiněný 

státním zástupcem, dále jde o případné přijetí tohoto návrhu obviněným, a pokud 

k tomuto přijetí dojde, následuje konečná fáze spočívající ve schválení návrhu státního 

zástupce předsedou soudu. 

3.3.1 Navržení trestu státním zástupcem 

 

Pokud se obviněný v rámci vyšetřovací fáze trestního řízení dozná ke spáchání 

trestného činu a státní zástupce má za to, že věc je vhodné řešit prostřednictvím CRPC 

(ať již na základě své vlastní úvahy, či z podnětu obviněného), je obviněný předvolán, 

aby se dostavil k jednání se státním zástupcem. Jestliže je obviněný zadržen, je na státní 

zastupitelství předveden.  

V souladu s článkem 495-8 trestního řádu státní zástupce následně navrhne 

obviněnému druh a výměru trestu (za splnění podmínek stanovených trestním 

zákoníkem může navrhnout i uložení více druhů trestů současně). Státní zástupce je 

povinen v souladu s článkem 132-24 trestního zákoníku zohlednit při úvaze o výši 

navrženého trestu povahu spáchaného přečinu a osobní poměry obviněného. Jestliže je 

navrženým trestem trest odnětí svobody, platí, že jeho navržená výše nesmí překročit 

polovinu horní hranice trestní sazby stanovené za daný trestný čin trestním zákoníkem 

a zároveň nesmí být trest navržený státním zástupcem vyšší než jeden rok. Výše 

uvedené omezení rozsahu délky trestu odnětí svobody je dalším projevem účelu CRPC 
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ve francouzském právu jakožto nástroje sloužícího k vyřizování věcí bagatelního 

charakteru, jímž se odlišuje od tuzemského modelu dohody o vině a trestu.  

Další zásadní odlišnost CRPC od dohody o vině a trestu spočívá ve skutečnosti, 

že učiněním výše uvedeného návrhu státním zástupcem obviněnému dochází k podání 

obžaloby na obviněného
53

. Tuzemský trestní řád vychází z odlišné koncepce, když 

v rámci právní úpravy přípravného řízení vymezuje i jiná rozhodnutí či úkony státního 

zástupce, jimiž může být přípravné řízení skončeno, aniž by došlo k podání obžaloby 

(zde mám na mysli rozhodnutí odlišná od obžaloby, naplňující znaky tzv. odklonu 

v trestním řízení, tedy představují alternativu obžaloby, nikoliv rozhodnutí, jimiž je 

trestní řízení zastaveno z důvodů uvedených zejména v § 172 odst. 1 trestního řádu). Ve 

francouzském trestním procesu platí ta zásada, že pokud se státní zástupce domnívá, že 

obviněný spáchal určitý skutek, je povinen podat obžalobu (mettre en mouvement 

l´action publique). Nicméně pravidla, na jejichž základě bude následné řízení probíhat, 

mohou mít různou podobu v závislosti na postupu, který státní zástupce zvolí. Tímto 

postupem může být právě CRPC. Jsem toho názoru, že byť se jedná na první pohled 

o zásadní odlišnost mezi způsobem právní úpravy tuzemské dohody o vině a trestu 

oproti francouzské CRPC, jde zejména o odlišnost formálního charakteru. Z hlediska 

materiálního oba postupy představují bez ohledu na odlišnou terminologii a jejich 

systematiku určitý odchylný způsob od průběhu klasického trestního řízení, což 

představuje jeden ze základních znaků skupiny tzv. odklonů v trestním řízení, do které 

oba instituty spadají. 

Před samotným učiněním návrhu trestu ze strany státního zástupce musí 

obviněný znovu prohlásit, že spáchal skutek, který je předmětem CRPC, a to za 

současné obligatorní přítomnosti státního zástupce a obhájce obviněného. Stejně jako 

v tuzemské právní úpravě se tedy jedná o případ nutného zastoupení obhájcem, kterého 

se obviněný nemůže vzdát. Pokud si obviněný obhájce sám nezvolí, je mu ustanoven 

obhájce předsedou místně příslušné advokátní komory. Obhájce má právo se bez 

přítomnosti třetích osob radit s obviněným a má rovněž právo se seznámit se spisem 

předtím, než státní zástupce formuluje návrh trestu. 
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Obdobně jako v případě tuzemské dohody o vině a trestu francouzský trestní řád 

ukládá povinnost zaznamenat obsah jednání mezi státním zástupcem a obviněným, resp. 

jeho obhájcem, do protokolu, který musí být všemi účastníky jednání podepsán. 

3.4.1 Přijetí, resp. odmítnutí návrhu státního zástupce obviněným 

 

Obviněný může přijmout nebo odmítnout návrh státního zástupce buďto 

okamžitě v rámci jednání se státním zástupcem, popřípadě je oprávněn si vzít čas na 

rozmyšlenou v rámci lhůty deseti dnů. Po dobu běhu této lhůty může obviněný být vzat 

do vazby na základě návrhu státního zástupce, o němž rozhoduje vazební soudce (le 

juge des libetés et de la détention provisoire), takový návrh je přípustný v případě, že 

státní zástupce navrhl obviněnému trest odnětí svobody v délce vyšší než dva měsíce. 

Popřípadě obviněnému mohou být uložena jiná omezení, jejichž cílem je mu zabránit, 

aby se vyhýbal trestnímu řízení.  

Jestliže obviněný odmítne návrh státního zástupce, ať již okamžitě, nebo během 

lhůty na rozmyšlenou, státní zástupce je povinen v souladu s pravidly platnými pro 

standardní řízení předložit věc soudu prvního stupně příslušného pro rozhodování 

o přečinech (le Tribunal correctionnel), který bude ve věci dále rozhodovat. Za této 

situace již státní zástupce nemůže například zastavit trestní stíhání obviněného 

z důvodu, že již došlo k podání obžaloby v okamžiku, kdy učinil návrh trestu 

obviněnému
54

. Tato právní konstrukce představuje značnou odlišnost od tuzemské 

právní úpravy, dle níž je státní zástupce oprávněn dle § 182 trestního řádu vzít obžalobu 

zpět až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě. Jediným 

omezením tohoto práva je požadavek souhlasu obviněného, který je nezbytný po 

okamžiku zahájení hlavního líčení. 

Jestliže obviněný s návrhem státního zástupce souhlasí, je věc předložena 

předsedovi příslušného obecného soudu prvního stupně za účelem schválení návrhu. Je 

nutné dodat, že učinění souhlasu obviněným s návrhem trestu musí být obligatorně 

přítomen jeho obhájce. 

Vyslovením souhlasu obviněného s návrhem trestu končí předsoudní fáze 

aplikace institutu CRPC. Rozdílem oproti české právní úpravě dohody o vině a trestu je 

skutečnost, že francouzský trestní řád se v rámci předsoudní fáze CRPC nijak nezabývá 
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právní úpravou postavení poškozeného trestným činem. Jeho postavení je upraveno až 

v řízení o schválení návrhu trestu v rámci soudní fáze CRPC. Jsem toho názoru, že 

z hlediska ochrany práv poškozeného je vhodnější řešení postavení poškozeného, které 

nabízí česká právní úprava sjednávání dohody o vině a trestu. Důvody, které mě vedou 

k obdobné úvaze, uvedu níže v rámci pojednání  soudní části CRPC.  

3.4.2 Schválení návrhu trestu soudem 

 

Schválení CRPC, jak jsem již uvedl výše, spadá do působnosti předsedy 

obecného soudu prvního stupně (le tribunal de grande instance).  

Při přezkumu návrhu trestu, který učinil státní zástupce obviněnému, se předseda 

soudu zaměřuje na tři základní okruhy. Za prvé zkoumá, zda návrh trestu odpovídá 

zjištěnému skutkovému stavu a zda byla provedena řádná právní kvalifikace skutkových 

zjištění státním zástupcem. Jak už jsem zmínil v rámci příslušné části této práce, která 

pojednává o schvalování dohody o vině a trestu tuzemským soudem, je i v rámci 

francouzského práva vyloučeno, aby předmětem jednání mezi státním zástupcem 

a obviněným byla otázka právní kvalifikace zjištěného skutkového stavu. Dále se 

předseda soudu zabývá otázkou, zda obviněný rozumí smyslu a významu procedury 

CRPC a zda učinil prohlášení o spáchání trestného činu dobrovolně a za přítomnosti 

svého obhájce. Konečně zkoumá, zda trest navržený státním zástupcem je přiměřený, 

tedy zda odpovídá kritériím stanoveným trestním zákoníkem. Můžeme si tedy 

povšimnout na základě výše uvedeného, že kritéria přezkumu návrhu trestu předsedou 

soudu jsou vymezena téměř identicky jako v případě právní úpravy schvalování dohody 

o vině a trestu tuzemským soudem. 

Usnesení, jímž předseda soudu návrh trestu schvaluje, má dle francouzského 

trestního řádu účinky odsuzujícího rozsudku, přičemž na rozdíl od české právní úpravy 

není omezeno právo obviněného podat proti rozsudku odvolání, a to ve lhůtě 10 dnů od 

jeho doručení. Osobně mi takové řešení připadá zvláštní, neumím si totiž představit 

situaci, kdy obviněný, který v předsoudní fázi projevil souhlas s navrženým trestem, po 

jeho schválení soudem změní názor a bude požadovat projednání věci před soudem 

odvolacím (v tomto případě před tímto soudem proběhne veřejné zasedání, jehož 

předmětem bude určení druhu a výše trestu), vyjma situace, kterou upravuje tuzemský 
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trestní řád, tedy že předseda soudu vydal usnesení, jehož obsahem by byl trest odlišný 

od trestu navrženého státním zástupcem. 

V případě, že předseda soudu návrh trestu neschválí, je věc okamžitě předložena 

soudu prvního stupně, který rozhoduje o přečinech (le tribunal correctionnel), před nímž 

proběhne standardní trestní řízení. Platí, že s úkony učiněnými v rámci institutu CRPC, 

nejsou soudci tohoto soudu seznámeni. Domnívám se, že výše uvedený postup 

poskytuje právům obviněného lepší ochranu než tuzemská právní konstrukce, dle níž se 

v případě vrácení věci do přípravného řízení při neschválení dohody o vině a trestu 

soudem ke sjednané dohodě (včetně prohlášení viny) v dalším řízení formálně 

nepřihlíží, nicméně dané informace jsou ve spisu nadále obsaženy, a proto zejména 

v případech nejasné důkazní situace nelze zcela vyloučit, že budou použity 

v neprospěch obviněného (kupříkladu soud neuvěří pozdějšímu tvrzení obviněného, že 

daný trestný čin nespáchal). 

3.4.3 Postavení poškozeného v rámci CRPC 

 

Jak jsem již uvedl výše, francouzský trestní řád upravuje postavení poškozeného 

až v souvislosti se soudní fází CRPC, tedy s řízením o schválení návrhu trestu 

obviněného.  

Pokud je známa osoba poškozeného, státní zástupce ji vyrozumí o zahájení 

postupu CRPC a dále o veřejném zasedání, jehož předmětem je schvalování návrhu 

trestu. Jestliže se poškozený, popřípadě jeho obhájce, dostaví na veřejné zasedání, může 

uplatnit nárok na náhradu škody jemu vzniklé v důsledku přečinu spáchaného 

obviněným. V případě, že osoba poškozeného nemohla být včas vyrozuměna 

o veřejném zasedání, které se týká schvalování návrhu trestu (například z důvodu, že 

nebyla známa její totožnost), státní zástupce ji později vyrozumí o jejím právu uplatnit 

nárok na náhradu škody v průběhu zvláštního veřejného zasedání soudu, jehož 

výlučným předmětem je rozhodnout o výše uvedeném nároku. 

Při srovnání francouzské a tuzemské právní úpravy postavení poškozeného 

v rámci procesu jsem toho názoru, že institut dohody o vině a trestu zabezpečuje lepší 

ochranu práv poškozeného než francouzská CRPC, a to jak z hlediska procesního, tak 

zejména z hlediska materiálního. Hlavní výhodu tuzemské právní úpravy spatřuji ve 

skutečnosti, že právní úprava dohody o vině a trestu upravuje právní postavení 
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poškozeného již v rámci její předsoudní fáze. Byť souhlas poškozeného není pro 

sjednání dohody a vině nezbytnou podmínkou, domnívám se přesto, že pokud 

poškozený nebude v rámci jejího sjednávání vznášet nepřiměřené požadavky, bude 

ustanovení o náhradě škody součástí naprosté většiny dohod o vině a trestu, neboť státní 

zástupce při úvahách o vhodnosti sjednání dohody o vině a trestu v konkrétním případě 

přihlíží i ke kritériu ochrany zájmů poškozeného či chování obviněného po spáchání 

trestného činu
55

, a proto zřejmě většina obviněných, kteří sami iniciují proces 

sjednávání dohody o vině a trestu, bude projevovat větší míru vstřícnosti a snahy 

o dohodu o náhradě škody s poškozeným. Právní postavení poškozeného v rámci 

předsoudní fáze je v české právní úpravě posíleno také možností, aby státní zástupce 

vystupoval za podmínek stanovených trestním řádem jako jakýsi zákonný zástupce 

poškozeného pro otázku sjednávání náhrady škody způsobené trestným činem, který je 

předmětem sjednávané dohody o vině a trestu. Vedle komplexní úpravy postavení 

poškozeného v předsoudní fázi česká právní úprava zaručuje výhodnější postavení 

poškozeného i z hlediska procesního. Jde o skutečnost, že zatímco při aplikaci institutu 

CRPC může poškozený uplatnit svůj nárok buď při řízení o schválení návrhu trestu, 

nebo v rámci zvláštního veřejného zasedání, v němž je výlučným předmětem 

rozhodování soudu otázka náhrady škody způsobené trestným činem, k němuž se 

vztahoval již schválený návrh trestu, dle tuzemské právní úpravy má poškozený 

k uplatnění svých práv v zásadě tři možnosti – za prvé při sjednávání dohody o vině 

a trestu, za druhé i pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, soud může za podmínek 

stanovených trestním řádem o nároku sám rozhodnout, a konečně poškozený má právo 

obrátit se na civilní soud či jiný příslušný orgán, pokud nedosáhl uspokojení nároku na 

náhradu škody způsobené trestným činem výše uvedenými postupy. 

Na základě výše uvedeného jsem toho názoru, že francouzský institut CRPC je 

vhodné aplikovat zejména v těch případech, kdy škoda vůbec nevznikla, popřípadě sice 

vznikla, byla ale v průběhu trestního řízení dobrovolně nahrazena. 
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Závěr 

 

V rámci mé diplomové práce jsem se pokusil provést komplexní analýzu 

institutu dohody o vině a trestu, jenž byl do českého trestního procesu zakotven 

zákonem č. 193/2012 Sb., který s účinností od 1. 9. 2012 novelizoval trestní řád 

a některé další zákony. Značná část mé práce je věnována rovněž komparaci tohoto 

institutu s francouzskou právní úpravou. 

V první kapitole jsem provedl, zejména ze systematických důvodů, základní 

vymezení odklonů v trestním řízení, mezi které se dohoda o vině a trestu dle mého 

názoru zařazuje. Zaměřil jsem se zejména na jejich popis de lege lata s důrazem na 

změny provedené zákonem č. 193/2012 Sb. V krátkosti jsem rovněž zhodnotil právní 

úpravu jednotlivých odklonů a uvedl jsem i některé úvahy o dalším vývoji jejich 

aplikace. 

Druhá kapitola mé diplomové práce se týká samotného institutu dohody o vině 

a trestu. Vedle uceleného představení její právní úpravy jsem se pokusil vypořádat 

i s některými námitkami, které směřují vůči tomuto institutu a zároveň jsem sám učinil 

určité úvahy de lege ferenda ohledně zlepšení nedostatků, jimiž právní úprava dohody 

o vině a trestu v některých případech trpí. Zásadní námitkou, která se poměrně často 

objevuje v pojednáních o tomto institutu, je tvrzené prolomení zásady materiální pravdy 

dohodou o vině a trestu. S těmito pochybami se neztotožňuji, dokonce se domnívám, že 

kritizované mechanismy jsou již po delší dobu v právní úpravě trestního řízení obsaženy 

a fungují bez větších problémů. Byť samozřejmě není institut dohody o vině a trestu bez 

nedostatků, celkově jej hodnotím jako pozitivní posun v právní úpravě trestního 

procesu, neboť se domnívám, že v určitých případech umožní nejen rychlejší vyřízení 

trestní věcí, ale i lepší uspokojení zájmů poškozeného. Potvrzení nebo vyvrácení tohoto 

předpokladu však přinese až vyhodnocení aplikace tohoto institutu státními zástupci 

a soudy po určité delší době.  

Konečně v poslední kapitole této práce jsem provedl představení a komparaci 

francouzské právní úpravy institutu pojmenovaného la Comparution sur reconaissance 

préalable de culpabilité. Jak je možné si při četbě této kapitoly povšimnout, jsem spíše 

názoru, že česká právní úpravy dohody o vině a trestu je na vyšší úrovni, zejména 

v otázce právní úpravy postavení poškozeného. Na druhou stranu je ovšem třeba 
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poznamenat, že zejména v otázce nakládání s prohlášením viny obviněného v případě, 

že nedojde k vyřízení věci prostřednictvím CRPC, poskytuje francouzská úprava lepší 

záruky ochrany práv obviněného. 

Domnívám se tedy, že cíle, které jsem si vytyčil v úvodu této diplomové práce, 

jsem naplnil, přičemž do budoucna se těším na sledování dalšího vývoje aplikace 

institutu dohody o vině a trestu v českém trestním řízení. 
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Ce mémoire de maîtrise est consacré à la nouvelle procédure de droit pénal 

tchèque portant le nom «Entente sur la culpabilité et la peine ». Cette procédure a été 

introduite dans le système légal tchèque par la loi du 26 avril 2012 se portant sur le 

changement de Code de procédure pénale et d´autres lois qui est entrée en vigeur le 1 

septembre 2012. L´objet de ladite loi ne se limite pas à cette nouvelle procédure, elle 

introduit ainsi certaines modifications d´autres procédures alternatives déjà existantes 

dans le Code de procédure pénale. Son but est de renforcer l´effectivité de procédure 

pénale en République tchèque. 

Mon mémoire de maîtrise est composé de trois chapitres principaux. Au début 

j´ai élaboré une bref présentation de procédures pénales alternatives en soulignant les 

changements institués par la loi du 26 avril 2012. À la fin du premier chapitre se 

trouvent les donnés statistiques montrant l´évolution d´utilisation de procédures pénales 

alternatives dans le système juridique tchèque. 

 Au deuxième chapitre je me suis concentré sur l´analyse du droit positif qui 

régit l´Entente sur la culpabilité et la peine. J´ai défini la notion d´Entente sur la 

culpabilité et la peine, son historie et les conditions d´application de ladite procédure. 

J´ai aussi essayé d´apporter des réflexions de lege ferenda sur le développement futur de 

cette procédure. 

 L’objet de troisième chapitre est la présentation de procédure appelée la 

Comparution sur reconaissance préalable de culpabilité qui a été introduite dans le Code 

de procédure pénale français par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice 

aux évolutions de la criminalité et sa comparaison avec l´Entente sur la culpabilité et la 

peine qui fait partie de droit tchèque. Dans cette comparaison je me suis concentré 

principalement à décrire les avantages et les désavantages de la Comparution sur 

reconaissance préalable de culpabilité par rapport à l´Entente sur la culpabilité et la 

peine en essayant de tirer des suggestions de lege ferenda pour inspirer le législateur 

tchèque en cas de modification éventuelle de ladite procédure dans le futur. 
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Tématem mé diplomové práce je dohoda o vině a trestu. Institut dohody o vině a 

trestu byl do českého právního řádu zakotven na základě novely trestního řádu č. 

193/2012 Sb., která přinesla vedle samotné právní úpravy dohody o vině a trestu rovněž 

rozšíření možnosti aplikace tzv. odklonů v trestním řízení. Přijetím této novely 

zákonodárce sledoval zvýšení efektivity trestního řízení. 

Z hlediska struktury je moje diplomová práce rozdělena do tří základních 

kapitol.  

Předmětem první kapitoly je provedení krátkého představení jednotlivých 

odklonů v trestním řízení, mezi které se dohoda o vině a trestu řadí, s důrazem na 

změny provedené zákonem 193/2012 Sb. V závěru této kapitoly je uvedeno statistické 

využití jednotlivých druhů odklonů. 

V rámci druhé kapitoly se zabývám analýzou platné právní úpravy institutu 

dohody o vině a trestu tak, jak je obsažena v platném znění trestního řádu. Druhou 

kapitolu jsem rozdělil do více podkapitol, v nichž jsem se zejména pokusil provést 

vymezení dohody o vině a trestu, dále se zabývám historií tohoto institutu, podmínkami 

jeho aplikace a postupem při uzavírání dohody o vině a trestu s důrazem na jeho 

jednotlivé fáze. 

V poslední kapitole je provedeno srovnání institutu dohody o vině a trestu 

s francouzskou právní úpravou, které má za cíl poskytnout inspiraci pro případné 

budoucí změny tohoto institutu. 
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