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Úvod
Současný dynamický vývoj kriminality jdoucí cestou sofistikovanějšího provedení
trestných činů 1 , cestou inkubace nových trestných činů, zvyšující se brutality a
organizovanosti trestné činnosti s sebou přináší také reakce zákonodárce, kterými s
ohledem na předchozí důvody jsou: zpřísňování trestního postihu2 za nejzávažnější trestné
činy, zapojení rozdílných složek státní správy do represe kriminality a dále zvyšování
erudovanosti stávajících složek bojujících s kriminalitou. Na druhé straně však existují
tendence, deklarující nutnost a důležitost dodržování základních lidských práv a s nimi
spojené snahy tato esenciální práva implementovat do právních řádů, popř. již
implementované posílit. Již z výše řečeného je zřejmé, že v kontrastu proti sobě budou stát
dvě tendence. První, která je pragmatická, vyvěrající z konkrétní potřeby v daném místě a
čase. Druhá, která bazíruje na teoretické rovině a argumentuje přirozenoprávními idejemi.
Ačkoliv se může zdát, že tendence, která je pragmatická a vychází z určitých konkrétních
potřeb, by měla dostat ve většině případů přednost, tendence druhá hraje roli jakéhosi
záchytného bodu, který umožňuje jen cestu směřující výše. Jinými slovy, druhá tendence
představuje v moderní době korektiv, který má právo posledního slova.
Nacházíme se v době rekodifikací. Rekodifikací jak soukromého, tak veřejného
práva. Pravděpodobně nelze popřít myšlenku, že tyto radikální změny právních úprav,
vznikajících například v soukromoprávní sféře jsou zdrojem inspirací a ovlivnění i pro
sféru veřejnoprávní a naopak. Soukromé právo a veřejné právo jsou dva břehy stejného
koryta, které omývá stejná voda. Prolínání soukromého i veřejného práva je tedy
nevyvratitelné. Pokud tedy základní soukromoprávní předpis deklaruje určitou snahu po
zavedení nova, stavící na odlišných teoreticko právních koncepcích, lze tvrdit cum grano
salis, že tato snaha se dříve či později promítne i do sféry práva veřejného. Příkladem jest
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, deklarující snahu ,,
vytvořit koherentní a harmonickou úpravu’’ 3 a dále snahu ,, docílit úplného odloučení

1 1

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2013.Dostupné na :
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_2013.pdf .
2
tamtéž
3
Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., sněmovní tisk č. 363, dostupný na:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=363
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nového zákona od tradic a myšlení někdejšího hospodářského práva’’4. Podobné tvrzení
lze najít v důvodové zprávě k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který deklaruje
,,záměr rozejít se s myšlenkovým světem ,,socialistického práva (…) sledující integrující
funkci občanského zákoníku’’5. Co se týče práva veřejného, zákonodárce shodnou snahu
vyjadřuje v důvodové zprávě k zákonu č. 40/2009 Sb., tr.z., kde tvrdí: ,,hluboké
ekonomické, politické a sociální změny, ke kterým došlo po pádu totalitního režimu koncem
roku 1989, postupně významně ovlivnily všechny oblasti života společnosti. Bylo proto
jasné, že původní podoba trestního zákona nemůže v nových podmínkách demokratického
právního státu a tržního hospodářství obstát a že nastaly podmínky pro odstranění
deformací a nedostatků v trestněprávní úpravě’’.
S ohledem na výše zmíněné proklamace důvodových zpráv, které shodně opouští
dřívější myšlenkové koncepce, lze říci, že všechny zmíněné a také mnoho dalších
předpisů, hlásících se k podobné snaze, budou hledat nové teoreticko právní koncepce v
jiných právních oblastech či odvětvích a především v jiných etapách vývoje práva, jen ne v
tom, které u nás panovalo několik desítek let před rokem 1989. Nelze se proto, dle mého
názoru, divit tendenci přijímat či přejímat instituty, které nejsou ,,socialistickému právu’’
vlastní. Nacházíme se ve víru proudů, odnášejících jedním směrem vše přežité a nefunkční
v současné dynamické společnosti a současně přijímající poznatky nové, které se zdají
vyhovující pro dnešní fungování práva. Jedním z těch přijímajících poznatků je novum
trestního práva v České republice, které nese název dohoda o vině a trestu.
Předmětem této diplomové práce budu dohoda o vině a trestu z několika pohledů.
V první části se budu zabývat obecnými teoretickými poznatky, z kterých dohoda o vině a
trestu vzešla a dále srovnáním s podobnými formami řešení trestních věcí, a sice odklony.
Ve druhé části této diplomové práce se budu zabývat platnou právní úpravou dohody o
vině a trestu ve znění novely trestního zákona č. 193/2012 Sb. Pokusím se o zhodnocení
jednotlivých ustanovení a popřípadě uvedu i možné návrhy de lege ferenda. Dále
zhodnotím dosavadní fungování tohoto nového institutu.
Ve třetí a poslední části, uvedu některé sociologické a psychologické aspekty dohody o
vině a trestu.
4

tamtéž
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., sněmovní tisk 362, dostupný na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=362&ct1=0
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Část I. Obecná část

I. 1. Charakteristika nového institutu
Dohoda o vině a trestu se v českém právním řádu zrodila v roce 2012 v souvislosti
s přijetím 83. novely6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). V
tomto předpise je dohoda rozdělena na 2 sekvence a sice v části druhé trestního řádu, v
rámci přípravného řízení (§175a a následující), a dále v části třetí hlavě dvacáté trestního
řádu, jako zvláštní způsob řízení při řízení před soudem (§314o a následující).
Dohodu o vině a trestu lze vnímat jako typ odklonu. V takovém případě je nutno odklon
definovat šířeji, tedy jako odchylku od typického průběhu trestního procesu, kdy trestní
řízení nekončí vynesením odsuzujícího rozsudku7. Ke klasickému vyslovení viny a uložení
trestní sankce se formou odklonu nedojde. Existují však názory, které institut dohody o
vině a trestu za formu odklonu nepovažují8. Tak jest především proto, že za podstatnou
podmínku odklonů autoři považují skutečnost, že v důsledku jejich uplatnění dojde k
zastavení trestního stíhání9. V této diplomové práci dohodu o vině a trestu považuji za
jednu z forem odklonu.
Podstatou dohody o vině a trestu je ujednání stran, kterými jsou státní zástupce a obviněný,
který je povinně zastoupený obhájcem, o vině a trestu za spáchaný trestný čin. Jedná se
tedy o dvoustranný právní úkon v trestním procesu. Nejen tato předchozí věta, ale
především kontrast se základními zásadami trestního řízení či přímo hrubý rozpor s nimi,
dělají z tohoto institutu velice diskutované téma.
Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 představuje dohodu o vině a trestu jako nový
způsob alternativního vyřízení věci v trestním řízení a jako stěžejní argument pro její
přijetí uvádí hledisko zrychlení a zjednodušení trestního řízení. Zrychlením a
zjednodušením trestního řízení zákonodárce usiluje o naplnění čl. 6 Evropské úmluvy o
6

novela č.193/2012 Sb.
Jelínek ,J.: Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky související, Bulletin advokacie
2012, č.10, s.19, dále Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha:
Leges, 2013, s. 740.
8
Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní
justice. Praha: Leges, 2012, s. 19.
9
Shodně Suchý, O.: Odklon v trestním řízení. Právník 1991, č. 3, s. 248.
7
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ochraně lidských práv a základních svobod, neboť podle důvodové zprávy rychlost řízení
podmiňuje spravedlivý charakter řízení. Dalším důvodem přijetí této novely trestního řádu
sleduje zákonodárce zabránění sekundární viktimizaci, ačkoliv tento argument působí
poněkud podružně ve srovnání se stěžejním argumentem rychlosti řízení. Ačkoliv se jedná
v podstatě o nesystémový institut českého trestního práva, mající kořeny v
angloamerickém typu právní kultury, označovaný pod názvy ,,plea guilty’’ (doznání viny)
či ,, plea bargaining'' (dohadování viny), nemělo by to být podle důvodové zprávy na
překážku. Zákonodárce pro verifikaci tohoto tvrzení argumentuje slovy důvodové zprávy:
„Za období naší izolace od evropského právního vývoje po druhé světové válce došlo k
významnému sbližování kontinentálního a anglosaského typu tvorby a uplatnění práva.
Prvkem, který toto sbližování zásadně ovlivnil, byla koncepce lidských práv v
přirozenoprávním pojetí, jejich nezadatelnost a univerzální charakter“. Univerzální
charakter této definice je dále podpořen tvrzením: „ Česká republika se stala členem Rady
Evropy a spolu s přijetím Listiny základních práv a svobod i signatářem Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod. Postupy garantované touto Úmluvou
znamenají převrat ve způsobech zajištění lidských práv a celý systém je zároveň dokladem
sblížení kontinentálního a anglosaského systému tvorby a aplikace práva“. Podle těchto
tvrzení je spíše nepravděpodobné, aby institut „anglosaského typu tvorby“ působil jakkoliv
nekoherentně v „ kontinentálním typu tvorby“. Realita je však jiná.
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II. 2. Dohoda o vině a trestu jako projev restorativní justice
Terminus technicus „restorativní justice“10, je téma, které se v České republice
začalo diskutovat poprvé na konci 90. let minulého století. Jedná se o koncept, jehož
podstatou je obnovení či znovunastolení spravedlnosti po spáchání trestného činu.
Duchovní otec restorativní justice Howard Zehr operuje s pracovní definicí
restorativní justice, která zní: „Restorativní justice je proces, jenž v maximální možné míře
zapojuje všechny, kterých se daná trestná činnost dotkla. Restorativní justice usiluje o
maximální možnou míru uzdravení a obnovu trestným činem narušených vztahů a za tímto
účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od
nich se odvíjející povinnosti a závazky“11.
Nyní, když máme představu o tom, co pojem restorativní justice obnáší, bych si
dovolil blíže specifikovat její projevy a především zařadit ji do systému českého trestního
práva.
Trestní politika každého státu staví na určitých hodnotách, které více či méně
odpovídají dané kultuře a především vývoji dané kultury, kulminující v určitý způsob
uvažování a myšlení. Tyto hodnoty mohou být explicitně deklarovány 12 , nebo naopak,
může být podle nich konkludentně jednáno. Současně hodnoty působí jako jednotící a
brzdící prvek všech tendencí, které hýbou trestním právem. V českém trestním právu jsou
v poslední době dvě protichůdné tendence, jdoucí až k základům trestněprávní politiky.
První z nich je úsilí o zpřísňování trestní politiky, projevující se jednak ve snaze
kriminalizovat nové skutky, a dále ve snaze zpřísňovat trestní postihy za stávající skutkové
podstaty uvedené v trestním zákoníku. Tuto tendenci můžeme označit za retribuční. Oproti
10

z anglického originálu „restorative justice“, překládáno jako restorativní justice či méně
frekventovaně používaným termínem jako „obnovující spravedlnost“
11
ZEHR,Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v
justici, 2003, s. 26, ISBN 80-902998-1-4. Jedná se o upravenou definici Tonyho
Marshalla, která zní: „restorativní justice je proces, ve kterém se všechny strany účastné
daného trestného činu setkávají za účelem společného řešení následků trestného činu a
jeho dopadů“.
12
tak činí český zákonodárce v důvodové zprávě k zákonu 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Např.: „trestní právo je odvětvím práva veřejného chránící práva a oprávněné zájmy
fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před
trestnými činy vypočtenými taxativně v trestněprávních normách“. Dále: „trestněprávní
ochrana tak záleží v tom, že trestní právo určuje, které ze společensky škodlivých činů
jsou trestné, a stanoví i tresty za jejich spáchání“.
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ní, opačná tendence, usilující o změnu dosavadní trestní politiky, nikoliv cestou
dekriminalizace či zmírňováním trestních postihů, jak by se mohlo s ohledem na předchozí
tendenci zdát, ale jdoucí cestou alternativních trestů či cestou mírnějších procesních
způsobů trestání. Tuto tendenci můžeme označit jako restitutivní13. V následujícím textu se
budu zabývat zejm. tendencí restitutivní, tendencí, která hledá řešení zejm. v nápravě škod
vzniklých v důsledku spáchaného trestného činu. Nerad bych však vzbudil dojem, že
tendence retribuční je nějakým způsobem zavrženíhodná. Naopak, dle mého názoru, je
funkce represe do jisté míry racionální, ospravedlnitelná a vycházející z konkrétních
reálných potřeb hledajících uspokojení faktických požadavků. Úsilí o vykročení či
pokračování cestou restorativní justice deklaruje zákonodárce v již zmiňované důvodové
zprávě takto: „nová kodifikace trestního zákoníku bude založena na přesvědčení, že
ochranu demokratického státního a společenského zřízení, práv a svobod jednotlivců a
ochranu jejich života, zdraví a majetku je třeba dosahovat především mimotrestními
prostředky. Na protiprávní jednání je třeba reagovat prostředky trestního práva až v
krajních případech v souladu s pomocnou (subsidiární) úlohou trestního práva v právním
řádu a ve společnosti. Kriminální politika sledující kontrolu a potlačování kriminality,
musí proto spočívat ve vhodném vyvažování prevence a represe“14.
Pojem restorativní justice jsme si výše v textu zařadili do českého právního řádu z
pohledu trestního zákoníku. V následujícím textu se budu zabývat projevy restorativní
justice v právním životě trestního práva a jejími přínosy.
O přínosu a potřebnosti represivní spravedlnosti je bezpochyby přesvědčen Howard
Zehr, který to metaforicky vyjadřuje následující sentencí: „Restorativní justice není
mapou, ale je kompasem“ 15 . Podstatou konceptu restorativní justice je chápání zločinu
jako narušení společenských a mezilidských vztahů bez ohledu na to jaká skutková
podstata jakého trestného činu byla naplněna. Spácháním trestního činu vzniká břemeno,
kterým je „ dát věci do pořádku“16. To jest velký rozdíl od klasické „represivní“ justice,
kde spácháním trestného činu vzniká budoucím rozsudkem vyslovená vina a nutnost uložit

13

restitutivní teorie je jednou z teorií, které se souhrně označují jako utilitární
Sněmovní tisk č. 410, dostupný na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=0 .
15
ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v
justici, 2003, s. 8.
16
Tamtéž, s. 14.
14
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sankci. Lze říci, že suverén, mající monopol trestat, se do jisté míry vzdá svých vysokých
nároků na uložení odpovídajícího trestu v zájmu umožnění dialogu mezi pachatelem a
poškozeným. Poškozený neboli oběť trestného činu je v kontextu restorativní justice
považován za alfu a omegu celého konceptu, společně s heslem „náprava újmy“. Hlavním
smyslem je znovuobnovení, neboli restituce, trestným činem narušených sociálních vazeb
jednak mezi pachatelem a poškozeným, ale také mezi pachatelem a společností.
Předpokladem však je, že trestný čin chápeme jako konflikt mezi pachatelem a
poškozeným, nikoliv jako konflikt mezi pachatelem a suverénem. Vyvstává otázka, proč je
vlastně směrodatnější usilovat o nápravu a obnovu jak pachatele, tak vzniklého stavu?
Nejelementárnější vysvětlení podává Petr Chelčický v názoru: „ neodporovat zlu
násilím“ 17 . Odchylkou je ovšem pasivita, ke které Petr Chelčický nabádá. Restitutivní
justice vyžaduje angažovanost pachatele i poškozeného. Druhým argumentem je
uspokojení potřeb poškozených. Tyto potřeby tkví primárně v pocitu zadostiučinění
prostřednictvím náhrady škody či jiné újmy ze strany pachatele, dále zajištění vhodné
komunikace s poškozeným, ale také určité zajištění návratu pocitu, že poškozený je opět
pánem svého života. Všechny tyto tři potřeby jsou důležité z pohledu primární a
sekundární viktimizace. V neposlední řadě je třeba na pachatele hledět, ač se to zdá býti
nelogické, jako na potenciální oběť. I sám pachatel může vnímat odsouzení jako akt
určitého příkoří. Tomuto jevu je třeba zabránit v rámci daných možností s ohledem na
závažnost spáchaného činu. Myšlenku odsouzeného pachatele jako tikající bomby
vystihuje lapidárně James Gilligan18 : „ základem veškerého násilí je snaha dosáhnout
spravedlnosti nebo odčinit nespravedlnost“

19

. Tomuto se restorativní

justice

prostřednictvím sociálního dialogu snaží zabránit a působí tak značně i v prevenci
kriminality.
V následující tabulce (tabulka č. 1) se pokusím shrnout hlavní rozdíly koncepcí
represivní a restitutivní justice.

17

Boubín, Jaroslav, 1954. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. Jaroslav Boubín. vyd. 1.
Praha: Vyšehrad, 2005.
18
Profesor Harwardské univerzity a bývalý vězeňský psychiatr.
19
ZEHR,Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v
justici, 2003, s. 21 in James Gilligan, Violence: Reflections on a National Epidemic,
(Random House, New York, 1996)
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Tabulka č. 1
Represivní pojetí

Restitutivní pojetí

definice zločinu

jako újma způsobená státu

újma způsobená jednotlivci

řešení

inkviziční či adversární proces

dialog a diskuse

soc. - etický rozměr

minimální důraz na projev lítosti a pokání možnosti pro pokání a odpuštění

20

Důvod proč jsem do své diplomové práce zařadil úsek objasňující principy
restorativní justice je takový, že formy aplikace restorativní justice v praxi vykazují
známky odlišnosti neboli alternativy od klasických tradičních postupů, stejně tak i tzv.
odklony v trestním řízení, mezi které se řadí i dohoda o vině a trestu. Mým původním
záměrem nebylo vnést výklad o tzv. odklonech v trestním řízení do diplomové práce.
Považuji však tuto potřebu za esenciální a obecné charakteristiky o jednotlivých typech
odklonů provedu v následující kapitole.

20

Tabulka čerpá také z: Válková, H., Sotolář, A. Restorativní justice - trestní politika pro
21. století? Trestní právo 2000, č. 1, s. 6.
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I. 3. Dohoda o vině a trestu jako forma odklonu
Pojem odklonu není v trestním řádu nijak definovaný. Neexistuje dokonce ani
jednotná definice odklonu, která by na vědecké úrovni vládla. Teoretické pojetí odklonu
vytváří dvě linie definic. První linie definuje odklon širšeji, tedy jako „ odchylku od
typického průběhu trestního řízení, která znamená, že trestní řízení nedospěje do svého
obvyklého konce, tedy k odsuzujícímu rozsudku, vyslovení viny a uložení sankce“ 21 . V
rámci této linie další definici nabízí kolektiv autorů Šámal, Růžička, Novotný, Doucha,
který však na odklon nahlíží jako na cíl, nikoliv jako na způsob řízení 22 . Velmi
zjednodušeně lze říci, že odklonem je vše co nenaplňuje triádu obžaloba - soud odsouzení23. Druhá linie, chápající odklon úžeji, definici doplňuje o znaky, které plní roli
conditio sine qua non pro to, aby se jednalo o odklon. Ščerba například prezentuje odklon
jako „opatření, které vychází z principů restorativní justice a jehož aplikace je spojena
jednak s okamžitým či podmíněným upuštěním od trestního stíhání, ale také s určitou
formou výchovného působení na osobu, vůči níž je vedeno trestní řízení a vůči níž je
odklon uplatňován“24. Je nutno zmínit, že původně byl odklon chápán jako odchylka od
trestního procesu např. do soudnictví správního25. V této práci vycházím z širší definice a
dohodu o vině a trestu, jak jsem již zmínil, považuji za formu odklonu. Souhlasím však s
definicí Ščerby s ohledem na řečený znak „výchovného působení“26. Účelem a smyslem
přijetí odklonů do trestního práva je zrychlení vyřizování trestní agendy, zejm. „ v
případech skutkově i právně jednodušších, kdy typově méně závažný trestný čin spáchaly
osoby do té doby žijící řádným životem“27. Při přijímání právní úpravy souhrnně označené
21

Jelínek, J.: Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky související. Bulletin
advokacie 2012, č. 10, s. 19
22
„…tyto instituty představují zvláštní způsoby vyřízení věci v trestním řízení, jimiž se má
dosáhnout tzv. odklonu od standardního průběhu trestního stíhání, které neskončí
rozhodnutím o vině, případně o trestu, ale způsobem upřednostňujícím jiné zájmy než
odsouzení pachatele“ in Šámal, P., Růžička, M., Novotný,F., Doucha, J.: Přípravné řízení
trestní. Praha. C. H. Beck 1997
23
ŠČERBA, F.: Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue 2009, č. 2, s. 33
24
Tamtéž.
25
Šámal, P.: Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversion) de lege
ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi, 1994, č. 4, s. 122
26
K tomu blíže viz. poznámka pod čarou č. 121.
27
Šámal, P., Růžička, M., Novotný, F., Doucha, J.: Přípravné řízení trestní. Praha. C. H.
Beck 1997, s. 44
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jako odklony přihlédl zákonodárce k doporučení Rady Evropy č. R (87) 18 ze dne 17. září
198728.
Snaha o zrychlení trestního řízení sleduje naplnění práva na spravedlivý proces,
který je garantován článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod 29 . Lze tedy říci, že v zájmu zrychlení řízení se bude obviněný tohoto článku
dovolávat. Na druhé straně však čl. 6 je také garantem jiných práv, jako je právo, aby jeho
záležitost byla spravedlivě, veřejně projednána nezávislým a nestranným soudem. Aplikací
odklonu nicméně dochází k potlačení těchto posledně zmíněných práv. Příkladem budiž
dohoda o vině a trestu, kde proces jejího sjednávání se státním zástupce je neveřejný. Lze
tedy říci, že na jedné straně se v zájmu zrychlení řízení obviněný dovolává čl. 6 a na druhé
straně se v zájmu aplikace odklonu, který urychluje řízení, obviněný vzdává určitých práv
garantovaných čl. 630.
Jelikož je předmětem mé práce dohoda o vině a trestu, v následujícím výčtu a
charakteristikách některých forem odklonů budu provádět převážně komparaci s tímto
odklonem.

I. 3. A

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Institut podmíněného zastavení, jakožto zvláštní forma mezitímního rozhodnutí o
vzneseném obvinění, byl do českého právního řádu zaveden novelou realizovanou
zákonem č. 292/1993 Sb. Tvrzení, že v případě aplikace tohoto odklonu není trestní stíhání
pravomocně skončeno je bezpochyby správné, nicméně k právní moci rozhodnutí o
podmíněném zastavení trestního stíhání dojde.
Zákonné podmínky stanovuje § 307 tr. ř. , kterými jsou:

28

slovo „přihlédl“ volím proto, protože se jedná o „soft law“. K obsahu doporučení Rady
Evropy č. R (87) 18 viz. poznámka pod čarou č. 65
29
odst.1) „ Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v
přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který
rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli
trestního obvinění proti němu“.
30
Ščerba, F.: Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue 2009, č. 2, s. 34
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1)

skutková podstata trestného činu spadá do kategorie přečinů, tedy všech

nedbalostních trestných činů a těch úmyslných trestných činů, na něž trestní zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let31.
2) obviněný souhlasí
3) obviněný se k činu doznal32
4) nahradil škodu, resp. nemajetkovou újmu nebo o její náhradě uzavřel dohodu nebo
učinil jiná opatření k její náhradě, nebo vydal bezdůvodné obohacení nebo s
poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu
5) vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k
okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující
Způsobená škoda či vznik bezdůvodného obohacení není nezbytnou podmínkou pro
aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání 33 . Aktivní derogací trestního řádu
provedenou nám již známým zákonem č. 193/2012 Sb. došlo k zavedení možnosti státního
zástupce či soudu požadovat splnění dalších podmínek. Tyto podmínky stanoví § 307 odst.
2 a jedná se o:
a) dobrovolné převzetí závazku zdržet se během zkušební doby určité činnosti, v
souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo o
b) složení peněžité částky na účet soudu, resp. na účet státního zastupitelství, peněžitou
částku určenou státu na pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního
předpisu34 a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu35. V souvislosti se

31

§ 14/ odst. 2 zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník.
K obsahu pojmu doznání viz. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. 3
Tdo 263/2008, který judikoval: „doznání obviněného se musí po obsahové stránce
vztahovat k celému skutku a musí zahrnovat veškeré skutkové okolnosti naplňující
zákonné znaky stíhaného trestného činu, tzn. zavinění i protiprávnost…Jinými slovy,
zákonné podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání nejsou splněny, pokud
obviněný popírá zavinění“.
33
Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 754.
34
Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, v
platném znění.
35
Logickým výkladem a contrario lze usoudit, že částka nemusí být přiměřená, ale
naopak nesmí být zřejmě nepřiměřená.
32
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zaplacením peněžité částky, někteří autoři dokonce hovoří o trojkolejnosti trestních sankcí,
namísto dosavadní dvojkolejnosti, spočívající v trestech a ochranných opatřeních36.
V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba37.
Uplynutím zkušební doby vyvstává otázka, zda se obviněný osvědčil, tedy zda splnil
podmínky stanovené § 307 odst. 6, popř. podmínky podle odst. 2, či nesplnil. V případě
kladné odpovědi rozhodne orgán, který trestní stíhání v prvním stupni podmíněně zastavil,
že se obviněný osvědčil, čímž dospějeme dle § 140 tr. ř. k právní moci. Lze připustit, že
orgán z nějakých důvodů rozhodnutí nevydá, v takovém případě se má za to, že se
obviněný osvědčil. Obé zakládá překážku rei iudicate 38 .V případě, že se obviněný
neosvědčil, rozhodne soud či státní zástupce, že se v trestním řízení pokračuje.
Na využití tohoto typu odklonu není z pohledu obviněného právní nárok a osoby,
které mohou tuto cestu navrhnout, jsou státní zástupce a samosoudce. Shodný prvek
figuruje u institutu dohody o vině a trestu, tedy nárok na uzavření. Rozdíl však spočívá v
možnosti navrhnout její uzavření, která je výslovně stanovena v § 175a odst. 1.

I. 3. B

Narovnání
Narovnání bylo zavedeno zákonem č. 152/1995 Sb. s účinností od 1. 9. 1995 a v

současnosti ho upravuje trestní řád v paragrafech 319 - 314. Narovnání je téměř
ukázkovým příkladem již zmiňovaného konceptu restorativní justice. Tak jest především z
důvodu aktivní role obviněného i poškozeného, kteří jsou vedeni k dosažení konsenzu
ohledně této formy zjednání spravedlnosti. V této formě odklonu je obviněný v největší
míře vtažen do problémů jím způsobených, čímž je sledován záměr, aby si obviněný
uvědomil a třeba i pocítil důsledky svého činu a tím byl automaticky motivován k
samostatnému odčinění negativních následků trestného činu. V případě absence
poškozeného nepřichází narovnání v úvahu, neboť nebude naplněna podmínka souhlasu
poškozeného podle § 309 odst. 1. Další podmínky stanoví § 309 takto:
36

Jescheck H. -H., Weigend T., Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5.vydání,
Duncker & Humblot, Berlin 1996, s.7, 865 in Novotný,O.: Je naše trestní právo procesní v
krizi? Trestní právo 2006, č. 7-8, s. 28.
37
§ 307 odst. 3 zkušební doba v trvání šest měsíců až dva roky, v případě užití podmínek
podle odst. 2, trvání 2 až na pět let.
38
§ 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.
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1) trestní řízení je vedeno pro přečin
2) nutný souhlas poškozeného39 i obviněného
3) obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou
důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně,
vážně a určitě
4) uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné
úkony k její úhradě, popř. jinak odčiní újmu vzniklou přečinem40
5) obviněný dále složí na účet soudu, resp. na účet státního zastupitelství v
přípravním řízení, peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc
obětem trestné činnosti, podle zvláštního právního předpisu, a tato
částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu41
6) před rozhodnutím o schválení narovnání byli oba, tedy jak poškozený,
tak obviněný vyslechnuti
7) rozhodující orgán považuje 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.

Shodný rys narovnání a dohody o vině a trestu lze mj. spatřit v učiněném
prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Dohoda o vině a trestu
prohlášení dále specifikuje tím, že na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků
přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Narovnání
naopak zdůrazňuje formální stránku učiněného prohlášení, a sice že nejsou důvodné
pochybnosti o tom, že bylo učiněno svobodně, vážně a určitě. V kontrastu k oběma
odklonům v kontextu učiněného prohlášení stojí podmíněné zastavení trestního stíhání,
které požaduje, namísto prohlášení, doznání. Rozdíl mezi prohlášením o spáchání skutku a
doznáním je takový, že, v prvém případě obviněný pouze vyjadřuje souhlas se skutkovým

39

Pokud je trestným činem poškozeno více osob, musí vyslovit souhlas s narovnáním
všichni, viz. Šámal, P., Růžička, M., Novotný, F., Doucha, J.: Přípravné řízení trestní.
Praha. C. H. Beck 1997, s. 59.
40
Nestačí tedy pouhá dohoda mezi obviněným a poškozeným jako je tomu u
podmíněného zastavení trestního stíhání.
41
Shodně pozn. pod čarou č. 37.
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dějem, nikoliv s právní kvalifikací a v žádném případě nijak nedeklaruje svoji vinu.
Doznáním však obviněný prohlašuje, že je vinen skutkem, pro který je stíhán. Nepopírá
tedy zavinění. Rozdíl je dále dokreslen procesní úpravou v trestním řádu, kdy v případě
podmíněného zastavení trestního stíhání, jehož podmínkou je doznání, nedochází k
vyslovení viny v rozhodnutí, které má formu usnesení.

I. 3. C

Trestní příkaz

Trestní příkaz představuje možnost skončení řízení před samosoudcem

42

.

Důsledkem aplikace trestního příkazu je potrestání pachatele bez ústního jednání před
soudem, většinou jen na základě písemných podkladů 43 . Lze říci, že tento institut je
nestarší formou odklonu a ve srovnání s jinými je i několikanásobně využívanější. K
zavedení trestního příkazu došlo již v roce 1929 zákonem č. 31/1929 Sb. ze dne 21.
března, kterým byl novelizován zákon č. 119/1973 č. z., jímž byl zaveden nový řád soudu
trestního. V současnosti je trestní příkaz upraven v § 314e tr. ř. Samosoudce může
rozhodnout věc trestním příkazem, je-li skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými
důkazy (§314e odst. 1). Ve srovnání s institutem dohody o vině a trestu má zde požadavek
na verifikaci důkazu odlišnou hodnotu. V případě dohody o vině a trestu musí být
dostatečně prokázáno, že se skutek stal, že skutek je trestným činem a že jej spáchal
obviněný. Trestní příkaz však stanovuje, že skutkový stav musí být spolehlivě prokázán.
Tedy nejen skutečnosti ohledně toho, že se skutek opravdu stal, že pachatelem je obviněný
a že tento skutek je trestným činem, ale také skutečnosti ohledně způsobu spáchání atp.
Trestní příkaz se co do uložitelných trestů omezuje jen na taxativní výčet v § 314e
odst. 2, přičemž některé tresty jsou dále svázány dalšími podmínkami, jako je např.
vyžádání si zprávy probačního úředníka v případě trestu obecně prospěšných prací a trestu
domácího vězení.

42

Samosoudce podle § 314a odst. 1 koná řízení o trestných činech, na které zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.
43
Štefunková, M.: Zjednodušené formy trestního řízení ve vybraných evropských zemích,
in ASPI, stav k 11.12.2014.
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Rozhodnutí formou trestního příkazu jako rozhodnutí sui generis má povahu
odsuzujícího rozsudku s možností podání řádného opravného prostředku, který se nazývá
odpor. Trestní příkaz se nevyhlašuje, ale jen vyhotovuje. Nabývá však účinků vyhlášení, a
to doručením trestního příkazu obviněnému.
Vydání trestního příkazu nepřichází v úvahu v případě řízení proti osobě, která je
zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům, jestliže má být rozhodováno o
ochranném opatření nebo jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a
předchozí trest byl uložen rozsudkem.

I. 3. D

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

Tento typ odklonu je produktem novely trestního řádu č. 283/2004 Sb. Současný
trestní řád tento institut řadí do části druhé, zvané přípravné řízení, konkrétně tedy
zkrácené přípravné řízení.
Považuji za nutné objasnit rozdíl mezi formami přípravného řízení. Novela
trestního řádu z roku 2001 44 zavedla 3 formy přípravného řízení, přičemž trestní řád
operuje pouze s termínem zkrácené přípravné řízení. Termíny standardní přípravné řízení a
rozšířené přípravné řízení používá pouze nauka a aplikační praxe45.
Rozšířené přípravné řízení se koná v případě trestných činů, o nichž koná řízení v
prvním stupni krajský soud. Velice zjednodušeně řečeno, jedná se o závažnější trestné
činy.
Zkrácené přípravné řízení se koná v případě trestných činů, o nichž koná řízení v
prvním stupni okresní soud. Opět zjednodušeně řečeno, jde o trestné činy, které jsou
nejméně závažné.
Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je jednou z forem jak může státní
zástupce rozhodnout v přípravném řízení. Zákonné podmínky stanoví § 179g. Podání
návrhu na potrestání se podmíněně odkládá, jestliže podezřelý
a) se k činu doznal
44

Zákon č. 265/2001 Sb., viz. Sladký, J.: Zkrácené přípravné řízení. Státní zastuptelství
2009, č. 12, s. 28.
45
Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 501
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b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě
uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě46,
c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání
uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání47,
d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil souhlas
a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k
okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Podobně jako v případě podmíněného zastavení trestního stíhání může státní zástupce,
nikoliv soud, rozhodnout o uložení dalších podmínek podle § 179g odst. 2, písm. a, b. K
právní moci může dojít nejdříve po uplynutí zkušební doby v délce od šesti měsíců do
dvou let, v případě uložení podmínek podle odst. 2 až na pět let.
Tento typ odklonu umožňuje státnímu zástupci rozhodnout o podmíněném zastavení
trestního stíhání v přípravném řízení. Podmíněné zastavení trestního stíhání ve smyslu §
307 tr. ř. není možné aplikovat, neboť dosud nebylo trestní stíhání zahájeno ve smyslu §
160 tr. ř. a není zde obviněný, ale pouze podezřelý.

I. 3. E

Dohoda o vině a trestu
Jak jsem již předjal u předchozího institutu, jádro problematiky institutu dohody o

vině a trestu bude obsaženo v části III.
V rámci této části a budu na dohodu o vině a trestu nahlížet očima odklonů a
pokusím se o vzájemné porovnání. Stejně jako u již zmíněných odklonů uvedu, byť
podrobněji, předpis inkorporující institut do trestního práva.
Dohoda o vině a trestu byla na třetí48 pokus zavedena do českého právního řádu
zákonem č. 193/2012 Sb. Ačkoliv názory na její zavedení mají od prvního podnětu v

46

Možnost uzavření pouhé dohody o náhradě škody lze taktéž aplikovat v případě
podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ř., naproti tomu dohodu nelze
aplikovat v případě narovnání podle § 309 tr. ř., kde musí dojít přinejmenším k učinění
potřebných kroků k náhradě škody.
47
Shodně.
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zákonodárném procesu nepatrně vzestupně záporný charakter 49 , ke schválení, po osmi
letech, přeci jen došlo. Posledně zmíněnou větu cílím převážně na pohled na dohodu o vině
a trestu jako na věc politickou50. Stojí přinejmenším za zamyšlení se nad tím, jak politické
strany projevily svou angažovanost při přijímání tohoto institutu51.
Jak jsem již zmínil v úvodní charakteristice dohody o vině a trestu, je její právní
úprava v současném trestním řádu upravena souborně na dvou místech, a sice v části druhé
48

K prvnímu pokusu došlo v roce 2005, kdy se nikoliv již ve vládním návrhu zákona, ale
až v projednávání v ústavně právním výboru PS ve dnech 14. a 20. dubna v textu objevil
oddíl s názvem: „ Řízení o prohlášení viny obžalovaným“. Poslanecká sněmovna tento
návrh dne 30. 11. 2005 schválila, avšak senát dne 15. 2. 2006 tento návrh zamítl.
viz: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=746
Druhý pokus představuje návrh věcného záměru zákona o trestním řízení soudním
předloženým Ministerstvem spravedlnosti 12. 6. 2007.
Třetí a poslední pokus provedla vláda předložením návrhu zákona dne 13. 10. 2011.
Ústavně právní výbor doporučil zákon schválit usnesením č. 510/1 ze dne 24. 1. 2012.
Tak se i stalo na 36. schůzi poslanecké sněmovny hlasováním č. 138 uskutečněném dne
21. 3. 2012.
49
Vantuch, P.: K návrhu na prohlášení obžalovaného o vině. Trestní právo 2006, č.12, s.
5-15
Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika
2008, č. 1, s. 13
Musil, J.: Dohody o vině a trestu (absprachen) v Německu. Právník 2008, č. 3.
50
Podobně Pospíšil, J.: Dohoda o vině a trestu zkrátí trestní řízení. in Česká televize,
dostupné na : http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137629-pospisil-dohoda-o-vine-atrestu-zkrati-trestni-rizeni/
51
Při prvním pokusu v roce 2005 bylo rozložení hlasů v Parlamentu České republiky
následující :
ANO
NE
ČSSD
66
10
ODS
32
7
KSČM
2
2
KDU-ČSL 13
1
US-DEU
9
0
dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=40783
Při posledním a tedy úspěšném přijetí v roce 2012 bylo rozložení hlasů následující:
ANO
NE
ČSSD
0
43
ODS
45
0
TOP 09 36
0
KSČM
0
24
VV
17
0
dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=55766 .
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v rámci přípravného řízení, kde jsou upraveny obsahové náležitosti dohody o vině a trestu
a dále pak v části třetí, hlavě dvacáté, jako zvláštní způsob řízení, kde se nachází právní
úprava procesu schvalování soudem. Neznamená to však, že by se trestní řád omezil v
úpravě dohody o vině a trestu pouze na tyto dvě části. Naopak, i na mnoha dalších místech
na tento institut narazíme, např. v ustanoveních o nutné obhajobě, o doručování, o
dokazování, o opravných prostředcích atd.
Rozhodnutí státního zástupce, zda podá obžalobu, nebo návrh na potrestání či
návrh na schválení dohody o vině a trestu činí z dohody o vině a trestu jasný odklon.
Podobně jako u jiných forem odklonů je v zájmu pozornosti určité prohlášení o spáchání
skutku či doznání, jak vyžaduje podmíněné zastavení trestního stíhání. U všech forem je
dále nějakým způsobem garantována pozice poškozeného. Zákon vždy vyžaduje nějaké
odčinění způsobené škody ze strany pachatele trestného činu nebo alespoň dohodu, že se
odčinění v budoucnu uskuteční. Další společnou podmínkou je vyslovení souhlasu,
konkludentního či výslovného, s provedením takového opatření. V neposlední řadě je vždy
vyžadována vhodnost či důvodnost takového opatření.
Na druhé straně, různé formy odklonů sledují různé zájmy a byly přijaty do
trestního práva za určitým konkrétním účelem, z čehož plnou i jisté rozdíly. Shodné i
rozdílné prvky se pokusím shrnout v následující tabulce.
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Tabulka č. 2
Podm. zastavení
trestního stíhání

Narovnání

Trestní příkaz

Podmíněné odložení
podání návrhu na
potrestání

Dohoda o vině a trestu

trestný čin

přečin

přečin

přečin

přečin

přečin zločin

stadium tr.řízení

přípravné + před
soudem

přípravné + před
soudem

hlavní líčení

přípravné

jen přípravné

kdo navrhuje ?

soud, státní zástupce

soud, státní zástupce

soudce

státní zástupce

státní zástupce,
obviněný i soud

podmínka
poškozeného?

NE

ANO

NE

NE

NE

forma náhr.škody

učiněná i dohoda

učiněná

učiněná

učiněná i dohoda

dle dohody

forma rozhodnutí

usnesení

usnesení

Trestní příkaz

usnesení

rozsudek

opravný prostředek

stížnost

stížnost

odpor

stížnost

odvolání (§ 245 tr. ř)

procesní důsledek

dočasné zastavení
trestního stíhání

zastavení trestního
stíhání

odsuzující rozsudek

dočasné zastavení
trestního stíhání

odsuzující rozsudek

nárok ?

Není

Není

Není (s ohledem na
§ 314a odst. 2)

Není

Není

sankce

Není

Není

Není

§ 52 tr. z.

jen ty uvedené v §
314e odst.2

52

52

K návrhu (3. řádek) : § 175a odst. 1 tr. ř. uvádí, že iniciativa sjednání dohody o vině a
trestu náleží státnímu zástupci, s možností navržení tohoto postupu obviněným. Já
považuji v tomto kontextu za návrh i případné doporučení předsedy senátu adresované
státnímu zástupci ke sjednání dohody o vině a trestu učiněné v rámci předběžného
projednání obžaloby.
K sankcím (poslední řádek): obecně je odklon považován mj. i za sankční opatření (viz.
Ščerba, F.: Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue 2009, č. 2, s. 34). Já v
tabulce však srovnávám uložení možných druhů trestů dle § 52 tr. z.
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S ohledem na definici odklonu, jako odchylku od standardního průběhu trestního
řízení, je poněkud úsměvné konstatování faktu, že se tímto způsobem vyřídí 75% případů,
zatímco ve standardním trestním řízení pouhých 25%53. Je nepochybné, že k odbřemenění
soudů díky odklonům nepochybně došlo. Je třeba se však ptát kam se břemeno přeneslo.
Lze říci, že do určité míry břemeno převzal státní zástupce, zejm. v případě dohody o vině
a trestu. Ilustrujme si náplň části práce státního zástupce v případě posledně zmíněného
odklonu. Státní zástupce vede dialog při sjednávání, je odpovědný za provádění zápisů do
protokolu, předvolání obviněného, vyrozumění všech poškozených. Dále je povinen
hodnotit, zda výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že je
trestným činem a že jej spáchal obviněný. S ohledem na výše řečené si dovoluji souhlasit s
velkým zastáncem dohody o vině a trestu, bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím
Pospíšilem, který tvrdí, že „fígl není v odlehčení, ale ve zkrácení“54. Zkracování trestního
řízení a odklony, je velmi diskutované téma, a proto se pokusím tuto problematiku nastínit
v následujícím textu.
Jak jsem již zmínil v úvodní charakteristice, záměrem zákonodárce je mj. naplnění
práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
svobod (dále jen „EÚLP“), resp. práva na projednání záležitosti v přiměřené lhůtě.
Záměrně neuvádím předmět, ke kterému se záměr váže, protože úsilí o zrychlení je vlastní
téměř každé větší trestně procesní novele

55

. Významnost rychlosti řízení je patrná z

následujícího výčtu pramenů, které tuto potřebu deklarují.
a) Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - čl. 6 bod. 1
(„každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené
lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem…“)
b) Mezinárodní pakt o politických a občanských právech - čl. 14 bod. 3, písm. c,
(„každý má být souzen bez zbytečného odkladu“)
c) Listina základních práv a svobod - čl. 38 („každý má právo, aby jeho věc byla
projednána veřejně, bez zbytečných průtahů…“)
53

Vantuch, P.: K návrhu na prohlášení obžalovaného o vině. Trestní právo 2006, č. 11, s.

5
54

Pospíšil, J.: Dohoda o vině a trestu zkrátí trestní řízení. in Česká televize, dostupné na :
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137629-pospisil-dohoda-o-vine-a-trestu-zkratitrestni-rizeni/
55
Coufal, P.: Nad dalším zrychlením a zefektivněním trestního řízení. Státní zastupitelství
2009, č. 10, s. 21
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d) Trestní řád - §2 odst. 4 („…postupují orgány činné v trestním řízení z úřední
povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů“)
e) Zákon 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - §3 odst. 6 („ Každé dítě
mladší patnácti let nebo mladistvý, nestanoví-li tento zákon jinak, má právo na to,
aby jeho čin byl projednán bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě soudem pro
mládež.“)
Význam dokresluje i sentence: „ pomalá spravedlnost je odmítnutá spravedlnost“.
Vzhledem k faktu, že časově je nejkomplikovanější předsoudní fáze trestního řízení56 a
kapacitně řízení před soudem, a konkrétně dokazování 57 , lze prohlásit, že zákonodárce
udělal správný krok směrem k přijímání odklonů, anobrž k přijetí dohody o vině a trestu.
Navzdory všem ustanovením, prosazující rychlost v trestním řízení, jsem přesvědčen, že
rychlost s jakou se trestní řízení dobere k výsledku, není alfou a omegou trestního řízení.
Hledisko rychlosti je třeba vždy vztáhnout ke konkrétním okolnostem daného případu, k
jeho složitosti a možnostem vyřešení. Plně souhlasím s následujícími slovy prof. Jelínka: „
I když význam zásady rychlosti trestního řízení je podstatný, není vedoucím principem
trestního řízení, není cílem trestního řízení, není absolutní zásadou trestního řízení“58. Z
dílny stejného autora řečeno jinak: „ hledisko rychlosti řízení, jakkoliv je nesporně
důležité, by nemělo být co do svého významu hypertrofováno…“59. Rád bych doplnil, že ve
spojitosti s dohodou o vině a trestu se termín hypertrofie objevuje na dvou místech60.
Domnívám se tedy, že současná úprava odklonů v trestním procesu je racionální,
adekvátní současným potřebám, které v zájmu zajištění spravedlnosti, trestní soudnictví
požaduje.

56

Jelínek, J.: Zásada rychlosti trestního řízení- bilance a perspektivy. Kriminalistika č.
2008, č. 4, s. 249
57
Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení.
Kriminalistika 2008, č. 1, s. 12
58
Jelínek, J.: Zásada rychlosti trestního řízení- bilance a perspektivy. Kriminalistika 2008,
č. 4, s. 247
59
Jelínek, J.: Nad poslední (osmdesátou třetí) novelou trestního řádu a osmou novelou
trestního zákoníku. Kriminalistika 2012, č. 4 s. 245
60
K tomu blíže část III. kap. 1.
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Část II. Dohoda o vině a trestu de lege lata
Jak jsem již několikrát předeslal, úprava dohody o vině a trestu se v trestním řádu souborně
objevuje na dvou místech. Jinými slovy, než dohoda o vině a trestu vstoupí v život,
jednotlivé kroky dohodu tvořící, jsou provedeny ve dvou, na sebe navazujících etapách:
1) Etapa předsoudní (§175a- 175b) - zde dochází k dohodovacímu61 procesu mezi
státním zástupcem a obviněným, zde se sjednávají podmínky v budoucnu
vzniknuvší dohody
2) Etapa řízení před soudem (§314o- 314s) - zde dochází ke schválení či neschválení
sjednané dohody soudem,

II. 1 Předsoudní stadium trestního řízení

§ 175a odst. 1
„ Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek
je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě
o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Neshledá-li státní
zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku obviněného, a má-li
obviněný obhájce, též jeho“.
Již první věta indikuje slovem vyšetřování, že se bude jednat o rozšířené či standardní
přípravné řízení, neboť etapa vyšetřování ve zkráceném přípravném řízení chybí. Opak je
pravdou. Dohodu o vině a trestu lze sjednat ve všech formách přípravného řízení. Naprostá
většina odborné veřejnosti přinejmenším pochybuje o smyslu sjednávání dohody ve
zkráceném přípravném řízení. Zkrácené přípravné řízení, jakožto poměrně jednoduchý
61

Termín dohodovací řízení používá prof. Jelínek, viz. Jelínek, J.: Dohodovací řízení v
trestním procesu a otázky související. Bulletin advokacie 2012, č. 10,
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proces je tak zbytečně komplikován formalismy dohody o vině a trestu. S ohledem na
možnost prodloužení zkráceného řízení až o třicet dnů (§179g odst. 2, písm. a), lze říci, že
toto ustanovení stojí přímo proti smyslu zkráceného přípravného řízení. Poněkud sporné
je i označení „obviněný“, za kterého lze považovat podezřelého z trestného činu až poté,
co proti němu bylo zahájeno trestní stíhání podle §160 tr. ř. Ačkoliv §12 odst. 7 tr. ř.
definuje použití této legislativní zkratky, nevysvětluje ji extenzivně s odkazem i na
podezřelého, ale naopak restriktivně na pojmy obžalovaný a odsouzený.
Státní zástupce, jak vyplývá z tohoto odstavce, může zahájit jednání o dohodě o vině a
trestu. Jinými slovy není k tomu povinen. Může se zdát, že takto formulované znění je až
příliš v rozporu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, avšak jako určitá
garance zabránění svévole působí Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8 ze
dne 21. 9. 2009, o trestním řízení. Tento podzákonný právní předpis je obdobou slovenské
vyhlášky ministerstva spravedlnosti 62 . Podle čl. 48a státní zástupce vezme do úvahy
všechny relevantní okolnosti při zvažování vhodnosti jednání o dohodě o vině a trestu,
kterými jsou zejm.:
a) povaha a závažnost spáchaného činu,
b) chování obviněného po činu, zejm. jeho projevenou lítost a snahu nahradit škodu,
nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné obohacení nebo snahu odstranit jiné
škodlivé následky činu,
c) zájmy poškozeného,
d) dosavadní způsob života obviněného,
e) pravděpodobný druh a výměru trestu, jestliže by obviněný byl uznán vinným, v
řízení před soudem na pokladě obžaloby,
f) veřejný zájem, na jehož základě by se měla věc projednat v řízení před soudem na
podkladě obžaloby,
g) zájem na rychlém a přiměřeném skončení věci,
h) pravděpodobný vliv řízení před soudem na svědky,
i) náklady řízení před soudem,
a podle toho rozhodne o aplikaci či neaplikaci dohody o vině a trestu.
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Vyhláška č. 619 Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky z 20. decembra 2005,
o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.
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Přesto však jistý projev zásady oportunity § 175a odst. 1 obsahuje, vyjádřený zejm.
slovy: „ může státní zástupce zahájit jednání“. Byť i nepatrný projev svévole by bylo
možno, dle mého názoru, odstranit zavedením možnosti podat proti tomuto vyrozumění o
odmítnutí návrhu na sjednání dohody o vině a trestu stížnost. De lege ferenda jsem
přesvědčen, že by to bylo vhodné. V tomto odstavci je obecně spatřován rozpor se zásadou
oficiality, která stanovuje, že orgány činné v trestním řízení postupují z úřední povinnosti.
Dohoda o vině a trestu však povinnost státního zástupce k takovému úkonu nestanovuje.
Aplikací zásady oficiality na zahájení trestního řízení dostaneme zásadu legality, která
podle § 2 odst. 3 tr. ř. stanovuje povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o
nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak. Vzhledem k hojné aplikaci jiných odklonů v trestním
řízení, které nepochybně výjimku ze zásady legality zakládají, se domnívám, že tento
argument není nikterak relevantní v otázce aplikace či neaplikace dohody o vině a trestu.
Další poznámka k prvému odstavci směřuje k důvodu nutné obhajoby. Ačkoliv §
36 odst. 1, písm. d, stanoví jako důvod nutné obhajoby sjednávání dohody o vině a trestu,
z § 175a odst. 1 je zřejmé, že co do návrhu na sjednání dohody o vině a trestu, zastoupení
obhájcem není nutné.
Poslední poznámku adresovanou k prvému odstavci se zaměřím na odstavec jako
celek. Dle mého názoru je odstavec první zcela receptován z Doporučení Rady Evropy č.
R (87) 18 a to formou adaptace63.
§175a odst. 2
„K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá obviněného; o době a místu
jednání vyrozumí obhájce obviněného a poškozeného, který výslovně neprohlásil, že se
vzdává procesních práv, které mu zákon jako poškozenému přiznává. Poškozeného zároveň
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Dostupné na:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=704801&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&Back
ColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
z anglického originálu : „In the case of offences which are minor due to the circumstances
of the case, where the facts of the case seem well established and it appears certain that
the person charged is the person who committed the offence, recourse may be had to
simplified procedures, that is written procedures carried out by the judicial authority,
dispensing with the hearing stage and leading to decisions equivalent to sentences, for
example the penal order procedure“.
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upozorní na možnost uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu nárok
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem
způsobena, nebo na vydání bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno“.
První poznámkou k tomuto odstavci bych rád upozornil na poněkud praktický
problém. Několik vytýkavých poznámek bylo směřováno některými státními zástupci na
otázku prostoru pro projednávání dohody o vině a trestu 64. Státní zastupitelství obecně
nedisponují prostory, jako jsou soudní síně soudů. Je tedy otázkou ryze praktickou, kde
sjednávat dohodu s obviněným a případně i poškozeným. Na druhou stranu zákonodárce
výslovně neurčuje, kde ke sjednání dohody má dojít. Lze si tedy představit, že ke sjednání
dohody dojde v kanceláři státního zástupce, v prostoru jednací síně soudu či dokonce v
prostorách věznice, nachází-li se obviněný tam buďto pro účel výkonu vazby či výkonu
jiného trestu odnětí svobody. Pravděpodobně nebude zrovna častá situace, kdy by měl být
obviněný dopraven na státní zastupitelství v doprovodu vězeňské stráže z důvodu výkonu
vazby a ještě méně pravděpodobné je předvedení policejní eskortou v případě nedostavení
se po předvolání ve smyslu § 90 tr. ř., nicméně nelze to vyloučit.
Na tomto místě mi přijde nejpříhodnější zmínit myšlenku, branou cum grano salis,
že v podstatě dohoda o vině a trestu nepředstavuje nic nového. I před účinností zákona č.
193/2012 Sb. bylo možné, leč bez zákonných záruk a zákonem upraveného postupu,
navrhnout státnímu zástupci postup odpovídající určité dohodě, že nebude trvat na
nepřísnější možné kvalifikaci spáchaného činu, tedy nebude navrhovat v obžalobě
nejpřísnější možný trest, odměnou za spolupráci obviněného, který dozná spáchání určité
části skutkového děje nebo odkryje komplice. V žádném případě nelze tento postup chápat
jako zákonem upravený a už vůbec ne očekávat od něj nějaké záruky, např., že učiněné
prohlášení nebude použito proti obviněnému.
Přenesení břemena na státního zástupce, jak jsem již zmínil, je patrné právě v
tomto odstavci. Státní zástupce je povinen zajistit předvolání obviněného, vyrozumění
obhájce, vyrozumění poškozeného, poučení poškozeného co do možnosti uplatnění
náhrady škody nebo nemateriální újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Břemeno
odpovědnosti je skutečně veliké když si uvědomíme, že pokud poškozený neuplatní
takový nárok v důsledku jeho nevyrozumění, je jeho uplatnění v dalším řízení zmařeno.
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s. 56.

25

Výtka proti tomuto odstavci z pohledu právně dogmatického lze spatřit v rozporu
se zásadou veřejnosti stanovenou v § 2 odst. 10 tr. ř. Státní zástupce předvolá obviněného,
vyrozumí obhájce obviněného a dále poškozeného. Dohoda o vině a trestu se sjednává za
přítomnosti těchto osob a přístup veřejnosti k tomuto procesu umožněn není. Jisté zmírnění
tohoto rozporu lze spatřit v procesu schvalování sjednané dohody soudem, které se koná
ve veřejném zasedání. Ovšem je evidentní, že případná veřejnost účastnící se procesu
schvalování dohody o vině a trestu je víceméně postavena před hotovou věc, s omezenou
možností hodnotit jak, a za jakých okolností ke sjednání došlo.
§ 175a odst. 3
„ Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek,
pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků
přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu o
vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce“.
Prohlášení obviněného nelze zaměňovat s doznáním, které je podmínkou institutu
podmíněného zastavení trestního stíhání. Doznání obviněného se musí po obsahové
stránce vztahovat k celému skutku a musí zahrnovat veškeré skutkové okolnosti naplňující
zákonné znaky trestného činu, pro který je obviněný stíhán, tedy zavinění i protiprávnost65.
Naproti tomu prohlášení o spáchání skutku je souhlasem obviněného se skutkovým dějem,
ale pouze v omezeném rozsahu. To vyplývá již ze samotné podstaty věci dohody o vině a
trestu, ve které není prováděno dalekosáhlé dokazování, ale dokazování pouze v takovém
rozsahu, aby opatřené důkazy z přípravného řízení dávaly přesvědčivou odpověď na
otázku, zda jsou či nejsou zde důvodné pochybnosti o pravdivosti prohlášení obviněného.
Fakt, že dokazování neprobíhá v plném rozsahu, tedy že jsou opatřeny jen některé důkazy,
a dále prohlášení obviněného, zakládají argument pro kritiku tohoto institutu ze strany
mnoha odborníků. V prvé řadě je namítáno narušení zásady materiální pravdy, stanovené
v § 2 odst. 5 tr. ř. tím, že orgány činné v trestním řízení nepostupují tak, aby byl zjištěn
skutkový stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti, ale omezují se na zjištění
skutkového stavu v takovém rozsahu, který postačuje k závěru státního zástupce, že
obviněný mluví pravdu.
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Viz. poznámka č. 34, rozsudek Nejvyššího soudu 3 Tdo 263/2008.
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Lze říci, že prohlášení obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu, že spáchal
skutek, pro který je stíhán, je přikládán mnohem větší význam, než jaký by měl při konání
standardního trestního řízení. Jak jsem již zmínil, je dohoda o vině a trestu spojena s dvojí
hypertrofizací. Jednak je to hledisko rychlosti řízení jak uvádí prof. Jelínek a dále pak
hypertrofizace prohlášení obviněného66 , které se podle názorů odborné veřejnosti blíží k
dávno odmítnuté zásadě Confessio corona probationum 67 , která je samozřejmě i v
protikladu k zásadě volného hodnocení důkazů stanovené v § 2 odst. 6. Soud je tak
postaven před prohlášení učiněné v přípravném řízení, kterému je již přiznána určitá
důkazní hodnota68.
Zákonodárce usiluje v pracích na rekodifikaci trestního práva procesního o
doplnění garance zajišťující materiální pravdu. Činí tak ve věcném záměru zákona o
trestním řízení soudním z roku 2008 tím, že požaduje zkoumání, zda okolnosti spáchání
trestného činu nevzbuzují pochybnosti o pravdivosti doznání 69 . I přes veškeré výtky k
tomuto odstavci, se domnívám, že formulace, se zahrnutím dodatku věcného záměru, bude
racionální a argumentačně relevantní. Zastávám názor, že případné doplňující konstrukce
snažící se vyvažovat újmu zasazenou zásadě materiální pravdy, by vedly pouze k
nadměrné složitosti a přílišnému formalismu, činící dohodu o vině a trestu méně
praktickou a tedy i méně použitelnou.
Poslední poznámkou se zamyslím nad situací, kdy obviněný prohlásí, že spáchal
skutek, avšak za vinu je mu jich kladeno několik. V takovém případě je možné učinit
dohodu o vině a trestu ohledně některého ze skutků, a pro skutky, na kterých se obviněný
se státním zástupcem nedohodl, podat obžalobu. Tím dojde nepochybně ke zjednodušení
práce státního zástupce na obžalobě, nicméně, pokládám otázku, zda by tento postup
nemohl být určitou taktikou obviněného jak odpoutat pozornost státního zástupce od
zjištění skutkového děje v plném rozsahu co do učiněné dohody.
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§175a odst. 4
„ Má-li státní zástupce za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro uložení ochranného
opatření, upozorní obviněného na možnost postupu podle § 178 odst. 2 i v případě, že
dojde k sjednání dohody o vině a trestu, ve které nebude ochranné opatření dohodnuto.
Bez tohoto upozornění může postupovat podle § 178 odst. 2 jen, pokud důvody pro uložení
ochranného opatření vyšly najevo až po podání návrhu na schválení dohody o vině a
trestu soudu“.
Možnost uložení ochranného opatření, jak stanovuje tento odstavec, působí
nepatrně proti smyslu dohody o vině a trestu. Pokud obviněný nesouhlasí s uložením
ochranného opatření, nelze mluvit o dohodě o trestu. Postup podle § 178, při kterém to
státní zástupce navrhne soudu, lze přinejmenším považovat za určité riziko, že dohodu o
vině a trestu jako celek nakonec obviněný stornuje, natož pak v případě kdy na možnost
uložení ochranného opatření není obviněný nikterak upozorněn a důvody pro to vyjdou až
po podání návrhu soudu na schválení dohody o vině a trestu.

§ 175a odst. 5
„ Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá také na zájmy poškozeného.
Je-li poškozený sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu
a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.
Dohodu o vině a trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se k jednání,
ačkoliv o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání a nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo
prohlásil, že jej uplatňovat nebude. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen,
nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení,
může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu
náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše
uplatněného nároku“.
Vykročení cestou restorativní justice se projevuje ve velké míře právě v tomto
odstavci. Úsilí o znovunapravení vzniklé újmy zde reprezentuje státní zástupce. Význam

28

poškozeného, resp. velmi citlivý přístup k němu vyjadřuje již první věta se slovy „dbá na
zájmy poškozeného“. Tím je vyjádřen nejen důraz na finanční satisfakci poškozeného, ale
také obecně na jeho intence. Některý poškozený bude preferovat osobní účast při
sjednávání dohody o vině a trestu, některý nárok na odčinění způsobené újmy uplatní, ale
jednání se již nezúčastní a některý poškozený zůstane plně pasivní a nijak se nevyjádří,
čemuž se ale nelze divit. Je potřeba zmínit, že ne každý poškozený bude preferovat
náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, zejm. v
případech kdy skutečně způsobená škoda je minimální. Bude však požadovat například co
nejpřísnější potrestání, tedy půjde cestou retributivní spravedlnosti, což je do jisté míry
úsměvné, neboť dohoda o vině jako projev restorativní spravedlnosti, s velkým zájmem o
poškozeného, se snaží o navrácení do předešlého, bezvadného stavu, nikoliv o co
nejpřísnější trest. Posílení prvku restitutivní justice je třeba si povšimnout i v samotné
možnosti nárok uplatnit a nadále nebýt nucen ke konfrontaci s obviněným. Tímto se
sleduje zabránění sekundárních ran v průběhu procesu sekundární viktimizace70.
Jako zákonný zástupce figuruje v procesu určování výše náhrady škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení státní zástupce, v případě, že
poškozený nárok uplatnil a k jednání se nedostavil. Není však vyloučeno zastoupení
poškozeného na základě plné moci. Odlišně od institutu narovnání však zákonodárce
nevyžaduje souhlas ze strany poškozeného. Poškozený tak nemá „ právo veta“ jako v
případě narovnání. Požadovaná náhrada ze strany poškozeného tak může být astronomicky
vysoká, avšak neznamená to, že se jí poškozený skutečně dočká.

§ 175a odst. 6
„ Dohoda o vině a trestu obsahuje
a) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání
dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení,
b) datum a místo jejího sepsání,
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c) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho
spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být
zaměněn s jiným skutkem,
d) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným
pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků
včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu,
e) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem
sjednané dohody o vině a trestu,
f) v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu
včetně délky zkušební doby a v případech stanovených trestním zákoníkem trestu
náhradního, případně upuštění od potrestání, a rozsah přiměřených omezení a
povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při
dohodě o druhu a výměře trestu se přihlédne k tomu, zda obviněný trestným činem
získal nebo se snažil získat majetkový prospěch (§ 39 odst. 7 trestního zákoníku),
g) rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení, bylo-li dohodnuto,
h) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto,
i) podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného, byl-li
přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem
náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení“.

K písm. a) :
Argumentem a contrario lze dovodit, že ačkoliv byl poškozený přítomen
sjednávání dohody o vině a trestu, nelze ho v dohodě o vině a trestu označit v případě, že
nesouhlasí s rozsahem a způsobem náhrady škody. V případě že za poškozeného jednal o
rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení státní zástupce, není zákonnou podmínkou takovou okolnost uvést, nicméně
jeví se to jako vhodné71.
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K písm. c) :
Popis skutku, pro který je obviněný stíhán naráží na zásadu materiální pravdy. Je
otázkou zda místo, čas a způsob spáchání, případně jiné okolností jsou informace, které
byly zjištěny orgány činnými v trestním řízení či zda jde z větší části o informace, které
uvádí obviněný. Popis skutku, který sice obviněný spáchal, ale není součástí dohody o
vině a trestu, v případě několika spáchaných skutků, zde uveden nebude. Takový popis
bude součástí obžaloby. V rámci odstranění pochybností bych navrhoval de lege ferenda
doplnění takto: „popis skutku, pro který je obviněný stíhán a je součástí dohody o vině a
trestu, s uvedením místa,…“

K písm. f) :
Formulace „v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru (…) trestu“
je důkazem opaku fungování v angloamerickém modelu. Státní zástupce ukládá trest ve
stejné zákonné sazbě, v jaké by trest uložil soud ve standardním řízení. Naopak v
angloamerickém typu právní kultury uzavření takové dohody znamená automatické
zmírnění právní kvalifikace a zároveň uloženého trestu72. Lze však v rámci ukládání trestu
dojít až k upuštění od potrestání. Někteří odborníci jsou toho názoru, že upuštění od
potrestání není rozhodnutí o trestu 73 . Proti tomu lze vznést argument, že odklony jsou
obecně považovány za sankční opatření ve smyslu právního následku vyplývající z trestní
odpovědnosti74. Souhlasím s koncepcí ukládání trestů v rámci dané trestní sazby a dále pak
se stanovením povinnosti státního zástupce přihlédnout k tomu, zda obviněný trestným
činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch (§ 39 odst. 7 trestního zákoníku).
Při absenci těchto ustanovení by, dle mého názoru, mohlo s odstupem času docházet k
tomu, že by obviněný nahlížel na dohodu o vině a trestu jako na pouhý kalkul. Pachatel,
hodlající spáchat úmyslný trestný čin by v takovém případě vzal do úvahy možný zisk z
trestné činnosti, pravděpodobnost zjištění a vyšetření trestného činu ale hlavně možnost o
takovém činu uzavřít dohodu o vině a trestu, natož pak automatické zmírnění právní
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kvalifikace po vzoru anglosaském. Přihlédnutí k úmyslu pachatele získat trestnou činností
majetkový prospěch je, dle mého názoru, značnou pojistkou k zabránění již zmíněného
kalkulu, zvláště v případech kdy je pachatel osobou znalou práva, resp. zkušenou v
porušování trestněprávních norem.

K písm. h) :
I když se jedná o fakultativní užití tohoto odstavce, je jeho formulace poněkud v rozporu s
§ 175a odst. 4 tr. ř. Čtvrtý odstavec stanovuje možnost uložení ochranného opatření v
rámci dohody o vině a trestu i v takovém případě, že nebylo dohodnuto. Naproti tomu
odst. 6. písm. h, takovou dohodu požaduje.

§ 175a odst. 7
„ Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce její opis doručí obviněnému,
jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas své nároky (§ 43 odst. 3).
Nedojde-li k dohodě o vině a trestu, provede o tom státní zástupce záznam do protokolu; v
takovém případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení nepřihlíží“.
Co se týká doručení, bude zřejmě nejpravděpodobnější, že k němu dojde již po
úspěšném sjednání dohody o vině a trestu, jak ostatně vyplývá i z § 62 odst. 1 tr. ř.
Vzhledem k tomu, že účast obhájce při celém sjednávání dohody o vině a trestu je
povinná, lze si doručení opisu sjednané dohody o vině a trestu do datové schránky obhájci
představit jen za předpokladu, že o to sám požádá.
Nedojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, provede o tom státní zástupce
záznam do protokolu. Význam takového protokolu je v prvé řadě dokumentační.
Autoritativnost dokumentace je ale oslabena faktem, že tento protokol nepodepisuje ani
obviněný, ani obhájce.
Ačkoliv zákonodárce v tomto odstavci deklaruje, že k prohlášení viny75 učiněnému
obviněným se v dalším řízení nepřihlíží, je reálná situace, že v případě hlavního líčení, po
případném podání obžaloby, bude obviněný vyslechnut mj. ohledně jím učiněných
75
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prohlášení a souvisejících skutečností. Pakliže odmítne obviněný vypovídat či bude- li
vypovídat odlišně od, v procesu sjednávání dohody o vině a trestu, učiněných
prohlášeních, přečte se protokol o jeho dřívější výpovědi. Význam této skutečnosti může
být zásadní v dalším procesu dokazování (ne) viny obviněného, resp. obžalovaného.

§ 175a odst. 8
„ Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení proti
uprchlému“.
K tomuto odstavci bych rád vyjádřil svůj souhlas, neboť případná modifikace
dohody o vině a trestu po vzoru slovenském i na zvlášť závažné zločiny by dle mého
názoru nebyla tím správným krokem. Projednání zvlášť závažného zločinu a případné
shledání obviněného vinným si žádají učinění závěru, který bude nade vší pochybnost. V
souvislosti s tím i takové provádění důkazů, které veškeré možné pochybnosti rozptýlí.

§175b odst. 1
„ Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce podá soudu v rozsahu
sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a trestu. Nedošlo-li k dohodě o
náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, státní
zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní“.
Návrh na schválení dohody o vině a trestu je vedle návrhu na potrestání a obžaloby
jednou z forem jak zahájit řízení před soudem. V případě konání zkráceného přípravného
řízení, dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, má návrh na schválení dohody o vině a
trestu přednost před návrhem na potrestání76. Státní zástupce je povinen podat návrh na
schválení dohody o vině a trestu ve stejném rozsahu jako samotná dohoda o vině a trestu.
Jelikož je dohoda o vině a trestu soudem posuzována jako celek, nelze ji pro některé
drobné nedostatky v řízení před soudem jakkoliv měnit. Soud může rozhodovat o skutku,
jeho právní kvalifikaci a o trestu, příp. o ochranném opatření v rozsahu, jaký má dohoda o
vině a trestu, a proto je omezen na rozhodnutí o schválení dohody o vině a trestu jako
76
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celku či její odmítnutí opět jako celku. Návrh státního zástupce, pakliže je přesný a
správný, je prakticky budoucím rozsudkem.

I přes několik učiněných výtek proti dohodě o vině a trestu, spočívajících v rozporu
této dohody se základními zásadami trestního řízení je potřeba zmínit, že měrou
vrchovatou naplňuje tento institut zásadu rychlosti řízení stanovenou v § 2 odst. 4, která je
na mezinárodní úrovni zakotvena v čl. 6 EÚLP.
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II. 2 Řízení před soudem o schválení dohody o vině a trestu

Tato etapa zvaná schvalování dohody o vině a trestu je upraveny trestním řádem
paragrafy 314o až 314s. Není však vyloučeno použití jiných ustanovení trestního řádu,
jako např. ustanovení o podání (§ 59), ustanovení o doručování (§ 62), ustanovení o
právech obviněného (§ 33) apod.
§ 314o odst. 1
„ Návrh na schválení dohody o vině a trestu přezkoumá předseda senátu a podle jeho
obsahu a obsahu spisu
a)

nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu,

b)

rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné

procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce,
nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2, nebo
c)

nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu“.
Znění prvého odstavce indikuje, že návrh státního zástupce na schválení dohody o

vině a trestu nebude přezkoumávat samosoudce ve smyslu § 314a. Tento odstavec nicméně
ani neurčuje, zda se bude jednat o okresní či krajský soud. Na rozdíl od podmíněného
zastavení trestního stíhání a narovnání, kde podmínkou pro jejich aplikaci je spáchání
přečinu, § 175a odst. 8 stanoví jako jedinou podmínku týkající se klasifikace trestného
činu, že nesmí jít o zvlášť závažný zločin. Není tak vyloučeno, že se řízení o schválení
dohody o vině a trestu bude konat u Krajského soudu, jako soudu prvé instance. V úvahu
je třeba vzít též právní kvalifikaci skutku státního zástupce. Je reálné, že státní zástupce
skutek kvalifikuje v základní skutkové podstatě a návrh na schválení dohody o vině a
trestu podá jako věcně příslušnému okresnímu soudu, ačkoliv jsou naplněny znaky
kvalifikované skutkové podstaty a návrh tak měl být podán ke krajskému soudu, jako
soudu prvé instance. Uvážení, zda podat návrh na schválení dohody o vině a trestu ke
krajskému soudu či okresnímu je relevantní též s ohledem na rozdílné procesní lhůty, ve
kterých je předseda senátu povinen nařídit veřejné zasedání či předběžné projednání
návrhu na schválení dohody o vině a trestu či takový návrh odmítnout. V případě
okresního soudu je tato lhůta tří týdenní, v případě krajského soudu je lhůta stanovena na
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tři měsíce, což by opět mohlo kolidovat s podstatou dohody o vině a trestu, neboť tři
měsíce na rozdíl od tří týdnů nelze považovat za efektivní, vzhledem k tomu, že případná
dohoda o vině a trestu mohla být sjednána během několika hodin.

§ 314o odst. 2
„ V usnesení podle odstavce 1 písm. b) je třeba označit konkrétní vady nebo skutková
zjištění, která byla důvodem odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Proti
tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek“.
Důvodem pro zakotvení tohoto ustanovení trestního řádu je mj. přezkoumatelnost
rozhodnutí.

§ 314o odst. 3
„ Jestliže usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu nabylo právní
moci, věc se vrací do přípravného řízení“.
Jak vyplývá z druhého odstavce § 314o, usnesení musí obsahovat konkrétní vady či
skutková zjištění pro které byla dohoda o vině a trestu odmítnuta. Je tedy evidentní, že
státní zástupce, pakliže bude usilovat o sjednání nové dohody o vině a trestu a podání
nového návrhu na schválení dohody o vině a trestu, bude nucen tyto vady odstranit, resp.
upřesnit či doplnit skutková zjištění. Pakliže se tak nestane, nelze přepokládat, že
rozhodnutí předsedy senátu bude při novém návrhu na schválení dohody o vině a trestu
odlišné.

§ 314o odst. 4
„ Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne soud vždy též o dalším trvání vazby“.
Skutečnost, že obviněný, který je vazebně stíhán učiní návrh na sjednání dohody o
vině a trestu může být okolností svědčící ve prospěch propuštění obviněného z vazby a
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jeho dalšího stíhání již na svobodě77. S ohledem na ostatní okolnosti svědčící pro některý z
vazebních důvodů, lze přinejmenším předpokládat, že státní zástupce nepodá proti
rozhodnutí soudu o propuštění obviněného na svobodu stížnost. Důvod pro to je
přinejmenším dvojí. Za prvé, učiněný krok obviněného směrem k uzavření dohody o vině
a trestu je jistým prohlášením obviněného, jak přistupuje k trestnímu stíhání a jak hodlá
nadále spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Za druhé, sjednávání dohody o
vině a trestu je daleko praktičtější ať již v prostředí kanceláře státního zástupce či jednací
místnosti soudu, než v prostorách vazební věznice.

§ 314o odst. 5
„ Státní zástupce může vzít návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět až do doby, než
se soud odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a
trestu se věc vrací do přípravného řízení“.
Dle mého názoru, zpětvzetí návrhu státního zástupce přichází v úvahu zejm. v
případě, kdy v důsledku dalšího vyšetřování vyjdou najevo nové okolnosti, které vylučují
sjednání dohody o vině a trestu nebo jsou v rozporu s již schválenou dohodou o vině a
trestu. Takováto situace by zejm. poukazovala na pravdivost prohlášení učiněného
obviněným. V úvahu připadá též situace, kdy je třeba sjednanou dohodu určitým způsobem
modifikovat. Státní zástupce mohl opomenout ve sjednané dohodě o vině a trestu
jednoznačně určit skutek, zvláště v případě, kdy pro některé skutky je podán návrh na
dohodu o vině a trestu a pro některé obžaloba. Jelikož návrh na schválení dohody o vině a
trestu musí jako celek korespondovat s obsahem sjednané dohody o vině a trestu, je
zpětvzetí racionálním řešením. Zpětvzetí návrhu na schválení dohody o vině a trestu lze
chápat jako určitý projev autoremedury ze strany státního zástupce. V literatuře se mluví o
odvolání souhlasu státním zástupcem 78 . Kladu si však otázku, zda lze v tomto případě
hovořit o pouhém „odvolání“ souhlasu. Procesní důsledky jsou značné, neboť dochází k
vrácení věci zpět do přípravného řízení, a tak je, dle mého názoru, zpětvzetí relevantní jen
v odůvodněném případě. Této indukci odpovídá i dikce § 59, ze kterého dovodíme, že z
77

Jalč, A.: K niektorým aspektom dohodovacieho konania v trestnom konaní,
Trestněprávní revue 2011, č. 4, s. 107.
78
Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní
justice. Praha: Leges, 2012, s. 40.

37

učiněného zpětvzetí musí být patrno, které věci se týká a především co sleduje. K tomuto
odstavci dále existují výtky, a sice že není upraven postup v případě, že souhlas s dohodou
o vině a trestu odvolá obviněný79. Obviněný tímto právem nepochybně disponuje80, otázka
zůstává, jakou formou procesního ustanovení by toto právo mělo či mohlo být zakotvené.

II. 2. A

Předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a

trestu

§ 314p odst. 1
„ Předseda senátu nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a
trestu, má-li za to, že
a)

věc patří do příslušnosti jiného soudu,

b)

věc má být postoupena podle § 171 odst. 1

c)

jsou dány okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1

nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1, nebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení
trestního stíhání podle § 307 nebo schválení narovnání podle § 309“.
Předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu lze matematicky
vyjádřit jako „ odklon na druhou“, nebo také jako možný odklon od odklonu a příklon k
jinému odklonu. Zákonodárce vede předsedu senátu k tomu, aby raději rozhodl jinou
formou odklonu, je-li to odůvodněno okolnostmi. Tedy jednak podmíněným zastavením
trestního stíhání nebo narovnáním81. Otázkou zůstává, proč státní zástupce již od počátku
nešel raději cestou podmíněného zastavení trestního stíhání či narovnání, obecně postupy
uvedenými v § 314p odst. 1, písm. a, jestliže jsou dány okolnosti, odůvodňující takový
postup. Možnou odpovědí je, že takové okolnosti vyšly najevo nebo se staly zřejmými až
79

Tamtéž.
Ať již s odkazem na čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod jako právo odepřít
výpověď či cestou § 314q tr. ř. odst. 3, kdy na některou z otázek obviněný odpoví
záporně. V takovém případě by ke konečnému schválení dohody o vině a trestu dojít
nemohlo.
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po učiněném podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo odlišná právní
kvalifikace státního zástupce.

K písm. a)
Tato situace nastane v naprosté většině případů tehdy, kdy státní zástupce podá návrh na
schválení dohody o vině a trestu okresnímu soudu, jako soudu prvé instance, ačkoliv věcně
příslušný ke schválení dohody o vině a trestu je podle § 17 tr. ř. krajský soud. Lze připustit
i situaci, kdy státní zástupce, v souladu s učiněnou právní kvalifikací podá návrh na
schválení dohody o vině a trestu věcně příslušnému soudu, nicméně předseda senátu
dospěje k jiné, zejm. k přísnější kvalifikaci.

§ 314p odst. 2
„ Předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu se koná v neveřejném
zasedání. Považuje-li to předseda senátu pro rozhodnutí soudu za potřebné, nařídí o
předběžném projednání návrhu veřejné zasedání“.

§314p odst. 3
„ Po předběžném projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud
a)

rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže

společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není
příslušný k jejímu projednání,
b)

postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1,

c)

trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1,

d)

trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1,

e)

trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení

narovnání podle § 309 odst. 1,
f)

rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné

procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce,
nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2“.
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Uvedené varianty možného rozhodnutí korespondují s důvody, pro které může
předseda senátu nařídit předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
Má-li předseda senátu za to, že je jiný soud příslušný k projednání věci, předloží následně
soud věc k rozhodnutí nejblíže společně nadřízenému soudu. Panuje-li domněnka, že věc
má být postoupena podle § 171 odst. 1, postoupí soud věc jinému orgánu podle písm. b.
Jsou-li dány okolnosti stanovené v § 314p odst. 1, písm. c, soud rozhodne jednou z
možností podle § 314p odst. 3, písm. c, d, e. V § 314p odst. 3, však zůstává možnost
rozhodnutí o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu, z čehož plyne, že
důvody stanovené v § 314p odst. 1, pro které může předseda senátu nařídit předběžné
projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, nejsou taxativní. Argumentem pro
to je i ustanovení § 314o odst. 1, písm. b. Posledně zmíněné ustanovení dává možnost
předsedovi senátu rozhodnout o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro
závažné procesní vady. Je téměř jasné, že půjde o zjevné a evidentní vady. Naproti tomu,
pokud by se nejednalo o zřejmé a nepochybné vady, ale pouze o určité podezření, že zde
takové vady jsou, předseda senátu by s největší pravděpodobností nařídil předběžné
projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Ustanovení § 314o odst. 1, písm. b
nám tedy koresponduje s ustanovením § 314p odst. 3, písm. f. Ovšem obě ustanovení mají
jinou sílu pravděpodobnosti. Ustanovení § 314p odst. 3, písm. f tak působí jako druhý
filtrační mechanismus pro to, aby toto pochybení nebylo důvodem pro odmítnutí návrhu na
schválení dohody o vině a trestu ve veřejném zasedání, nicméně i takové ustanovení zde
je.

§ 314p odst. 4
„ Po předběžném projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu může soud také
zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2“.
V případě této možnosti je otázkou, proč státní zástupce k této možnosti
nepřistoupil již v přípravném řízení. Odpověď bude vyplývat pravděpodobně z dikce
tohoto paragrafu, tedy „po předběžném projednání návrhu…“. V předběžném projednání
návrhu na schválení dohody o vině a trestu mohly vyplynout okolnosti, které tuto možnost
zakládají.
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Další otázkou je proč zákonodárce zařadil možnost fakultativního zastavení trestního
stíhání odděleně od znění § 314p odst. 3, písm. c. Jedním z možných vysvětlení je snaha
zdůraznit roli fakultativního zastavení trestního stíhání, jako procesního korektivu trestního
bezpráví82. V případě předběžného projednání obžaloby je tato role poněkud výraznější
než v případě předběžného projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu
vzhledem k tomu, že již dohoda o vině a trestu je sama o sobě mírnější způsob ukončení
trestního řízení.

§ 314p odst. 5
„ Proti rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b) až f) a podle odstavce 4 mohou státní
zástupce i obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný
účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání
může podat stížnost, jež má odkladný účinek, též poškozený“.
Důvod pro, který zákonodárce nezařadil možnost podat stížnost proti písm. a
třetího odstavce § 314p je racionální a také praktický. Podle § 143 tr. ř. se stížnost podává
u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, nicméně příslušný k rozhodnutí o takové
stížnosti bude nadřízený orgán. Ustanovení § 314p odst. 3 písm. a, již zakotvuje
devolutivní účinek. Případná stížnost proti přeložení věci k rozhodnutí o příslušnosti by
byla iracionální a zatěžující. Otázkou však je proč k podání stížnosti proti podmíněnému
zastavení trestního stíhání a schválení narovnání je legitimován i poškozený. V případě
narovnání, vzhledem k tomu, že je vyžadován souhlas poškozeného k jeho schválení, je
důvod poměrně jasný. V případě podmíněného zastavení trestního stíhání je možné
vysvětlení takové, že § 307 je rozuměn mírnější způsob vyřízení trestní věci, s čímž
pochopitelně poškozený nemusí souhlasit. Prostší, avšak racionální vysvětlení nabízí §
307 odst. 7, který může indikovat na pouhé převzetí ustanovení tohoto odstavce en bloc a
jeho inkorporace do ustanovení o dohodě o vině a trestu. Jinými slovy, přiznává-li
zákonodárce poškozenému právo podat proti rozhodnutí o schválení narovnání stížnost,
musí mít poškozený garantováno stejné právo i v případě rozhodnutí podle § 314p odst. 5,
resp. podle § 314r odst. 6.

82

Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 542.
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§ 314p odst. 6
„ Jestliže usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu nabylo právní
moci, věc se vrací do přípravného řízení“.
Jinými slovy, opět musí dojít ke sjednání nové dohody a podání nového návrhu na
schválení dohody o vině a trestu, což už ovšem může býti proti smyslu dohody o vině a
trestu, čímž je mj. zkrácení trestního řízení.

II. 2. B

Veřejné zasedání

§ 314q odst. 1
„ O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání.
Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání obviněného; o době a místu řízení
vyrozumí státního zástupce a obhájce obviněného, jakož i poškozeného. Má-li poškozený
zmocněnce, vyrozumí se o veřejném zasedání jen jeho zmocněnec. Veřejné zasedání se
koná za stálé přítomnosti obviněného a státního zástupce“.
Ze znění poslední věty tohoto odstavce vyplývá, že stálá přítomnost obhájce, tak
jak tomu bylo v procesu sjednávání dohody o vině a trestu, již není nutná. Takový postup
je chápán spíše jako nedostatek právní úpravy, který by bylo třeba de lege ferenda
odstranit83. Za záruční funkci, kterou by zde plnil obhájce obviněného, lze do jisté míry
považovat i právo veřejnosti být přítomno procesu schvalování sjednané dohody soudem.
Lze říci, že absenci nutné obhajoby zde do určité míry supluje zásada veřejnosti, která je
jednou ze záruk pro obviněného84.

§ 314q odst. 2
83

Jelínek, J.: Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky související, Bulletin
advokacie 2012, č. 10, s. 25.
84
Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 174.
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„ Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese návrh na schválení dohody o
vině a trestu“.
Dle literatury je přednes návrhu na schválení dohody o vině a trestu státním
zástupcem obdobou přednesu obžaloby podle § 206 odst. 1. Rozdíl však spočívá mj. v
návrhu na uložení určitého trestu85. Nutno dodat, že podle Lýska může být i v obžalobě
uveden návrh trestu86.

§ 314q odst. 3
„ Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu
obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zda
a)

rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří

podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní
sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,
b)

prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez

nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,
c)

jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se

vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku,
kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst.
1 větě druhé“.
Paragraf 314 odst. 3 je obdobou slovenského § 333 odst. 3 zákona č. 301/2005 Z.z.
(„Trestný poriadok“), který v písmenech a až j stanovuje deset otázek, na které musí
obviněný odpovědět kladně, aby došlo ke schválení dohody o vině a trestu soudem 87 .
Ustanovení § 333 odst. 3 je vzhledem k rozdělení jednotlivých otázek do jednotlivých
bodů mnohem přehlednější a dle mého názoru pro obviněného i srozumitelnější. Některá
ustanovení § 333 trestného poriadku by naopak bylo možno považovat za redundantní88.
Co do obsahu § 314q odst. 3, bych rád zmínil úvahu k písm. b. Dobrovolnost učiněného
85
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prohlášení je bezpochyby zárukou dodržení základních práv obviněného, nicméně je
otázkou do jaké míry je učiněné prohlášení dobrovolné i vzhledem k tomu, že již samotné
trestní řízení uvrhuje obviněného do prekérní situace89.
Velký rozdíl oproti slovenské úpravě plyne z ustanovení § 314q odst. 3 písm. c,
resp. z § 245 odst. 1. Odvoláním lze napadnout rozsudek, kterým soud schválil dohodu o
vině a trestu jen za předpokladu, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a
trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Naproti tomu na Slovensku je takový
odvolací důvod vyloučen a odvolání proti slovenskému rozsudku, kterým je schválena
dohoda o vině a trestu je možné jen z důvodu porušení práva na obhajobu zásadním
způsobem nebo z důvodu porušení ustanovení „trestného zákona“ nebo „trestného
poriadku“ o vazbě 90 . Důvodová zpráva k § 314q dále upřesňuje, že předseda senátu
„výslovně vždy musí ověřit formou dotazů na obviněného, zda jsou dány podmínky pro
schválení dohody“.

§ 314q odst. 4
„ Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil“.
Hned několik rysů konceptu restorativní justice se nachází v tomto odstavci. V prvé
řadě spojka „je-li“ vyjadřuje právo poškozeného být přítomen veřejnému zasedání, nikoliv
povinnost. Je opět na rozhodnutí poškozeného zda se k veřejnému zasedání dostaví či ne.
Toto ustanovení působí silně proti procesu sekundární viktimizace. Trestní řád nikterak
nespecifikuje, k jakým okolnostem se má poškozený vyjádřit. Lze předpokládat, že ve
většině případů se poškozený bude vyjadřovat v neprospěch obviněného, tedy jak velká
újma mu byla způsobena trestným činem, kterého se na něm obviněný dopustil. Tato
možnost z psychologického hlediska může působit jako určitý akt, kterým poškozený získá
pocit satisfakce. Vyjádření poškozeného nicméně nemá žádné procesní důsledky. Případný
nesouhlas s rozsahem náhrady škody, nemateriální újmy či vydání bezdůvodného
obohacení nezakládá důvod pro odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu
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soudem 91 . Nesprávnost takového rozsahu by však takový důvod zakládala92 . Jelikož je
vyjádření poškozeného možné až po vyjádření obviněného, lze tuto okolnost považovat
opět za projev „in favorem“ poškozeného.

§ 314q odst. 5
„ Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může vyslechnout obviněného a
opatřit potřená vysvětlení“.
Dle mého názoru lze toto ustanovení považovat za „gró“ dohody o vině a trestu.
Jelikož se neprovádí dokazování, jde o rozpor se zásadou materiální pravdy. Tento stav lze
vyjádřit lapidárně slovy Procházkové jako „zformalizované přitakání neúplným skutkovým
zjištěním.“ 93 . Důležitost dokazování v řízení před soudem vyjadřuje opakem P. Šámal
takto: „Opatřování důkazů v přípravném řízení má mít pouze předběžnou a přípravnou
povahu, nikoliv rozhodující a konečnou“94. Jistým „přilitím oleje do ohně“ je dále fakt, že
již v přípravném řízení je opatřování důkazů prováděno v omezeném rozsahu. Omezené
dokazování, resp. absence dokazování implikuje rychlejší vyřízení věci, což je další
poznávací znak dohody o vině a trestu. Důvody pro výslech obviněného jsou podle
literatury odstranění pochybností o důvodnosti trestního stíhání a dále situace, kdy soud
zamýšlí rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na
vydání bezdůvodného obohacení95.
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II. 2. C

Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu

§ 314r odst. 1
„ Soud může rozhodovat o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném opatření
pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. O nároku na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení rozhoduje soud v
rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud
dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst.
3)“.
Z dikce tohoto odstavce plyne, že soud není oprávněn obsah sjednané dohody o
vině a trestu nikterak modifikovat. Slovy mnoha odborníků, k rozhodování o sjednané
dohodě o vině a trestu je soud oprávněn jen jako k celku96. Z dikce první věty se dle mého
názoru odchyluje ustanovení § 175a odst. 4, neboť podle § 178 odst. 2 lze učinit návrh na
ochranné opatření i samostatně.

§ 314r odst. 2
„ Soud dohodu o vině a trestu neschválí, 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, anebo zjistí-li, že
došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu. V
takovém případě věc vrátí usnesením do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je
přípustná stížnost, která má odkladný účinek“.
a)

Nesprávnost nebo nepřiměřenost z hlediska souladu se zjištěným

skutkovým stavem. Tento důvod je především garancí proti argumentu v neprospěch
dohody o vině a trestu, kterým je „kupčení se spravedlností“97. Bylo-li opatřování důkazů

96

Např.: Jelínek, J.: Dohoda o vině a trestu- novinka v českém právu. Právní rádce 2012,
č. 8.
97
Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní
justice. Praha: Leges, 2012, s. 45.
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v přípravném řízení provedeno v nedostatečném rozsahu, je právě tento důvod odmítnutí
návrhu na schválení dohody o vině a trestu jakousi garancí před nespravedlivým
rozsudkem.

b)

Nesprávnost nebo nepřiměřenost z hlediska druhu a výše navrženého trestu,

případně ochranného opatření. Podle Ščerby bude tento důvod odmítnutí návrhu na
schválení dohody o vině a trestu pravděpodobně tím nejčastějším98. Je nepochybné, že ze
strany státních zástupců budou navrhovány mírnější tresty99. Je však otázkou, do jaké míry
budou soudy ochotny takto zmírněné navržené tresty tolerovat, i když trest by měl být
uložený v rámci dané trestní sazby, na což odkazuje i § 175a odst. 6 písm. d. Užití jiné
trestní sazby státním zástupcem bude zakládat důvod pro odmítnutí návrhu na schválení
dohody o vině a trestu pro nesprávnost. Půjde tedy o nezákonný trest. Užití mírnějšího
trestu v rámci zákonné trestní sazby bude zakládat případně důvod pro odmítnutí pro
nepřiměřenost. O nezákonný trest nepůjde. Je však třeba, aby soud při zvažování
přiměřenosti trestu vzal v úvahu také procesní způsob vyřízení věci, tedy institutem
dohody o vině a trestu a respektoval návrh státního zástupce 100 , který do určité míry
honoruje spolupráci obviněného s ním.

c)

Nesprávnost z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové

újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. V případě náhrady škody, nemajetkové újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení připadají v úvahu zejm. dvě protipolné možnosti.
První z nich je situace, kdy obviněný je k takovému konání povinen, avšak v rozsahu,
který převyšuje zákonná ustanovení práva občanského 101. Tomuto výkladu odpovídá i
zákonné znění, které nestanoví nepřiměřenost, ale pouze nesprávnost. Zastavuji se
nicméně nad úvahou, zda by možnost náhrady škody nebo majetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení v rozsahu vyšším než zákonném nebyla přeci jen aplikovatelná s
ohledem na to, že se pohybujeme „ve vodách“ restorativní justice a dále také proto, že se

98

Tamtéž, s. 50.
Lichnovský, V.: K otázce ukládání sankcí v rámci dohody o vině a trestu. in ASPI, stav k
25. 2. 2015.
100
ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V
Praze: C.H. Beck, 2013, s. 3682.
101
Tamtéž, s. 3683.
99
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obviněný s poškozeným na takové výši dohodli. Pakliže je mezi obviněným a poškozeným
konsenzus ohledně náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení, kladu si otázku proč takovému postupu stavět překážky. Druhou variantou je
situace, kdy rozsah náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení je zanedbatelně malý, případně kdy povinnost k náhradě škody, nemajetkové
újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení není obviněnému vůbec stanovena, ačkoliv
tak mělo být učiněno. V takovém případě je odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině
a trestu dle mého názoru racionální a důvodný.

d)

Závažné porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu.

Lze předpokládat, že tento důvod odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu
bude uváděn co nejméně. Důvod je ten, že předseda senátu má možnost odmítnout návrh
na schválení dohody o vině a trestu již při prvním přezkoumání tohoto návrhu podle §
314o odst. 1 písm. b. Možnost odmítnou návrh na schválení dohody o vině a trestu je dále
stanovena v rámci předběžného projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu,
kdy tak učiní soud podle § 314p odst. 3 písm. f. Odmítnutí návrhu na schválení dohody o
vině a trestu pro závažné procesní vady podle § 314r odst. 2 však nelze en bloc vyloučit,
zejm. z toho důvodu, že závažné porušení práv obviněného mohlo vyplynout až z
učiněného prohlášení obviněného ve veřejném zasedání podle § 314q odst. 3 písm. b.
Slovenská úprava navíc umožňuje odmítnout dohodu o vině a trestu pro nespravedlnost102.
Dle mého názoru může být takové rozhodnutí do jisté míry svévolí a v případě
nedostatečného odůvodnění i velice obtížně přezkoumatelné.

§ 314r odst. 3
„ Soud může v případech stanovených v odstavci 2 namísto vrácení věci do přípravného
řízení oznámit své výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové
znění dohody o vině a trestu. Za tímto účelem soud odročí veřejné zasedání. Pokud ve
stanovené lhůtě nebude soudu předloženo nové znění dohody o vině a trestu, postupuje
soud podle odstavce 2“.

102

§ 334 odst. 2 Trestného poriadku.
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Toto ustanovení lze považovat za výjimku z pravidla, resp. ze dvou. Prvním je
ustanovení § 314r odst. 1, které říká, že soud může rozhodovat o skutku, jeho právní
kvalifikaci pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. Toto pravidlo je tak
relativizováno možností soudu oznámit své výhrady státnímu zástupci a obviněnému.
Druhá výjimka spočívá v možnosti, resp. nemožnosti soudu sjednanou dohodu jakkoliv
modifikovat103. Pakliže soud oznámí své výhrady k jisté modifikaci, byť nepřímé, dochází.
Bylo by možné se domnívat, že takový postup bude na úkor rychlosti vyřízení věci formou
dohody o vině a trestu. Na druhou stranu zákonodárce v § 314r odst. 3 nijak blíže
nestanovuje, na kdy bude jednání odročeno. Je tedy možné, že jednání bude odročeno na
odpoledne téhož dne a mezitím dojde k dohodě o nové dohodě mezi státním zástupcem a
obviněným. Z gramatického výkladu, zejm. slova „navrhnout“ lze usoudit, že se nejedná o
nové sjednávání dohody o vině a trestu podle § 175a a není zde tedy důvod pro přítomnost
obhájce ve smyslu § 36 odst. 1 písm. d tr. ř.

§314r odst. 4
„ Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede výrok o
schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně ochranném opatření, v
souladu s dohodou o vině a trestu. Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v
penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o vině a
trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a trestu, v níž dohodnutý
rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3); jinak soud
postupuje podle § 228, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy,
popřípadě podle § 229“.
Ačkoliv je vina předmětem jednání mezi obviněným a státním zástupcem,
rozhodnutí o vině náleží soudu, který tak činí formou odsuzujícího rozsudku. Soud, nikoliv
státní zástupce rozhodne o vině ze spáchání trestného činu, čímž je naplněn čl. 40 Listiny
základních práv a svobod a dále čl. 90 Ústavy České republiky 104 . Rozsudek je dále
103

Král, V.: Dohoda o vině a trestu v návrhu novelizace trestního řádu. Právní rozhledy
2008, č. 20, s. II.
104
Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 774.
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vyhlášen podle § 128 tr. ř. a lze důvodně předpokládat, zejm. s ohledem na to, že se jedná
o dohodu schválenou soudem, že strany nebudou trvat na vyhotovení odůvodnění ve
smyslu § 129 odst. 2 tr. ř. Od „běžného rozsudku“ se rozsudek schvalující dohodu o vině a
trestu liší tím, že obsahuje navíc výrok, že soud schvaluje dohodu o vině a trestu105.

§ 314r odst. 5
„ Vyjde-li najevo některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 a 2, § 173
odst. 1 písm. b) až d), nebo v § 223a odst. 1, soud rozhodne o postoupení věci, zastavení
trestního stíhání, přerušení trestního stíhání nebo trestní stíhání podmíněně zastaví podle
§ 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1. Soud přeruší trestní
stíhání též tehdy, nelze-li obviněnému doručit předvolání k veřejnému zasedání“.
S ohledem na možnost předběžného projednání návrhu na schválení dohody o vině
a trestu je pravděpodobnost takového rozhodnutí poměrně malá.

§ 314r odst. 6
„ Proti rozhodnutí podle odstavce 5 může státní zástupce podat stížnost, jež má, nejde-li o
přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení
trestního stíhání nebo o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též obviněný a
poškozený“.
K tomuto odstavci viz § 314p odst. 5 tr. ř.

§ 314s
„ Byla-li věc vrácena do přípravného řízení podle § 314o odst. 3 nebo 5, § 314p odst. 6
nebo § 314r odst. 2, v dalším řízení se ke sjednané dohodě o vině a trestu, včetně
prohlášení viny obviněným, nepřihlíží. Vrácení věci do přípravného řízení nevylučuje
sjednání nové dohody o vině a trestu. Je-li obviněný ve vazbě a soud zároveň nerozhodl o

105

Vantuch, P.: K možnostem sjednání dohody o vině a trestu. in ASPI, stav k 11. 12.
2014.
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propuštění obviněného na svobodu, pokračuje vazba v přípravném řízení, která však nesmí
spolu s vazbou již vykonanou přesáhnout lhůty uvedené v § 72a odst. 1 až 3“.
K nemožnosti přihlédnout k učiněnému prohlášení v dalším řízení viz. § 175a odst.
7 tr. ř. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení dále dodává, že státní zástupce může s
obviněným sjednat novou dohodu o vině a trestu, „mají-li za to, že takový postup bude
úspěšný“. Takový dodatek důvodové zprávy lze považovat za obsolentní, vzhledem k
tomu, že obviněný bude pravděpodobně usilovat o sjednání nové dohody o vině a trestu,
naopak u státního zástupce nelze takovou snahu zcela předvídat.

V dosavadním textu této části jsem věnoval pozornost úpravě dohody o vině a
trestu de lege lata. Uvedl jsem několik výtek i několik pozitiv na adresu platné právní
úpravy. V následujícím textu se budu zabývat dalšími příznivými i nepříznivými elementy
dohody o vině a trestu.
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II. 3 Pozitivní jevy dohody o vině a trestu
Pravděpodobně nejzvučnějším pozitivem a především hlavním argumentem pro
přijetí dohody o vině a trestu je hledisko zrychlení či zjednodušení trestního řízení106 .
Zákonodárce nicméně dále nespecifikuje, o zrychlení jakých druhů trestných činů usiluje.
Jinými slovy, dále neříká, zda je jeho cílem zrychlit obecně trestní řízení u všech trestných
činů či zda jen u některých. Z povahy dohody o vině a trestu však plyne, že zrychlení
trestního řízení se bude týkat jen některých trestných činů, těch, které nejsou zvlášť
závažnými zločiny. V následující tabulce (tabulka č. 3) uvádím přehled o průměrných
délkách řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do právní moci
rozhodnutí, v měsících, podle jednotlivých trestných činů107.

106

Důvodová zpráva k zákonu č. 193/ 2012 Sb., dále Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo
procesní. 3. vydání. Praha: Leges 2013, s. 547.
107
dostupné na : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html .
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Tabulka č. 3
trestný čin

průměrná délka (měsíce)

kvalifikace
v 1. odstavci

Dohoda o vině a trestu?

šíření nakažlivé lidské
nemoci z nedbalosti

1,2 přečin

lze

Ohrožení pohlavní nemocí

1,9 přečin

lze

zavlečení

3,3 zločin

lze

prostituce ohrožující mravní
vývoj dětí

1,4 přečin

lze

dvojí manželství

2,3 přečin

lze

ohrožení pod vlivem
návykové látky

2,9 přečin

lze

porušování domovní svobody

6,2 přečin

lze

zanedbání povinné výživy

5,1 přečin

lze

krádež

6,4 přečin

lze

6 přečin

lze

zpronevěra

7,8 přečin

lze

pohlavní zneužití

8,5 zločin

lze

usmrcení z nedbalosti

10,7 přečin

lze

těžké ublížení na zdraví

10,9 zvlášť záv. zločin

nelze

vražda

11,4 zvlášť záv. zločin

nelze

znásilnění

12,4 zločin

lze

obchodování s lidmi

21,2 zvlášť záv. zločin

nelze

zbavení osobní svobody

24,5 zločin

lze

porušení předpisů o
pravidlech hospodářské
soutěže

26,9 přečin

lze

29 přečin

lze

49,8 přečin

lze

poškození cizí věci

způsobení úpadku
zneužití informace a
postavení v obchodním styku
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Z uvedené tabulky lze vysledovat určitou tendenci. Lze říci, že méně složité trestné činy,
které jsou objasněny, resp. trestní stíhání ohledně nich je skončeno během několika málo
měsíců, nejsou pro dohodu o vině a trestu tím pravým ořechovým, ačkoliv je na ně dohoda
o vině a trestu plně aplikovatelná. Záměrem zákonodárce tedy jistě nebylo vytvořit dohodu
o vině a trestu aplikovatelnou na trestné činy, resp. na přečiny, které již jsou velice
efektivně řešeny jinými formami odklonů. Již ze znění § 314p odst. 1 písm. c, je patrné, že
přednost před dohodou o vině a trestu bude mít minimálně podmíněné zastavení trestního
stíhání a narovnání. Přednost nikoliv ve smyslu obligatorního použití, naopak přednost z
důvodu vhodnosti. Co se týče zkráceného přípravného řízení, je praktická aplikovatelnost
dohody o vině a trestu téměř minimální.
Další vlna trestných činů v tabulce, spadající do podmnožiny zvlášť závažných
zločinů, by s ohledem na průměrnou délku řízení jistě ocenila aplikaci dohody o vině a
trestu. Zákonodárce však takový postup nestanovil jako možný. Dohodu o vině a trestu
nelze aplikovat na zvlášť závažné zločiny podle § 175a odst. 8.
Následující vlna trestných činů, z hlediska závažnosti jdoucí sestupně, indikuje
zvláštní jev. Nejedná se o zvlášť závažné zločiny, nicméně průměrná délka řízení ohledně
nich, je v porovnání se zvlášť závažnými zločiny podstatně delší. Obecně se dá říci, že se
bude jednat zejm. o hospodářské trestné činy či trestné činy, u kterých je trvanlivost či
dostupnost důkazů mizivá. Trestní řízení je tak protaženo až na několik desítek měsíců až
let. Dle mého názoru, je s ohledem na provedenou úvahu, použití dohody o vině a trestu v
těchto případech ideální. Bude-li se jednat o zločin, je ingerence ostatních forem odklonů
vyloučena a prostor dostává právě dohoda o vině a trestu. Dle mého názoru, je právě toto
zásadní argument proč dohoda o vině a trestu má přispět ke zkrácení trestního řízení.

Velký argumentem pro přijetí či nepřijetí určité novely je bezpochyby i předpokládaný
hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet. Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012
Sb. nepředpokládá negativní dopad na státní rozpočet, ba naopak předpokládá jisté
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úspory108. Dle mého názoru má úspora spojená s dohodou o vině a trestu několik rovin.
Nepochybně na úrovni státu dojde k úspoře veřejných financí z důvodu upuštění od
rozsáhlého dokazování u soudu prvé instance, a dále z důvodu výjimečného podávání
opravných prostředků. Z pohledu nutné obhajoby, je evidentní, že náklady na právní
zastoupení budou omezeny toliko na přípravné řízení, případně i na proces schvalování v
řízení před soudem. Výjimečně na řízení o opravném prostředku. Je nepochybné, že
odměna advokáta v případě procesu sjednávání dohody o vině a trestu nikdy nedosáhne
částky za zastoupení ve standardním přípravném řízení. Jak již bylo několikrát zmíněno,
dohoda o vině a trestu je institut převzatý z angloamerického typu právní kultury. V tomto
typu právní tvorby je funkce obhájce poměrně odlišná od obhájce na evropském
kontinentě. Americký obhájce zvaný ,,attorney- at - law“ , jelikož je povinen při obhajobě
klienta předložit důkazy proti obžalobě, by měl konat vyšetřování, stejně tak jako český
státní zástupce109. Je tedy zřejmé, že náklady na obhajobu v trestním procesu ve Spojených
státech budou diametrálně odlišné, mj. právě z důvodu hrazení nákladů na vyšetřování i ze
strany obhajoby. Lze tedy říci, že úspora financí v procesu dohodování viny a trestu je
značnější „za oceánem“.
Dalším projevem úspory související s aplikací dohody o vině a trestu je, jak jsem
již předjal v textu, snížení nákladů za výkon vazby. Obviněný pakliže je propuštěn z
vazby, se dostaví k projednání dohody o vině a trestu tzv. z ,,volné nohy“. Znamená to
tedy, že náklady za výkon vazby výrazně poklesnou, zejm. v případech složitější a
sofistikovaněji provedené trestné činnosti, která ke svému objasnění vyžaduje
přinejmenším několik měsíců, konalo-li by se standardní trestní řízení110. Hrazení nákladů
spojených s výkonem vazby stanovuje trestní řád v § 152, přičemž konkrétní částka je

108

„Finanční dopady spojené se zavedením nutné obhajoby při sjednávání dohody o vině
a trestu by měly být kompenzovány úsporami v důsledku skončení řízení před soudem I.
stupně. V případech, kdy řízení skončí vydáním odsuzujícího rozsudku, kterým soud
schválí dohodu o vině a trestu, nebude odvolání přípustné. Nebude tak třeba vynakládat
další náklady na nutnou obhajobu, jež by jinak vznikly v řízení před soudem II. stupně na
základě odvolání podaného některou ze stran řízení“.
109
Štěpán, J.: Některé rysy trestního řízení ve Spojených státech, Právo a zákonnost
1991, č. 5, s. 296, 297.
110
Viz. poslední čtyři řádky tabulky č. 3.
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stanovena vyhláškou č. 94/2001 Sb. a činí 45,- Kč za jeden den 111 . Možná úspora v
případech již zmíněné složitější trestné činnosti je v řádech několika desítek tisíc korun.
V úvahu přichází též úspora za neprovedené dokazování a konkrétně za
neprovedení znaleckého posudku. Částku nikoliv nepatrnou stanovuje vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 312/1995 Sb. za přibrání nejméně dvou znalců do trestního
řízení112.
Vedle zmíněných pragmatických pozitiv dohody o vině, je dále mnoho pozitiv,
veskrze právně teoretických. Prvním z nich je jak uvádí Musil zmírnění konfliktního rázu
trestního práva 113 . Účastníci trestního řízení jsou vedeny rozdílnými, nebo dokonce
antagonistickými zájmy. Pachatel má zájem na co nejmírnějším či dokonce žádném
potrestání. Státní zástupce, naopak, má obvykle zájem na důrazném potrestání pachatele.
Poškozený má v některých případech zájem na co nejpřísnějším potrestání, v některých
případech usiluje pouze o náhradu vzniklé újmy. Ostré hrany těchto zájmů, řečeno s jistou
nadsázkou, dohoda o vině a trestu obrušuje a hledá kompromis pro řešení, s ohledem na
zájmy všech účastníků, v souladu s konceptem restorativní justice.
V souvislosti s pozicí poškozeného, má dohoda o vině a trestu nesporně velký
význam. Již zákonodárce v důvodové zprávě uvádí jako jeden z argumentů pro přijetí
dohody o vině a trestu hledisko ochrany oběti před sekundární viktimizací. Ochrana
spočívá mj. v možnosti, nikoliv povinnosti poškozeného, účastnit se trestního řízení.
Jako další argument ve prospěch dohody o vině a trestu je uváděno též přispění k
odhalování organizované kriminality s poukazem na ochotu obviněného spolupracovat s
orgány činnými v trestním řízení114. Dle mého názoru je třeba k tomuto názoru přistupovat
s jistou rezervou. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že obviněný, veden zájmem na co
111

Od 1. 11.1991 do 30. 6. 1997 - vyhláška MS ČR č. 426/1991 Sb., denní sazby činí 30,Kč / den,
od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1999 - vyhláška MS ČR č. 154/1997 Sb., denní sazba činí 80,Kč / den,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001 - vyhláška MS ČR č. 10/2000 Sb., denní sazby činí 40,Kč / den,
od 1. 4. 2001 až dosud - vyhláška MS ČR 94/2001 Sb., denní sazba činí 45,-kč / den.
112
§ 152 odst. 1, písm. e) tr. ř.
113
Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení.
Kriminalistika 2008, č. 1, s. 10.
114
Lengyelová, J.: Dohoda o vine a treste - minulosť, prítomnosť a budúcnosť jej právnej
úpravy v Slovenskej republike, Trestní právo 2012, č. 12, s. 20.
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nejmírnějším potrestání, je ochoten uvést mnoho skutečností týkající se údajné
organizované kriminality. Otázkou však je, do jaké míry jsou poskytnuté informace
pravdivé. Jisté přispění k boji proti organizované kriminalitě je nepochybné, nicméně
nelze toto přispění nikterak srovnat s institutem spolupracujícího obviněného podle § 178a
tr. ř., kde kritéria jeho výpovědi jsou přísnějšího rázu115.

115

§ 178a tr. ř. Obviněný musí podat státnímu zástupci takové skutečnosti, které jsou
způsobilé významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny,
ve spojení s takovou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny a
záváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou
výpověď o těchto skutečnostech.
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II. 4

Negativní jevy dohody o vině a trestu
Frekventovanost příspěvků na adresu dohody o vině a trestu z per odborníků na

trestní právo je dána zejm. množstvím nevýhod, které je dle mnohých názorů převažující
nad výhodami tohoto institutu116.
Nejdiskutovanějšími nedostatkem institutu dohody o vině a trestu je určitá kolize se
základními zásadami trestního řízení. Základní zásady jsou určité „vůdčí právní ideje, jimž
toto vůdčí postavení přiznává zákon. V důsledku své povahy jsou základem, na kterém je
vybudována organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů“ 117 . Jsou dále
„projevem právně politického a právně filosofického přístupu k trestnímu řízení“ 118 . Z
uvedeného je zřejmé, že případný rozpor mezi jimi a některým dalším ustanovením
trestního řádu je překážkou nesmírné důležitosti. Případný rozpor se základními zásadami
je blíže uveden vždy u každého ustanovení trestního řádu, které takový rozpor zakládá119.
V následujícím textu uvedu některé další právně dogmatické námitky120.
Již z názvu dohoda o vině a trestu je patrné, že se bude jednat o ujednání několika
stran. Ujednání mezi stranami není v trestním procesu až tak neobvyklým prvkem.
Neobvyklým se však stane dodáním, že dohoda je uzavřena mezi obviněným a státním
zástupcem. Dle některých autorů je takový jev nepřípustný v trestním právu, především z
toho důvodu, že postavení suveréna, který je nadán pravomocí trestat je nadřazené nad
obviněným, který je povinen se trestu podvolit121. Dohoda je tak z povahy věci vyloučena.
Odlišný úhel pohledu však představuje koncept restorativní justice, který hledí na trestný

116

Výslovně tak říká Musil, in Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního
trestního řízení, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 13, ale konkludentně se k němu připojuje
mnoho dalších autorů, snad kromě Brňákové a Korbela. Viz. Brňáková, S., Korbel, F.:
Dohoda o vině a trestu, Trestněprávní revue 2008, č. 9, s. 273- 274.
117
Císařová, D., Hasch, K., Jelínek, J., Mandák, V., Matula, V., Růžek, A., Sovák, Zd.,
Štěpán, J. Trestní právo procesní. Praha : Linde, 1999.
118
Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 131
119
Viz část II., kapitola 1.
120
Členění námitek na právně dogmatické a k přijatému znění uvádí prof. Jelínek in
Jelínek, J.: Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky související. Bulletin advokacie
2012, č. 10, s. 24.
121
Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení.
Kriminalistika 2008, č. 1, s. 14.
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čin jako na újmu způsobenou poškozenému a komunitě, nikoliv státu 122 . Proč by v
takovém případě nebyla dohoda s cílem napravení způsobených škod možná?
Dle mého názoru velice důvodný je argument, uvádějící, že v případě učiněného
prohlášení o spáchání skutku, se jedná o pouhý kalkul zisku a ztrát123. Nicméně nelze ani
popřít tvrzení, že stejné kalkulování se děje v hlavě obviněného i v případě řádného
trestního řízení. Z jakých projevů na tváří obviněného lze usoudit, že svého činu upřímně
lituje? Poukazuji na § 41 písm. n) tr. z.
Poslední ze zmíněných námitek vrhajících na dohodu o vině a trestu negativní stín
je údajná nerovnost obviněných před zákonem jak uvádí Musil124. Nerovnost je autorem
chápána jak v otázce ukládání trestů, tak v otázce přístupu občanů k dohadovacímu
řízení125. Dle mého názoru se o žádnou nerovnost nejedná. V případě ukládání trestů je
opodstatněná potřeba nějakým způsobem motivovat obviněné k vedení obhajoby touto
cestou, tedy ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a tedy zjednodušení práce
všech zúčastněných. Případné nepatrné zmírnění trestu, jako „odměna“ za spolupráci126 je
racionální, obzvláště v případech kdy důkazní hodnota důkazů v neprospěch obviněného
není stoprocentní, a tak ani státní zástupce by neměl stoprocentně zaručen úspěch ve věci v
případě řádného trestního řízení. Lze však uznat jako pádnou úvahu, že některé trestné
činy jsou vhodné pro sjednání dohody o vině a trestu a jiné nikoliv a tím pádem i některý
obviněný má větší šance na zmírnění trestu a jiný nikoliv. Je třeba si však uvědomit, že
pokud obviněný, obviněný z úmyslného trestného činu zvolil ten či onen trestný čin, je v
následném trestním řízení opět věcí volby zda dohodu sjednat či nikoliv. Tím jsem zároveň
uvedl určitou polemiku k otázce rovného přístupu občanů k dohadovacímu řízení. K
označením dohody o vině a trestu jako k „dobytčímu trhu“

122

127

či „obchodu se

ZEHR, Howard. Ůvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v
justici, 2003, s. 15
123
Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení,
Kriminalistika 2008, č. 1, s. 18.
124
Tamtéž, s. 16.
125
Nutno poznamenat, že Musil používá pojem dohadovací řízení. Naopak Jelínek
používá termín dohodovací řízení.
126
Lze také vyjádřit jako „ do ut des“.
127
Frankfurter Rundschau 18. 3. 1987, s. 5 in Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma
konsenzuálního trestního řízení, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 22.
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spravedlností“ 128 je třeba přistupovat cum grano salis, neboť s ohledem na koncept
restorativní justice se vždy bude jednat o nějakou dohodu, úmluvu, určitý ústupek a určité
ujednání.

128

SCHUMAN, K. - F.: Der handel mit Gerechtigkeit: Funktionsprobleme der Strafjustiz
und ihre Lösungen - am Beispiel des amerikanischen plea bargaining. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp, 1977. in Musil, J.: Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního
řízení, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 22.
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II. 5 Zhodnocení dosavadní (ne)aplikace dohody o vině a trestu
Dohoda o vině a trestu byla zavedena do českého právního řádu novelou č. 193/2012 Sb. s
účinností od 1. září téhož roku. Předpoklad, že za poslední čtyři měsíce roku 2012 bude
použití institutu dohody o vině a trestu nějak hojné, by byl poněkud naivní (viz. tabulka č.
4). S relevantním počtem uzavřených dohod o vině a trestu tak lze mluvit až s rokem 2013,
ne-li 2014. V následujících tabulkách uvádím počet uzavřených dohod o vině a trestu u
okresních soudů v porovnání s jinými formami odklonu129.
Tabulka č. 4
rok 2012

Trestní
příkaz

Podmíněné
zastavení
trestního
stíhání

Narovnání

Dohoda o
vině a trestu

Září

3585

105

5

0

Říjen

4529

0

11

0

Listopad

4353

0

4

0

Prosinec

3849

139

2

0

Tabulka č. 5
období

Trestní příkaz

Podmíněné zastavení
trestního stíhání

Narovnání

Dohoda o vině a
trestu

rok 2013

60842

2007

79

72

rok 2014

55689

2004

71

70

Jelikož se jedná pouze o okresní soudy, bude celkový počet případů nepatrně vyšší s
ohledem na agendu krajských soudů130.
129

Dostupné na : http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-agend.html .
Celkový počet podmíněných zastavená trestního stíhání v roce 2013 je 2362 a celkový
počet návrhů na schválení dohody o vině a trestu v témž roce je 118 (103 podle § 175b
130
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Podíváme-li se na uvedené tabulky, je třeba položit přinejmenším dvě otázky, a sice: Proč
je dohoda o vině a trestu ve srovnání s jinými formami odklonu tak málo používaná? A
dále, proč není institut dohody o vině a trestu obecně používanější? Pokusím se podat
odpověď na obě otázky.
Trestní příkaz je jednoznačně nejjednodušším postupem jak dospět k ukončení
trestního řízení. Zákon stanoví jako podmínku pro jeho aplikaci konání řízení o trestných
činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let
a dále spolehlivé prokázání skutkového stavu. Přejdeme-li k podmíněnému zastavení
trestního stíhání, situace se už nepatrně komplikuje dalšími podmínkami. Pro aplikaci
podmíněného zastavení trestního stíhání je nutno konat trestní řízení pro přečin, dále je
potřeba doznání obviněného a nahrazení jím způsobené škody či vydání bezdůvodného
obohacení či uzavření dohody ohledně těchto dvou posledně zmíněných povinností a dále
je nutno shledat rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání jako dostačující. V
případě narovnání je situace ještě komplikovanější. Trestní řízení musí být vedeno pro
přečin, obviněný i poškozený s takovým postupem musí souhlasit, obviněný dále musí
prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Obviněný je dále povinen nahradit škodu
či vydat bezdůvodné obohacení či učinit vhodná opatření či úkony směřující k náhradě
škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. V neposlední řadě je obviněný povinen
složit na účet soudu či státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou
pomoc obětem trestné činnosti. Poslední podmínkou je úsudek orgánu schvalující
narovnání, že takový způsob vyřízení věci je dostačující. S ohledem na uvedené podmínky
institutu narovnání se nelze divit, že počet případů je každoročně omezen číslovkou sto.
Dohoda o vině a trestu se na rozdíl od předchozích odklonů orientuje na jiný druh
požadavků. Pro případné sjednání dohody o vině a trestu je třeba, aby výsledky
vyšetřování dostatečně prokazovaly závěr, že se skutek stal, že je trestným činem a že jej
spáchal obviněný. Dále je třeba, aby obviněný, povinně zastoupený obhájcem, prohlásil, že
spáchal skutek, pro který je stíhán, a o pravdivosti tohoto prohlášení nejsou důvodné
pochybnosti. Dohoda o vině a trestu dále vylučuje pro své sjednání mladistvé a zvlášť
závažné trestné činy. Ve srovnání s jinými formami odklonu klade na obviněného daleko
tr.ř. a 15 podle § 179b odst. 5 tr.ř.,viz Lichnovský, V. K otázce ukládání sankcí v rámci
dohody o vině a trestu in ASPI, stav k 25.02.2015, dále pak
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_tabulky.pdf .
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menší nároky. Obecně ale formální požadavky jsou poměrně vysoké. Právě formální
požadavky, jakým je například povinné zastoupení obhájcem, působí v neprospěch
hojného používání dohody o vině a trestu.
Argumentem nikoliv zanedbatelným je „čerstvost“ dohody o vině a trestu. Jde o
zbrusu nový institut, který nemá v České republice tradici. Hojná aplikace dohody o vině a
trestu si vyžádá nějaký čas, než se tento způsob vedení trestního řízení dostane do
podvědomí obviněných, obhájců i státních zástupců131. Byl vysloven dokonce názor, že
osvojení tohoto institutu bude stát celou jednu věkovou generaci státních zástupců132.
Je potřeba zmínit, že situace na Slovensku byla již v prvém roce účinnosti zákona
č. 301/2005 Z. z., ve znění zákona č. 650/ 2005 Z. z., zavádějící institut dohody o vině a
trestu do slovenského právního řádu, diametrálně odlišná. Již v prvním roce, kdy bylo
možné tento institut využít, tedy od 1. 1. 2006, byla uzavřena dohoda o vině a trestu s
celkem 3244 obviněnými. V následujícím roce uzavřelo dohodu o vině a trestu již 5328
obviněných133.
Navrhované změny právní úpravy de lege ferenda, usilující o četnější použití
dohody o vině a trestu jsou hojného počtu, nicméně, dle mého názoru, zásadním návrhem
je možnost rozšíření použití dohody o vině a trestu i na zvlášť závažné zločiny 134 . S
ohledem na omezené dokazování a závažnost zvlášť závažných zločinů a v souvislosti s
tím i hrozící trest odnětí svobody by zavedení této možnosti, dle mého názoru, nebylo
příliš rozumné a především směrodatné pro budoucí správný vývoj trestního práva v České
republice.
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Čentéš, J. ,Magvašiová, A.: K aplikácii inštitútu konania o dohode o vine a treste,
Trestněprávní revue 2008, č. 1, s. 17.
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Šabata, K., Růžička, M.: Dohoda o vině a trestu de lege ferenda v České republice a
možnosti využití slovenské právní úpravy, Státní zastupitelství 2009, č. 6, s. 8.
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Svrček, L.: Dohoda o vině a trestu po roce v českém trestním procesu aneb jak je
tento institut v praxi (ne)využíván in ASPI , s. 1 stav k 25. 2. 2015
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Tamtéž, s. 3, dále pak Brňáková, S., Korbel, F.: Dohoda o vině a trestu, Trestněprávní
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Část III. Speciální část
Mým původním záměrem bylo v této části uvést jednak sociologické a jednak
psychologické aspekty dohody o vině a trestu vždy v každé kapitole odděleně. Dospěl
jsem však k závěru, že určité jevy nelze jednoznačně zařadit do psychologie či sociologie,
a proto jsem se rozhodl tyto dvě vědecké disciplíny propojit v následující kapitole.

III. 1

Dohoda o vině a trestu a účel trestu

V kapitole, ve které se zabývám restorativní justicí jsem uvedl, že v podstatě existují dvě
protichůdné tendence, které jsou vedeny společným cílem, a tím je potrestání pachatele.
Na jedné straně teorie retribuční, které tvrdí, že trest má být zasloužený a tedy úměrný
spáchanému činu. Na druhé straně teorie utilitární, které se přiklání k uložení trestu jen za
podmínky, že je zde veliká pravděpodobnost přínosu lepších následků, než v případě jeho
neuložení. Jednoznačně nejstarší tendencí je teorie retribuční, kterou lze vyjádřit lapidárně
příslovím jako „oko za oko, zub za zub“ 135 . Tato tendence sahá svými kořeny až k
akkadskému Chamurapiho zákoníku, který je založen na principu odplaty (talio) nebo také
lex talionis136. Projev této tendence lze spatřovat ještě v 18. stol. jako trest za spáchaný
crimen laese maiestatis. K postupnému odklonu od těchto tendencí a příklon k teoriím
utilitárním přispěl italský filosof Cesare Becaria, který předložil myšlenku o účelu trestu, a
sice že „účel tudíž není jiný, nežli zameziti, aby viník činil jiné škody svým občanům, a
zadržeti ostatní od škodlivých činů podobných“137. Jiný názor vyjadřuje Paulus, podle něj
„trest se stanoví k polepšení lidí“ 138 . Podle I. Kanta je trest chápán jako realizace
spravedlnosti, což vyjadřuje následovně: „Trestní zákon je kategorický imperativ a běda
135

Budoucí odklon od této zásady vyjádřil Mahátma Gándhí na počátku 20. stol.
prozíravě: „ an eye for an eye makes us all blind“ , tedy oko za oko nás učiní všechny
slepými.
136
Pravidlo např.: jestliže stavitel postavil někomu dům a tento dům spadne a usmrtí dítě
majitele domu, bude usmrceno dítě tohoto stavitele. Nejedná se tedy o pomstu na celém
rodu viníka, ale o odplatu jen na samotném viníkovi. Viz. Dějiny evropského
kontinentálního práva: vysokoškolská právnická učebnice. 2. Dopl. Vyd. Praha: Linde,
2004, s. 26. Vysokoškolské právnické učebnice.
137
Becaria, C.: O zločinech a trestech, tiskem J. Otty, Praha 1893, s. 41 in Lata, J.: Účel a
smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 15
138
Lata, J.: Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 12
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tomu, kdo se probírá zákruty nauky o štěstí, aby našel něco, co by ho pomocí výhody,
kterou to slibuje, zbavilo trestu…“139
Účelem trestu z pohledu současného trestního zákoníku je:


ochrana společnosti před pachateli trestných činů



zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti



výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život



generálně preventivní účinek trestu140

Trestní zákoník účel trestu neuvádí výslovně, tak jak to činil trestní zákon z roku 1961141,
ale lze je extrahovat z obecných zásad trestání, které jsou upraveny v jednotlivých
ustanoveních o trestních sankcích142.
Pojďme se nyní zaměřit na otázku, jakých konkrétních bodů účelu trestu lze docílit
institutem dohody o vině a trestu.

III. 1. A

Ochrana společnosti před pachateli trestných činů

Funkci ochrany společnosti před pachateli trestných činů plní zejm. výkon trestu odnětí
svobody. Takovou funkci nelze odepřít i ochranným opatřením, a sice ochrannému léčení
(v léčebném ústavu) a dále zabezpečovací detenci. Z trestů dále pak trest domácího vězení,
zákaz činnosti, propadnutí věci, jíž byl spáchán trestný čin a trest zákazu pobytu. Z
uvedeného výčtu je patrné, že tohoto dílčího účelu trestu je možné dohodou o vině a trestu
docílit. Na druhou stranu však, pokud rozumíme ochranou společnosti ochranu ve smyslu
teorie eliminační143, zejm. pro pachatele kde jiné metody se ukázaly jako neúčinné, není
dohoda o vině a trestu tím nejvhodnějším opatřením. Eliminační teorie je vhodná na
trestnou činnost pachatelů, kteří páchají nejzávažnější formy kriminality, na pachatele,
jejichž možnost resocializace a nápravy se ukázala jako nereálná. Cílem v tomto případě
bude uložení trestu adekvátní veliké závažnosti trestného činu, tedy uložení co
nejpřísnějšího trestu. Jelikož není dohoda o vině a trestu aplikovatelná na zvlášť závažné
139

Tamtéž, s. 16.
Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 353
141
Zákon 140/1961 Sb., § 23.
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Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 351.
143
Lata, J.: Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 29.
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zločiny, naplnění tohoto dílčího účelu trestu je možné, avšak nebude o něj primárně
usilována s použitím dohody o vině a trestu.

III. 1. B

Zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti

Co se týče zabránění odsouzenému v dalším páchání trestného činu, lze ve velkém rozsahu
přebrat uvedené argumenty uvedené v případě prvního dílčího účelu trestu. Zabránit
odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti lze množstvím trestů, které lze uložit
formou dohody o vině a trestu. Může se jednat o trest odnětí svobody s nepodmíněným
odkladem, tedy o zabránění fyzické, nebo psychické v případě stejného trestu, avšak
podmíněně uloženého, kdy případná obava z výkonu trestu ve věznici má zabránit
odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti. Lze říci, že tohoto dílčího účelu trestu lze
dosáhnout dohodou o vině a trestu poměrně snadno, ačkoliv o něco efektivnějšího
zabránění by, dle mého názoru, mohlo být dosaženo v řádném trestním řízení.

III. 1. C

Výchova odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život144

Ve srovnání s ostatními třemi dílčími cíli jak naplnit účel trestu je tento cíl pravděpodobně
tím nejadekvátnějším, se kterým spojovat dohodu o vině a trestu. Dohoda o vině a trestu
jako projev restorativní justice usiluje především o nápravu trestným činem vzniklých škod
a dále o uvědomění pachatele o závažnosti svého konání. Výchova je samozřejmě možná
několika různými tresty, avšak všechny budou mít společné, s ohledem na tento účel trestu,
možnost aktivně konat a napravit škody, raději než být přísně potrestán bez ohledu na to,
zda pachatel je ochoten aktivně se podílet na odčinění způsobené újmy, či nikoliv. Podle
názoru H. L. A. Harta je tento účel trestu, tedy náprava pachatele až sekundární, zatímco
zamezení trestné činnosti je podle něj primární. Jako důvod uvádí argument, že náprava
pachatele je možná až po spáchání trestného činu, tedy v době kdy již jedna z funkcí
trestního práva selhala 145 . Podle některých autorů je náprava pachatele věcí iluzorní, a

144

Viz. poznámka pod čarou č. 27.
Hart, H. L. A.: Prolegomenon to the Principles of Punishment, in Gros, H. Hirsch von,
A. (ed.): Sentencing, Oxford University Press, Oxford - New York 1981, s. 21. in Lata, J.:
Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 22
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pokud v budoucnu nedojde k recidivě, tak je to jen a jen z důvodu odstrašení či nedostatku
podnětů ke spáchání trestné činnosti146.

III. 1. D

Generálně preventivní účinek trestu

V kontrastu s předchozím bodem, výchovy odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život, je
tento dílčí cíl tím nejméně vhodným, který vázat na institut dohody o vině a trestu. Jak
jsem již řekl, dohoda o vině a trestu jako forma odklonu od řádného trestního řízení a tedy
jako forma projevu restorativní justice bude mít menší než žádný generálně preventivní
účinek. Dokonce bych to vyjádřil opakem, že dohoda o vině a trestu bude mít značný
generálně preventivní neúčinek. Uchopme si dohodu o vině a trestu čistě jako něco co
funguje v reálném životě. Jaký odstrašující účinek bude mít enunciát rozsudku, jímž soud
uznává obžalovaného vinným ze spáchání nějakého trestného činu a ukládá mu dále trest
mírnější než by občan s průměrnou znalostí práva čekal? Dovolím si tvrdit, že žádný.
Na druhou stranu je třeba polemizovat, zda vůbec existuje něco jako generálně preventivní
účinek. Podmínkou generálně preventivního účinku je, aby se okolnosti určitého trestního
procesu, resp. uložený trest dostaly na světlo světa. Takovou roli plní zejm. média. Další
podmínkou však je, aby se takové okolnosti dostaly přinejmenším k uším a ještě lépe i k
očím potenciálních pachatelů. V některých mediálně sledovaných případech je generálně
preventivní účinek nepochybný. Na druhou stranu určité polemiky, obecně s generálně
preventivním účinkem, lze vyjádřit lapidárně slovy N. Walkera „pravděpodobně příliš
málo lupičů čte noviny“147.

V následujícím textu použiji od různých autorů určité klasifikace, resp. třídění určitých
jevů a pokusím se pomocí těchto klasifikací blíže popsat a určit použití institutu dohody o
vině a trestu.
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Lata, J.: Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 28.
Walker, N.: Why Punish?, Oxford University Press, Oxford - new York 1991, s. 20 in
Lata, J.: Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 25.
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III. 2

Třídění podle J. Laty

První třídění J. Laty, představuje důvody, proč někteří lidé právo dodržují a jiní ne148.

III. 2. A

Internalizace určitých vzorců chování

Prvním a nejobecnějším důvodem proč někteří lidé právo dodržují a jiní ne je zvnitřnění
určitých hodnot, vzorců chování, se kterými je člověk konfrontován zejm. v průběhu
dospívání nebo také v průběhu socializace. Tedy konkrétně dojde-li ke zvnitřnění
morálních hodnot, jde zde daleko menší pravděpodobnost možné trestné činnosti. Naopak
člověk, u kterého k procesu internalizace nedošlo, nebo došlo, ale ne v plném rozsahu, je
sám o sobě rizikový faktor. Takový člověk v sobě nemá plně zakořeněný morální kodex
obsahující imperativ, že krást se nemá, a že spory se neřeší fyzickým útokem na
spoluobčany. Bylo by v takovém případě rozumné přistoupit k potrestání, namísto
pomoci? Pravděpodobně ne. Z toho důvodů je, dle mého názoru na takový typ kriminální
motivace velice vhodný, neboť nedojde ke stigmatizaci pachatele a jeho další vývoj, resp.
internalizace hodnot je, s ohledem na zvolená opatření, možný

III. 2. B

Zvyklost

Druhým důvodem proč lidé nepáchají trestné činy je, že jsou navyklí takto jednat. Nejde
tedy vědomé a racionální rozhodnutí, zda v té či oné situaci porušit pravidlo chování, ale o
úzus se takto zachovat. Příkladem budiž zaplacení kupujícího za nákup v obchodě.
Spotřebitel se ve většině případů nerozhoduje, zda pokud by vložil zboží do kapsy,
namísto na pult prodejny, by mu hrozil takový či onaký postih. I v případě těchto důvodů
je aplikace dohody o vině a trestu na místě, neboť se bude jednat ve většině případů o
nedbalostní trestné činy. V takovém případě bude restitutio in integrum ideálním řešením.
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Lata, J.: Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 21.
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III. 2. C

Racionální kalkul

Třetím případem je vědomé zvážení určitých hrozících rizik a možných prospěchů před
spácháním trestné činnosti. Z toho vyplývající forma zavinění bude zejm. úmysl. V
případě určitého vědomí pachatele o institutu dohody o vině a trestu se tak bude jednat o
dvojnásobný kalkul. Jednak zvážení případných výhod a nevýhod ze spáchání trestného
činu, a jednak zvážení případné možnosti sjednat se státním zástupcem dohodu o vině a
trestu a vyhnout se tím možnému přísnějšímu potrestání. Ve spojení s tímto důvodem
páchání trestné činnosti, se domnívám, že možnost vyjednávání trestu by byla neetická.
Tuto výtku by však bylo možné odstranit uložením takového dodatečného druhu trestu,
který by anuloval snahu pachatele opatřit si svojí trestnou činností určitý prospěch.
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III. 3

Třídění podle L. Čírtkové

Další třídění z oboru psychologie si vypůjčím od L. Čírtkové 149 . Pokusím se, z
psychologického hlediska, definovat různé typy osobnosti pachatele a v souvislosti s tím i
použitelnost dohody o vině a trestu na ně. Typologie vychází ze strukturálního přístupu,
který hledá příčinu kriminálního jednání v psychických vlastnostech pachatele.

III. 3. A

Socializovaný typ

V případě tohoto typu osobnosti nejde o žádnou odchylku od „normální osobnosti“.
Chování i prožívání jedince nevykazují prvky abnormality. „Svědomí je utvořené a reakce
na trestný čin odpovídá běžným představám (lítost, smutek,…)“150. Spáchaný trestný čin je
odchylkou od dosavadního řádného způsobu života. Z uvedené charakteristiky lze usoudit,
že potrestání formou odklonu od trestního řízení je vhodné a tudíž i aplikace dohody o
vině a trestu je vhodná. Apelace na morální hodnoty pachatele a orientace na kladné
stránky osobnosti ve spojení s dohodou o vině a trestu znatelně zabraňují stigmatizaci
pachatele.

III. 3. B

Neurotický typ

V závislosti na závažnost spáchaného trestného činu lze říci, že tento typ osobnosti
pachatele je trestatelný formou dohody o vině a trestu. Co se týká kriminální motivace,
uvádí se, že „kriminální jednání je důsledkem nevyřešených emocionálních konfliktů
nejčastěji v rodině“ 151 . Ve většině případů půjde o emočně nestabilního mladistvého
pachatele, jehož trestnou činnost lze chápat jako touhu po pozornosti či uznání. V takovém
případě opět nebude nejefektivnější pachatele potrestat co nejpřísnějším trestem, naopak
jako rozumné s ohledem na budoucí život pachatele se jeví mírný trest, případně ochranné
opatření. Velkým indikátorem v takovém případě bude, zda je pachatel ochoten
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spolupracovat na vyřešení trestného činu se státním zástupcem. Lze usuzovat, že v
takovém případě bude mít zájem na polepšení a nápravě.

III. 3. C

Psychopatický typ

Termín psychopatická osobnost, neboli porucha osobnosti a chování jako terminus
technicus se používá pro označení jedince „projevující se svéráznými, nápadnými a
zvláštními způsoby chování a prožívání. (…). Odborně se psychopatie označuje jako
relativně trvalá porucha (odchylka) osobnosti. Výrazem porucha se zde míní okolnost, že
některé vlastnosti, které běžně v osobnosti nalézáme, u psychopata chybí“152. Komunikace
s psychopaty je velmi obtížná v běžném životě, a tím spíše v trestním řízení. Zejména kvůli
absenci některých vyšších citů či vlastností, je kladný a racionální přístup ze strany orgánů
činných v trestním řízení vyloučen. Diagnóza psychopatické osobnosti je do určité míry
trvalá a možnost změny je téměř vyloučena. Problematická spolupráce s tímto typem
pachatele zakládá důvodnou domněnku, že užití institutu dohody o vině a trestu by bylo
neefektivní či dokonce kontraproduktivní. Aplikaci dohody o vině a trestu nelze plně
vyloučit, nicméně je třeba vždy brát na zřetel lstivé a předstíravé mechanismy pachatele k
dosažení svého, čím může být zejm. úsilí dosáhnout sjednání dohody o vině a trestu. Je
třeba ještě dodat, že osobnost psychopatického typu, nutně neznamená, že jde o pachatele
trestného činu. Psychopatické jevy se mohou projevit v běžném životě např. až extrémním
puntičkářstvím, což ovšem nespadá do naší trestněprávní problematiky.

III. 3. D

Mentálně nedostačivý typ

Již z názvu vyplývá, že tento typ pachatele pravděpodobně nebude ten, který bude usilovat
o vyřešení trestního stíhání některou z forem odklonu, natož pak novinkou jakou je dohoda
o vině a trestu. Kdyby však k takovému návrhu došlo, lze se důvodně domnívat, že
iniciativa i přesto, že byla vyslovena z úst pachatele, nebude jeho skutečným přáním. Dále
pravděpodobně s nutností vyžádání si znaleckého posudku z oboru psychiatrie či
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psychologie, nebude vyřízení formou dohody o vině a trestu realizovatelné s ohledem na
omezené dokazování.

III. 3. E

Psychotický typ

Na rozdíl od psychopatického pachatele se v případě pachatele psychotického míní osoba,
která trpí některou z nejtěžších duševních poruch. U tohoto typu „se předpokládá, že jeho
obecná věrohodnost je mizivá“153. I z toho důvodu je koncept restorativní justice nevhodný
na tento typ pachatele.

Bez ohledu na jednotlivý typ osobnosti pachatele bych se nyní zaměřil na otázku recidivy a
užití dohody o vině a trestu. Na rozdíl od jiných typů odklonů, dohoda o vině a trestu
neobsahuje zákonné ustanovení, které dává orgánu rozhodující o tom či onom typu
odklonu možnost uvážení, zda takové potrestání je vzhledem k osobě obviněného, resp.
podezřelého a okolnostem případu, dostačující. Takové zvážení však umožňuje výklad
pokynu Nejvyšší státní zástupkyně č. 8 z roku 2009 154 . Zvážení vyřízení věci formou
odklonu vzhledem k osobě obviněného dává možnost nepřistoupit k takovému způsobu
vyřízení v případě, že se jedná o několikanásobného recidivistu. Je otázkou, zda by měl
mít obviněný možnost sjednání dohody o vině v případě, kdy je vinen z úmyslného
trestného činu a v minulosti se již úmyslného trestného činu dopustil. Možnost uzavřít
dohodu o vině a trestu v případě několikanásobné recidivy, dle mého názoru postrádá z
dlouhodobého pohledu jakýkoliv efekt. Z toho důvodu bych navrhoval změnu úpravy §
175a odst. 8 de lege ferenda následovně:
„ Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení proti uprchlému, v řízení o zvlášť závažném
zločinu a v řízení pro úmyslný trestný čin, byl-li obviněný již pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin v posledních pěti letech“.

153

Tamtéž, s. 66.
Čl. 48a tohoto pokynu obsahuje ustanovení, která dává státnímu zástupci za úkol vzít
do úvahy všechny relevantní okolnosti, zejm. povahu a závažnost spáchaného činu,
chování obviněného po činu, dosavadní způsob života obviněného a další.
154
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III. 4

Dohoda o vině a trestu a oběť trestného činu

Jelikož je dohoda o vině a trestu spojována s pojmem sekundární viktimizace, považuji za
nezbytné jej blížeji popsat.
Spáchání trestného činu má přímý vliv na osobu, která je trestným činem nějakým
způsobem poškozena, pokud taková osoba vůbec existuje. Vlivem trestného činu jsou
poškozenému, nebo také oběti, zasazeny fyzické rány, pokud má trestný čin takovou
povahu, a dále rány psychického rázu a případně finančního. Tyto rány souhrnně označené
jako primární rány jsou vlastní procesu, který se označuje jako primární viktimizace155.
Proces primární viktimizace je děj, při kterém je poškozenému způsobována újma, která je
přímým a bezprostředním důsledkem trestného činu. Proces primární viktimizace však
může přejít ve viktimizaci sekundární. Sekundární viktimizace je proces, při kterém
poškozenému vzniká další újma, v důsledku nevhodného chování okolí. Újma v procesu
sekundární viktimizace má výlučně psychický ráz. Neznamená to však, že rány v procesu
sekundární viktimizace nejsou tak citelného rázu jako rány v procesu viktimizace primární.
Zákonodárce ve spojitosti s přijetím institutu dohody o vině a trestu sleduje zabránění
procesu sekundární viktimizace tím, že oběti „již nebudou muset svědčit opakovaně v
řízení před soudem a nebudou tak znovu vystaveny stresu vyplývajícímu z veřejného
projednávání všech detailů trestného činu, jehož se staly obětí“156. Toto tvrzení jistě nelze
popřít, nicméně je potřeba vzít do úvahy i možnost, že právě dohoda o vině a trestu může
zakládat podnět k procesu sekundární viktimizace. Uvažme, že dohoda o vině trestu je
forma odklonu, při kterém je trest dojednán „za zavřenými dveřmi“, forma, ve které
obviněný a jeho obhájce společnými silami usilují o takový trest, se kterým by souhlasili.
Naproti tomu poškozený, až již mu zákon tento status přiznává či nikoliv, bude ve většině
případů, s trochou nadsázky, pro co nejpřísnější trest a odsouzení pachatele ze strany
společnosti. K takovému scénáři poškozeného v procesu sjednávání dohody o vině a trestu
pravděpodobně nedojde, v procesu jejího schvalování už je to pravděpodobnější. Podstatou
mé úvahy je tvrzení, že případný pocit nespravedlnosti, který může poškozený nabýt v
důsledku potrestání pachatele touto formou, by mohl být, stejně tak jako případné
155

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 103.
Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., dostupná na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=510&ct1=0 .
156
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Závěr
Přijetí dohody o vině a trestu do českého právního řádu je jedním ze zásadních okamžiků v
budoucím vývoji českého trestního práva. Je otázkou, zda přijetí institutu dohody o vině a
trestu je krokem správným směrem. Mnoho autorit v oboru trestního práva má k tomu
oprávněné výtky. Teoretické úvahy nad dohodou o vině a trestu leckdy s patosem apelují
na důležitost vedení trestního procesu tradičním způsobem, tak jak tomu bylo doposud.
Pragmatické úvahy osob, které každodenně uvádějí v život mnohá ustanovení
trestněprávních zákonů nejen, že tento institut nezavrhují, naopak s úctou k tradičním
elementům trestního práva, tento nový přírůstek do rodiny odklonů oceňují. Nelze tedy
jednostranně odmítnout uvedený odklon s argumentem, že jde o prvek cizorodý v
kontinentálním typu právní kultury. Rozpor se základními zásadami trestního řízení je
předmětem pozornosti téměř všech osob znalých trestního práva, které nějakým způsobem
hodnotí platnou právní úpravu dohody o vině a trestu. Význam tohoto rozporu je
nezpochybnitelný, vzhledem k tomu, že základní zásady trestního řízení jsou jakýmisi
základními pilíři, na kterých je český trestní proces postaven. Ovšem ani takové zásady
nejsou v průběhu vývoje práva neměnné a lze připustit, že jejich přirozenou a
odůvodněnou modifikací v průběhu jejich právního života, dojde k symbióze mezi jimi a
odklonem s názvem dohoda o vině a trestu. K vyjádření mého pohledu na dohodu o vině a
trestu si dovolím použít výrok prof. Schüler- Springorum, který zní: „Ano, dohoda o vině a
trestu, ale opatrně.“, nicméně vzhledem k předpokládané a více než jisté modifikaci
právní úpravy dohody o vině a trestu, bych tento výrok modifikoval na: „ Ano, dohoda o
vině a trestu, ale zatím opatrně“.
V této diplomové práci jsem zařadil dohodu o vině a trestu nejprve do koncepčního
rámce restitutivní justice. Jako další východisko nového institutu posloužilo srovnání s
jinými formami odklonů, které jsem učinil bezprostředně poté. Jádro práce je obsaženo v
následující části, tedy druhé, kde hodnotím institut dohody o vině a trestu z pohledu právně
teoretického, ale také, a to především, z pohledu konkrétní formulace platné právní úpravy.
V následující části třetí, jsem uvedl některé psychologické a sociologické poznatky, které
jsou dle mého názoru vlastní každému jednotlivému procesu, při kterém dojde k uvedení
dohody o vině a trestu v život.
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Resumé
Agreement on guilt and punishment

Agreement on guilt and punishment originated from common law system is an institute,
which was introduced into czech legal system by the amendment 193/2012 Coll. on
collection of laws. The introduction into czech legal system is in comparison with another
european states such is Germany, Slovakia etc. quite delayed.
Agreement on guilt and punishment is understood from many points of view in this
diploma thesis.
The basic and general characteristic of this brand new institut is contained in first
part of the diploma thesis. Further in this part the agreement on guilt and punishment is
approached as one of diversion in criminal proceeding. The theoretical ground of guilt and
punishment is a concept called restorative justice, which is included in this part as well.
The second part of the diploma thesis includes evaluation of

the valid legal

adjustment. There are some positive effects, but also some objections that needs to be
settled de lege ferenda. The attention of the up to now evaluation of the agreement on guilt
and punishment is included in the closing of this part.
The third and last part inctroduces some psychological and sociological findings.
The main chapters of this part is a purpose of the punishment, classification of criminal
motivation and classification of personalities of the offender.
Agreement on guilt and punishment is a brand new institut, which is not natural to
Czech criminal law. That is why it´s only a matter of time which way the development will
be oriented to and what practical impacts will be seen. Already now it´s more than secure
that agreement on guilt and punishment will be adjusted, however it´s only up to the
adequate actions of legislators to what extent the expectation will be fulfilled.
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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá institutem zvaným dohoda o vině a trestu z několika pohledů.
V prvé řadě uvádí hodnocený institut do koncepčního rámce restorativní justice. Koncept
restorativní justice je základem také pro jiné formy odklonu, se kterými je dohoda o vině a
trestu srovnána vzápětí. V této práci je dohoda o vině a trestu dále hodnocena z hlediska
platné právní úpravy. Součástí hodnocení dohody o vině a trestu de lege lata jsou i návrhy
de lege ferenda. V závěru této diplomové práce jsou uvedeny některé psychologické a
sociologické poznatky, které jsou vlastní každému procesu aplikace institutu dohody o vině
a trestu.

Abstract
This diploma thesis deals with an institute called agreement on guilt and punishment from
many points of view. Firstly the diploma thesis introduces the agreement on guilt and
punishment into concept named restorative justice. This concept is also a ground for
another forms of diversions in criminal proceeding, which is mentioned immediately.
Further in this thesis the agreement on guilt and punishment is assessed de lege lata. There
are also some suggestion de lege ferenda mentioned in connection with an evaluation of a
valid version. In the end of this thesis there are shown some psychological and sociological
facts, which are immanent to every single process of aplication of agreement on guilt and
punishment.
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