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ÚVOD 
 

Předmětem této práce je úprava odklonů v trestním řízení, s důrazem na 

nejnovější odklonný institut dohody o vině a trestu, který je od svého přijetí  ve středu 

zájmu odborné i laické veřejnosti. Cílem práce je poskytnutí komplexního náhledu na 

tyto alternativní způsoby řešení trestních věcí, které konkurují klasickému hlavnímu 

líčení. Zaměřila jsem se na odklony v širším slova smyslu – tedy podmíněné zastavení 

trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, 

odstoupení od trestního stíhání, trestní příkaz a dohodu o vině a trestu. V první kapitole 

se věnuji odklonům z obecného hlediska. Další kapitoly pojednávají o jednotlivých 

odklonech samostatně, přičemž poslední kapitola náleží dohodě o vině a trestu, která je 

analyzována nejpodrobněji ze všech zmiňovaných institutů. 

 

V průběhu vypracovávání práce jsem vykonávala funkci státní zástupkyně na 

Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3, odkud jsem přestoupila na Obvodní státní 

zastupitelství pro Prahu 1, kde působím v současné době. Na odklony nahlížím nejen z 

teoretického pohledu, nýbrž jsem do práce promítla i své dosavadní, ačkoli ne příliš 

bohaté zkušenosti z praxe. Proto u každého odklonu nechybí i podkapitola věnovaná 

skutečným případům, s nimiž jsem se v práci setkala, ať již osobně nebo 

zprostředkovaně od svých kolegů.  

 

 Jednotlivé instituty jsem také podrobila kritice, v rámci níž jsem vyzvedla jejich 

pozitiva a vytkla jejich nedostatky.  Zároveň polemizuji i nad možnostmi nápravy vad 

aktuální legislativní úpravy odklonů.  U některých odklonů přikládám i srovnání 

s jinými zahraničními úpravami, což je dle mého názoru přínosem k tomu, aby mohl být 

konkrétní odklon pochopen v komplexním hledisku.  U dohody o vině a trestu jsem 

považovala komparaci naší úpravy s cizozemskými za natolik relevantní, že je jí 

poskytnuta samostatná subkapitola. U každého odklonu jsou nastíněny i úvahy de lege 

ferenda. Pouze ve stručnosti jsem se zabývala historickým vývojem právní úpravy 

odklonů, s výjimkou dohody o vině a trestu, kde jsem shledala podstatným zmínit 

anabázi, která vedla k zakotvení tohoto institutu v českém právním řádu. Jednotlivé 

odklony rovněž komparuji vzájemně.  
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K poskytnutí co nejúplnějšího obrazu jsem u každého druhu odklonu připojila 

statistické údaje, zejména se zaměřením na má výše uvedená domovská pracoviště a 

s nimi kooperující soudy. Musím však upozornit na to, že výpočet procentuálního 

podílu rozhodování odklony vůči zahájeným trestním stíháním nelze bohužel považovat 

za zcela směrodatný a přesný. Údaje poskytované Ministerstvem spravedlnosti ČR totiž 

uvádí celkový počet trestních stíhání bez diferenciace, zda jsou vedeny pro přečiny či 

zločiny. Takže například u podmíněného zastavení trestního stíhání, o němž lze 

rozhodnout pouze v řízení vedeném o přečinu, je výsledek vypočtený z podílu 

celkového trestního nápadu bez rozlišení přečinu/zločinu k počtu rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání nekorektní. Je tedy třeba počítat s tím, že reálný 

podíl rozhodování odklony je o něco málo vyšší. 

 

Téma práce jsem si vybrala s ohledem na svoje zaměstnání a svůj zájem o trestní 

právo, se kterým pracuji denně. Odklony považuji za významný prostředek 

dekriminalizace méně závažných trestných činů spáchaných osobami dosud 

bezúhonnými, žijícími řádným životem.  Odklony dle mého názoru napomáhají tomu, 

aby tito bezúhonní lidé, jejichž trestní jednání lze vnímat jako určitý exces z jinak 

spořádaného života, nebyli zbytečně vystavováni jednání před soudem a 

stigmatizujícímu záznamu ve výpisu z evidence rejstříku trestů. Odklon je přínosný 

nejen pro obviněné osoby, nýbrž rovněž pro poškozené osoby, které mohou s větší 

mírou participovat na trestním řízení a mají větší naději na uspokojení svých nároků. 

Odklony zároveň odbřemeňují soudní soustavu a odpovídají zásadě subsidiarity trestní 

represe, která hlásá, že by se trestněprávní represivní postih měl aplikovat jen 

v odůvodněných závažnějších případech.  

 

Odklony tak podle mého názoru jednoznačně zefektivňují celý justiční systém.  

Nicméně musím s politováním konstatovat, že nejsou uplatňovány příliš často. Přestože 

já osobně jejich aplikaci fandím, za dva roky svého působení ve funkci žalobce jsem 

odklonem rozhodla v 9 případech z celkových cca 190 (počítaje i zkrácené přípravné 

řízení), což z mého pohledu není moc, avšak v kontextu s celorepublikovými 

statistickými údaji je to výsledek zcela adekvátní, možná dokonce nadprůměrný. I 

z tohoto důvodu jsem se rozhodla vypracovat rigorózní práci právě na toto téma, neboť 
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mě zajímají důvody, proč zůstává alternativní řešení trestních věcí u nás stále v pozadí a 

co lze učinit pro to, aby byla využívána více. 

 

Za účelem dosažení výše uvedených cílů jsem použila metodu popisnou, 

komparativní a historickou. Jako zdroje informací pro tuto práci byly použity především 

příslušné právní předpisy upravující danou problematiku, komentář k trestnímu řádu, 

důvodová zpráva k odklonné novele, statistické údaje Ministerstva spravedlnosti ČR, 

odborné monografie, články tuzemských i zahraničních autorů a ustálená soudní 

judikatura vztahující se k tomuto tématu. V neposlední řadě jsem využila také 

informace z internetu. Praktické příklady jsou autentické a vychází buď z údajů 

zveřejněných na zpravodajských serverech,  nebo ze spisových materiálů, s nimiž jsem 

při výkonu funkce pracovala.  
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1. Obecné otázky odklonů v trestním řízení 
 

1.1. Pojem a účel odklonů  
 

Odklony v trestním řízení rozumíme zvláštní způsoby řešení trestních věcí, které 

jsou alternativní ke klasickému projednání věci v rámci hlavního líčení. Umožňují 

orgánům činným v trestním řízení, aby nemusely provádět celé trestní řízení v klasické 

podobě v těch případech, kdy lze účelu trestního řízení dosáhnout jiným a méně 

komplikovaným způsobem. K tomuto postupu musí být splněny zákonné podmínky. J. 

Musil, V. Kratochvíl a P. Šámal
1
 definují odklon jako řešení skutkově i právně 

jednodušších případů, kterých se dopustily osoby do té doby žijící řádným životem, u 

nichž postačí rozhodnutí bez projednání věci v náročném hlavním líčení.   

Vyřízení věci odklonem je plnohodnotným ekvivalentem k vyřešení věci 

standardním způsobem, kterým je myšleno podání návrhu na potrestání nebo obžaloby 

státním zástupcem a následné projednání věci v hlavním líčení při zachování všech 

procesních zásad. V případě aplikace odklonů se zpravidla neuplatní soudní projednání 

věci. Trestní věc je ukončena v rámci přípravného jednání nebo jinak než v hlavním 

líčení. Nicméně některé z odklonů lze uplatnit i v hlavním líčení.
2
   

Podle F. Ščerby lze odklon chápat 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.
3
 Nejšíře lze 

odklon definovat jako jakékoli odklonění mimo trestní řízení např. k vyřízení věci 

ve správním řízení, projednání věci mimosoudním orgánem či komisí. Jedná se tak 

o mimosoudní alternativu trestního řízení před soudem.
4
 

Všechny druhy alternativních řízení, které jsou upravené trestním řádem, lze 

považovat z hlediska vyřízení věci za rovnocenné, neboť obviněný má vždy právo 

                                                 
1
 Musil, J. Kratochvíl, V. Šámal, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 832. 
2
 Např. viz § 223a tr. řádu 

3
 Ščerba, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue, 2009, č. 2, s. 33. 

4
 Kuchta, J., Zezulová, J. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu. 

Časopis pro právní vědu a praxi, 1997, č. 4, s. 553. 
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žádat, aby byla jeho věc projednána standardně v rámci hlavního líčení. Ostatní procesní 

postupy jsou konstruované jako fakultativní alternativa k němu. Volba konkrétního 

procesního postupu ovšem není na libovůli orgánů činných v trestním řízení, neboť 

zákon výslovně stanoví podmínky pro jejich aplikaci. Záleží vždy na jednotlivém 

případě. Příslušný orgán zváží okolnosti případu a i za situace, že budou splněny 

veškeré zákonné podmínky pro aplikaci některého z odklonů, je pouze na něm, zda 

odklon použije či nikoli. Aplikace odklonů není mandatorní.
5
 Zásadní význam při těchto 

úvahách hraje také zájem poškozeného, neboť alternativní vyřízení věci má směřovat 

předně k uspokojení poškozeného a odstranění následků činu. Role zprostředkovatele 

urovnání konfliktu mezi obviněným a poškozeným může být svěřena probačnímu 

úředníku, což se však v praxi příliš neděje. 
6
 Probační a mediační služba dostává spíše 

za úkol kontrolovat až následné plnění uložených povinností a náhrady škody 

obviněným.
7
   

 

Zavedení odklonů je výsledkem racionalizace trestní justice, ke které u nás dochází 

od počátku 90. let 20. století. Snaha racionalizovat trestní justici vznikla se zjištěním, že 

běžnými formami trestní represe nelze z dlouhodobé perspektivy řešit nárůst kriminality 

a společenské problémy s tím spojené (např. pocit ohrožení a strach občanů ze 

zločinnosti, otázky resocializace a reintegrace pachatelů atd.), a proto bylo nezbytné 

doplnit regulérní procesní postupy orgánů činných v trestním řízení širokou škálou tzv. 

odklonů.
8
  Tyto instituty se řadí mezi hlavní pilíře tzv. restorativní justice

9
. Pojem 

restorativní justice lze vyložit jako určitý koncept zacházení s pachateli, odlišný od 

klasické „retributivní“ trestající justice, vycházející z názoru, že současná trestní 

spravedlnost není adekvátní reakcí společnosti na růst kriminality. Jde o takové pojetí 

                                                 
5
 Opačný trend je nastolen v sousedním Rakousku, kde je justiční orgán povinen učinit obviněnému návrh 

odklonu, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky. - Palovský, T. Odklony v trestním řízení ve 

středoevropské srovnávací perspektivě (Polsko, Slovensko, Česká republika, Rakousko). Státní 

zastupitelství 2011, č. 4, s. 18. 
6
 Myšleno v Praze. Situace v jiných obvodech či krajích mi není známa.  

7
 Tímto je myšleno plnění uložených povinností během zkušební doby podmíněného zastavení trestního 

stíhání nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání. Konkrétně se jedná například o to, zda 

obviněný podle dohody uzavřené s poškozeným řádně splácí škodu, kterou trestným činem způsobil, nebo 

zda se obviněný zdržuje během zkušební doby požívání alkoholických nápojů, pokud mu takové omezení 

bylo stanoveno. 
8
  Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 2318. 

9
 Z angl. restore - obnovit, navrátit do původního stavu. 
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trestní justice, ve kterém jsou hojně zastoupeny prvky zdůrazňující práva poškozených a 

mimosoudní projednávání trestních věcí.
10

 

 

Přestože i při aplikaci odklonů dochází k určitému sankcionování obviněného, 

vždy je tento postup pro obviněného příznivější než uložení skutečného trestu. Nicméně 

odklony se v některých svých důsledcích skutečně trestům podobají. Někteří zahraniční 

autoři je považují dokonce za trestněprávní sankce a mluví o trojkolejnosti 

trestněprávních sankcí (místo dosavadní dvoukolejnosti záležející v trestech a 

ochranných opatřeních).
11

 Narovnání lze chápat do určité míry jako ekvivalent 

peněžitého trestu. Podmíněné zastavení trestního stíhání stejně jako podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání se v mnohých směrech blíží podmíněnému odsouzení. Po 

rozsáhlé odklonné novele, provedené zákonem č. 193/2012 Sb., s účinností od 1.9.2012, 

lze navíc i v rámci těchto dvou odklonů zavázat obviněného k tomu, aby se po 

stanovenou zkušební dobu zdržel určité činnosti související se spáchaným přečinem, 

což lze přirovnat k trestu zákazu činnosti.  Tato novinka byla do trestního řádu 

zakotvena především kvůli možnosti uložit zákaz řízení motorových vozidel v případě 

spáchání nedbalostních dopravních deliktů. Zejména v situaci, kdy se jednalo o 

nedbalostní ublížení na zdraví způsobené v důsledku nehody bez přítomnosti alkoholu, 

byl vnímán odklon jako adekvátní, avšak žalobci k němu přistupovat nechtěli, neboť 

cítili potřebu obviněného postihnout právě zákazem řízení, který však dříve nemohl být 

v rámci odklonů uložen. Tyto případy tak byly do účinnosti odklonné novely v drtivé 

většině řešeny cestou podání návrhu na potrestání nebo obžaloby. 

 

Odklony byly začleněny do našeho právního řádu po roce 1989, kdy se pod vlivem 

zahraniční inspirace začaly do českého právního řádu prosazovat i nové způsoby 

rozhodnutí v trestním řízení, alternativní k vydání odsuzujícího rozsudku a vázané na 

specifické podmínky.
12

  Novelou č. 292/1993 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.1994, 

byl do českého trestního řádu zakotven institut podmíněného zastavení trestního stíhání 

a trestní příkaz. Narovnání bylo zavedeno novelou č. 152/1995 Sb., s účinností od 

                                                 
10

 Karabec, Z. Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. Kapitola: Koncept restorativní 

justice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 8.  
11

 Novotný, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo, 2006, č. 7-8, s. 28. 
12

 Viz www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-

rizeni.cz. 
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1.9.1995. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, které může učinit výlučně 

jen státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení, se stalo součástí trestního řádu až 

díky novele č. 283/2004 Sb., s účinností od 1.7.2004.  Institut odstoupení od trestního 

stíhání mladistvých byl inkorporován do českého právního řádu spolu se zákonem o 

soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., účinným od 1.1.2004.  Nejnovějším 

odklonem je dohoda o vině o trestu, která byla zakotvena v rámci rozsáhlé novely 

trestního řádu č. 193/2012 Sb. s účinností od 1.9.2012. Tato novela také významným 

způsobem rozšířila možnosti aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání a 

konsekventně i podmíněného odložení podání návrhu na potrestání. Tomu, co přinesla 

tato novela u jednotlivých odklonů konkrétně, se budu věnovat u každého dotčeného 

institutu v rámci příslušné kapitoly.  

  

 Základními důvody pro inkorporování odklonů jsou urychlení trestního řízení a 

snížení nákladů trestního řízení. Jejich cílem je především menší zatížení soudní 

soustavy. Jejich smyslem je, do jisté míry, dekriminalizace méně závažných trestných 

činů.  Pachatel má větší prostor si uvědomit následky svého jednání ve vztahu k 

poškozeným.  

 

Požadavek zrychlení trestního procesu vyvstal z práva obviněného na 

spravedlivý proces, jež je zakotveno v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech 

a základních svobodách. Konkrétně je zde stanoveno, že obviněný má právo na to, aby 

byla jeho trestní věc projednána v „přiměřené lhůtě“.
13

 Pomalý výkon spravedlnosti je 

celoevropským problémem a v poslední době hojně diskutovaným tématem. Vleklost 

řízení má vliv nejen na situaci poškozeného a kvalitu použitelných důkazů, ale rovněž 

nežádoucím způsobem přerušuje vztah příčiny a následku mezi spáchaným trestným 

činem a uloženou sankcí. Obviněný i poškozený jsou vystavováni nejistotě o výsledku 

řízení. Ústavní soud České republiky judikoval, že právo na projednání věci bez 

zbytečných průtahů, resp. právo na vyřízení věci v přiměřené lhůtě, je integrální 

součástí práva na spravedlivý proces.
14

  

 

                                                 
13

  
14

 Viz nález Ústavního soudu  sp. zn. I. ÚS 600/03 N 6/32 SbNU, nález  Ústavního soudu I. ÚS 2859/09 , 

nález sp. zn. I. ÚS 554/04 N 36/67 SbNU, nález sp. zn. I. ÚS 603/06, nález sp. zn. I. ÚS 1305/09, nález 

sp. zn. I. ÚS 554/04. 
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 Výklad pojmu „v přiměřené lhůtě“ se však liší. Evropský soud pro lidská práva 

vyjádřil názor
15

, že v tomto kontextu je třeba zkoumat každý případ jednotlivě a 

zaměřovat se na příčiny průtahů trestních věcí. Zejména je nezbytné se zaměřit na 

složitost a rozsáhlost kauzy, počet zúčastněných osob – tedy obviněných, poškozených 

a svědků, náročnost dokazování, míru spolupráce obviněného s orgány činnými 

v trestním řízení a procesní aktivitu orgánů činných v trestním řízení. Pokud by 

zdlouhavost trestního řízení byla zapříčiněna zejména obstrukčním přístupem 

obviněného, spočívajícím v neposkytování součinnosti justičním orgánům, nelze 

nedodržení přiměřenosti délky trestního řízení přičítat pouze orgánům činným 

v trestním řízení. Evropský soud zohledňuje rovněž počet stupňů soudní soustavy, na 

kterých byla věc projednávána.
16

  

 

I náš Ústavní soud shodně konstatuje, že posuzování délky řízení a její 

nepřiměřenosti je otázkou relativní, při níž je vždy v konkrétním případě třeba zkoumat 

vztah délky řízení k dalším atributům řízení, jako jsou složitost jeho předmětu, 

požadavky na provádění dokazování v průběhu řízení, jednání a procesní aktivity 

účastníků řízení aj. 
17

 

 

Odklonné instituty jsou v souladu s doporučením Rady Evropy č. R (87) 18, 

které prosazuje rozšíření aplikace zásady oportunity.
18

 Právě v souvislosti se zaváděním 

odklonů u nás došlo v devadesátých letech k postupnému zakořenění prvků oportunity, 

když v tomto rozsahu byla omezena zásada legality.
19

  I vyřízení věci cestou tzv. 

odklonů představuje oportunní přístup. Veřejný zájem na trestním postihu tu fakticky 

nezaniká, ale nabízí jiné řešení, které ve smyslu veřejného zájmu účel trestní sankce 

                                                 
15

 Například v rozhodnutích Punzelt proti České republice, Barfuss proti České republice, Žirovnický 

proti České republice, Přibyl proti České republice, Krča proti České republice. 
16

 Kmec, J. Právo na přiměřenou délku trestního řízení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, 

Trestněprávní revue, 2004, č. 5, s. 135. 
17

 Viz nález Ústavního soudu I. ÚS 2859/09. 
18

 Zásada oportunity je opakem zásady legality. Umožňuje státnímu zástupci v konkrétním případě 

z důvodů neúčelnosti nebo z jiných důvodů nestíhat pachatele, ačkoliv obecné podmínky pro stíhání jsou 

splněny. U nás se princip oportunity aplikuje v omezené míře. Rozšířený výklad oportunních případů lze 

spatřovat při aplikaci odklonů, čímž se sleduje snaha urychlit a zjednodušit trestní řízení, zvýhodnit pozici 

poškozeného a výchovně působit na obviněného. Naopak v oblasti anglosaského trestního řízení se 

princip oportunity uplatňuje v plném rozsahu, který odemyká široké možnosti pro mimosoudní vyřizování 

trestních věcí, uzavírání dohod mezi prokurátorem a obžalovaným.  
19

 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

Codex Bohemia, 1999, s. 137-138. 
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uspokojí a naplní jiným způsobem.
20

  Členům Rady Evropy citované doporučení radí 

zavedení rozličných forem zjednodušeného trestního řízení. Na druhou stranu však 

klade důraz na to, aby právo obviněného na obhajobu, jehož součástí je i právo na 

projednání věci veřejně v hlavním líčení, nebylo alternativními formami řízení nijak 

potlačováno. 

 

Příčinou zpomalování trestního řízení je nárůst věcí projednávaných před soudy, 

jejich větší složitost, snižování finančních prostředků na personální a materiální 

vybavení justice a samotná skladba kontinentálního trestního procesu, v rámci něhož je 

řízení rozděleno do několika stádií vedených odlišnými orgány, kdy často dochází 

k repetici úkonů a k opakovanému provádění stejných důkazů
21

. Jedním ze základních 

prvků kontinentálního systému je navíc víceinstančnost soudního řízení se složitou 

soustavou opravných prostředků.  

Aplikace odklonů přináší dle mého názoru  mnoho výhod. Vedle uvedené 

racionalizace trestní justice a zkracování doby trestního řízení je to např. aktivnější 

participace poškozeného na výkonu trestní spravedlnosti a snazší dosažení jeho 

satisfakce na úrovni materiální i morální. Odklony prezentují rovněž příhodnou možnost 

pro řešení bagatelních případů a pomáhají tak diferenciaci trestní odpovědnosti.
22

 

Obdobný názor zastávají i A. Sotolář, P. Šámal a F. Púry, kteří uvádí, že při uplatňování 

alternativních způsobů řízení jde především o vypořádání vzájemných vztahů mezi 

obviněným, poškozeným a osobami z jejich blízkého sociálního okolí, sankční a 

pozitivně motivující působení na obviněného a dosažení satisfakce poškozeného.
23

 

Lítost projevená obviněným, odčinění jím způsobené újmy a realizace dalších kroků 

potřebných k urovnání narušených vztahů s jinými osobami je z hlediska společenského 

zájmu zpravidla přínosnější a užitečnější než působení abstraktního trestu. V zájmu 

dosažení potřebného preventivního a výchovného účelu je stejně tak významné, aby si 

obviněný uvědomil důsledky svého jednání, přijal odpovědnost za svůj trestný čin a 

                                                 
20

 Pipek, J. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. Trestněprávní revue, 2004, č. 11, s. 318. 
21

 Typicky jsou angažované osoby vyslýchány nejdříve na úřední záznam o podání vysvětlení podle § 158 

odst. 6 tr. řádu, po sdělení obvinění mohou být přeslechnuti na protokol o výslechu svědka a poté mohou 

být ještě vyslýchání před soudem. 
22

 Nezkusil, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue, 2005, č. 2, s. 38. 
23

 Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 

18. 

file:///C:/Users/zuzana/Desktop/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6boonyheylwmvsgy3tpon2a
file:///C:/Users/zuzana/Desktop/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6boonqxi2ltmzqwwy3f
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našel své místo v určité komunitě. Pokud zároveň nahradí újmu poškozené osobě, může 

být akceptovatelné i takové řešení, které se obejde bez potrestání některým z tradičních 

trestů. 
24

 J. Novotná se také kloní k tomu, že odklony pozitivně přispívají k dosažení 

účelu trestního řízení. Z pohledu stíhaných osob i většiny poškozených je možné 

odklony shledávat prospěšnými zájmům těchto osob.
25

 

 Pokud je odklon vnímán jako prostředek pro urychlení trestního řízení, naplňuje 

tento účel primárně v případech, kdy je aplikován v přípravném řízení, nikoli až v řízení 

před soudem. Proto se ve své práci zaměřím na rozhodování odklony právě v 

přípravném řízení. 

 

                                                 
24

 Sotolář, A. Doubravová, D. K nové rakouské právní úpravě odklonů od standardního trestního řízení a 

k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních věcech. Právní rozhledy, 2000, č. 3, s. 92. 
25

 Novotná, J. Dvě úvahy o uplatnění principu legality inspirované trestněprávní úpravou spolkové 

republiky Německo. Bulletin advokacie, 2004, č. 2, s. 36. 
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1.2. Instituty řazené mezi odklony 
 

Existují různé názory, které instituty lze subsumovat pod pojem odklonů 

v trestním řízení. Osobně se přikláním ke koncepci J. Musila a P. Šámala
26

, kteří 

k odklonům řadí podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. řádu a násl.), 

narovnání (§ 309 tr. řádu a násl.), podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 

179g. tr. řádu a násl.), odstoupení od trestního stíhání mladistvého (§ 70 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže a násl.)  a trestní příkaz (§ 314e tr. řádu a násl.), neboť 

všechny tyto instituty splňují definiční znaky odklonů, které jsou popsány v předchozí 

kapitole. 

 

 Právě výše vyjmenovaným institutům se budu věnovat ve své práci. Navíc se 

budu specializovat na dohodu o vině a trestu (§ 175a tr. řádu a násl.) jako novátorský 

trestněprávní počin, kterou považuji rovněž za odklon. Ostatních pět citovaných 

odklonů nebude podrobeno tak zevrubné analýze, přičemž se u nich zaměřím především 

na aplikační problémy. 

 

Opačný názor než já, týkající se zařazení dohody o vině a trestu mezi odklonné 

instituty, sdílí například T. Palovský, který uvádí, že dohoda o vině trestu není 

odklonem, nýbrž se jedná o pouhý nástroj zrychlení trestního řízení.
27

 Dohodu neřadí 

mezi odklony ani F. Ščerba
28

, který považuje za podstatný prvek odklonů v užším 

smyslu skutečnost, že v důsledku jejich aplikace dochází k zastavení trestního stíhání. 

Shoduje se s ním i O. Suchý.
29

  Přitom dohoda o vině a trestu se zastavením trestního 

stíhání (obdobně jako trestní příkaz) není spojena. Naopak slovenská odborná veřejnost 

dohodu mezi odklonné instituty řadí. 
30

 

 

                                                 
26

 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 832. 
27

 Palovský, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. In: Sborník příspěvků 

z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 816. 
28

 Ščerba, F. a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 

2012, s.19. 
29

 Suchý, O. Odklon v trestním řízení. Právník, 1991, č. 3, s. 248. 
30

 Viz například:  Klátik, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita 

Mateja Bela, 2010, s. 127; Ivor, J. a kol. Trestné právo procesné. Bratislava:Iura Edition, 2006, s. 59. 
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 Ze všech šesti zmiňovaných odklonů představují čtyři tj. podmíněné zastavení 

trestního stíhání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, narovnání a 

odstoupení od trestního stíhání ryzí prvek racionalizace trestní justice, neboť v těchto 

případech se skutečně konečná rozhodovací pravomoc přenáší na státního zástupce, 

který může v přípravném řízení těmito způsoby rozhodnout, čímž dochází k naplnění 

tvrzeného cíle odlehčení přetíženosti trestních soudů. U těchto institutů může žalobce 

rozhodovat i bez jakékoliv participace soudu. Trestní příkaz může naopak vydat výlučně 

jen soud. U dohody o vině a trestu má žalobce stěžejní úlohu při jejím sjednávání, avšak 

dohoda vždy v konečné fázi podléhá schválení soudem. 

 

Rozporuplné reakce vyvolává zařazení trestního příkazu mezi odklonné instituty. 

F. Púry uvádí, že ačkoliv trestní příkaz považuje většina teorie i praxe za druh odklonu, 

je zřejmé, že ratio legis slouží především k urychlení rozhodování.
31

 Naproti tomu J. 

Jelínek potvrzuje, že při pojetí odklonu jako určitého odchýlení od standardního 

průběhu hlavního líčení, lze i trestní příkaz považovat za odklon. 
32

 Rozhodující rozdíl 

mezi trestním příkazem a ostatními odklony spočívá v jejich záměru. Trestní příkaz plní 

jen účel základní, tj. zrychlení trestního řízení. Naproti tomu zbylé druhy alternativních 

řešení mají mnohem obsáhlejší cíl. Mají směřovat rovněž k resocializačnímu a 

výchovnému účinku vůči stíhané osobě bez toho, aby byl vydáván stigmatizující výrok 

o vině a trestu.   

 

 Odborní autoři jsou nejednotní i co se týče zařazení odstoupení od trestního 

stíhání mladistvých mezi odklony. Zatímco A. Sotolář
33

 jednoznačně tento institut 

považuje za odklonný, D. Císařová
34

 má protikladný názor.  

 

 

  

                                                 
31

 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 673-

4. 
32

 Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 2008, s. 70. 
33

 Sotolář, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí 

mladistvých. Trestněprávní revue, 2004, č. 6, s. 169. 
34

 Císařová, D. Několik drobných podnětů a úvah v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního 

řádu. Státní zastupitelství, 2007, č. 6, s.19. 
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1.3. Statistické údaje 
 

Já osobně patřím mezi příznivce odklonů, a to ve vhodných případech po pečlivém 

zvážení všech okolností případu a posouzení osoby pachatele. Přestože jsou odklony 

nedílnou součástí trestního procesu již řadu let, stále nejsou podle statistických údajů 

využívány v takové míře, jako je tomu v okolních státech – na Slovensku, v Rakousku a 

v Německu. Naopak v Polsku je odklonem vyřizováno ještě méně trestních věcí než u 

nás.  
35

 

  

 Podle údajů Českého statistického úřadu je současný podíl počtu všech 

stíhaných osob v přípravném řízení k rozhodování o odklonech pouze kolem 5 %, tedy 

jinak řečeno - odklony je vyřizován zhruba každý 20. případ.  V letech 2007 a 2008 

podíl takto vyřizovaných věcí dosahoval přes 7%. Je tedy patrná klesající tendence. 

Mezi odklony má dominující postavení podmíněné zastavení trestního stíhání, které 

tvoří více než dvě třetiny celkových případů. Naopak schvalování narovnání a 

odstoupení od trestního stíhání je ve statistikách téměř zanedbatelnou položkou (podíl 

netvoří ani 0,5 %). V poslední době dochází k vzrůstající aplikaci podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g tr. řádu), což je zapříčiněno zejména tím, 

že zkrácené přípravní řízení, v rámci něhož lze tento odklon užít, bylo nedávno 

několikrát novelizováno a nyní pokrývá širší záběr trestných činů než v dřívějších 

letech. Četnost postupu podle § 307 tr. řádu se tak snižuje na úkor postupu podle § 179g 

tr. řádu. Dalším důvodem, proč aplikace odklonů v posledních letech klesá, může být i 

přijetí nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2010, neboť 

již nepostihuje například řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, jak to 

činil předchozí trestní zákon č. 140/1961 Sb. v ustanovení § 180d. Toto trestní jednání 

totiž bývalo poměrně často řešeno odklonem podle § 307 tr. řádu. 
36

 

 

Co se týče trestního příkazu, jako odklonu v širším smyslu, tento je naopak na 

rozdíl od ostatních odklonů aplikován ve velmi vysoké míře, přestože i u něj lze v 

posledních letech pozorovat klesající tendenci v jeho využívání. Trestním příkazem je 

                                                 
35

 Palovský, T. Vybrané otázky k alternativám trestání v Polsku. Trestněprávní revue, 2009, č. 8, s. 250.  
36

 Ščerba, F. a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 

2012, s.106. 
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vyřizován každý 2. případ, konkrétně kolem 55%.  V porovnání s ostatními odklony je 

tak jeho využití desetkrát častější.  

 

V jednotlivých kapitolách práce poukáži na statistické údaje
37

 týkající se 

aplikace odklonů, a to na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 a na Obvodním 

státním zastupitelství pro Prahu 3. V tomto kontextu poukáži na rozhodovací praxi u 

kooperujících obvodních soudů.   

  

                                                 
37

 Zdrojem statistických údajů jsou výkazy a trestní agendě vedené Ministerstvem spravedlnosti ČR.  
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2. Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

       2.1. Základní charakteristika a podmínky pro aplikaci 
podmíněného zastavení trestního stíhání 
 

 
Podmíněné zastavení trestního stíhání je jedním z hlavních pilířů odklonů 

zakotvených v českém právním řádu.  Povahu tohoto institutu vyjadřuje již jeho název. 

Jedná se o rozhodnutí mezitímní. Při aplikaci tohoto odklonu dojde ke konečnému 

zastavení trestního stíhání obviněného jen za podmínky, že vyhoví uloženým 

povinnostem či omezením a ve stanovené zkušební době prokáže, že se napravil. V tom 

případě orgán činný v trestním řízení, který usnesení o podmíněném zastavení trestního 

stíhání vydal
38

, rozhodne o tom, zda se obviněný osvědčil. Právní mocí usnesení o 

osvědčení nastávají účinky zastavení trestního stíhání.
39

  

 

Tento institut je upraven v § 307 a § 308 tr. řádu, kde jsou taxativně stanoveny 

podmínky pro jeho užití. Primárně lze tento odklon aplikovat výhradně u přečinů. 

K aplikaci tohoto odklonu je nezbytné, aby se obviněný k činu doznal, s postupem podle 

§ 307 tr. řádu vyslovil souhlas, nahradil škodu či vydal bezdůvodné obohacení činem 

získané, nebo alespoň s poškozeným uzavřel dohodu či učinil jiná potřebná opatření 

směřující k náhradě škody či vydání bezdůvodného obohacení. Zároveň musí být takové 

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

k okolnostem případu, shledáno za dostačující. Zcela nově lze po 1.9.2012 podmínit 

toto rozhodnutí tím, že se obviněný zaváže, že během se zkušební doby zdrží určité 

činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo že složí na účet soudu či státního 

zastupitelství peněžitou částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. 

Rozpětí zkušební doby je od 6 měsíců do 2 let, v případě zpřísněných podmínek to 

může být až 5 let.  Blíže se budu jednotlivým předpokladům pro rozhodnutí o 

podmíněném zastavení věnovat v následujících subkapitolách.  

  

                                                 
38

 Orgány oprávněnými rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání jsou soud a v přípravném 

řízení státní zástupce. 
39

 Nastanou tak účinky ve smyslu § 11 odst.  1 písm. f) tr. řádu.  
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2.1.1. Právní kvalifikace 
 

Věc lze podmíněně zastavit pouze za podmínky, že předmětem trestního stíhání 

je skutek kvalifikovaný jako přečin
40

. Rozhodující je základní trestní sazba uvedená u  

jednotlivých paragrafových znění. Nepočítá se tak mimořádné zvýšení či snížení 

trestních sazeb podle trestního zákoníku, ani modifikace sazeb podle § 31 odst. 1 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže.  Do účinnosti nového trestního zákoníku a 

přijetí navazujícího zákona č. 41/2009 Sb. bylo možné aplikovat tento institut u užšího 

rozpětí trestných činů, za který trestní zákon stanovil trest odnětí svobody s horní 

hranicí zákonné trestní sazby do pěti let. Pojem přečin zahrnuje oproti původnímu 

okruhu navíc všechny nedbalostní trestné činy bez ohledu na jejich výměru trestu. 

Klíčová je právní kvalifikace v době rozhodování. Může nastat situace, že je trestní 

stíhání zahájeno a vedeno pro zločin, policejní orgán předloží státnímu zástupci po 

ukončení vyšetřování kompletní spisový materiál s návrhem na konečné rozhodnutí ve 

věci, po čemž žalobce nebo následně soud dojde k závěru, že je jednání obviněného na 

místě kvalifikovat jinak – jako přečin. V takovém případě tedy nic nebrání, aby bylo 

rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání, samozřejmě za splnění veškerých 

podmínek, přestože skutek byl původně kvalifikován jako zločin. S touto situací mám 

osobní zkušenost. Trestní stíhání bylo vedeno původně pro zločin poškození a ohrožení 

obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 1 , 2 písm. b) tr. zákoníku. Policejní 

orgán po skončení vyšetřování předložil spis spolu s návrhem na podání obžaloby. 

Skutek spočíval v tom, že obviněný pod vlivem alkoholu nejméně desetkrát úmyslně 

pěstí udeřil do veřejného telefonního automatu, který lze považovat za obecně 

prospěšné zařízení ve smyslu § 132 tr. zákoníku, až došlo k úplnému oddělení sluchátka 

od automatu, čímž došlo k vyřazení automatu z provozu. Škoda způsobená poškozené 

telekomunikační společnosti dosáhla výše 1300,- Kč a byla obviněným ihned po činu 

nahrazena i s omluvou. Po zvážení veškerých okolností případu i toho, že dle zprávy 

poškozené společnosti byl automat opraven a zprovozněn pár dní po činu, jsem dospěla 

k závěru, že nedošlo k naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty původního 

zločinu, nýbrž jen přečinu podle § 276 odst. 1 tr. zákoníku. Jelikož byly splněny i 

ostatní podmínky pro aplikaci § 307 tr. řádu, rozhodla jsem právě tímto odklonem.  

                                                 
40

 Podle § 14 odst. 2 tr. zákoníku jsou přečiny všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, 

na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.  
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2.1.2. Souhlas obviněného  
 

Obviněný musí projevit s vyřízením věci tímto způsobem souhlas. Je to zejména 

z důvodu, že v rámci podmíněného zastavení se ukládají obviněnému určitá omezení 

přibližující se charakteru trestu, přestože není vyslovena jeho vina a dochází tak 

k negaci některých základních zásad trestního řízení. Zejména musí být pamatováno na 

zásadu zakotvenou v čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že o vině a trestu 

může rozhodnout jen soud a s tím související zásadu presumpce neviny, kdy podle čl. 

40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je každý, proti komu je vedeno trestní 

řízení, považován za nevinného, dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu vyslovena jeho vina.
41

 

 

Souhlas musí být dán způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o jeho vážnosti, což 

znamená, že musí být jednoznačný a výslovný. Naopak nemůže být ničím podmiňován 

a z povahy jeho jednoznačnosti také vyplývá, že nemůže být odvolán a poté znovu 

udělen.
42

 V praxi obviněný uděluje souhlas nejčastěji v rámci výslechu, kdy je 

policejním orgánem poučen o možnosti aplikace tohoto odklonu. Na konci výslechu se 

policejní komisař dotáže obviněného, zda s takovým postupem souhlasí. Takový 

souhlas bývá zaprotokolován.  Není na místě, aby policejní orgán dal obviněnému 

takové poučení pouze k přečtení, aniž by mu podstatu odklonu vysvětlil. Je žádoucí, aby 

policejní orgán poskytl obviněného dostatečné informace, zejména pokud nemá 

obhájce. Souhlas musí být udělen přímo obviněným. Nestačí souhlas tvrzený v podání 

obhájce.  Souhlas obviněného musí být ve vyšetřovacím spise procesně doložen. 

Nepostačí, aby byl vysloven kupříkladu pouze před probačním či mediačním 

úředníkem, který takový souhlas zachytí ve své zprávě.  

 

K opomenutí souhlasu může v praxi výjimečně dojít například za situace, kdy se 

skutek původně posuzoval jako zločin, a proto policejní orgán obviněného na možnost 

aplikace tohoto odklonu neupozornil a jeho stanovisko tím pádem nežádal. Později však 

došlo k překvalifikaci skutku na přečin, na což byl obviněný upozorněn, ale nebyl již 

k věci vyslýchán, a tudíž ani poučen. Ze zkušeností však vím, že protokoly o výslechu 

                                                 
41

 Jelínek, J a kol. Trestní právo procesní. 5. Aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, s. 660.  
42

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tz 84/2003. 
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obviněného již automaticky obsahují poučení o alternativě postupu podle § 307 a násl. 

tr. řádu a policejní orgán v drtivé většině zjišťuje stanovisko obviněného i v řízení 

vedeném o zločinu.  

2.1.3. Doznání obviněného 
 

Doznání je třeba striktně odlišit od souhlasu obviněného. Doznání se vztahuje 

k předmětu trestního řízení, tedy ke stíhanému skutku. Doznání musí být učiněné 

v procesně použitelné formě, tedy v rámci výpovědi obviněného podané v souladu s § 

90 a násl. tr. řádu.
43

 Nestačí doznání učiněné v rámci úředního záznamu podle § 158 

odst. 6 tr. řádu či podle § 61 odst. 1 zákona o Policii České republiky. Nepostačuje ani 

doznání zachycené v žádosti obviněného o podmíněné zastavení jeho stíhání, ani 

v rámci prostudování spisu či vyslovené při pohovoru s pracovníky Probační a mediační 

služby. Mohu zmínit případ z praxe, kdy se mladistvý obviněný dopustil přečinu 

poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 tr. zákoníku (tzv. sprejerství), přičemž byl při 

činu na místě zadržen hlídkou policie, spontánně se na místě k činu doznal, byl 

usvědčován řadou důkazů – výpověďmi očitých svědků, kamerovými záznamy, spreji 

nalezenými u něj v batohu i oblečením potřísněným od barev. Po poradě se svým 

obhájcem však odmítl v přípravném řízení vypovídat. V rámci prostudování spisu se 

k činu doznal a učinil návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání. Státní zástupkyně 

byla takovému postupu nakloněna, avšak tento nebyl možný, neboť doznání obviněného 

nebylo zachyceno v procesně upotřebitelné podobě.  Nezbylo tak, než podat obžalobu. 

V řízení před soudem byla věc i k návrhu žalobce podmíněně zastavena, neboť teprve 

tam učinil obviněný doznání v zákonem požadující formě. V tomto ohledu je český 

trestní proces velmi formální.  

 

K doznání nesmí být obviněný žádným způsobem donucován ve smyslu § 92 

odst. 1 tr. řádu. Doznání musí být úplné a musí se vztahovat ke všem znakům skutkové 

podstaty dotčeného přečinu. Otázka povahy doznání u podmíněného zastavení trestního 

stíhání je řešena velkým množstvím judikátů. 
44

 Společně stanovují, že takové doznání 

musí zahrnovat všechny skutkové okolnosti naplňující zákonné znaky skutkové 

                                                 
43

 Výpověď obviněného může být učiněna v přípravném řízení na protokol, či v rámci hlavního líčení 

před soudem.  
44

 Např. usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 3 Tdo 263/2008, usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 6 Tdo 

146/2012, usnesení Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 6 To 377/95. 
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podstaty stíhaného přečinu, včetně subjektivní stránky a protiprávnosti.  Judikatura 

zároveň konstatuje, že za doznání ve smyslu § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu je možno 

pokládat i výpověď obviněného, v rámci které uvede, že se dopustil dotčeného skutku, 

aniž by přímo vyřkl, že se cítí být činem vinen. Vyhodnocení, zda doznání pokrývá i 

zavinění, bývá nejtěžší a to zejména v případě nedbalostních trestných činů.  Krajský 

soud v Českých Budějovicích v usnesení sp. zn. 4 To 383/2005 konstatoval, že 

v případech spáchaných ve formě nevědomé nedbalosti je možno za doznání považovat 

i výpověď, ve které obviněný neuvádí některé podstatné okolnosti významné pro 

posouzení trestnosti činu, neboť je právě pro svou nepozornost, v níž lze spatřovat 

nedbalost, nepostřehl, ale připouští, že tyto okolnosti nastaly, a nevznáší žádné výhrady 

vůči své trestní odpovědnosti. K takovým případům dochází nejčastěji při nedbalostních 

dopravních deliktech.  Pokud tedy například obviněný stíhaný pro nedbalostní ublížení 

na zdraví podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku v důsledku dopravní nehody, kterou způsobil 

svojí neopatrností,  spočívající v nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky při náledí,  se 

dozná k tomu, že naboural cizí vozidlo a druhému řidiči způsobil zranění mající 

charakter ublížení na zdraví ve smyslu § 122 odst. 1 tr. zákoníku,  ale nedokáže popsat 

žádné konkrétní skutečnosti svědčící o jeho zavinění, přičemž na druhou stranu je ani 

nepopře, lze tuto výpověď považovat za odpovídající doznání. Naopak, kdyby obviněný 

uznal, že se skutek stal, ale že byl zapříčiněn i jinými okolnostmi, spočívajícími např. ve 

spoluzavinění poškozeného, nelze toto doznání považovat za úplné. Jinak je tomu u 

institutu narovnání, kde se lze spokojit s prohlášením obviněného, že spáchal stíhaný 

skutek.  

 

Za doznání obžalovaného k činu ve smyslu ustanovení § 307 odst. 1 písm. a) tr. 

ř. nelze považovat takovou výpověď, která obsahuje popis skutku zahrnující okolnosti, 

které by vylučovaly protiprávnost činu, např. že jednal v nutné obraně podle § 13 tr. 

zákoníku. 
45

 Konkrétně by se mohlo jednat o případ napadení poškozeného ze strany 

obviněného, který se sice k činu i ke způsobeným následkům doznal, ale druhým 

dechem dodal, že jej poškozený udeřil jako první a jednalo se tak o nutnou obranu.  

V takovém případě nelze tuto výpověď obviněného považovat za doznání, po němž by 

mohlo následovat podmíněné zastavení trestního stíhání.  

                                                 
45

 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové 10 To 336/2003.  
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Konstrukce doznání je podrobena kritice ze strany J. Fastnera
46

 a P. Vantucha
47

 

z důvodu, že doznání obviněného lze v případě následného neaplikace § 307 tr. řádu 

použít jako důkaz v dalším řízení. Navrhují obdobnou úpravu jako je například u 

narovnání, kde je namísto doznání vyžadováno prohlášení obviněného, že spáchal 

stíhaný skutek. K tomuto prohlášení nelze v případném dalším řízení přihlížet jako 

k důkazu.  I Slovenská právní úprava se u podmíněného zastavení spokojuje 

s prohlášením viny. Konkrétně J. Fastner uvádí, že pokud by obviněný při pozdějším 

pokračování v jeho trestním stíhání podle § 308 odst. 1 tr. řádu prohlásil, že změnil 

obhajobu a doznal se jen pod příslibem možnosti zastavení trestního stíhání, nemělo by 

být k takovému doznání přihlíženo jako k důkazu o jeho vině.  Já v současné koncepci 

nevidím takový problém, neboť doznání obviněného nemůže být posuzováno izolovaně 

a vždy musí být podloženo i shromážděnými důkazy. Na druhou stranu se však 

domnívám, že z pohledu obviněných osob a spravedlivého procesu by bylo příhodnější 

upravit stávající koncepci doznání po vzoru slovenské právní úpravy a konstruovat ji 

podobně jako prohlášení obviněného v rámci narovnání, které nelze v dalším řízení 

použít jako důkaz. Tento koncept by byl v zájmu vyšší právní jistoty.  

 

  2.1.4. Náhrada škody či vydání bezdůvodného obohacení 
poškozenému 
 

 

 Pokud byla trestným činem způsobena škoda, je obligatorní podmínkou pro 

aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání její vypořádání. Obdobně je tak tomu i 

v případě získaní bezdůvodného obohacení. Otázce náhrady škody v rámci 

podmíněného zastavení trestního stíhání je v judikatuře i odborné literatuře věnována 

intenzivní pozornost. Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí sp. zn. 6 Tdo 992/2014 

zdůraznil význam náhrady škody a nápravy škodlivých následků při aplikaci § 307 tr. 

řádu a upřednostnil vypořádání škody před represivním trestním postihem obviněného.  

 

                                                 
46

 Fastner, J. Ještě k podmíněnému zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie, 1995, č. 1, s. 40-41. 
47

 Vantuch, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy 1997, č. 8, s. 

395. 
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 Trestněprávní specialisté polemizují o tom, zda lze v rámci usnesení podle § 307 

tr. řádu rozhodnout i o náhradě škody, kterou není možné nárokovat v adhezním řízení. 

Dle mého názoru je na místě pojem náhrady škody vykládat extenzivně. Obdobný názor 

sdílí i P. Vantuch 
48

a J. Teryngel
49

, kteří uvádí, že ustanovení § 307 odst. 1 písm. b) tr. 

řádu je chápáno v souladu s § 43 odst. 1 tr. řádu, tedy jako škoda vzniklá ublížením na 

zdraví, majetková, morální a jiná škoda.  Nejde tu pouze o majetkovou škodu ve smyslu 

§ 228 odst. 1 tr. řádu, kterou lze přiznat jako nárok v adhezním řízení. Takový názor 

sdílí i Městské státní zastupitelství v Praze, které v září 2014 ke stížnosti poškozeného 

subjektu zrušilo usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, jež bylo vydáno 

jedním z  obvodních státních zastupitelství v Praze. Zrušení bylo odůvodněno tím, že se 

podřízené státní zastupitelství zabývalo pouze přímou škodou a opomnělo reflektovat 

také ušlý zisk. Konkrétně šlo o případ, kdy byly jednáním obviněného poškozeny 

počítačové servery. Obviněný sice nahradil škodu způsobenou na serverech, avšak byla 

opominuta otázka nahrazení nákladů na znovuzavedení počítačů do chodu a ušlého 

zisku.    

 

Naproti tomu M. Růžička, F. Púry a J. Zezulová
50

 pojímají náhradu škody 

v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání jen ve vztahu k tomu poškozenému, 

který je podle § 43 odst. 3 tr. řádu subjektem adhezního řízení.  

 

 Škoda se po novele trestního řádu, provedené zákonem č. 181/2011 Sb., hradí 

výhradně jen v penězích. Uvedení v předešlý stav již není v rámci adhezního řízení 

možné. Zákon však u podmíněného zastavení trestního stíhání o takovémto omezení 

výslovně nehovoří. Je tedy možné, aby obviněný nahradil způsobenou škodu i 

uvedením v předešlý stav, zejména, je-li to účelné a poškozený s tím souhlasí.  

 

 Zákon nabízí obviněnému tři možnosti, jak se vypořádat s poškozenou osobou. 

Konkrétně může škodu přímo nahradit, o její náhradě uzavřít s poškozeným dohodu, 

                                                 
48

 Vantuch, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy, 1997, č. 8, s. 

396. 
49

 Teryngel, J. K některým otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie, 1995, č. 

9,      s. 25. 
50

 Růžička, M. Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. Beck, 

2007,      s. 561. 
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nebo učiní jiná vhodná opatření směřující k její náhradě. Obdobně toto platí i v případě 

vydání bezdůvodného obohacení. V souladu se zájmem poškozeného je samozřejmě 

nejlepší plnohodnotné jednorázové vypořádání jeho nároku. Přitom se vychází 

z vyčíslení škody zjištěné orgány činnými v trestním řízení,
51

 což zcela jednoznačně 

vychází vstříc obviněnému, neboť se tak vyvaruje situacím, kdy by po něm poškozený 

vymáhal nepřiměřeně vysokou náhradu škody. S takovým případem jsem se během své 

praxe setkala.  Obviněný byl stíhán pro přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. 

zákoníku, kterého se dopustil tím, že v nočním klubu v podnapilém stavu hodil 

z balkónu židli, která zasáhla poškozenou a způsobila ji zranění klasifikovatelné jako 

ublížení na zdraví podle § 122 odst. 1 tr. zákoníku. Náklady na léčení byly zdravotní 

pojišťovnou vyčísleny na částku cca 8.000,- Kč. Znalecký posudek stanovil bolestné ve 

výši 1.200,- Kč. Obviněný byl ochoten celou škodu nahradit, ale poškozená požadovala 

další náklady – jako rozdíl mezi nemocenskou a standardním platem, což dle mého 

názoru lze akceptovat, neboť tato škoda je v příčinné souvislosti s činem obviněného. I 

tuto částku byl ochoten obviněný uhradit. Poškozená však dále nárokovala například 

odškodnění za šok, náhradu za romantický víkend, kam měla jet se svým přítelem, 

odškodnění za to, že nemohla jít na svůj oblíbený ples a podobné nepřiměřené nároky. 

Tyto další výdaje obviněný odmítl zaplatit. Nicméně i přes vyhýbavý postoj poškozené 

bylo soudem rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného, neboť 

tento učinil veškerá opatření k náhradě škody a nakonec složil částku vyčíslenou orgány 

činnými v trestním řízení na účet soudu. Takový postup je v souladu se soudní praxí.
52

 

 

 V souvislosti s náhradou škody je na místě upozornit, že v případě, že bylo 

trestním jednáním obviněného postiženo více poškozených, musí se obviněný vypořádat 

se všemi poškozenými. 
53

 V případě způsobené újmy na zdraví  je důležité mít na mysli 

vypořádání se zdravotní pojišťovnou, která vstupuje do práv poškozeného ve smyslu § 

43 odst. 3 tr. řádu okamžikem alespoň částečného uhrazení nákladů na léčení. V praxi 

se také často zapomíná na leasingovou společnost, je-li vlastníkem vozidla účastného na 

trestném činu. Jednalo-li se v případě dopravní nehody o služební vozidlo, je 

poškozeným zaměstnavatel. 

                                                 
51

 Například škoda vyčíslená znalcem ve znaleckém posudku nebo v odborném vyjádření. 
52

 Například rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích 3 To 380/94. 
53

 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích  4 To 22/9. 
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Dohoda o náhradě škody přichází v úvahu typicky v případech, kdy obviněný 

v daném okamžiku nedisponuje potřebným množstvím finančních prostředků. Dohoda o 

postupné náhradě ve splátkách může mít libovolnou podobu. Podle okolností může mít 

například podobu občanskoprávního narovnání (viz § 1903 a násl. NObčZ). Není však 

vhodné považovat za dostačující, pokud obviněný založí do spisu pouhé uznání dluhu či 

uznání závazku (viz §2053 NObčZ), aniž by bylo známo stanovisko poškozeného. Z 

dohody musí jasně vyplývat konkrétní výše škody a způsob její náhrady. Dohoda by 

měla být uzavřena písemně nebo alespoň zachycena v protokolu sepsaném orgánem 

činným v trestním řízení. Dohoda však není bez dalšího exekučním titulem. 
54

 

 

Trestní řád v § 307 odst. 4  výslovně ukládá, aby orgán rozhodující o 

podmíněném zastavení uložil obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o 

způsobu náhrady škody,  povinnost během zkušební doby takovou škodu nahradit.  

V takových případech je tedy žádoucí, aby soud nebo žalobce stanovili zkušební dobu 

přiměřenou dlužné částce a odpovídající splátkové dohodě. K tomu se vyjádřil například 

Krajský soud v Českých Budějovicích v rozhodnutí sp.zn. 3 To 237/2002, v němž 

konstatoval, že zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání by zpravidla 

neměla být kratší než termín poslední splátky. Uložení takové povinnosti má význam 

pro posuzování toho, zda se obviněný ve zkušební době osvědčil či nikoliv.  

 

Co se týče jiných potřebných opatření, směřujících k náhradě škody, nelze za 

takové opatření pokládat pouhý slib obviněného. Musí se totiž jednat o opatření, které 

přináší poškozenému podobnou míru jistoty, jakou mu přináší dohoda, jejíž obsah je 

závazný, a jejíhož splnění se lze domoci soudně.
55

 Podmínky však splňuje situace, kdy 

obviněný nahlásí škodní událost pojišťovně (příznačně u dopravních deliktů) a poskytne 

pojišťovně potřebnou součinnost
56

 nebo složí odpovídající finanční částku do úschovy 

soudu.
57

 K tomuto dochází typicky jako ve výše nastíněném případě, kdy poškozený 

požaduje vyšší částku, než která byla objektivně zjištěna nebo je poškozený nekontaktní 
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 Púry, F. Šámal, P. Urbánek, J.  Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech. 3. přepracované vydání. 

Praha: Linde, 2011, s. 601. 
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 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. Zn. 4 Tdo 1515/2012. 
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 Viz rozhodnutí R 19/2003, NS 19/2003- T 466. 
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 Viz rozhodnutí R 20/1995. 
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a neposkytuje obviněnému součinnost. Chování poškozeného by tedy nemělo být na 

újmu obviněnému, neboť zákon nepodmiňuje aplikaci § 307 tr. řádu jeho souhlasem. Na 

druhou stranu však nelze ani opominout, že poškozený má právo podat do usnesení 

podle § 307 tr. řádu stížnost.   

 

Veškeré kroky obviněného, tj. například zaplacení dlužné částky, uzavření 

dohody o náhradě škody nebo nahlášení pojistné události pojišťovně, je třeba vždy 

ověřit a písemně doložit.
58

 Bez těchto podkladů by oprávněný orgán neměl rozhodovat.  

 

V praxi jsem se setkala s další překážkou, která může zmařit rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání, a to je solidární povinnost náhrady škody 

v případě spáchání trestného činu více osobami.  Jednalo se o případ, v němž byli 

stíhání dva obvinění, kteří se jako spolupachatelé dopustili přečinu poškození cizí věci 

podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku tím, že společně skákali po zaparkovaných vozidlech, 

které tím poškodili a způsobili na nich škodu asi 15.000,- Kč. Odpovědnost 

spolupachatelů je v takovém případě ze zákona solidární a podmínkou pro aplikaci 

podmíněného zastavení trestního stíhání je nahrazení celé škody. V tomto zmiňovaném 

případě však jeden z obviněných odmítal škodu nahradit a svůj čin popíral. Druhý 

z obviněných se k činu doznal a byl ochoten škodu nahradit, ale jen polovinu z 

požadované výše. Přestože mu soudce opakovaně vysvětlil, že k tomu, aby mohlo být 

jeho trestního stíhání podmíněně zastaveno, musí nahradit celou způsobenou škodu a až 

následně může polovinu reverzně požadovat po druhém spolupachateli, tento obviněný 

na to nepřistoupil, a proto nezbylo než jej odsoudit rozsudkem. 

 

Splnění podmínky vydat poškozenému bezdůvodné obohacení, nebo o jeho 

vydání s poškozeným uzavřít dohodu či učinit jiná opatření k jeho vydání,   jež je  

upravena v § 307 odst. 1 písm. c) tr. řádu,  lze vztáhnout například na skutek 

kvalifikovaný jako přečin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 či §217 (buď 

úmyslná nebo nedbalostní forma) či podílnictví podle § 214 či § 215 (buď úmyslná 

nebo nedbalostní forma). U těchto majetkových trestných činů totiž není způsobení 

škody znakem skutkové podstaty. Jedná se o druhotnou trestnou činnost, která následuje 
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až po spáchání primární či zdrojové trestné činnosti. Škoda je poškozené osobě 

způsobena právě tou zdrojovou trestnou činnosti (např. krádeží či podvodem) a s takto 

získanou věcí je následně neoprávněně nakládáno pachatelem druhotné trestné činnosti 

(podílnictví či legalizace). Podílník či legalizátor tak není přímým škůdcem, avšak 

z takové jednání získává majetkový prospěch, tedy bezdůvodné obohacení.  

 

 Podmíněné zastavení lze aplikovat i u přečinů, kterými nebyla způsobena žádná 

škoda, ani nebylo získáno bezdůvodné obohacení či v případě, že poškozený žádnou 

náhradu výslovně nevyžaduje. Orgán činný v trestním řízení však musí zvlášť důkladně 

zvažovat, zda je takové rozhodnutí dostačující. I v těchto případech je žádoucí, aby 

došlo k adekvátnímu dialogu mezi obviněným a poškozeným.
59

  Obviněný může 

prokázat snahu urovnat konfliktní stav vyvolaný trestným činem například omluvou 

poškozenému. 

 

2.1.5. Dostatečnost vyřízení věci  
 

 Z tohoto zákonného požadavku jasně vyplývá, že každý případ musí být 

posuzován zcela individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem spáchání přečinu, 

charakteru způsobeného následku, k chování obviněného po činu, jeho snaze narovnat 

narušené vztahy, projevené lítosti i jeho dosavadní způsobu života. Dobrodiní zákona, 

spočívající v možnosti odklonit trestní řízením právě tímto způsobem, je poskytováno 

osobám bezúhonným, které navíc projeví účinnou snahu po nápravě. V úvahu je třeba 

vzít i věk obviněného, následek činu pro ostatní osoby a případné ohrožení, které 

v důsledku chování obviněného nastalo.  Okolnosti případu přitom nelze hodnotit 

izolovaně, ale vždy ve vzájemných souvislostech. Okolnosti případu jsou vyjádřeny 

zejména způsobem provedení trestného činu, jeho následky, mírou zavinění, pohnutkou, 

situací, za níž k spáchání činu došlo, společenskými poměry v době a v místě spáchání a 

odezvou veřejnosti na spáchaný čin.
60

 

 Jako podklad pro posouzení osoby obviněného slouží opis z evidence rejstříku 

trestů, výpis z centrální evidence stíhaných osob, zpráva o pověsti obviněného z místa 
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jeho bydliště, pracovní hodnocení, výpis z evidenční karty řidiče, u mladistvých 

pachatelů také zpráva orgánu pro sociálně právní ochranu dětí či posudek ze školy. 

 Vyřízení věci podmíněným zastavením trestního stíhání je akceptovatelné 

zejména v případě, že po zvážení všech výše uvedených skutečností lze dospět k závěru, 

že stíhaný čin byl ojedinělým excesem z jinak řádného života obviněného. Ze 

zkušeností z praxe vím, že kolegové zabývající se trestnými činy směřujícími proti 

bezpečnosti silničního provozu, většinou neaplikují tento odklon za podmínky, že 

dopravní nehoda s ublížením na zdraví byla způsobena po požití alkoholu nebo jiné 

návykové látky. V takovém případě je míra ohrožení natolik závažná, že pachatelům 

nelze poskytovat zákonné benefity v podobě odklonů. Stejný názor je sdílen i v 

rozhodnutí č. 31/94 Sb. rozh. tr., kde je uvedeno, že riskantní jízda opilého řidiče  s 1,77 

promile alkoholu v krvi a způsobení závažných následků v podobě těžké újmy na zdraví 

u jednoho ze spolujezdců  a ublížení na zdraví u dalších dvou spolujezdců, jsou 

takovými okolnostmi případu, pro které nelze považovat podmíněné zastavení jako 

dostačující.  S tímto názorem se plně ztotožňuji.  

 

 Hojnost aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání se v případě 

dopravních deliktů zvýšila po účinnosti odklonné novely, která zavedla možnost zavázat 

obviněného k tomu, aby se po zkušební dobu zdržel určité činnosti, včetně zákazu řízení 

motorových vozidel.  V odůvodněných případech tak lze i v případě stíhání pro přečin 

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku shledat podmíněné 

zastavení jako dostačující.  Při posuzování dostatečnosti bude na místě přihlížet, např. k 

množství požitých návykových látek, k délce a povaze trasy, kterou řidič takto ovlivněn 

absolvoval, míře ohrožení a následcích, které svým jednáním způsobil.  

 

Podmínka dostatečnosti není splněna v případě, kdy se obviněný dopustí přečinu 

ve zkušební době podmíněného odsouzení či podmíněného zastavení trestního stíhání, a 

rovněž v případě, kdy byl obviněný pro druhově shodnou trestnou činnost v minulosti 

již soudně trestán. S ohledem na společenskou škodlivost a generální prevenci nejsou 

dle mého názoru vhodným případem k aplikaci tohoto odklonu drogové delikty (kromě 

těch vyloženě bagatelních),  případy zneužití pravomoci úřední osoby, korupční trestné 

činy či daňové trestné činy.  



35 

 

2.2. Rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání  
 

  O podmíněném zastavení trestního stíhání se rozhoduje vždy usnesením. 

Oprávněným orgánem k vydání takového rozhodnutí je v přípravném řízení státní 

zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Někteří autoři
61

 považují rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání svým charakterem za rozhodnutí o vině 

pachatele, které by mělo být svěřeno do výlučné pravomoci soudu, což by však popřelo 

jeho prvotní odklonný účel. Podmíněně zastavit trestní stíhání může i předseda senátu v 

rámci předběžného projednávání obžaloby podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. řádu. Stejně 

tak může učinit i samosoudce v rámci přezkoumání obžaloby podle § 314c tr. řádu.
62

 

Novinkou zavedenou odklonnou novelou je možnost rozhodnout o podmíněném 

zastavení (jakož i o schválení narovnání) i před odvolacím soudem. 
63

  

 

 Státní zástupce může o podmíněném zastavení trestního stíhání rozhodnout 

kdykoliv od zahájení trestního stíhání až do podání obžaloby. Samozřejmě musí mít pro 

své rozhodnutí dostatečné množství podkladů. Může tak učinit z vlastní iniciativy, na 

návrh policejního komisaře, obviněného či obhájce. Je však důležité, aby před tím, než 

o odklonu rozhodne, dbal na to, aby policejní orgán provedl všechny neodkladné a 

neopakovatelné úkony, které podle své povahy nebude možné provést později a všechny 

další úkony nezbytné k tomu, aby nemohlo dojít k zmaření účelu trestního řízení, pokud 

by bylo rozhodnuto, že se v trestním stíhání pokračuje.  

 

V praxi se postupuje tak, že po skončení vyšetřování podává policejní orgán 

státnímu zástupci spisový materiál spolu s návrhem na konečné opatření ve smyslu § 

166 odst. 3 tr. řádu. Nejčastěji to bývá návrh na podání obžaloby.  Může jím být ale 

např.  i návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání, učiněný buď v návaznosti na 

podnět obviněného, nebo bez něho. Státní zástupce následně přezkoumá spisový 

materiál a vyhodnotí, zda jsou či nejsou splněny podmínky pro použití § 307 tr. řádu, a 

zda lze takové rozhodnutí považovat za adekvátní.  

 

                                                 
61

 Pipek, J. Pipková, H. Podmíněné zastavení trestního řízení podle nových polských trestních kodexů. 

Právní rozhledy, 1998, č. 12, s. 620. 
62

 Viz rozhodnutí č. 11/95 Sb. rozh. tr. 
63

 Viz § 257 odst. 1 písm. d) tr. řádu. 
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P. Vantuch
64

 tvrdí, že státní zástupce rozhoduje o aplikaci odklonu především na 

návrh vyšetřovatele nebo obviněného. S tímto názorem nesouhlasím. V praxi jsem se 

totiž naopak s takovými návrhy příliš nesetkala. Konkrétně mi byl jednou předložen 

návrh policejního orgánu a dvakrát návrh obviněného. V ostatních případech jsem 

rozhodovala z vlastní iniciativy. Nelze tedy paušálně konstatovat, že návrhy obviněného 

nebo policejního orgánu mají na rozhodování státního zástupce rozhodující vliv. 

Nicméně obviněný může svojí snahou vyhlídku na vydání odklonného rozhodnutí 

jedině podpořit.  

 

  V usnesení musí být kromě obecných náležitostí stanovených v § 134 tr. řádu a 

přesného popisu skutku
65

, který nesmí být zaměnitelný s jiným a musí odpovídat zásadě 

totožnosti skutku ve vztahu ke skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání,  

stanovena i zkušební doba. Její délka je upravena v § 307 odst. 3 tr. řádu. Odvíjí se od 

konkrétních okolností případu i trestní sazby daného přečinu s tím, že ji lze stanovit v 

rozmezí od 6 měsíců do 2 let. Odklonnou novelou byla zkušební doba prodloužena až 

na 5 let, přičemž zákonodárce nelogicky nestanovil u této zkušební doby spodní hranici.  

Tato prolongovaná zkušební doba je dána pouze za podmínek, že se obviněný současně 

zaváže, že se po dobu jejího trvání zdrží určité činnosti nebo že zaplatí určitou 

peněžitou částku určenou obětem trestné činnosti.  Zákon výslovně v § 307 odst. 4 tr. 

řádu zdůrazňuje, že pokud byla mezi obviněným a poškozeným uzavřena dohoda o 

náhradě škody, musí být ve výroku usnesení obviněnému uloženo, aby tuto škodu v 

průběhu zkušební doby nahradil. Podle poznatků náměstkyně krajského státního 

zástupce v Brně J. Šteflové 
66

 je tato obligatorní podmínka státními zástupci opomíjena 

pouze výjimečně.  
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 Vantuch, P. Podmíněné zastavení trestního stíhán. Obhajoba obviněného. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2010, s. 554;  Vantuch, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní rozhledy, 

1997, č. 8, s. 404. 
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 Výrok o podmíněném zastavení trestního stíhání musí obsahovat nejen přesný popis skutku, kterého se 

toto rozhodnutí týká, ale rovněž právní závěr, jaký přečin je v něm spatřován. Přitom nepostačí, aby 

příslušný orgán ve výrokové části usnesení obecně konstatoval, že rozhodoval v trestní věci obviněného 

pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku – viz 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 453/2013.  
66

 Šteflová, J. Na co si dát pozor při rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání. Státní 

zastupitelství, 2011, č. 9, s. 34. 
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 Zdůraznění výchovného charakteru rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání je vyjádřeno možností uložit, aby pachatel ve zkušební době dodržoval 

přiměřená omezení a plnil přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. 

Uložení těchto povinností není formulováno jako obligatorní. Je na oprávněném orgánu, 

aby zvážil potřebnost a vhodnost jejich uložení. 
67

 K povaze takových omezení či 

povinností se lze inspirovat v § 48 odst. 4 tr. zákoníku.
68

 Zde uvedený výčet je 

demonstrativní. Vždy záleží na konkrétních okolnostech spáchaného skutku. Například 

u činů spáchaných pod vlivem alkoholu (výtržnictví, ublížení na zdraví, poškození cizí 

věci apod.), kdy bylo znalecky doloženo, že obviněný má po konzumaci alkoholu 

sklony k agresivnímu chování, je na místě uložit přiměřenou povinnost zdržet se v 

průběhu zkušební doby požívaní alkoholických nápojů
69

 nebo nastoupení vhodného 

terapeutického programu.  

 

  A. Sotolář, F. Púry a P. Šámal
70

 označují rozhodování o tomto odklonu za 

dvoufázové. V první fázi se rozhoduje o vlastním podmíněném zastavení trestního 

stíhání. Charakter druhého rozhodnutí ve věci závisí na tom, jak se obviněný ve 

stanovené zkušební době choval. V případě, že obviněný vyhověl všem podmínkám a 

choval se spořádaně, rozhodne se o jeho osvědčení s tím, že právní mocí tohoto 

rozhodnutí nastávají účinky definitivního zastavení trestního stíhání s důsledkem res 

iudicata. V opačném případě příslušný orgán rozhodne, že se obviněný neosvědčil a 

pokračuje v jeho trestním stíhání. Jestliže bylo trestní stíhání obviněného podmíněně 

zastaveno státním zástupcem, obviněný se ve zkušební době neosvědčil a bylo 

rozhodnuto o pokračování v trestním stíhání, bude dále navazovat s největší 

pravděpodobností podání obžaloby k soudu. Zde si dovolím zmínit rozhodnutí č. 29/96 

Sb. rozh. tr., kde je připomenuto, že obžalobu ve věci, ve které bylo v přípravném řízení 

podmíněně zastaveno trestní stíhání, lze podat až po právní moci usnesení o 

                                                 
67

 Pipek, J. Podmíněné zastavení trestního stíhání. 2.část. Právo a podnikání, 1995, č. 5, s. 13. 
68

  Lze uložit například povinnost podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, 

zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s 

určitými osobami, zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, veřejně se 

poškozenému omluvit apod.  
69

 Otázkou ovšem je, jak by se dodržování této povinnosti fakticky kontrolovalo.  
70

 Sotolář, A. Púry, F. Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H.Beck, 2000, s. 41-

42. 
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pokračování trestního stíhání. Toto usnesení se přitom musí podle § 308 odst. 4 tr. řádu 

doručovat i poškozené osobě. 
71

 

 

  Odklonná novela zavedla další alternativu, kdy může oprávněný orgán 

výjimečně ponechat podmíněné zastavení v platnosti za současného prodloužení 

zkušební doby až o jeden rok. Přitom se musí dbát na to, aby prolongovaná doba 

nepřesáhla maximální možnou délku pěti let. Tímto způsobem lze postupovat, jak 

během zkušební doby, tak po jejím uplynutí. Ze zákonné dikce vyplývá, že by se 

nemělo jednat o častý a běžný postup oprávněných orgánů. K takovému řešení lze 

přistoupit zejména tehdy, když předmětem řízení bude méně závažný přečin a obviněný 

nesplnil některou z uložených podmínek jen nepatrným způsobem nebo k tomu měl 

omluvitelný důvod. Rovněž lze tuto možnost využít, když se obviněný ve zkušební 

době dopustí nějakého deliktního jednání, které však přímo se stíhanou trestnou činností 

nesouvisí nebo jej lze považovat pouze za bagatelní. 

 

   Pokud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno žádné z výše 

popsaných rozhodnutí, aniž by na tom měl obviněný vinu, nastává fikce, že se obviněný 

osvědčil. Fikce má stejné účinky jako pravomocné usnesení o osvědčení. Obviněný má 

vinu na tom, že oprávněný orgán neučinil žádné rozhodnutí, v případě, že se během 

zkušební doby dopustil jiného trestného činu. Rozhodující orgán totiž musí vyčkat 

výsledku řízení o dalším trestném činu obviněného, a právě proto nemůže rozhodnout o 

tom, zda se obviněný osvědčil či nikoliv.  

 

 Kladné rozhodnutí o tom, že se obviněný ve zkušební době osvědčil, lze vydat 

až po uplynutí celé zkušební doby, naproti tomu rozhodnutí o pokračování trestního 

stíhání lze vydat i v jejím průběhu. 
72

 Zákon zde naznačuje, že je nasnadě, aby příslušný 

orgán průběžně během zkušební doby ověřil, zda se obviněný chová řádně. V praxi se 

tak činí zhruba po uplynutí poloviny zkušební doby lustrací centrální evidence 

stíhaných osob a kontrolou opisu z evidence rejstříku trestů.  Po uplynutí celé zkušební 

doby je třeba provést nové ověření chování obviněného, kdy lze navíc cestou 
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 V tomto směru docházelo v minulosti v praxi občasně k chybám. 
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 Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 

2011, s. 970. 
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policejního orgánu či obecního úřadu vyžádat i tzv. zprávu o pověsti obviněného z místa 

jeho trvalého bydliště. V praxi se jedná o sdělení, zda se obviněný dopustil 

v inkriminované době nějakého přestupku.  Dospět k závěru, zda se obviněný osvědčil 

či nikoli, je nutné až po posouzení všech zjištěných skutečností ve vzájemné spojitosti. 

Tomuto se věnuje například rozhodnutí č. 54/97 Sb. rozh. tr., kde je konstatováno, že 

skutečnost, že se obviněný, jehož stíhání pro trestný čin v dopravě bylo podmíněně 

zastaveno, dopustil ve zkušební době dopravního přestupku, nebude zpravidla sama o 

sobě stačit k závěru, že obviněný nevedl řádný život. Způsob jeho života je i v takovém 

případě třeba důsledně hodnotit ze všech rozhodných hledisek.  

 

 Podle výkazů Ministerstva spravedlnosti ČR o trestní agendě na Obvodním 

státním zastupitelství pro Prahu 1 a 3 je v trestním stíhání pokračováno z důvodu 

neosvědčení podle § 308 tr. řádu cca v 1 z 10 případů. V drtivé většině tedy obvinění 

uložené povinnosti plní a během zkušební doby žijí řádným životem.  

 

 Ze zkušenosti mohu potvrdit, že zhruba 90% obviněných se během zkušební 

doby chová spořádaně a osvědčí se. Z vlastní praxe mohu uvést případ sprejera, který 

byl stíhán pro přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 tr. zákoníku, k činu se 

doznal, vytvořený nápis na fasádě domu na vlastní prostředky odstranil a do té doby 

nebyl trestán. Jeho trestní stíhání jsem podmíněně zastavila a stanovila mu zkušební 

dobu 1 roku. Po půl roce, když jsem průběžně kontrolovala, zda obviněný žije řádným 

životem, jsem zjistila, že se cca po třech měsících od právní moci usnesení o 

podmíněném zastavení trestního stíhání dopustil dalšího sprejerství. Vzhledem k tomu, 

že obviněný spáchal ve zkušební době dokonce druhově shodný trestný čin, nezbylo než 

vydat usnesení o tom, že se obviněný neosvědčil a pokračovat v jeho trestním stíhání. 

Výsledkem bylo podání obžaloby k soudu.  

 

 Pravomocné rozhodnutí státního zástupce nebo soudu o podmíněném zastavení 

trestního stíhání se vede v evidenci rejstříku trestů (§ 7 zákona č. 269/1994 Sb.).  Pro 

obviněného to skýtá výhodu, že je záznam o podmíněném zastavení trestního stíhání 

viditelný pouze v opisu z evidence rejstříku trestů, nikoli ve výpisu, a obviněný tak 
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nemusí být omezován např. při hledání práce. To ve svém důsledku může prospívat i 

poškozené osobě, která tak bude mít větší šanci na reparaci škody.   
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2.3. Případová studie a statistické údaje 
 

 

 V praxi je tento institut (po trestním příkazu) využíván nejvíce. V poslední době 

mu začíná konkurovat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, které lze 

charakterizovat jako téměř totožný institut, aplikovatelný však výlučně jen ve 

zkráceném přípravném řízení.  Vzdor tomu se domnívám, že podíl věcí vyřizovaných 

podmíněným zastavením trestního stíhání stále není příliš vysoký. 

 

  Podle statistických údajů Ministerstva spravedlnosti bylo o podmíněném 

zastavení trestního stíhání rozhodováno na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 

v roce 2009 ve 22 případech z 625 trestních stíhání (tj. asi 3,5%), v roce 2010 v 25 

případech z celkových 666 zahájených trestních stíhání (tj. asi 3,7 %), v roce 2011 v 27 

případech z celkových 716 trestních stíhání (tj. asi 3,7 %). V roce 2012 byl zaznamenán 

rapidní pokles, neboť byl tento odklon aplikován pouze v 5 případech z celkových 581 

trestních stíhání (tj. jen necelé 1 %). V roce 2013 bylo podmíněně zastaveno 18 

trestních věcí z celkových 760  (tj. 2,4 %) a v roce 2014 došlo k mírnému navýšení 

aplikace tohoto odklonu – z 623 případů bylo rozhodnuto podle § 307 tr. řádu 21x (tj. 

3,3 %).  Podíly rozhodování Obvodního soudu pro Prahu 1 o podmíněném zastavení 

trestního stíhání jsou kupodivu srovnatelné, někdy dokonce vyšší než na státním 

zastupitelství. V roce 2009 bylo tímto odklonem na Obvodním soudě pro Prahu 1 

vyřízeno 34 věcí z celkových 1408 (tj. 2,4 %), v roce 2010 bylo podmíněně zastaveno 

50 případů z celkových 1335 (tj. 3,7 %), v roce 2011 to bylo 38 případů z 1410 (tj. 

2,7%), v roce 2012 to bylo 40 případů z celkových 1414 (tj. 2,8 %),  v roce 2013 bylo 

podmíněně zastaveno 48 trestních stíhání z celkových 1511 trestních věcí (tj. 3,2 %) a 

v roce 2014 bylo zaznamenáno navýšení – z celkového nápadu 1386 věcí bylo 

podmíněně zastaveno 47 trestních stíhání (tj. 3,4%).  

 

V porovnání s celostátními údaji stojí Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 

pod průměrem. Tento stav si vysvětluji tím, že konkrétně v obvodu Prahy 1 je řešena 

řada věcí ve zkráceném přípravném řízení se zadržením, kde jsou přísné zákonné lhůty, 

a pro tento druh rozhodování není dán prostor.  Do centra hlavního města se soustřeďují 

kriminálně závadové osoby, neboť na exponovaných místech jako je Staroměstské či 
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Václavské náměstí, Vrchlického sady před hlavním nádražím, Národní třída apod. jsou 

příležitosti k páchání zejména majetkové a drogové trestné činnosti pro pachatele 

„nejlukrativnější“. Řada pachatelů nesplňuje podmínky pro aplikaci odklonů vzhledem 

ke své trestní minulosti. Specifikum Prahy 1 lze spatřovat také v tom, že zde sídlí 

množství úřadů, ústředních orgánů veřejné moci a obchodních korporací, které zde 

často soustředí svá sídla (přestože často fiktivní či virtuální). Trestná činnost spjatá 

s jejich činností přitom není k aplikaci odklonů vhodná. Dalším důvodem může být i 

hojná drogová aktivita, která se koncentruje na turisticky atraktivních místech v centru 

města, přičemž dealování drog taktéž není příhodné vyřizovat odklony.   

 

 Co se týče situace na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3, ani zde není 

podíl podmíněně zastavených trestních stíhání vysoký.  V roce 2009 bylo z celkových 

454 vyřízených věcí podmíněně zastaveno  13 případů (tj.  2,9 %),  v roce 2010 

z celkových 444 bylo postupem podle § 307 tr. řádu vyřízeno 12 věcí (tj. 2,7 %), v roce 

2011 byla situace příznivější – z celkových 394 bylo podmíněně zastaveno 23 věcí (tj. 

5,8 %). Naopak v roce 2012 došlo k rapidnímu poklesu (stejně jako na Praze 1), kdy 

z celkových 385 věcí byla podmíněně zastavena jediná trestní věc (tj. 0,25 %), v roce 

2013 byl § 307 tr. řádu aplikován v 16 případech z 374 (tj. 4,3 %) a v roce 2014 použití 

tohoto odklonu opět nepatrně kleslo – z 392 případů 13 podmíněných zastavení (tj. 

3,3%).  Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodoval o podmíněném zastavení trestního 

stíhání ve srovnání se státním zastupitelstvím méně. V letech 2009-2014 se počet 

pohybuje mezi 1,0  až 1,7 %.  

 

 Z výroční zprávy Městského státního zastupitelství v Praze za rok 2014 vyplývá, 

že průměrný podíl rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání v rámci 

Obvodních státních zastupitelství pro Prahu 1 až Prahu 10 je 2% (14513/293).  

 

 Já osobně jsem o podmíněném zastavení trestního stíhání rozhodla zatím v 7 

případech za 2 roky výkonu funkce. Jednalo se  2x o přečin úvěrového podvodu podle   

§ 211 odst. 1 tr. zákoníku, 1x přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 4 tr. 

zákoníku, 2x přečin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 1 

tr. zákoníku, 1x přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku v souběhu 
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s přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, 1x přečin podle § 228 odst. 2 tr. 

zákoníku. Ve dvou případech mi byl tento postup navrhnut ze strany obviněného či 

obhájce, v jednom případě mi byl navrhnut ze strany policejního orgánu a ve čtyřech 

případech jsem rozhodla z vlastní iniciativy.  

 

  Pro ilustraci zmíním vlastní nedávný případ, kdy jsem podmíněně zastavila 

trestní stíhání obviněného pro skutek kvalifikovaný jako přečin úvěrového podvodu 

podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku. Obviněný, ani jeho obhájce odklonění řízení nenavrhli. 

Policejní orgán mi po skončení vyšetřování předložil návrh na podání obžaloby. Po 

vyhodnocení všech okolností jsem vyhodnotila, že jsou splněny podmínky § 307 tr. 

řádu a trestní stíhání je na místě podmíněně zastavit. Jednalo se o případ 21letého muže, 

který si přes bankovní společnost sjednal úvěr na nákup notebooku v hodnotě 21.500,- 

Kč a o tři měsíce později si u jiné bankovní společnosti sjednal úvěr na nákup 

mobilního telefonu v hodnotě 8.000,- Kč. V obou případech uvedl při podpisu úvěrové 

smlouvy nepravdivé údaje, týkající se svého zaměstnání a čistého příjmu vzdor tomu, že 

v inkriminované době nikde zaměstnán nebyl a nedisponoval žádnými příjmy.  

Následně úvěr nesplácel. Teprve poté, co poškozené společnosti podaly trestní 

oznámení, svůj dluh plně splatil, a to i s příslušenstvím. Toto bylo písemně potvrzeno i 

ze strany poškozených společností. Muž měl čistý trestní rejstřík, v evidenci stíhaných 

osob nebyl veden a ze zprávy o pověsti z jeho místa bydliště nevyplývaly žádné 

negativní poznatky. S postupem podle § 307 tr. řádu vyslovil u svého výslechu souhlas 

a jednání zcela doznal, včetně subjektivní stránky a protiprávnosti. Vzhledem k tomu, 

že byly splněny veškeré zákonné podmínky, bylo trestní stíhání dotčeného obviněného 

podmíněně zastaveno.  Zkušební dobu jsem stanovila ve výměře 15ti měsíců, tedy 

přesně v polovině zákonného rozmezí zkušební doby 6 měsíců až 2 roky, k čemuž mě 

na jedné straně vedlo to, že obviněný celou škodu plně nahradil a jedná se o méně 

závažný trestný čin s trestní sazbou odnětí svobody až na dvě léta. Na druhou stranu 

však dosahovala výše škody v součtu téměř 30.000,- Kč, což není nezanedbatelná 

částka, a obviněný se navíc dopustil rovnou dvou skutků v pokračování, díky čemuž by 

nebylo dostačující určit kratší zkušební dobu. Obviněný se již pravomocně osvědčil.  
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2.4. Přínosy odklonné novely ve vztahu k podmíněnému zastavení 
trestního stíhání 
 

 

 Jak jsem již naznačovala výše, právní úprava podmíněného zastavení trestního 

stíhání dostála k 1.9.2012 výrazných změn díky novele trestního řádu č. 193/2012 Sb. 

Nově lze toto rozhodnutí podle § 307 odst. 2 tr. řádu podmínit slibem obviněného, že se 

po zkušební dobu vyvaruje určité činnosti, nebo závazkem obviněného, že zaplatí 

určitou peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti. 

 

 V případě rozhodnutí podle § 307 odst. 2 tr. řádu lze stanovit zkušební dobu 

nově až na pět let. Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání musí přesně 

specifikovat výši peněžité částky určené obětem trestné činnosti a musí konkretizovat 

činnost, které se má obviněný zdržet. Významnou novinkou je rovněž rozšíření 

eventualit, jak lze postupovat v případě rozhodování o tom, zda se obviněný ve 

zkušební době podmíněného zastavení osvědčil či nikoli. Nově může státní zástupce 

nebo soud vzhledem k okolnostem případu a osobě obviněného ponechat podmíněné 

zastavení v platnosti a prodloužit zkušební dobu až o jeden rok, přičemž nesmí 

přesáhnout maximální možnou dobu. Původně uložené povinnosti či omezení platí i po 

takto prodlouženou dobu.
73

 

 

 Zakotvení těchto nových alternativ by mohlo pomoci k rychlejšímu rozhodování 

orgánů činných v trestním řízení a přinést úsporu pro systém trestní justice. Podle 

výroční zprávy Městského státního zastupitelství v Praze přinesla tato změna již první 

ovoce u dopravních deliktů, které jsou v rámci hlavního města Prahy řešeny výlučně na 

Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 2.
74

 Na tomto specializovaném úřadu byl 

zaznamenán nárůst aplikace § 307 tr. řádu právě v rámci dopravní agendy. Tento nárůst 

nicméně není nijak výrazný (cca o 1,5 %). To lze odůvodnit tím, že řidičské oprávnění 

je pro řadu řidičů velice důležité, v některých případech i existenčně, a proto nebudou 

chtít přistoupit k dobrovolnému vzdání se možnosti řízení ve smyslu § 307 odst. 2 tr. 

řádu, přičemž budou doufat, že v řízení před soudem k uložení zákazu řízení nedojde. 

                                                 
73

 Viz § 308 odst. 1 tr. řádu. 
74

 Tato výjimka z působnosti obvodních státních zastupitelství v Praze je zakotvena v §9 vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček 

některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli.  



45 

 

Z praxe mohu zmínit případ, kdy se obhájce obviněné, stíhané pro přečin těžkého 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku, který způsobila jako 

řidička osobního vozidla, snažil přesvědčit klientku o udělení souhlasu s podmíněným 

zastavením trestního stíhání za současného zavázání k tomu, že nebude po určitou dobu 

řídit. Obviněná však toto odmítla s tím, že raději vyčká rozhodnutí soudu a bude se 

spoléhat na to, že zákaz řízení motorových vozidel vůbec nedostane.  Soud jí uznal 

vinnou a uložil jí mimo jiné i zákaz řízení. Obviněná se s tímto rozhodnutím smířila a 

opravný prostředek nepodala. Za předpokladu, že by poslechla obhájce, se věc mohla 

s největší pravděpodobností vyřídit již v rámci přípravného řízení odklonem, kdy by 

navíc neměla záznam ve výpisu z evidence rejstříku trestů.  

 

2.4.1. Závazek obviněného zdržet se určité činnosti 
 

  Zákon stanoví podmínku, aby činnost, jíž se obviněný zdrží, měla souvislost se 

spáchaným přečinem. Činnost nemusí být znakem objektivní stránky skutkové podstaty 

přečinu. Podmínka souvislosti bude splněna v případě, kdy byl přečin spáchán přímo při 

výkonu určité činnosti. Postačí, i pokud tato činnost nabídla obviněnému příležitost 

přečin spáchat nebo jeho spáchání ulehčila. To může být například v případě, že si 

obviněný výrazně usnadnil spáchání krádeže použitím motorového vozidla, které sám 

řídil. Nepostačuje, aby šlo jen o náhodnou souvislost.
75

  

 

 Další podmínkou, která sice přímo nevyplývá z dikce zákona, je, že obviněný se 

může zdržet jen činnosti, k níž je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje 

zvláštní právní předpis.
76

 Například se může jednat o řízení motorových vozidel, výkon 

funkce statutárního či dozorčího orgánu v obchodních korporacích, činnost ,která je 

předmětem živnosti, výkon zaměstnání spojený s hmotnou odpovědností apod.  

Činností jiné povahy (jako jsou např. požívání alkoholických nápojů, jízda na kole, 

návštěvy sportovních utkání, hraní hazardních her) se nelze zdržet ve smyslu § 307 dost. 

                                                 
75

 Šámal, P. Trestní řád, 7.vydání, Praha: C.H.Beck, 2013, s. 3490. 
76

 Srov. §73 odst. 3 tr. zákoníku – „ Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu 

výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo  takové činnosti, ke 

které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.  
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2 tr. řádu, nýbrž v rámci uložení přiměřených povinností či přiměřených omezení ve 

smyslu § 307 odst. 6 tr. řádu.  

 

 Zdržení se určité činnosti trvá po zkušební dobu, která může být až pětiletá. Není 

však vyloučeno, aby se obviněný zavázat zdržet se konkrétní činnosti jen na část 

zkušební doby. Činnost musí být ve výroku usnesení o podmíněném zastavení trestního 

stíhání patřičně konkretizována, včetně stanovení délky, po kterou nesmí být 

vykonávána.  

 

Lze předpokládat, že tato podmínka zdržení se určité činnosti bude využívána 

zejména v případě řízení motorových vozidel. Dopravní delikty tvoří totiž významnou 

část na celkovém souhrnu stíhaných trestných činů. Do účinnosti odklonné novely státní 

zástupci ani soudci nevyužívali tohoto druhu odklonu, neboť měli za to, že charakter 

spáchaných skutků (většinou kvalifikovaných jako ohrožení pod vlivem návykové látky 

podle § 274 tr. zákoníku, ublížení na zdraví z nedbalosti podle  § 148 tr. zákoníku, těžké 

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 tr.zákoníku, neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku podle § 151 tr. zákoníku)  odůvodňuje vyloučení pachatele 

z provozu na pozemních komunikacích, ačkoliv ostatní předpoklady pro uplatnění 

tohoto odklonu byly dodrženy. Do 31.8.2012 nebylo možné omezit výkon činnosti 

pachatele ani cestou uložení přiměřených omezení, neboť by bylo považováno za 

nepřímé uložení trestu zákazu činnosti, což předchozí praxe neumožňovala. 
77

  V této 

souvislosti F. Ščerba
78

 trefně poznamenává, že tak docházelo k paradoxnímu jevu, 

neboť v přestupkovém řízení se za některé závažné přestupky proti bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu ukládala sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu 

řízení motorových vozidel dokonce obligatorně.  

 

V případě zákazu řízení motorových vozidel musí být obviněný podle § 307 

odst. 5 tr. řádu poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního 

předpisu, a to příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 

                                                 
77

 Viz např. usnesení Krajského soudu  v Českých Budějovicích sp.zn. 4 To 770/1997. 
78

 Ščerba, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, s. 

81.  
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pracovních dnů od nabytí právní moci usnesení o podmíněném zastavení.
79

 Zároveň 

musí být poučen o tom, že právní mocí rozhodnutí pozbývá řidičského oprávnění, což 

má význam z hlediska jeho osvědčení či neosvědčení a z hlediska případného spáchání 

trestného činu maření výkonu úřední rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) 

tr. zákoníku.  

V tomto kontextu je třeba také upozornit na to, že zdržení se činnosti není 

formou trestněprávní sankce, přestože se svým charakterem blíží trestu zákazu činnosti, 

nýbrž dobrovolným závazkem obviněného se v budoucnu po určitou dobu zdržet určité 

činnosti.   

 

Přiměřeně lze tento výklad aplikovat i na podmíněné odložení podání návrhu na 

potrestání (§ 179g odst. 2 tr. řádu). 

 

2.4.2. Složení peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné 
činnosti  
 

 

 Další novem v úpravě § 307 tr. řádu je možnost rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání podmínit tím, že se obviněný zaváže složit na účet soudu a 

v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na 

pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, analogicky jak je 

tomu u narovnání. 
80

 Blíže se věnuji tomuto tématu v kapitole „Narovnání“ (konkrétně v 

podkapitole 3.2.5.). 

  

                                                 
79

 Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4.vydání. Praha: Leges, 

2013, s. 1050. 
80

 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., sněmovní tisk 510/0. 



48 

 

2.5 Příčiny nízkého podílu rozhodování podle § 307 tr. řádu 
 

Pokud se mám zabývat příčinami nízké aplikace § 307 tr. řádu, je nezbytné se na 

tuto otázku podívat komplexně. P. Kotulan
81

 tvrdí, že nízký podíl využívání tohoto 

odklonu je způsoben neochotou státních zástupců spojenou s tím, že administrativní 

náročnost rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání přesahuje náročnost 

při podání obžaloby. Tomuto názoru lze částečně dát za pravdu, neboť určitá skupina 

státních zástupců skutečně v zájmu rychlosti upřednostňuje podání obžaloby. Jistě však 

existuje i druhá skupina státních zástupců (včetně mě), která považuje obtížnost či 

časovou náročnost při rozhodování podle § 307 tr. řádu za srovnatelnou s podáním 

obžaloby. Je sice pravdou, že je žalobce nucen hodnotit chování obviněného během a 

především po skončení stanovené zkušební doby, a následně by měl vydat další 

usnesení o tom, zda se obviněný osvědčil či nikoli, nicméně na druhé straně odpadá 

povinnost žalobce účastnit se hlavního líčení konaného na podkladě obžaloby. 

 

Nízkou četnost rozhodování podle § 307 tr. řádu lze vysvětlit tím, že v daném 

případě nejsou splněny všechny zákonné podmínky kumulativně. Zvláště chybí úplné 

doznání obviněného, nebo takové rozhodnutí neodůvodňuje již samotná osoba 

obviněného - recidivisty.  Vyskytují se i případy, kdy obviněný s  postupem podle § 307 

tr. řádu přímo nesouhlasí. V poslední době se také čím dál častěji setkávám s tím, že 

obviněný i přes výzvy a doporučení orgánů činných v trestním řízení a nadrámcovým 

poskytnutím většího časového prostoru k náhradě škody či uzavření dohody s 

poškozeným, toto nesplní, a to ani v případech, kdy je škoda zanedbatelné výše.    

 

 Z pohledu obviněného je dle mého názoru  nejpříhodnější dát k postupu podle    

§ 307 tr. řádu podnět, a to nejlépe již v přípravném řízení. Má pak jistě vyšší šanci, že 

ve věci nebude podána obžaloba a věc bude vyřízena odklonem. Ze zkušeností mohu 

konstatovat, že obviněný podává podnět k takovému postupu ve většině případů za 

předpokladu, že má obhájce. Osobu nepohybující se v právním prostředí totiž většinou 

nenapadne podmíněné zastavení přímo písemně navrhovat, přestože je mu ze strany 

policejního orgánu povaha tohoto institutu vysvětlena a je o jeho podmínkách poučen. 

                                                 
81

 Kotulan, P. Výzkum institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 1996, s. 76.  
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Z hlediska „úspěšnosti“ je pro obviněného žádoucí, aby v takovém podnětu uvedl 

veškeré skutečnosti svědčící v jeho prospěch.  Zejména tím mám na mysli skutečnosti, 

že poškozenému nahradil škodu, že se poškozenému omluvil, že dosud nebyl soudně 

trestán apod. K návrhu může ideálně přiložit potvrzení o zaplacení škody, dohodu o 

vypořádání škody, která musí být podepsána i poškozenou osobou, omluvný dopis s 

doručenkou, kladné hodnocení z práce či ze školy a tak podobně.  Mám za to, že pokud 

obviněný tímto způsobem prokáže svoji iniciativu, jsou šance na aplikaci odklonu vyšší. 
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3. Narovnání 

 

3.1.  Základní charakteristika institut narovnání 
 

 Narovnání je upraveno v ustanoveních § 309 až § 314 tr. řádu. Bylo zavedeno do 

našeho trestního řádu novelou č. 152/1995 Sb., s účinností od 1.9.1995. Narovnání lze 

charakterizovat jako zvláštní druh dohody mezi obviněným a konkrétním poškozeným, 

která vyžaduje schválení soudem nebo státním zástupcem v přípravném řízení, čímž je 

zabezpečeno splnění veřejného zájmu, a která má  důsledky zastavení trestního stíhání.  

Součástí rozhodnutí je totiž i výrok o zastavení trestního stíhání. Účelem tohoto institutu 

není jen náhrada škody či vydání bezdůvodného obohacení, ale především urovnání 

konfliktního vztahu mezi obviněným a poškozeným. Podstatné přitom je, aby se obě 

strany aktivně podílely na hledání oboustranně vyhovujícího řešení. To psychologicky 

příznivě působí na pachatele i oběť.  

 

 Narovnání se uplatňuje zejména v případech, kdy stát nemá na trestním postihu 

pachatele výraznější zájem a dává přednost konsensu mezi obviněným a poškozeným.
82

 

Bude na místě zejména v případech, kdy je trestným činem dotčena převážně soukromá 

oblast společenských vztahů a trestný čin má povahu sporu mezi obviněným a 

poškozeným. 
83

 Kupříkladu se může jednat o trestný čin pomluvy podle § 184 tr. 

zákoníku či  poškození cizích práv podle § 181 tr. zákoníku. Narovnání preferuje, aby 

obviněný odstranil škodlivé následky svého jednání. Tento zájem stojí nad zájmem 

společnosti na potrestání pachatele, přičemž v případě narovnání vztahů s poškozeným 

dojde k definitivnímu zastavení trestního stíhání obviněného. Narovnání je i 

významným prostředkem trestní prevence, protože pachatel je vtažen do problémů 

poškozeného, aby si tak uvědomil rozsah, závažnost a dopad všech nepříznivých 

důsledků spáchaného trestného činu.
84

 Pachatel je tak motivován k tomu, aby se aktivně 

podílel na nápravě svého škodlivého jednání. Narovnání realizuje princip subsidiarity 

                                                 
82

 Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. 24. aktualizované 

vydání. Praha: Linde 2006, s. 776. 
83

 Stříž, I., Polák, P., Fenyk, J., Hájek, R. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy 

a judikaturou. 2.díl – trestní řád. Praha: Linde 2010, s. 845. 
84

 Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H. Beck, 2000, s. 82. 
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trestní represe, neboť řešení problému je ponecháno na úrovni, na níž problém vznikl a 

není dále postihováno trestněprávními instituty.  

 

Dále jsou účinky trestní represe nahrazeny kromě povinnosti náhrady škody 

nebo vydání bezdůvodného obohacení poškozenému také povinností obviněného 

k poskytnutí dalšího majetkového plnění nad rámec způsobené škody. Základní a 

obligatorní podmínkou, která jej diferencuje od ostatních odklonů, je totiž skutečnost, že 

obviněný zaplatí peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti. Povinnost zaplatit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem 

byla zakotvena i odklonnou novelou u podmíněného zastavení trestního stíhání podle § 

307 tr. řádu a u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g tr. 

řádu. U těchto dvou institutů se však jedná pouze o povinnost fakultativní.  
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3.2. Podmínky pro aplikaci narovnání 
 

3.2.1. Právní kvalifikace 
 

 Narovnání lze akceptovat jen za splnění podmínek stanovených v § 309 odst.1 

tr. řádu. Lze jej schválit výlučně v řízení o přečinu, a to po novele provedené 

v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku navazujícím zákonem č. 41/2009 Sb.  

Za účinnosti starého trestního zákona č. 140/1961 Sb., kdy ještě nebyla zakotvena 

kategorizace trestných činů na přečiny a zločiny, bylo možné o narovnání rozhodnout u 

trestných činů, za které zákon stanovil trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 

5 let. Dnešní výklad je tak širší, neboť přečiny zahrnují i všechny nedbalostní trestné 

činy bez ohledu na výměru jejich trestů.  Stejně jako u podmíněného zastavení trestního 

stíhání je rozhodující základní výše sazby trestu bez modifikací.  

 

3.2.2. Souhlas obviněného a poškozeného 
 

 Podmínkou pro aplikaci tohoto odklonu je souhlas obviněného a poškozeného. 

Z  povahy narovnání vyplývá, že přichází v úvahu pouze tehdy, existuje-li v daném 

případě poškozený ve smyslu § 43 odst. 1 tr. řádu.
85

 O schválení narovnání nelze 

rozhodnout ani při splnění ostatních podmínek, jestliže je obviněný stíhán pro trestný 

čin, kterým nebyla způsobena škoda či jiná újma. 
86

 

 

Postavení poškozeného je tedy silnější než u podmíněného zastavení trestního 

stíhání či podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, u nichž není souhlas 

poškozeného vyžadován. Poškozený nesmí být k souhlasu žádným způsobem 

donucován. Prostředkem k naleznutí shody může být mediace. Je-li poškozených více, 

je nezbytný souhlas všech.   

 

Ke zjištění souhlasu obviněného a poškozené slouží výslech těchto osob, který 

předepisuje i ustanovení § 310 tr. řádu. Příslušný orgán před tím, než schválí narovnání, 

vyslechne obě strany ke způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda byla 

                                                 
85

 Viz také rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 4 Tz 156/2003 ze dne 18.11.2003. 
86

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu TR NS 1/2003-T 652. 
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dohoda učiněna dobrovolně a zda se schválením narovnání souhlasí. Obviněného 

zároveň poučí o důsledcích schválení narovnání. Součástí výslechu musí být i 

prohlášení obviněného, že spáchal stíhaný skutek. Pokud je poškozenou osobou 

právnická osoba, lze vyslechnout statutární orgán nebo jinou osobu oprávněnou jednat 

jménem právnické osoby. Místo výslechu se lze spokojit i s jejím písemným 

prohlášením.  

 

V praxi se výslech poškozeného zaměřuje na podání souhlasu se zamýšleným 

narovnáním, nikoli na svědecké precizování skutkových okolností. Poškozený má také 

právo vyjádřit se k otázce výše peněžité částky určené obětem trestné činnosti, neboť i 

toto je součástí dohody mezi ním a obviněným.  

 

Práva poškozeného však nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu 

škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení.  
87

 Toto ustanovení lépe reflektuje 

smysl tohoto institutu, spočívající zejména v urovnání konfliktu mezi obviněným a 

poškozeným, a nikoli osobami, na něž pouze přešel nárok.  Práva poškozeného tak 

nemůžou v rámci narovnání uplatňovat dědicové, právní nástupci či pojišťovny. 

V tomto kontextu je však třeba zkoumat, komu předmětný nárok skutečně náleží. Může 

nastat situace, kdy poškozený zemřel a jeho pozůstalým vznikl samostatný a originární 

nárok na náhradu škody založený na úmrtí poškozeného. Jedná se například o 

jednorázové odškodnění pozůstalým osobám blízkým.
88

 V takovém případě nepřešel 

nárok poškozeného na právní nástupce, nýbrž se jedná o nezávislé nároky a pozůstalí po 

zemřelém poškozeném se tak stávají sami poškozenými, kteří mohou podle § 43 odst. 3 

tr. řádu žádat náhradu škody a lze tak s nimi uzavřít i dohodu o narovnání. 
89

 

 

P. Šámal nevylučuje, že by bylo možné narovnání realizovat i v případech, kdy 

by trestným činem došlo výlučně k dotčení veřejného zájmu a poškozeným by byl 

                                                 
87

 Viz § 310a tr. řádu. 
88

 Do 31.12.2013 bylo jednorázové odškodnění v případě úmrtí osoby blízké rigidně upraveno v § 444 

odst. 3 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v němž byly určené paušální hodnoty odškodnění, a  to 

jednorázovou částkou pohybující se v rozmezí od 85 000 Kč do 240 000 Kč. Od účinnosti nového 

občanského zákoníku je dána povinnost odpovědného subjektu odčinit pozůstalé peněžitou náhradou, 

která vyváží plně jejich ztrátu a utrpení – tedy individuálně, nikoli paušálně – viz § 2959 NObčZ.  
89

 Blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu TR NS 40/2007-T 1037.  
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samotný stát či obec. 
90

 Domnívám se, že při tak výjimečném využívání institutu 

narovnání půjde tím spíše o velmi vzácné případy. Pro zajímavost v Německu 

v případech daňových či fiskálních deliktů mířených proti veřejnému zájmu, dojde-li 

k finančnímu vyrovnání pachatele se státem jako poškozeným, nelze užít institut 

narovnání, nýbrž příslušné ustanovení o zmírnění trestu. 
91

 

 

Dohoda mezi obviněným a poškozeným o narovnání může mít různorodou 

podobu. Může se jednat i o narovnání v občanskoprávním smyslu za splnění podmínek 

§ 1903 NObčZ a násl., nebo o dohodu o započtení vzájemných pohledávek podle § 

1983 NObčZ.   

 

3.2.3. Prohlášení obviněného o spáchání skutku 
 

 

 Narovnání vykazuje znaky anglosaského trestního procesu, pro které je tzv. 

prohlášení o spáchání skutku typickým. Podmínkou k aplikaci narovnání je, že 

obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, přičemž nesmí panovat žádné 

důvodné pochybnosti o tom, že toto prohlášení učinil svobodně, vážně a určitě. Tato 

koncepce je podobná jako u dohody o vině a trestu, kde je předpokladem ke sjednání 

dohody prohlášení obviněného, že spáchal stíhaný skutek, pokud na základě dosud 

opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o 

pravdivosti jeho prohlášení. U narovnání je tedy kladen důraz na to, aby prohlášení 

obviněného bylo provedeno bez nátlaku, vážně a nepochybným způsobem. Prohlášení 

nemusí být procesně zachyceno v rámci protokolu o výpovědi obviněného, ale postačí i 

zaznamenání v úředním záznamu. Nemá charakter důkazního prostředku, nýbrž 

pouhého vyjádření obviněného.
92

  Po obsahové stránce není zapotřebí, aby prohlášení 

zahrnovalo doznání ke všem znakům skutkové podstaty.  

 

Toto prohlášení není doznáním. Na rozdíl od úplného doznání, které je 

vyžadováno při podmíněném zastavení trestního stíhání, nemusí být prohlášení 

                                                 
90

  Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář, 6. vydání. Praha: C.H. Beck 2008, s. 2336. 
91

 Smetanová, D. Informace ze semináře konaného ve Spolkové republice Německo na téma „Narovnání 

mezi pachatelem a poškozeným v trestním řízení“. Trestněprávní revue, 2002, č. 1, s. 30. 
92

 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě R 6/1996. 
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pravdivé, respektive nemusí být doplněno žádnými dalšími důkazy, jimiž by se jeho 

pravdivost musela ověřovat.
93

 Prohlášení tak nemůže prejudikovat otázku viny, neboť 

podle § 40 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod každý, kdo je 

obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina není prokázána 

konečným rozhodnutím soudu o vině ve formě odsuzujícího rozsudku.
94

 

 

Naopak u podmíněného zastavení trestního stíhání se nelze spokojit s takovým 

prohlášením, ale je nezbytné plné doznání obviněného ke všem znakům spáchaného 

skutku, a to v procesně použitelné podobě. Podle § 314 tr. řádu nelze prohlášení v rámci 

narovnání použít v dalším řízení jako důkaz v případě, že nakonec narovnání nebylo 

schváleno. U podmíněného zastavení trestního stíhání je tomu jinak. V případě, že 

nakonec nedojde k aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání, lze doznání 

zachycené v protokolu o výpovědi obviněného použít i v dalším řízení.  

 

3.2.4. Náhrada škody 
 

 

  Další podmínkou ke schválení narovnání je vypořádání škody, a to buď 

přímým nahrazením škody nebo učiněním potřebných úkonů k její úhradě nebo jiného 

odčinění újmy způsobené přečinem. Stejná úprava platí i pro vydání bezdůvodného 

obohacení. Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že cílem zákonodárce nebylo omezit 

se jen na reparaci majetkové újmy. Odčinění újmy způsobené přečinem nepochybně 

překračuje náhradu majetkové škody ve smyslu § 43 odst. 3 tr. řádu. Může se tak jednat 

například o veřejnou omluvu nebo osobní pomoc poškozenému, tedy úkony, které nelze 

vyčíslit v penězích. Takové odčinění přichází v úvahu zejména u trestných činů, jimiž 

byla dotčena čest, důstojnost, svoboda, soukromí, listovní tajemství apod. 
95

 Jedná se 

obzvláště o trestné činy upravené v hlavě II, díl 2 tr. zákoníku – trestné činy proti 

právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství.
96
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 Teryngel, J. Odklon trestního stíhání -narovnání. Právní rozhledy, 1996, č. 4, s. 187. 
94

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1.vydání. Praha: Leges 2010, s. 695. 
95

 Vantuch, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní rozhledy, 1998, č. 8, s. 395. 
96

 To jsou – neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180, poškození cizích práv podle § 181, 

porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182, porušení tajemství listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí podle § 183.  
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Z popsaného ustanovení vyplývá, že škoda musí být poškozenému obviněným 

zcela nahrazena, přičemž nestačí jen uzavření dohody o její náhradě, jako je tomu u 

jiných odklonů. Další možností je učinění potřebných úkonů k její úhradě, což může být 

například složení finanční částky korespondující se způsobenou škodou do úschovy 

soudu. Takovými kroky může být i nahlášení pojistné události pojišťovně.  

 

P. Vantuch
97

 se zabývá přiměřeností výše náhrady požadované poškozeným. 

Obecně lze říci, že pokud chce poškozený nepřiměřeně vysokou reparaci, zjevně 

neodpovídající škodě a následkům činu, neměl by příslušný orgán narovnání schválit. 

Souhlasím s tím, že je nezbytné dohlížet na to, aby nebyl institut narovnání zneužíván 

k neodůvodněným a nepřiměřeným požadavkům poškozených vůči obviněným. 

 

V konkrétním případě je třeba při posuzování výše náhrady také uvažovat nad 

tím, zda se nejedná ze strany obviněného o snahu napravit případné další nepříznivé 

následky svého jednání. S. Rizman, P. Šámal a A. Sotolář
98

 k této problematice 

dodávají, že samotná skutečnost, že se obviněný s poškozeným dohodli na vyšší 

náhradě, nikoli však zjevně nepoměrné, než by korespondovalo vyčíslené škodě, lze 

akceptovat, jestliže by ovšem nešlo o důsledek nátlaku ze strany poškozeného na 

pachatele trestného činu nebo naopak o snahu obviněného zaplatit více peněz výměnou 

za beztrestnost. 

  

                                                 
97

 Tamtéž. 
98

 Rizman, S. Šámal, P., Sotolář, A. K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. 

Trestní právo, 1997, č. 2, s. 10. 
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3.2.5. Složení peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné 
činnosti 
 

Předpokladem ke schválení narovnání, který diferencuje narovnání od ostatních 

druhů odklonů, je obligatorní povinnost složit na účet soudu nebo v přípravném řízení 

na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu
99

, přičemž částka nesmí být 

zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu. Podmínka složení finanční částky obětem 

trestné činnosti má představovat určitou formu kompenzace, která napomáhá naplnění 

účelu trestního řízení a tomu, aby se důsledky činu pro obviněného blížily účinkům 

odsuzujícího rozsudku. Složení peněžité částky nemá povahu peněžitého trestu, přestože 

je tak někdy vnímáno. Především je projevem reparace dotčeného veřejného zájmu.  

 

Do účinnosti novely č. 193/2012 Sb. byl obviněný povinen složit na účet 

příslušného orgánu peněžní částku určenou konkrétnímu adresátovi k obecně 

prospěšným účelům. Z této částky poté určil podíl nejméně 50%, který měl být 

poukázán obětem trestné činnosti. V § 312 tr. řádu, které bylo citovanou novelou ke dni 

1.9.2012 zrušeno, bylo stanoveno, že za částku určenou k obecně prospěšným účelům se 

považují částky pro obce a jiné právnické osoby se sídlem na území České republiky na 

financování vědy, vzdělání, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu 

mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické,  ekologické, humanitární, 

charitativní, náboženské pro registrované církve, tělovýchovné a sportovní.  

 

 V praxi však působila tato podmínka problémy, neboť bylo komplikované 

specifikovat obecně prospěšné účely a určit konkrétního adresáta. Určování konkrétního 

adresáta bylo často kritizováno pro svoji netransparentnost.
100

  I v návaznosti na nový 

zákon o obětech trestných činů došlo k zrušení této povinnosti a nyní se finance vyplácí 

pouze na pomoc obětem, tedy na speciální účet vedený Ministerstvem spravedlnosti.  

 

I v aktuálním znění však může činit problémy posouzení, zda je předmětná 

peněžitá částka přiměřená spáchanému činu. Podle mého názoru mají být při hodnocení 

                                                 
99

 Tímto zvláštním právním předpisem byl až do 31.7.2013 zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité 

pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Od 1.8.2013 jím je zákon č. 

45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů.  
100

 Sněmovní tisk 510/0 k novele trestního řádu, Poslanecká sněmovna, 6. volební období. 
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přiměřenosti výše složené částky reflektovány závažnost činu, míra společenské 

škodlivosti, konkrétní okolnosti případu, osoba pachatele, chování pachatele po činu a 

jeho majetkové poměry, a to ve svém souhrnu.  

 

Výše částky závisí primárně na posouzení obviněného. Orgán schvalující 

narovnání může projevit svůj nesouhlas s její výší jedině neschválením narovnání. 

Nemůže s obviněným o její výši nijak polemizovat. V takových případech je vhodné její 

výši projednat s probačním či mediačním úředníkem. Obrátí-li se obviněný na soud či 

státního zástupce, ať již s formální žádostí nebo neformálním dotazem, týkajícím se 

konkrétní výše finanční částky, bude praktické, aby příslušný orgán naznačil své 

stanovisko. Neměl by však určovat výši částky z vlastní iniciativy.  

 

Peněžitou částku zaplatí obviněný zpravidla před rozhodnutím o schválení 

narovnání.  Judikatura
101

 konstatuje, že ještě před rozhodnutím o schválením narovnání 

musí příslušný orgán ověřit, zda byla peněžní částka určená obětem trestné činnosti 

skutečně složena v celé výši na účet příslušného orgánu. Jakmile se usnesení o 

narovnání stane vykonatelným, příslušný orgán zajistí, aby bylo depozitum poukázáno 

Ministerstvu spravedlnosti, které spravuje účet s peněžními prostředky určenými 

obětem trestné činnosti. Ustanovení § 362 odst. 1 tr. řádu stanoví, že pokud obviněný 

složil peníze určené státu na peněžitou pomoc obětem, avšak oprávněný orgán o 

schválení narovnání (stejně jako o podmíněném zastavení trestního stíhání) nakonec 

nerozhodl, musí orgán zaručit, aby složená částka byla obviněnému vrácena zpět.  

Přestože zákon výslovně stanovuje, aby byla částka složena na účet oprávněného 

orgánu, mám za to, že by splnění této podmínky nebránilo ani to, když by obviněný 

předal hotovost osobně v pokladně soudu.  

 

Podmínka zaplacení finanční částky u narovnání je nezřídka podrobována 

kritice. Složení finanční částky je označováno jako prostředek vykoupení se 

spravedlnosti, který zakládá nerovné postavení obviněných, neboť nemajetní pachatelé 

nemají možnost dostát všem podmínkám narovnání. Takový názor sdílí například K. 
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 Např. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č. 46/1999. 
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Šabata
102

 a T. Palovský.
103

 J. Teryngel
104

 předpokládá využití narovnání u pachatelů, 

kteří si cení úspory času, klidného svědomí a čistého trestního rejstříku více než peněz, 

které vynaloží k uplatnění narovnání. Nepřímo tak dává za pravdu těm, kteří si myslí, že 

úprava narovnání zvýhodňuje bohaté.   

 

Domnívám se, že u zcela nemajetných pachatelů, například bezdomovců, 

skutečně není dán prostor pro aplikaci tohoto institutu. U nezámožných osob, které mají 

alespoň nějaký minimální příjem, nemusí být aplikace narovnání vyloučena, ale je 

nezbytné při posuzování přiměřenosti složené částky obzvláště přihlédnout k 

majetkovým poměrům obviněného. Pokud by byla složená částka příliš nízká, příslušný 

orgán narovnání neakceptuje. J. Teryngel se domnívá, že soud jen výjimečně akceptuje 

složení částky rovnající se samé spodní hranici peněžitého trestu, která činí 2.000,-Kč, 

ledaže by se jednalo o pachatele mladistvého nebo extrémně chudého.
105

 Já se setkala 

s případem, kdy Obvodní soud pro Prahu 1 schválil narovnání za situace, kdy obviněná 

složila soudu částku 5.000,- Kč. Soud přihlédl k tomu, že obviněná byla ve vysokém 

stadiu těhotenství a její příjmy byly závislé na státních dávkách.   

 

F. Ščerba navrhuje tuto spornou otázku týkající se nerovného postavení 

majetných a nemajetných pachatelů vyřešit zavedením možnosti uložit obviněnému 

v rámci narovnání povinnost odpracovat určitý počet hodin obecně prospěšných prací. 

Tento návrh byl rovněž předložen Ministerstvem spravedlnosti v rámci věcného záměru 

nového trestního řádu. Prozatím nebyla tato koncepce přijata. Se zavedením této 

alternativy souhlasím. Tím by se mohly setřít rozdíly mezi majetnými a nemajetnými 

osobami.    

 

Přiměřeně lze výklad popsaný v této podkapitole aplikovat i na podmíněné 

zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 2 tr.řádu) a podmíněné odložení podání návrhu 

na potrestání ( §179g odst. 2 tr. řádu). 
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 Palovský, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. In Sborník příspěvků 
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 Teryngel, J. Odklon trestního stíhání-narovnání. Právní rozhledy,1996, č. 4, s. 189. 
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 Teryngel, J. Odklon trestního stíhání -narovnání. Právní rozhledy,1996, č. 4, s. 188. 
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3.2.6. Podmínka dostatečnosti 
 

Orgán rozhodující o narovnání musí také vždy zkoumat, zda je takový způsob 

vyřízení věci dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu, k míře, 

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

majetkovým poměrům. Dostatečnost vyřízení věci posuzuje příslušný orgán 

porovnáním předpokládaného vývoje a výsledku trestního řízení za podmínky, že by 

nebylo odkloněno a se zřetelem na účel trestního řízení.  

 

Hodnocení míry porušení veřejného zájmu se zaměřuje zejména na otázku, 

v jakém rozsahu došlo spáchaným činem k narušení soukromoprávních vztahů 

s poškozeným a do jaké míry měl čin negativní dopad na širší veřejnost.  Tento 

požadavek pramení ze zásady oportunity, u níž se nedostatek veřejného zájmu projevuje 

v nestíhání pachatele trestného činu. Pojem veřejného zájmu
106

 však není nikde 

definován a jeho výklad je tak ponecháván na praxi.  

 

Co se týče posuzování osobních a majetkových poměrů, zejména se zkoumají 

finanční poměry obviněného, jeho sociální zařazení, pracovní výsledky, zdravotní stav, 

rodinné poměry, případné vyživovací povinnosti, exekuce a další skutečnosti relevantní 

pro eventuální aplikaci institutu narovnání. Majetkové poměry obviněného se reflektují 

při úvaze příslušného orgánu nad adekvátností výše složené peněžní částky určené 

obětem trestné činnosti.  

                                                 
106

 Obecně lze veřejný zájem definovat jako celospolečenský zájem, který přesahuje zájmy jednotlivce. 

Okruh osob, jimž tento zájem svědčí, je neurčitý.  
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3.3. Rozhodování o schválení narovnání 
 

Podle původní právní úpravy mohl o narovnání rozhodovat pouze soud. 

Rozsáhlá novela trestního řádu z roku 2001 rozšířila oprávnění rozhodovat o narovnání 

pro procesní fázi přípravného řízení i státním zástupcem.  

 

O narovnání se rozhoduje usnesením. Podstatné náležitosti usnesení o schválení 

narovnání jsou zakotveny v § 311 tr.řádu. Musí obsahovat popis skutku, jehož se 

narovnání týká, jeho právní posouzení, výši uhrazené škody, případně způsob jiného 

odčinění způsobené újmy a konkrétní výši peněžité částky určené obětem trestné 

činnosti. Součástí rozhodnutí je nejen výrok o schválení narovnání, nýbrž i výrok o 

zastavení trestního stíhání. V tomto také tkví elementární rozdíl mezi narovnáním a 

podmíněným zastavením trestního stíhání, neboť v případě narovnání se nestanovuje 

žádná zkušební doba potřebná ke sledování chování obviněného. Právní mocí 

rozhodnutí o narovnání nastávají účinky res iudicata. Jedná se tak o konečné rozhodnutí.  

 

Podobně jako u podmíněného zastavení trestního stíhání zákon připouští podat 

proti rozhodnutí o narovnání stížnost s odkladným účinkem. Aktivně legitimováni jsou 

obviněný, poškozený a v řízení před soudem i státní zástupce.  

 

 Rozhodnutí o schválení narovnání se eviduje v rejstříku trestů jako „jiná 

významná skutečnost pro trestní řízení“ podle § 2 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o 

rejstříku trestů. Toto rozhodnutí se uvádí pouze v opisu z evidence Rejstříku trestů.  

 

 Je třeba upozornit, že stejně jako u podmíněného zastavení trestního stíhání není 

na aplikaci narovnání žádný právní nárok. Jedná se fakultativní způsob vyřízení věci. 

Soud nemůže uložit stranám příslušnou aktivitu, směřující k vyřízení věci odklonem 

mimo hlavní líčení, ani je nutit k úkonům souvisejícím. Soud nezdůvodňuje své 

negativní stanovisko k narovnání a nevydává v případě podání podnětu žádné zamítavé 

rozhodnutí. 
107

 Naproti tomu státní zástupce by měl na podnět k rozhodnutí o narovnání, 

který byl podán v přípravném řízení, reagovat a v případě nesouhlasu s takovým 
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 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář, 6. vydání. Praha: C.H. Beck 2008, s. 2336. 
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návrhem podatele o svém negativním stanovisku vyrozumět. Není však třeba takový 

závěr odůvodňovat. V praxi se tak činí prostým vyrozuměním, že návrhu obviněného 

nebylo státním zástupcem vyhověno. Někteří státní zástupci svůj krok zdůvodňují 

konkrétními pohnutkami, které je k neakceptování návrhu vedly.   

 

 Narovnání může být schváleno soudem také v rámci předběžného projednání 

obžaloby. Odklonná novela dále přinesla zcela novou eventualitu schválit narovnání 

také v odvolacím řízení. 
108

 

                                                 
108

 § 257 odst. 1 písm. d) tr.řádu.  
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3.4. Rozdíl mezi narovnáním a podmíněným zastavením trestního 
stíhání 
 

 

 Již v předešlých podkapitolách jsem nastínila hlavní rozdíly mezi těmito 

odklonnými instituty. Narovnání nepřichází v úvahu u trestných činů, jimiž nebyla 

způsobena žádná škoda či újma a absentuje osoba poškozeného. Podmínkou schválení 

narovnání je totiž souhlas obviněného i poškozeného, který nelze nijak nahradit. Naproti 

tomu o podmíněném zastavení lze rozhodnout i v případě, že činem nevznikla žádná 

újma. Obviněný tak má větší naději, že bude jeho případ vyřízen právě podmíněným 

zastavením trestního stíhání, které není podmíněno souhlasem poškozeného. Přesto však 

nelze opomenout, že poškozený má právo podat proti usnesení o podmíněném zastavení 

trestního stíhání stížnost podle § 307 odst. 7 tr. řádu.   

 

 Zásadní odlišnost tkví v tom, že u narovnání dochází k okamžitému zastavení 

trestního stíhání, kdežto u podmíněného zastavení se obviněnému stanovuje zkušební 

doba, během které musí prokázat, že se osvědčil. Až po uplynutí zkušební doby a 

vyhovění všem podmínkám dochází k nepodmíněnému zastavení trestního stíhání, 

přesně řečeno poté, co nabyde právní moci usnesení o tom, že se obviněný ve zkušební 

době osvědčil.  

 

 V rámci narovnání může být nahrazena nejen majetková škoda, ale i 

nemajetková újma. U podmíněného zastavení lze nahradit pouze škodu, kterou lze 

uplatnit v adhezním řízení. Takto by se mohlo zdát, že je okruh poškozených u 

narovnání širší než u podmíněného zastavení. M. Růžička, F. Púry a J. Zezulová
109

 však 

upozorňují, že tento okruh lze do jisté míry brát i jako zúžený, neboť právo udělit 

souhlas se schválením narovnání nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na 

náhradu škody. Jedná se například o dědice poškozeného nebo pojišťovny, které 

zaplatily pojistné plnění.  
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 Růžička, M., Púry, F., Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C.H.Beck, 

2007, s. 585. 



64 

 

 Významný rozdíl je dán také u formy doznání. U narovnání postačí prohlášení 

obviněného, že se stíhaného skutku dopustil. Toto prohlášení nemá žádnou stanovenou 

procesní podobu a nelze jej použít v dalším řízení, pokud by nakonec narovnání 

akceptováno nebylo. U podmíněného zastavení se musí obviněný doznat v plném 

rozsahu ke všem znakům skutkové podstaty včetně subjektivní stránky.  Přiznání musí 

být zachyceno v rámci protokolu o výpovědi obviněného, který lze v dalším řízení 

použít jako důkaz proti obviněnému.  

 

Náhrada škody je nutným způsobem narovnání obviněného s poškozeným. 

Oproti úpravě podmíněného zastavení trestního stíhání zde nepostačuje pouhé uzavření 

dohody o její náhradě. Účinky, které zákon spojuje s narovnáním, jsou pro obviněného 

nesporně příznivější než u podmíněného zastavení, a proto jsou na druhé straně zákonné 

podmínky pro schválení narovnání striktnější. 
110

 

 

 V praxi je narovnání aplikováno zcela zřídka. Oproti tomu podmíněné zastavení 

trestního stíhání se uplatňuje mnohem častěji. Důvodem méně frekventovaného 

využívání narovnání mohou být přísnější zákonné podmínky a s tím související vyšší 

časová náročnost. Narovnání také mnohem častěji vyžaduje mediaci.  Ze statistických 

údajů vyplývá, že zatímco rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se učiní 

ročně v řádech tisíců, narovnání je schvalováno pouze v několika desítkách případů. 

Podíl rozhodování o narovnání v přípravném řízení je navíc podstatně nižší než 

schválení narovnání soudem, čímž je negován jeho prvotní odklonný smysl.  
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3.5. Odložení věci při schválení narovnání 
 

 

Novela č. 283/2004 Sb. umožnila aplikovat institut narovnání i ve zkráceném 

přípravném řízení. Tato možnost je upravena v § 179c odst. 2 písm. g) tr. řádu. Na 

rozdíl od podmíněného odložení podání návrhu na potrestání trestní řád neobsahuje 

žádné zvláštní ustanovení o podmínkách a náležitostech pro schválení narovnání 

v rámci zkráceného přípravného řízení. Rozdílem oproti klasickému narovnání po 

zahájení trestního stíhání zůstává jiný okruh trestných činů
111

 a skutečnost, že v tomto 

případě se jedná o osobu podezřelého, nikoliv obviněného.  

 

Státní zástupce může ve zkráceném přípravném řízení schválit narovnání za 

podmínek § 309 a násl. tr. řádu za současného odložení věci. Tento postup odpovídá 

povaze zkráceného přípravného řízení, v rámci něhož není zahajováno trestní stíhání, a 

tak namísto výroku o zastavení trestního stíhání se věc odloží. Na rozdíl od klasického 

odložení věci podle § 159a tr. řádu, kdy se jedná o meritorní rozhodnutí, které však 

nezakládá překážku res iudicata, jsou s pravomocným schválením narovnání za 

současného odložení věci podle § 179c odst. 2 písm. g) tr. řádu spojeny účinky 

zastavení trestního stíhání a překážky věci rozhodnuté. 
112

 

 

Vzhledem k  časové náročnosti splnění podmínek pro aplikaci narovnání není 

překvapující, že v dvoutýdenní lhůtě zkráceného přípravného řízení, která může být 

případně prodloužena o dalších deset dní, bude narovnání přijímáno opravdu zcela 

výjimečně. Bez nadsázky se dá říci, že takové případy lze v České republice ročně 

spočítat na prstech jediné ruky.  

                                                 
111

 To jsou podle § 179a tr. řádu trestné činy, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu 

soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. 
112

 Viz ustanovení § 11a písm. a) tr.  řádu. 
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3.6. Statistické údaje 
 

 

Jak jsem již poznamenala výše, institut narovnání dosud příliš nezakořenil 

v české právní praxi a je velmi ojediněle využíván. Na Obvodním státním zastupitelství 

pro Prahu 1 byla za období 2009 až 2014 tímto způsobem vyřízena jediná trestní věc. V 

rámci zkráceného přípravného řízení nebylo v posledních pěti letech na tomto státním 

zastupitelství o narovnání rozhodnuto vůbec. Na Obvodním soudě pro Prahu 1 bylo 

narovnání schváleno za uvedené roky pouze 4x. 

 

Z tohoto pohledu je situace na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3 ještě 

tristnější. V letech 2009 až 2014 nebylo rozhodnuto o schválení narovnání ani v jednom 

případě, a to ani v klasickém přípravném řízení, ani ve zkráceném přípravném řízení. 

Stejně tak ani Obvodní soud pro Prahu 3 v posledních pěti letech narovnání neschválil.  

 

Podle výroční zprávy Městského státního zastupitelství v Praze za rok 2014 

dokonce nedošlo ke schválení narovnání ani v jednom případě v celém obvodu hlavního 

města Prahy. Městské státní zastupitelství v Praze označuje institut narovnání za v praxi 

neživotný.   
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3.7. Případová studie 
 

 

Jak vyplývá z výše uvedených statistických údajů, nemohla jsem z praktických 

příkladů nijak vybírat. Co se týče rozhodnutí o narovnání, vydaným  státním zástupcem 

v přípravném řízení, bylo tak učiněno na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 

naposledy v březnu 2012 v trestní věci přečinu ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. 

zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu výtržnictví podle    

§ 358 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaných ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, z 

nichž byly obviněny čtyři osoby. Skutek spočíval v tom, že obvinění napadli poškozené 

O. D. a J. M. pěstmi do obličeje, po čemž byli poškození sraženi na zem a obvinění do 

nich kopali. Poškozený O.D. utrpěl otřes mozku, krevní výrony a pohmožděniny a 

poškozený J.M. neutrpěl žádné zranění. Podle výroku I. usnesení došlo mezi 

obviněnými a poškozenými k uzavření dohody o narovnání, kdy obvinění oběma 

poškozeným poukázali částku 25.000,- Kč, zároveň uspokojili nárok zdravotní 

pojišťovny a na účet státního zastupitelství složili částku 50.000,- Kč, z čehož polovina 

šla na pomoc obětem trestné činnosti a polovina k obecně prospěšným účelům, 

konkrétně centru výcviku psů pro postižené. Ve výroku II. usnesení došlo k zastavení 

trestního stíhání všech čtyř obviněných pro skutek popsaný výše. Byly splněny i další 

podmínky § 309 a násl. tr. řádu. Složená finanční částka byla shledána jako přiměřená, 

vzhledem k tomu, že obvinění byli studenty vysoké školy bez stálých příjmů. Státní 

zástupce ověřil, že částka 50.000,- Kč skutečně dorazila na účet státního 

zastupitelství.
113

  

 

 Dalším případem schválení narovnání, tentokrát před Obvodním soudem pro 

Prahu 1, byla trestní věc vedená proti obviněnému J. B., který byl stíhán pro trestný čin 

ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zákona, trestný čin výtržnictví podle § 202 

odst. 1 tr. zákona, trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zákona 

a trestný čin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. 

zákona. Těchto činů se měl dopustit tím, že na místě veřejnosti přístupném fyzicky 

napadl svoji asistentku a způsobil jí středně těžká zranění. Navíc tentýž den v nočních 

                                                 
113

 Jedná se o účet krajského státního zastupitelství, neboť okresní státní zastupitelství nejsou 

samostatnými účetními jednotkami a nedisponují vlastním bankovním účtem, na rozdíl od okresních 

soudů.  



68 

 

hodinách poškozené vyhrožoval fyzickým násilím prostřednictvím SMS zpráv a 

telefonických hovorů, což v poškozené vzbudilo vzhledem k předchozím událostem 

důvodný strach. Státní zástupce v této věci podal obžalobu. Obviněný se při hlavním 

líčení doznal, projevil lítost a navrhnul, že nahradí poškozené osobě veškerou škodu a 

dále složí 250.000,- Kč na obecně prospěšné účely. Poškozená vyslovila s narovnáním 

souhlas. Obviněný nebyl do té doby soudně trestán a jednalo se o osobu s lékařským 

vzděláním, kdy bylo jeho deliktní jednání vnímáno jako exces z jinak spořádaného 

života. Soud shledal v daném případě ukončení věci narovnáním jako dostatečné a výši 

složené finanční částky jako přiměřenou. 
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 3.8. Aplikační problémy a návrhy de lege ferenda 
 

 

Při praktické realizaci narovnání činí problémy fakt, že se často nelze při jednání 

mezi obviněným a poškozeným obejít bez specializovaného prostředníka, který by 

přispíval ke zdravému kontaktu mezi stranami konfliktu a směřoval by je k uzavření 

vzájemně přijatelné dohody, k náhradě škody a odstranění škodlivých následků činu. 

Takovými zprostředkovateli jsou mediátoři
114

, jejichž činnost by měla být vyvážená 

vůči oběma stranám. Podle praktických zkušeností je takový postup časově náročný a 

vzhledem k interním lhůtám stanoveným pro rozhodování státních zástupců často není 

možné takovým způsobem postupovat.  

 

Domnívám se, že spolupráce orgánů činných v trestním řízení s mediátory není u 

nás běžná, přestože by to bylo pro trestní proces jistě přínosné, neboť samy orgány 

činné v trestním řízení by neměly přispívat vlastní aktivitou k naplnění zákonných 

podmínek pro schválení narovnání, a už vůbec ne ke zprostředkování kontaktu 

obviněného s poškozeným. Tato činnost náleží právě specializovaným mediátorům. 

Aktuálně však není vybudován dostatečně úzký vztah mediátorů a orgánů činných 

v trestním řízení. Z náplně práce zprostředkovatelů lze vyvodit, že tyto subjekty 

působící při uzavírání dohod pachatelů s poškozenými, jsou plně autorizováni 

k podávání podnětů ke schválení narovnání soudem nebo státním zástupcem. V praxi se 

tak však příliš neděje. Já jsem o tomto postupu alespoň dosud neslyšela.  

 

Získat souhlas poškozeného s takovým vyřízením věci, které je nepochybně pro 

pachatele příznivé, může často činit ty největší obtíže. Zejména se tak jedná o případy, 

kdy je trestným činem poškozeno více osob. Souhlas s narovnáním totiž musí 

poskytnout všichni poškození, a to nejen ti, kteří  mají nárok na náhradu škody ve 

smyslu § 43 odst. 3 tr. řádu, nýbrž všichni, kdo byli činem jakkoli poškozeni, a to i 

nemajetkově. Podle některých názorů by měl být okruh poškozených omezen pouze na 

ty, kteří uplatnili nárok ve smyslu § 43 odst. 3 tr. řádu. Tato koncepce by však byla 

v rozporu se základním účelem narovnání, což je vyřešení konfliktního vztahu bez 

ohledu na procesní aspekty.  

                                                 
114

 Činnost mediátorů je blíže upravena v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. 
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 Překážka rozhodnutí o narovnání může rovněž nastat v případě, že poškozeným 

je zdravotní pojišťovna, která není schopná v probíhajícím trestním řízení zcela přesně 

vyčíslit vzniklou škodu, například celkové léčebné náklady poškozeného. V takovém 

případě by však mohlo přicházet v úvahu podmíněné zastavení trestního stíhání.  

 

Stejně tak nebude schváleno narovnání v případě, že poškozený odmítá jednat 

s obviněným konstruktivně či požaduje neúměrné nároky. Orgány činné v trestním 

řízení nesmí žádným způsobem nutit poškozeného ke změně jeho stanoviska.   

 

Problematická situace může nastat v případě, že si jedna ze stran dohody své 

stanovisko v průběhu řízení rozmyslí a svůj souhlas s narovnáním vezme zpět. Přestože 

zákon výslovně tuto situaci neupravuje, zpětvzetí souhlasu je s ohledem na garantované 

právo na spravedlivý proces možné. Obviněný i poškozený mají právo požadovat 

konání standardního hlavního líčení. Svůj souhlas mohou vzít zpět výslovným 

prohlášení, a to dokonce až do doby rozhodnutí soudu druhého stupně. Na tyto případy 

se totiž analogicky užije ustanovení o zpětvzetí souhlasu poškozeného podle § 163 odst. 

2 tr. řádu. 
115

 

 

V případě, že dotčený skutek vykazuje znaky více trestných činů a jedná se o 

jednočinný souběh, přičemž jeden z nich je zločinem a druhý přečinem, nelze narovnání 

aplikovat jen u přečinu. Důvodem je to, že nedílnou součástí usnesení o narovnání je i 

výrok o zastavení trestního stíhání, který je vždy vztahován ke skutku, nikoli k právní 

kvalifikaci. V takovém případě by totiž došlo k zastavení celého skutku. 

 

Jak jsem již uváděla výše, institut narovnání se u nás stále neujal. Důvod 

shledávám především v tom, že plnění podmínek pro jeho aplikaci je jednak časově, 

technicky a administrativně náročné, jednak je často velmi komplikované zajistit 

souhlas obou stran, tím spíše, když je více poškozených a dosáhnout tak konsensu 

ohledně náhrady škody a výše peněžité pomoci obětem trestné činnosti. I samotní 

obvinění nemají zájem o tento institut, zejména vzhledem k povinnosti vedle náhrady 

škody zaplatit i částku pro oběti trestné činnosti. Tento nezájem může kořenit i ve 

                                                 
115

 Rozhodnutí O 216/2002. 
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finanční neschopnosti obviněného či v neochotě zaplatit poškozeným. Negativem je 

také skutečnost, že při takovém způsobu ukončení trestního řízení je výrazně nižší podíl 

generální prevence. Ještě před přijetím zákona o mediační a probační službě byla 

ojedinělost využívání institutu narovnání přisuzováno tomu, že soudy nechtěly narušit 

svoji nestrannost a nechtěly se tak pouštět do licitací s obviněným a poškozeným, ani 

řešit spory mezi nimi.
116

 Zjevně ani institucionalizace mediátorů a probačních úředníků 

nezvýšila četnost rozhodování o narovnání. Lze však kvitovat názor, že širší součinnost 

Probační a mediační služby s orgány činnými v trestním řízení by mohla vést k vyšší 

využitelnosti tohoto institutu.   

 

Z praktického hlediska je třeba upozornit také na nedostatek, že schválená 

dohoda o narovnání mezi obviněným a poškozeným není dosud považována za 

exekuční titul v občanskoprávním řízení, což by bylo jednoznačně v zájmu 

poškozeného.  

 

Pro častější uplatnění tohoto odklonu v praxi by mohlo napomoci snad jen 

preciznější poučování obviněného a poškozeného v trestním řízení, aktivita obhájců 

obviněných a ochota orgánů činných v trestním řízení se realizací narovnání zabývat. 

Ani přes provedené významné novelizace však nedošlo k navýšení jeho aplikace. 

Příčiny tohoto stavu je třeba podrobit zevrubné analýze, vyřešit výše nastíněné 

nedostatky úpravy a v rámci připravované rekodifikace trestního řádu vytvořit 

předpoklady k jeho hojnějšímu využití.  
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 Vantuch, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní rozhledy, 1998, č. 8, s. 410. 
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4. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 
 

4.1. Obecný výklad a stručný historicko-právní exkurz 
 

 Tento institut je obdobou podmíněného zastavení trestního stíhání, adaptovaný 

na specifika zkráceného přípravného řízení.
117

 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

nelze v tomto předsoudním stadiu aplikovat z důvodu, že v rámci zkráceného 

přípravného řízení nedochází k zahájení trestního stíhání ve smyslu § 160 tr. řádu a 

stíhání tak nemůže být logicky ani podmíněně zastaveno. Podmíněnost je tak vztažena 

až na okamžik podání návrhu na potrestání, neboť doručením návrhu na potrestání 

soudu se zahajuje trestní stíhání. 
118

 Je však třeba poznamenat, že účinky zahájení 

trestního stíhání pro osobu, proti které se trestní řízení vede, má až faktické doručení 

návrhu na potrestání adresátovi do vlastních rukou.
119

 Z povahy institutu vyplývá, že 

takto může rozhodnout výlučně jen státní zástupce.  

 

Tento odklon byl zakotven do českého trestního práva zákonem č. 283/2004 Sb.,  

s účinností od 1.7.2004. Upraven je v ustanoveních § 179g a § 179h tr. řádu, které byly 

od té doby mnohokrát novelizovány.  

 

S ohledem na to, že zpočátku byl tento institut využitelný pouze v případě 

vedení trestního řízení o trestných činech nižší obecné závažnosti, byly připuštěny 

některé zmírňující odchylky od podmíněného zastavení trestního stíhání (kratší 

zkušební doba a kratší lhůta pro rozhodnutí o tom, zda se podezřelý ve zkušební době 

osvědčil). Novela trestního řádu č. 274/2008 Sb., rozšířila praktickou využitelnost 

tohoto institutu a ve svých důsledcích znamenala zrychlení trestního řízení a významné 

odbřemenění státních zástupců, kteří se tak mohou důsledněji věnovat dozoru ve věcech 

závažné kriminality. 
120

 Jako významnou chci rovněž zmínit změnu, která nastala 

zákonem č. 459/2011 Sb., kdy bylo zkrácené přípravné řízení rozšířeno z původních 
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 Zkrácené přípravné řízení je upraveno v § 179a až 179h tr. řádu. Koná se o trestných činech, o nichž 

přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, 

jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Podmínkou je, že se jedná o věc skutkově a důkazně jasnou, tak 

aby bylo možné podezřelého postavit před soud ve lhůtě dvou týdnů od sdělení podezření. Typicky jde o 

případy, kdy je podezřelý při činu přistižen nebo je zadržen bezprostředně po něm.  
118

 Viz § 314b odst. 1 tr. řádu. 
119

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2007, s. 479. 
120

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu č. 510 na vydání zákona, kterým se mění trestní řád. 
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trestných činů s horní hranicí zákonné trestní sazby tři roky na dnešních pět let. K ještě 

podstatnějším změnám došlo v důsledku přijetí tzv. odklonné novely, která de facto 

sjednotila právní úpravu podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 

s podmíněným zastavením trestního stíhání. Dřívější diference byly tímto zákonem 

zcela setřeny a dnes jsou jediným rozdílem odlišné fáze jednání, v rámci kterých lze 

tyto instituty aplikovat. Nepatrným způsobem se také liší skupina trestných činů, na 

které se oba odklony vztahují. Ustanovení § 307 tr. řádu lze aplikovat u přečinů (tj. 

úmyslných trestných činů s horní hranicí trestní sazby do pěti let a všech nedbalostních 

trestných činů), § 179g tr. řádu lze aplikovat u trestných činů s horní hranicí do pěti let a 

s věcnou příslušností okresního soudu. Z tohoto srovnání plyne, že dosah podmíněného 

zastavení trestního stíhání je širší. 

 

Odklonnou novelou byla zakotvena možnost využití tohoto odklonu podmínit 

slibem podezřelého, že se po zkušební dobu (a to až pětiletou) zdrží výkonu určité 

činnosti, ve vztahu k níž spáchal dotčený trestný čin nebo tím, že se zaváže složit 

finanční sumu určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Tyto modifikace 

pramení zejména z potřeby rozšířit využití těchto odklonů při řešení trestné činnosti 

páchané v silniční dopravě a přispět tak k racionalizaci trestní justice. Lze důvodně 

předpovídat, že mnoho podezřelých takové řešení uvítá jako méně stigmatizující.  

 

Blíže se věnuji těmto novým alternativám zavedeným odklonnou novelou 

v rámci kapitoly „Narovnání“ (konkrétně v podkapitole 3.2.5.) a v kapitole „Podmíněné 

zastavení trestního stíhání“ (konkrétně v podkapitole 2.4.1.) 
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4.2. Podmínky pro aplikaci a srovnání s podmíněným zastavením 
trestního stíhání v kontextu s významnými novelami 
 

Ustanovení § 179 g odst. 1 tr. řádu v účinném znění uvádí, že namísto podání 

návrhu na potrestání může státní zástupce rozhodnout, že se jeho podání podmíněně 

odkládá za podmínky, že se podezřelý k činu doznal, nahradil škodu způsobenou svým 

činem, nebo o ní uzavřel s poškozeným dohodu či učinil jiná vhodná opatření směřující 

k její náhradě, vydal bezdůvodné obohacení či o jeho vydání uzavřel dohodu nebo učinil 

jiné kroky k jeho vydání, s takovým vyřízením věci vyslovil souhlas a vzhledem 

k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu 

lze důvodně považovat takové rozhodnutí za dostačující. Pokud komparujeme aktuální 

dikci tohoto ustanovení s podmínkami uvedenými § 307 odst. 1 tr. řádu, vychází nám, 

že předpoklady pro aplikaci těchto odklonů jsou zcela sjednocené. Odlišné je pouze 

procesní postavení osoby, proti které se trestní řízení vede, kdy v případě podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání se jedná o podezřelého a nikoli o obviněného, jako 

je tomu u § 307.  

 

Do účinnosti novely trestního řádu č. 459/2011 Sb.
121

 odkazovalo ustanovení § 

179 g odst. 1 tr. řádu přímo na § 307 tr. řádu. Tento odkaz byl novelou odstraněn, neboť 

neměl žádné opodstatnění. Podmínky v § 179g tr. řádu byly následně upraveny 

kompletně a § 307 tr. řádu již není možné aplikovat ani subsidiárně.  

 

K souhrnné unifikaci podmínek podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání však došlo až po přijetí odklonné 

novely, tedy od 1.9.2012. Do té doby bylo jedinou možností vyrovnání se s poškozeným 

přímou náhradou škody, kdy nepřicházelo v úvahu uzavření dohody o náhradě škody, 

ani nepostačovalo učinění jiných opatření mířených k náhradě škody. Příčiny takového 

omezení nebyly zcela jasné. Důvodem mohlo být ohraničené trvání zkráceného 

přípravného řízení, což nemuselo být v některých případech dostačující pro sjednání 

takové dohody. Co se týče absence možnosti vykonat jiné potřebné kroky směřující 

k náhradě škody, jako je například nahlášení pojistné události pojišťovně či složení 

peněžních prostředků do úschovy soudu, však dle mého názoru žádné významné 
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průtahy nepředstavovaly. Tato původní restriktivní úprava tedy dostála přínosných 

změn.  

 

Při rozhodování podle § 179g tr. řádu státní zástupce zároveň podezřelému 

stanoví konkrétní zkušební dobu, po kterou se musí řádně chovat, aby se osvědčil s tím, 

že tato doba má rozmezí od 6 měsíců do 2 let. V případě, že se podezřelý zaváže během 

zkušební doby zdržet se určité činnosti nebo složí na účet státního zastupitelství 

přiměřenou částku určenou obětem trestné činnosti, může být zkušební doba až pětiletá. 

Do účinnosti novely č. 459/2011 Sb.  byla zkušební doba stanovena pouze v rozpětí 6 

měsíců až 1 roku. To souviselo s tím, že do této změny bylo zkrácené přípravné řízení 

vedeno pouze u trestných činů s horní hranící zákonné trestní sazby do 3 let.  Právě 

citovaným zákonem došlo k rozšíření rozpětí na trestné činy s horní hranicí do pěti let. I 

v důsledku zvýšení typové závažnosti takových činů byla zkušební doba prodloužena 

z jednoho roku na dva roky. Odklonnou novelou pak byla zavedena prodloužená 

zkušební doby až na 5 let, ovšem jen za kvalifikovaných podmínek, stejných jako je 

blíže rozebráno v kapitole o podmíněném zastavení trestního stíhání.  

 

 I v rámci rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání lze 

podezřelému uložit přiměřená omezení či přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby 

vedl řádný život. Navíc pokud podezřelý uzavřel s poškozeným dohodu o náhradě 

škody nebo o vydání bezdůvodného obohacení, musí státní zástupce podezřelému 

uložit, aby ve zkušební době škodu nahradil nebo vydal bezdůvodné obohacení. 

V případě, že toto podezřelý nesplní, může to mít vliv na rozhodnutí o tom, že se 

neosvědčil.  

 

 O podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se rozhoduje usnesením. 

Z povahy tohoto odklonu, který lze aplikovat výhradně jen v případě konání zkráceného 

přípravného řízení, vyplývá, že jediným oprávněným orgánem, který může takto 

rozhodnout, je státní zástupce.  

 

 Stejně jako u podmíněného zastavení trestního stíhání se po uplynutí stanovené 

zkušební doby zkoumá, zda je opodstatněná prognóza budoucího řádného chování 
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podezřelého a zda podezřelý během ní dostál všem uloženým povinnostem.  Žalobce 

toto zkoumá tak, že si vyžádá aktuální opis z evidence rejstříku trestů, zprávu o pověsti 

z místa bydliště obsahující údaje o případných spáchaných přestupcích a výpis 

z evidence stíhaných osob, kde jsou evidována zahájená trestní řízení proti konkrétním 

osobám. Pokud lze učinit závěr o tom, že podezřelý žil řádným životem, státní zástupce 

vydá usnesení o tom, že se osvědčil. Právní mocí tohoto rozhodnutí nastávají účinky 

nepřípustnosti trestního stíhání pro tentýž skutek podle § 11a písm. b)  tr. řádu.  

 

V opačném případě žalobce rozhodne o tom, že se podezřelý neosvědčil a dále 

postupuje podle § 179c až §179f. V praxi je tímto myšleno, že po právní moci usnesení 

o neosvědčení státní zástupce buď nařídí policejnímu orgánu, který dosud vedl zkrácené 

přípravné řízení, aby zahájil trestní stíhání, nebo mu uloží, aby věc předložil 

policejnímu orgánu, který je příslušný konat vyšetřování k zahájení trestního stíhání. 

Zvolený postup závisí na poznatcích státního zástupce o úrovni a kvalitě práce 

policejního orgánu. Příslušnost policejních orgánů ke konání procesních úkonů je 

stanovena vnitřními instrukcemi, zejména je v této otázce důležitý aktuálně účinný 

závazný pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních 

orgánů Policie České republiky v trestním řízení. V praxi to chodí tak, že zkrácené 

přípravné řízení konají tzv. místní oddělení policie či železniční policie. Naopak 

vyšetřování koná v drtivé většině případů služba kriminální policie a vyšetřování nebo 

podle charakteru trestné činnosti to může být i např. útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu apod. Pokud tedy zkrácené přípravné řízení konalo např. 

Obvodní ředitelství policie Praha I, místní oddělení Bartolomějská, a ve věci je nutné 

zahájit trestní stíhání, neboť podezřelý nevyhověl podmínkám předpokládaným 

v podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, je na rozvaze žalobce, zda věc 

ponechá tomuto policejnímu orgánu nebo uloží, aby věc byla postoupena kriminální 

policii. Při těchto úvahách se hodnotí dosavadní přístup a zkušenosti s daným 

policejním orgánem, zvládání obtížnějších procesních situací, složitost věci apod. 

Z hlediska personálních i materiálních je příhodnější spíše věc předat kriminální policii. 

V případě ponechání dosavadního policejního orgánu se vlastně jedná o jakýsi průlom 

do jeho působnosti. 
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 V praxi jsem se ovšem setkala i s tím, že někteří kolegové po nabytí právní 

moci usnesení o tom, že se podezřelý neosvědčil, rovnou podali k příslušnému soudu 

návrh na jeho potrestání. O správnosti tohoto postupu se vedou diskuze. Záleží na 

výkladu zákona, který stanoví, že státní zástupce poté postupuje podle ustanovení § 179 

c až 179f tr. řádu, což by nasvědčovalo tomu, že návrh na potrestání může podat. Na 

druhou stranu však nelze opomenout, že lhůta zkráceného přípravného řízení dávno 

uběhla.  

 

 Nově lze, stejně jako u podmíněného zastavení trestního stíhání, výjimečně 

ponechat odklon v platnosti, přestože se podezřelý ve zkušební době neosvědčil za 

podmínky, že se zároveň přiměřeně prodlouží zkušební doba, a to maximálně o 1 rok. 

Předešlá uložená omezení a povinnosti platí i v prolongované době. Jestliže státní 

zástupce neučiní žádné z výše zmíněných rozhodnutí, nastane po uplynutí jednoho roku 

od expirace zkušební doby tzv. fikce osvědčení, která má totožné účinky jako 

pravomocné usnesení o osvědčení. Před novelou č. 459/2011 Sb. byla tato lhůta, po níž 

nastala fikce, pouze 6 měsíců. Kratší doba souvisela s charakterem zkráceného 

přípravného řízení, které bylo do té doby ohraničeno pro trestné činy s horní hranicí 

trestu odnětí svobody do 3 let. Šestiměsíční lhůta tak byla vnímána jako dostatečnou 

k přezkumu chování podezřelého a zároveň odpovídající požadavku rychlého 

vyřizování méně složitých případů. 
122
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 Ščerba, F. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. Bulletin advokacie, 2006, č. 5, 

s. 25. 
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4.3. Statistické údaje a případová studie 
 

 Ze statistických údajů vyplývá, že podmíněné odložení podání návrhu na 

potrestání vykazuje nárůst. Je to dáno především tím, že zkrácené přípravné řízení je 

stále více využíváno a jeho rozsah byl navíc v posledních letech rozšiřován. Vyšší podíl 

jeho aplikace může mít vliv na naopak klesající tendence u podmíněného zastavení 

trestního stíhání. Zatímco v roce 2006 byl podíl rozhodování o podmíněném nepodání 

návrhu na potrestání ku celkovému počtu konaných zkrácených přípravných řízení 2.24 

%, v roce 2010 to již bylo 3,67 %. 
123

 S posledními reformami právní úpravy lze 

očekávat další nárůst.   

 

Konkrétně na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 bylo v roce 2009 

řešeno ve zkráceném přípravném řízení celkem 629 věcí a k aplikaci uvedeného 

odklonu došlo v 6 případech (tj. necelé 1% případů). V roce 2010 bylo podmíněným 

odložením podání návrhu na potrestání vyřízeno zatím největší podíl věcí, a to 15 

z celkových 547, což je 2,7 %. V roce 2012 došlo opět k výraznému poklesu, přičemž 

z celkových 670 kauz bylo o podmíněném odložení rozhodnuto jen ve třech případech, 

to znamená méně než 0,5%. Ani v roce 2014 podíl rozhodování podle § 179g 

nepřekročil hranici 1% - konkrétně bylo rozhodnuto v 8mi případech z celkových 894 

(tj. 0,9%). Tak enormně nízký počet použití tohoto odklonu v obvodu Prahy 1 lze 

především vysvětlit tím, že je zde oproti jiným obvodům veden vysoký počet 

zkrácených přípravných řízeních se zadržením.  

 

Na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3 bylo v roce 2009 vyřízeno ve 

zkráceném přípravném řízení 264 případů, přičemž v pěti případech bylo rozhodnuto o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, což jsou necelá 2%. Zajímavý je 

posun v roce 2011, kdy bylo z celkových 251 zkrácených přípravných řízení vyřešeno 

tímto odklonem 10 věcí, což jsou 4% případů. Naopak v roce 2012 došlo k výraznému 

poklesu podílu, kdy byly z celkových 291 případů podmíněně odloženy jen 2 (pouhých 

0,7 %). V roce 2013 se situace obrátila opět k lepšímu, neboť bylo o podmíněném 
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odložení rozhodnuto v 11 případech z celkových 295 (tj. 3,7 %). Obdobný trend se 

udržel v roce 2014, a to 319 ku 10 (tj. 3,1%).  

 

Podle výroční zprávy Městského státního zastupitelství v Praze za rok 2014 

došlo na úrovní podřízených státních zastupitelství pro Prahu 1 až 10 k aplikaci § 179g 

tr. řádu v celkem 185 případech.  

 

Z výše uvedenýc údajů vyplývá, že navzdory změně úpravy zkráceného 

přípravného řízení, které bylo od 1.1.2012 rozšířeno až na trestné činy s horní hranicí 

zákonné trestní sazby do pěti let, z původních tří, paradoxně došlo k poklesu využívání 

tohoto odklonného institutu.  

 

Co se týče praktického užití tohoto institutu, vychází se zejména z charakteru 

samotného zkráceného přípravného řízení, které je konáno o bagatelních trestných 

činech, kdy byl pachatel při spáchání činu nebo bezprostředně poté zadržen nebo se 

jedná skutkové a důkazně jednoduché a jednoznačné kauzy.  Já osobně jsem § 179g 

tr.řádu aplikovala například ve věci prosté krádeže podle § 205 odst. písm. a) tr. 

zákoníku, jež se dopustila dvacetiletá podezřelá s čistým rejstříkem trestů tím, že 

odcizila v prodejně s oblečením zboží za 7.000,- Kč, které uložila do tašky vystlané 

alobalem. Se zbožím vyšla z obchodu ven, kde byla zadržena ostrahou. Zboží bylo 

nepoškozené vráceno do prodeje a škoda na něm nevznikla. V daném případě byly 

zvažovány veškeré okolnosti případu a osoba pachatelky, přičemž významný vliv měl 

přístup a osoba podezřelé, která se k činu doznala, písemně se poškozené společnosti 

omluvila a svého činu upřímně litovala. Jednalo do té doby o bezúhonnou osobu 

s dobrou pověstí, studující vysokou školu a ve věku blízkém věku mladistvých. Čin byl 

vnímán spíše jako zkrat.  Podezřelé byla stanovena nejnižší možná zkušební doba 6 

měsíců. S uplatněním tohoto postupu jsem se dále setkala u méně závažných deliktů 

jako např. podvod, poškození cizí věci, zpronevěra, výtržnictví apod. Nedávno jsem 

podmíněně odložila případ zpronevěry podle § 206 odst. 1 tr. řádu, kterého se dopustila 

prodavačka v drogerii, jež si přivlastnila tržbu ve výši 10.000,- Kč. Peníze vrátila a vše 

učinila z omluvitelné pohnutky, neboť peníze potřebovala na zaplacení léků pro 

nemocnou dceru, což objektivně dokázala.   
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4.4. Aplikační problémy 
 

 

Tento institut se potýkal s aplikačními problémy především před přijetím 

odklonné novely a novely č. 459/2011 Sb. účinné od 1.1.2012.  Do této doby nebylo 

možné rozhodnout tímto odklonem v případě, že škoda způsobená trestným činem 

nebyla zcela uhrazena. Nestačilo pouhé uzavření dohody mezi podezřelým a 

poškozeným, ani učinění jiných kroků směřujících k náhradě. Tento bezdůvodný rozdíl 

snižoval využitelnost podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, neboť řada 

podezřelých si danou částku nebyla schopná jednorázově opatřit. Jak je však zřejmé 

z výše uvedených statistických údajů, ani tato změna prozatím neměla za následek 

častější aplikaci tohoto institutu.  

 

 Díky neexistenci přechodného ustanovení v novele trestního řádu č. 193/2012 

Sb., mohly nastat problémy s aplikací procesních lhůt u podmíněného odložení podání 

návrhu na potrestání. Jedná se o otázku lhůty pro rozhodnutí o osvědčení, která byla do 

účinnosti novely 6měsíční, zatímco dle současné účinné úpravy je to 1 rok. Jde o 

zákonem stanovenou propadnou lhůtu, v níž musí státní zástupce rozhodnout o tom, zda 

se pachatel osvědčil či nikoli. Pokud tak neučinil, aniž by na to měl podezřelý vinu, 

nastává po uplynutí stanovené doby fikce osvědčení. 

 

 V souvislosti se změnou této lhůty mohly po přijetí nové úpravy nastat 

následující procesní situace. 

 

 Usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání bylo vydáno před 

účinností novely a lhůta původně stanovené zkušební doby uplynula ještě před její 

účinností. Po datu účinnosti běží jen lhůta pro rozhodnutí o osvědčení. Zde se lze 

přiklonit ve světle principu zákazu retroaktivity k tíži pachatele k závěru, že platí 

původní lhůta 6měsíční.  

 

 Další možností je, že usnesení o odklonu bylo vydáno před novelou, ale 

zkušební doba uplyne až po účinnosti novely. I zde lze dojít ke stejnému názoru, neboť 

opačný přístup by znamenal retroaktivní použití nové normy k tíži pachatele.  
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Za situace, kdy bylo rozhodnutí o podmíněném odložení vydáno ještě před 

účinností novely, zkušební doba stanovená podle původní úpravy měla uplynout až po 

31.8.2012 a byla již za účinnosti novely státním zástupcem ponechána v platnosti nebo 

prodloužena, je nutné aplikovat i na lhůtu pro osvědčení nové právní normy. Tato lhůta 

se tak bude počítat již jako roční.
124
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5. Odstoupení od trestního stíhání mladistvého 
 

5.1. Obecná charakteristika 
 

Odstoupení od trestního stíhání je odklonem specifickým, neboť jej lze aplikovat 

jen v řízení proti mladistvým.
125

 Tento odklon je upraven v § 70 a § 71 zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSM“), který je vztahu 

speciality k trestnímu řádu.  

 

Jak vyplývá z důvodové zprávy k ZSM a z účelu trestního řízení vedeného proti 

mladistvému pachateli, je kladen důraz na to, aby orgány činné v tomto řízení 

preferovaly opatření výchovná před trestními. Řízení by mělo přispívat především 

k nápravě mladistvého a předcházení páchání protiprávních činů, neboť u mladých osob 

je dána vysoká pravděpodobnost, že dojde k jejich úplnému napravení. I z těchto 

důvodů se domnívám, že by příslušné orgány měly ve věcech mladistvých obzvláště 

upřednostňovat uplatňování odklonů, aby se tak mladistvý vyhnul stresujícímu 

hlavnímu líčení a neměl stigmatizující záznam ve výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

Alternativní řešení bývají mnohdy spolu s uložením vhodných výchovných opatření 

efektivnější než uložení trestních opatření.  

 

Ustanovení § 69 ZSM uvádí, že v řízení proti mladistvým se, kromě odstoupení 

od trestního stíhání upraveného tímto speciálním zákonem, přiměřeně užijí ustanovení 

trestního řádu o podmíněném zastavení trestního stíhání a narovnání. Pojmově není 

vyloučena ani aplikace podmíněného odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g 

tr. řádu. Naopak v řízení o mladistvých nelze vydat trestní příkaz ani sjednat dohodu o 

vině a trestu. 
126
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 Mladistvým je ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok 

svého věku - § 2 odst. 1 písm. c) ZSM.   
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5.2. Podmínky pro aplikaci tohoto odklonu 
 

Podmínky stanovené pro odstoupení trestního stíhání jsou striktnější než 

například u podmíněného zastavení trestního stíhání či narovnání. Ustanovení § 70 ZSM 

stanoví, že od trestního stíhání mladistvého lze odstoupit v případech provinění
127

, na 

které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující tři roky, a 

to při zvážení povahy a závažnosti provinění, při absenci veřejného zájmu na dalším 

trestním stíhání mladistvého, neúčelnosti trestního stíhání, přičemž potrestání pachatele 

není nutné k odvrácení od páchání dalších provinění. 

 

Nadto je třeba mít na mysli i obecné ustanovení § 68 ZSM, které uvádí, že 

zvláštní způsoby řízení lze použít, jen jestliže se podezření ze spáchání provinění jeví na 

základě dostatečně objasněného skutkového stavu věci zcela důvodným a mladistvý je 

připraven nést odpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se 

o odstranění škodlivých následků provinění.  

 

5.2.1. Aplikační podmínky podle § 68 ZSM 
 

 

Požadavek důvodnosti podezření ze spáchání provinění je vlastně zdůrazněním 

zásady materiální pravdy. Tato podmínka platí i pro ostatní odklony v řízení proti 

dospělým pachatelům, kde je pro aplikaci odklonu nezbytné dostatečné objasnění celé 

věci. 

 

Připraveností mladistvého nést odpovědnost a přičinit se o odstranění následků 

činu lze chápat například jako prokázání snahy mladistvého o náhradu škody 

poškozenému, osobní pomoc poškozenému či omluvu.  Za základní projev požadované 

připravenosti označuje F.Ščerba
128

 doznání pachatele, který tak svým pozitivním 

postojem k celé věci prokáže, že je přichystán nést důsledky svého činu a vypořádat se 

s jeho příčinami. Tato podmínka tak má jistý morální aspekt. Za krok svědčící o 

připravenosti mladistvého lze považovat dle okolností případu i dobrovolné zbavení se 

                                                 
127

 Viz § 6 odst. 1 ZSM - Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění.  
128

 Ščerba, F. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní právo, 2005, č. 

5, s. 17. 
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špatných společenských návyků, nastoupení protialkoholní léčby, zdržení se 

navštěvování určitých míst apod.  

 

V druhé větě ustanovení § 68 ZSM je dále řečeno, že podle potřeby lze na 

mladistvém požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání 

dalších provinění. Otázkou zůstává, jakou podobu má mít takový závazek mladistvého. 

V případě závazku, že se podrobí léčení ze závislosti na návykových látkách, nebo že 

provede bezplatně veřejně prospěšnou práci apod., by se jednalo v podstatě již o 

výchovné opatření podle § 15 a násl. ZSM. Rozdíl by však mohl být ve vynutitelnosti 

jejich splnění.  

 

5.2.2. Právní kvalifikace 
 

 

Vymezení okruhu provinění, u nichž lze rozhodnout o odstoupení, je užší než u 

ostatních odklonů, což je důsledkem toho, že tento institut má v porovnání s ostatními 

odklony ty nejmírnější následky pro pachatele. Vztahuje se na provinění, kde trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí zákonné trestní sazby do 3 let. 

Vychází se přitom z hranice trestní sazby uvedené v trestním zákoníku, nikoli z trestní 

sazby snížené podle § 31 odst. 1 ZSM.  

 

5.2.3. Absence veřejného zájmu 
 

 

ZSM akcentuje na tom, že pro aplikaci odstoupení od trestního stíhání je 

nezbytná absence veřejného zájmu na dalším stíhání obviněného. I u ostatních odklonů 

upravených trestním řádem je tato podmínka jejich pojmovým znakem, který však není 

výslovně zdůrazňován. Odpovídá to zásadě oportunity, z níž vychází koncepce odklonů. 

Pojem veřejného zájmu není zákonem definován. P. Šámal, H. Válková, A. Sotolář, M. 

Hrušáková a M. Šámalová 
129

 uvádí, že při posuzování přítomnosti či nepřítomnosti 

veřejného zájmu na pokračování v trestním stíhání pachatele je nezbytné se zaměřit na 

dosažení účelu ZSM, zhodnocení skutečností charakterizujících povahu stíhaného činu a 

                                                 
129

 Šámal P., Válková H., Sotolář A., Hrušáková M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2011, s. 582. 
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jeho závažnost a na druhé straně komplexně zhodnotit okolnosti týkající se osoby 

mladistvého. Významnou okolností je také hodnocení toho, zda provinění nezanechalo 

trvale nepříznivé následky pro poškozeného nebo pro společnost. Čím větší je intenzita 

dotčení veřejného zájmu, tím je užší možnost odklonu a na cestě k překonání veřejného 

zájmu na postihu mladistvého je nezbytné vyvinout větší úsilí a aktivitu.  

 

Z hlediska veřejného zájmu naopak nebude na místě aplikovat odstoupení od 

trestního stíhání v případě spáchání provinění šíření poplašné zprávy podle § 357 tr. 

zákoníku, jehož se dopouští poměrně často právě mladiství pachatelé tím, že na nějakém 

veřejně přístupném místě – např. v budově školy, nákupního centra, hlavního nádraží, 

orgánu veřejné moci apod. nahlásí přítomnost nástražného výbušného systému (bomby). 

V těchto případech je totiž veřejný zájem zasažen významným způsobem a navíc 

způsobená škoda, zahrnující náklady na zásah integrovaného záchranného systému, 

náhradu mezd a ušlého zisku apod., dosahuje většinou statisíců korun.  

 

5.2.4. Neúčelnost trestního stíhání a nepotřebnost potrestání mladistvého 
 

 

Závěr, zda bylo účelu trestního stíhání dosaženo, vychází zejména z posouzení 

dosavadního života mladistvého. Přitom se hledí na to, zda lze z jeho chování 

předpokládat, že bude svoji trestnou činnost opakovat i v budoucnosti. Vliv na to bude 

mít i jeho rodinné a sociální prostředí. Ke snížení takového rizika může přispět Probační 

a mediační služba či orgán sociálně právní ochrany dětí.  

 

Úvahy o neúčelnosti trestního stíhání u odstoupení se blíží institutu zastavení 

trestního stíhání z důvodu neúčelnosti podle § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu.
130

 I v rámci 

rozhodování o zastavení trestního stíhání z tohoto důvodu se bere na zřetel, zda bylo 

účelu trestního řízení dosaženo a není třeba pokračovat v trestním stíhání obviněného. 

K odlišení těchto dvou institutů přispívají specifická fakultativa uvedená v § 70 odst. 3 

ZSM.  

 

                                                 
130

 Fenyk, J. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona č. 218/2003 

Sb. Státní zastupitelství, 2004, č. 3, s.5. 
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Podmínka neúčelnosti se do jisté míry kryje s výše rozebraným požadavkem 

absence veřejného zájmu na stíhání pachatele.  

Požadavek nepotřebnosti potrestání mladistvého pachatele lze vysvětlit tak, že 

k naplnění účelu ZSM dojde i bez uložení trestního opatření, a to jakkoli shovívavého. 

V tomto kontextu je také nezbytné reflektovat generální a individuální prevenci.  Tato 

podmínka v podstatě shrnuje požadavky pro aplikaci odklonů v řízení proti mladistvým 

podle klauzule § 68 ZSM.  

 

5.2.5. Fakultativní podmínky podle § 70 odst. 3 ZSM 
 

 

Ustanovení § 70 odst. 3 ZSM upřednostňuje aplikaci odstoupení od trestního 

stíhání v případě, že mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program
131

, byla-li 

úplně nebo alespoň částečně nahrazena způsobená škoda a poškozený s takovým 

odškodněním souhlasil nebo bylo-li mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou, 

které lze považovat za dostatečné.  

 

 Absolvování probačního programu je jedním z výchovných opatřeních 

upraveným v § 17 ZSM a lze jej uložit mladistvému již v průběhu řízení. Splnění této 

podmínky shledávám jako vhodné kritérium pro učinění závěru, že lze od trestního 

stíhání odstoupit. Bude však záležet na délce programu, neboť čekání na jeho ukončení 

by mohlo paradoxně trestní řízení prodloužit. Zákon totiž jasně preferuje výkon 

probačního programu ještě před definitivním ukončením jeho stíhání formou 

odstoupení.  

 

Co se týče podmínky reparace škody, z dikce ustanovení vyplývá, že škodu 

nemusí nahradit přímo obviněný mladistvý, nýbrž i jiná osoba. V této okolnosti tkví 

rozdíl mezi odstoupení od trestního stíhání a narovnáním či podmíněným zastavením, 

kde zůstává iniciativa pouze na obviněném. Domnívám se, že v případě mladistvých 

pachatelů, kteří často ještě studují a jsou bez finančních příjmů, je tato alternativa 

                                                 
131

 Probační program musí být akreditovaný a zapsaný do seznamu probačních programů vedeného 

Ministerstvem spravedlnosti.  
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přínosná. V opačném případě by byl mladistvý pachatel oproti dospělým, výdělečně 

činným pachatelům, v nevýhodě.  

 

Zároveň ustanovení § 70 odst. 3 ZSM vyžaduje, aby poškozený s takovým 

odškodněním souhlasil. Postavení poškozeného v rámci tohoto odklonu však není 

nikterak silné, neboť souhlas s odškodněním je jedinou formou jeho participace. Jedná 

se navíc jen o fakultativní a nikoli obligatorní podmínku.  

 

Napomenutí s výstrahou činí přímo orgán příslušný k rozhodování o odstoupení 

trestního stíhání, tzn. v přípravném řízení státní zástupce nebo soud pro mládež. Jedná 

se o výchovné opatření upravené v § 20 ZSM. V praxi příslušný orgán vysvětlí 

mladistvému podstatu jeho provinění, jeho důsledky a důrazně ho upozorní, co mu hrozí 

pro případ, že by své jednání opakoval. Jde o velmi mírné opatření, které lze aplikovat 

pouze v bagatelních věcech. Ve vhodných případech může příslušný orgán za 

současného napomenutí přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci nebo 

škole. Přínosné by jistě bylo, kdyby příslušný orgán požádal zákonného zástupce či 

školu o sdělení výsledku takového postihnutí a podle toho by pak orgán uplatnil či 

neuplatnil odstoupení od trestního stíhání. 
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5.3. Rozhodování o odstoupení od trestního stíhání 
 

O odstoupení od trestního stíhání se rozhoduje usnesením. Usnesení obsahuje 

výrok o tom, že se od trestního stíhání mladistvého odstupuje. Součástí rozhodnutí je i 

výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřováno provinění. To 

dělá z usnesení o odstoupení od trestního stíhání definitivní a konečné rozhodnutí 

s účinky res iudicata. Ve výčtu § 11 tr. řádu není výslovně odstoupení od trestního 

stíhání uvedeno, ale lze jej podřadit pod rozhodnutí uvedená v § 11 odst. 1 písm. f) tr. 

řádu.  

 

Usnesení může obsahovat i fakultativní výroky, například o uložení výchovného 

opatření. Vzhledem k definitivnosti rozhodnutí však nelze splnění takto uložené 

povinnosti nijak vymáhat a jejich nedodržení nelze sankcionovat.  

 

Pravomocné rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání se eviduje v opisu 

rejstříku trestů jako skutečnost významná pro trestní řízení.  

 

Právo stížnosti do usnesení o odstoupení od trestního stíhání náleží 

poškozenému jen v případě, že o tomto odklonu rozhoduje soud pro mládež.
132

 Pokud je 

tento odklon aplikován v rámci přípravného řízení státním zástupcem, poškozený se o 

něm pouze vyrozumívá.
133

 V praxi se tak činí většinou zasláním opisu usnesení.  

 

I vzhledem k tomu, že odstoupení od trestního stíhání, na rozdíl od ostatních 

druhů odklonů, není podmíněno souhlasem obviněného, zákon dává obviněnému 

možnost, aby do tří dnů od doručení usnesení o odstoupení od trestního stíhání 

prohlásil, že na projednání věci trvá. O tom musí být speciálně poučen. Jestliže učiní 

toto prohlášení, příslušný orgán vydá usnesení o pokračování v trestním stíhání. 

Usnesení o odstoupení od trestního stíhání se však neruší. Dále se pokračuje ve stádiu, 

kde řízení předtím skončilo. Pokud je na mladistvého podána obžaloba a věc se dostane 

před soud pro mládež, tento nemůže uložit mladistvému trestní opatření. Může vyslovit 

jeho vinu nebo jej zprostit obvinění.  Z dikce ustanovení však vyplývá, že může uložit 

                                                 
132

 § 66 odst. 2 ZSM. 
133

 § 70 odst. 4 ZSM. 
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opatření ochranné nebo výchovné. Pokud neuloží žádné z uvedených opatření, vysloví 

výrok, že se opatření neukládá.  Je zřejmé, že tento postup  je pro obviněného mnohem 

příznivější než podání stížnosti. 

 

Přestože lze odstoupení od trestního stíhání svými účinky přirovnat k zastavení 

trestního stíhání podle § 172 tr. řádu, toto rozhodnutí nepodléhá kontrolní pravomoci 

nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. řádu. Toto mimořádné kasační oprávnění 

nejvyššího žalobce se dotýká výlučně jen právě usnesení o zastavení trestního stíhání 

vydaného podle § 172 tr. řádu a usnesení o postoupení věci podle § 171 tr. řádu. Dosah 

této zrušovací pravomoci nelze rozšiřovat ani na podmíněné zastavení trestního stíhání 

či narovnání, jehož součástí je také výrok o zastavení trestního stíhání.  
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5.4. Statistické údaje a případová studie 
 

 

Odstoupení od trestního stíhání je minimálně využívaným institutem. Více se 

tento odklon uplatňuje v rámci přípravného řízení než v řízení před soudem, a to zhruba 

desetinásobně. Přesto nebyl tento odklon aplikován na Obvodním soudě pro Prahu 1 ani 

Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 v letech 2009 až 2014 ani v jednom 

případě. Situace na Obvodním soudě pro Prahu 3 a Obvodním státním zastupitelství pro 

Prahu 3 byla stejná. Podle výroční zprávy Městského státního zastupitelství v Praze za 

rok 2014 došlo v celém obvodu hlavního města k odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého pouze v 1 případě.  

 

Naposledy bylo Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 odstoupeno od 

trestního stíhání v roce 2008.  Jednalo se o mladistvou M. K. obviněnou z provinění 

poškozování cizí věci podle § 257b odst. 1 tr. zákona, kterého se dopustila tím, že 

sprejem postříkala 4 lavičky v parku, které byly ve vlastnictví Úřadu městské části 

Praha 1. Odborným vyjádřením byla stanovena škoda ve výši 10.000,-Kč.  Poškozený 

úřad však nakonec prohlásil, že žádnou náhradu škody nepožaduje, neboť se 

v nejbližších dnech po činu realizovala rekonstrukce parku s kompletní výměnou všech 

laviček. Tímto považoval poškozený celou věc za uzavřenou. Obviněná se k činu plně 

doznala. Uvedla, že toho lituje a jednalo z její strany o impulsivní jednání bez 

domyšlení následků. Ze svého jednání si vzala ponaučení. Obviněná nebyla předtím 

nikdy soudně ani přestupkově projednávána. Ze zprávy orgánu sociálně právní ochrany 

dětí vyplynulo, že mladistvá byla za svůj čin potrestána od svých rodičů, kdy dostala 

domácí vězení a musela více než obvykle pomáhat v domácnosti. Žádné jiné výchovné 

problémy neměla. Byla v té době studentkou gymnázia a dosahovala nadprůměrných 

studijních výsledků. Státní zástupkyně tak došla k závěru, že vzhledem k bagatelnosti 

jednání obviněné, jejímu chování po činu, s ohledem na její pověst a poměry, jakož i na 

to, že čin neměl vzhledem k vyjádření poškozeného žádných následků, není dán veřejný 

zájem na dalším pokračování v trestním stíhání mladistvé.   
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5.5. Aplikační problémy a návrhy de lege ferenda 
 

 

Nedostatkem současné úpravy je jednoznačně absence práva poškozeného podat 

v přípravném řízení proti usnesení o odstoupení od trestního stíhání stížnost. De lege 

ferenda by měl být tento nedostatek napraven, aby nebyla práva poškozených 

zkracována oproti ostatním odklonům.  

 

Jako problematické F. Ščerba shledává i to, že se koncepce odstoupení od 

trestního stíhání až příliš podobá fakultativnímu zastavení trestního stíhání podle § 172 

odst. 2 písm. c) tr. řádu, které je ale samozřejmě aplikovatelné i na dospělé pachatele. 

Toto by šlo vyřešit tím, že by se dílčím způsobem upravily podmínky pro aplikaci 

odstoupení od trestního stíhání, kde by například podmínky uvedené v § 70 odst. 3 ZSM 

(napomenutí s výstrahou nebo absolvování probačního programu) nebyly pouze 

dobrovolně splnitelné, nýbrž by se staly obligatorním předpokladem pro užití tohoto 

odklonu.  
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6. Trestní příkaz 

 

6.1. Obecná charakteristika trestního příkazu 

 
Trestní příkaz lze popsat jako prostředek sloužící ke zjednodušení a urychlení 

trestního řízení ve skutkově jednoduchých a právně nekomplikovaných věcech, které 

lze rozhodnout i bez konání formálního hlavního líčení. Soudce tak rozhoduje na 

podkladě obžaloby nebo návrhu na potrestání a na podkladě trestního spisu bez 

součinnosti stran a bez toho, aby prováděl dokazování, za předpokladu, že skutkový 

stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy.  Úvaha, zda je na místě ve věci 

rozhodnout trestním příkazem, přísluší toliko soudci, který zvažuje, zda je důkazní 

situace zachycená ve spisovém materiálu natolik jasná, že není potřeba konat hlavní 

líčení. Především se jedná o případy řešené v rámci zkráceného přípravného řízení, 

k jehož konání je nezbytné, aby se jednalo o skutkově jasné a jednoduché věci, u 

kterých je předpoklad, že podezřelého bude možné postavit před soud ve lhůtě do 2 

týdnů od sdělení podezření.
134

 Podle mých zkušeností se v drtivé většině případů jedná 

o doznané skutky nebo o situaci, kdy byl pachatel při činu přímo zadržen. 

 

Trestní příkaz je samosoudcovským nástrojem
135

 upraveným v § 314e  - §314g 

tr. řádu.
136

 Je možné ho vydat pouze u trestných činů, jejichž horní hranice trestu odnětí 

svobody nepřevyšuje pět let.  Trestní řád taxativně vyjmenovává druhy trestů a jejich 

výměry, které jím lze uložit. Pozitivem současné úpravy je to, že po novelizaci zákonem 

č. 265/2001 Sb., již nelze uložit trestním příkazem nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Zároveň je stanoveno, že jím nelze uložit ochranná opatření. Naopak výrok o náhradě 

škody za podmínky, že byl nárok řádně a včas uplatněn, je součástí trestního příkazu. 

Trestní příkaz je rozhodnutím ve věci samé, kterým se rozhoduje o vině a trestu a má 

                                                 
134

 § 179a a násl. tr. řádu. 
135

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

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.  
136

 Podle důvodové zprávy k novele ustanovení § 314e tr. řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. 

představuje trestní příkaz jeden z tzv. zjednodušených typů řízení, jehož podstata spočívá v tom, že soud 

nerozhoduje na základě důkazů před ním provedených v hlavní líčení, ale na základě spisového materiálu 

obsahujícího protokoly o úkonech provedených policejním orgánem a státním zástupcem.  
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tedy povahu odsuzujícího rozsudku.
137

 Účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají 

doručením trestního příkazu obviněnému.  

 

Nesouhlasím s názorem P.Vantucha
138

, že trestní příkaz lze vydat i u mnohých 

zločinů, u nichž lze uložit trest odnětí svobody do jednoho roku. Jsem toho názoru, že 

z dikce zákona vyplývá, že trestní příkaz vydává pouze samosoudce, a proto je nezbytné 

jeho aplikovatelnost odvíjet od ustanovení § 314a tr. řádu, nikoli výlučně od možnosti 

uložení trestů uvedených v § 314e odst. 2 tr. řádu. Zatím jsem se nesetkala s tím, že by 

soud rozhodl trestním příkazem v případě zločinu, ani jsem o tom neslyšela.   

 

Trestní příkaz absolvoval v průběhu historie zajímavý vývoj. Poprvé byl 

zaveden zákonem č. 150/1969 Sb., o přečinech, s účinností od 1.1.1970 a vztahoval se 

výhradně na přečiny.
139

 Po revoluci byl trestní příkaz označen jako přežitek z dob 

komunistických, který koliduje se základními principy trestního procesu, především 

s právem obviněného na obhajobu, a byl zrušen zákonem č. 178/1990 Sb. Znovu byl 

zakotven do českého právního řádu novelou č. 292/1993 Sb., s účinnosti od 1.1.1994. 

Zákonodárce v důvodové zprávě k tomuto zákonu uvedl, že cílem znovuzavedení tohoto 

institutu bylo především výrazné odlehčení soudům.   Podle původní úpravy platné do 

30.6.1990 bylo možné vydat trestní příkaz jen za podmínek, že se obviněný ke skutku 

doznal a prokurátor buď přímo navrhl vydání trestního příkazu nebo s ním vyslovil 

souhlas. V nové úpravě již tyto podmínky odpadly. Důležitými změnami prošel trestní 

příkaz i v důsledku následných novel, přičemž chci zmínit zejména rozsáhlou novelu 

trestního řádu č. 265/2001 Sb.  Tato reagovala na oprávněnou kritiku, která se vznášela 

na to, že do té doby bylo možné trestním příkazem uložit i nepodmíněný trest odnětí 

svobody do 1 roku. Citovanou novelou byl změněn výčet trestů, které je možno uložit 

trestním příkazem a byla zrušena možnost uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, což nepochybně přispělo k větší konformitě právní úpravy s ústavním 

pořádkem.  

                                                 
137

 Vzhledem k tomu, že má charakter odsuzujícího rozsudku, nelze jím rozhodnout o například o 

upuštění od potrestání či o zproštění obžaloby.  
138

 Vantuch, P. Trestní příkaz, podmínky pro jeho vydání a možnosti obhajoby. Trestní právo, 2013, č. 7-

8, s. 11. 
139

 Konkrétně se vztahoval na jedenáct přečinů uvedených v § 2 až §12 zákona č. 150/1969 Sb. Trestní 

příkaz nebylo možné vydat u trestných činů vyjmenovaných v trestním zákoně č. 140/1961 Sb.  
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Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor, který je upraven 

v ustanovení § 314g tr. řádu. Jeho podáním se příkaz okamžitě ruší v celém svém 

rozsahu a samosoudce je povinen ve věci nařídit hlavní líčení. Odporem nelze 

napadnout jen některý z výroků. Odpor nemusí být odůvodněn. Podle rozhodnutí R 

5/1974 nelze vzít již podaný odpor zpět a to ani analogicky k § 250 odst. 2 tr. řádu.
140

  

Osobně si myslím, že by zpětvzetí odporu mělo být možné za situace, že jeho zpětvzetí 

dojde příslušnému soudu nejpozději spolu s ním nebo dříve. Jestliže byl odpor 

předložen včas a oprávněnou osobou, příkaz se automaticky ruší. Soudce poté nesmí v 

téže věci proti témuž obviněnému vydat další trestní příkaz.
141

  

   

                                                 
140

 Také rozhodnutí R 73/1980, R 32/1997, rozhodnutí Nejvyššího soudu Rt 2 Tzn 196/96. 
141

 Rozhodnutí SR 14/1997. 
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6.2. Postavení poškozeného a trestní příkaz  
 

Oproti zastaralé předchozí právní úpravě trestního příkazu, může soudce nyní 

rozhodnout i o náhradě škody. V přecházející úpravě platné do 30.6.1990 totiž  bylo 

možné poškozeného jedině odkázat s jeho nárokem na řízení ve věcech 

občanskoprávních nebo na jiné řízení před příslušným orgánem. Možnost rozhodování o 

náhradě škody i v rámci trestního příkazu hodnotím kladně. Problém vidím však v tom, 

že platná právní úprava neumožňuje poškozenému podat proti trestnímu příkazu odpor. 

V důsledku vynechání výroku o náhradě škody, v případě nesprávného vyčíslení škody 

či v případě odkázání poškozeného na civilní řízení, přestože byl jeho nárok řádně a 

včas uplatněn, se poškozený dostává do nepříznivého právního stavu.  De lege ferenda 

by bylo žádoucí poskytnout poškozeného možnost bránit se proti nesprávnému výroku o 

náhradě škody a přiznat mu tak právo odporu. Takový názor sdílí například  D. 

Císařová, J. Fenyk, T. Gřivna.
142

 Nerovnému postavení poškozeného se věnuje i J. 

Jelínek, který uvádí, že poškozený se může domáhat nápravy vadného výroku o náhradě 

škody pouze složitou cestou mimořádného opravného prostředku. 
143

 Pokud si 

zrekapituluji mimořádné opravné prostředky trestního řízení, je zřejmé, že poškozený 

může za tímto účelem iniciovat podání návrhu na povolení obnovy svým podnětem 
144

 

nebo dát podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona.
145

 Druhý 

jmenovaný postup mu však nepřinese žádný výsledek, neboť zákon je v takových 

případech porušen ve prospěch obviněného a Nejvyšší soud se tak na základě stížnosti 

pro porušení zákona omezí jen na vydání akademického výroku, jež se však nedotýká 

právní moci napadeného trestního příkazu. Poškozenému nepomůže ani uplatnění 

nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou výkonem veřejné moci, neboť přiznání nároku je podmíněno tím, že 

nezákonné rozhodnutí, kterým byl nesprávně rozhodnuto o náhradě škody a tím vznikla 

poškozenému škoda, musí být zrušeno v předepsaném řízení. 
146

 Poškozený de lege lata 

tedy nedisponuje žádným efektivním nástrojem k hájení svých nároků v případě 

rozhodování trestním příkazem.  

                                                 
142

 Císařová, D. Fenyk, J. Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 702.  
143

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1.vydání. Praha: Leges, 2010, s. 701. 
144

 Poškozený sám osobě není osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení obnovy řízení. Více v 

ustanovení § 277 a násl. tr. řádu. 
145

 Viz § 266 a násl. tr. řádu. 
146

  Zůbek, J. Vrba, M. Poškozený a právo odporu. Trestněprávní revue, 2012, č. 9, s. 197. 
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Podle P. Šámala vyplývá omezení poškozeného v tomto právu z faktu, že pokud 

by podal odpor pouze on, nabyly by oddělitelné výroky o vině a trestu právní moci a 

další trestní řízení by bylo konáno pouze o náhradě škody, což není v souladu s účelem 

trestního řízení.
147

 Já osobně proti koncepci, v rámci níž by byl poškozený oprávněn 

podat opravný prostředek do výroku o náhradě škody, popřípadě protože takový výrok 

chybí, nic nemám. Nemyslím si, že by následné rozhodování soudu výlučně o náhradě 

škody bylo v rozporu s účelem trestního řízení. Jestliže by ostatní oddělitelné výroky o 

vině a trestu nabyly právní moci a staly se vykonatelnými, nebylo by následné 

rozhodování soudu o náhradě škody nikterak procesně ani časově náročné. Konkrétně 

by bylo možné toto pojetí přirovnat k právu žalovaného podle § 174 odst. 2 občanského 

soudního řádu podat proti platebnímu rozkazu odvolání výlučně jen do výroku o 

nákladech řízení. V takovém případě se rozkaz neruší a civilní soud rozhoduje jen o 

nákladech řízení na podkladě odvolání. Právo podat odvolání do výroku o náhradě 

škody
148

 by tak mohlo být zákonem přiznáno poškozenému i v případě trestního 

příkazu. Soud by rozhodoval v rámci veřejného zasedání, kde by si k nároku na náhradu 

škodu vyslechl poškozeného, popřípadě si sezval např. znalce či zpracovatele 

odborného vyjádření za účelem objektivizace způsobené škody. Za situace, kdy by 

poškozený podal odvolání do výroku o škodě a obviněný či státní zástupce si zároveň 

podali proti trestnímu příkazu klasický odpor, by soud o odvolání poškozeného vůbec 

nerozhodoval, neboť by byl trestní příkaz odporem zrušen v celém svém rozsahu a 

výrok o náhradě by tak přestal právně existovat.   

 

  Předejít výše nastíněným nepříznivým právním situacím je možné tím, že státní 

zástupce bude při kontrole doručeného trestního příkazu pečlivě přezkoumávat výrok o 

náhradě škody, tedy zda je ve shodě s uplatněným nárokem poškozeného a 

shromážděnými důkazy. V případě pochybení soudu podá sám proti příkazu odpor. 

Samozřejmě je třeba vždy uvážit konkrétní okolnosti případu.  Tento postup odpovídá 

představě, že státní zástupce má být garantem zákonnosti, chrání veřejný zájem, 

postupuje spravedlivě
149

 a podílí se na poskytování pomoci obětem trestné činnosti.
150

 

                                                 
147

 Šámal, P. a kol. Trestní řád. 6. vydání, Praha: C.H. Beck, 2008, s. 2390.   
148

 Viz § 246 odst. 1 písm. d) tr. řádu - právo poškozeného podat odvolání do výroku o náhradě škody 

v rozsudku.  
149

 Viz § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
150

 Viz § 4 odst. 2 zákona o státním zastupitelství 
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Opačný názor sdílí J. Zůbek a M. Vrba
151

, kteří uvádí, že podporu poškozeného ze 

strany státního zástupce nelze očekávat, což vyplývá i ze systematiky trestního řádu, 

kde zájem poškozeného na náhradě škody a zájem státu na potrestání pachatele jsou 

pojímány svébytně. Osobně se přikláním k tomu, aby byl odpor ze strany žalobce 

podáván v takových případech, kdy soud zcela opomněl o řádně uplatněném nároku 

poškozeného na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení vůbec 

rozhodnout.  Tento výrok je totiž pro poškozeného významný především proto, že se 

jedná o exekuční titul.    

 

Poněkud odlišná je situace, kdy soud učiní chybu ve výši přiznané částky 

náhrady škody, kdy například trestným činem byla prokazatelně způsobena škoda ve 

výši 20.000,- Kč, avšak soud poškozenému přizná nedopatřením náhradu jen ve výši 

2.000,- Kč. Jedná se tak o zjevnou nesprávnost, kterou však dle aktuální judikatury 

nelze opravit analogicky prostřednictvím opravného usnesení.  De lege lata tak není 

k dispozici žádná jiná alternativa než zrušení mylného trestního příkazu podáním 

odporu státním zástupcem. Ze zkušeností nicméně mohu říci, že někteří soudci i přesto 

takové neúmyslné vady trestního příkazu napravují právě pomocí opravného usnesení – 

více viz níže v podkapitole 6.4.   

 

Poškozený se může v souvislosti s vydáváním trestních příkazů dostat i do další 

nepříznivé procesní situace, a to v případě, když včas neuplatní svůj nárok. Poškozený, 

jako většinou právně nevzdělaná osoba, totiž nezná zákonné podmínky pro vydání 

trestního příkazu, ani jeho podstatu. V přípravném řízení je vyslýchán nejen ke skutku, 

který je předmětem řízení, ale i k výši škody, která mu byla trestným činem způsobena. 

Ke svému nároku je poučen mimo jiné rovněž podle § 43 odst. 3 tr. řádu o tom, do kdy 

může uplatnit svůj nárok a připojit se tak k trestnímu řízení. Pokud opominu situaci, kdy 

je uzavírána dohoda o vině a trestu, může poškozený svůj nárok uplatnit nejpozději u 

hlavního líčení před zahájením dokazování (tj. po přečtení obžaloby či návrhu na 

potrestání, před výslechem obžalovaného). Za předpokladu, že je však ve věci vydán 

trestní příkaz, hlavní líčení se vůbec nekoná. Pokud tedy poškozený svůj nárok 

nevyčíslil či oficiálně procesně neuplatnil v rámci přípravného řízení, nastává situace, 

                                                 
151

 Zůbek, J. Vrba, M. Poškozený a právo odporu. Trestněprávní revue, 2012, č. 9, s. 197. 
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kdy soud v trestním příkazu nemůže o náhradě škody rozhodnout. Takovým situacím 

lze předejít například tím, že policejní orgán v přípravném řízení vedeném pro trestný 

čin, u něhož jsou splněny podmínky pro vydání trestního příkazu, poučí poškozeného i 

o tom, že soud může věc vyřídit bez konání hlavního líčení, a proto by bylo v jeho 

zájmu nárok uplatnit co nejdříve. Jestliže policejní orgán takové poučení neposkytne, 

může vše zachránit i státní zástupce, který k vyrozumění poškozeného o podání 

obžaloby či návrhu na potrestání připojí upozornění na možnost vydání trestního 

příkazu bez konání hlavního líčení s tím, že pokud chce škodu uplatňovat, musí se 

neprodleně se svým návrhem obrátit na příslušný soud. K tomuto postupu není třeba 

činit žádných legislativních změn. Postup státních zástupců v tomto ohledu není 

jednotný. Většina žalobců takové upozornění neposkytuje. Rovněž jsem ověřila 

z policejních spisů, že ani v poučeních poškozeného v přípravném řízení není toto 

upozornění obsaženo. Zcela se ztotožňuji s názorem soudce Městského soudu v Praze T. 

Durdíka, který navrhuje, aby k zajištění sjednoceného postupu státních zástupců v 

takových případech byl vydán pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce.
152

  

V reálu je takových případů, kdy poškozený nestihne uplatnit svůj nárok na náhradu 

škody včas, naštěstí jen poskrovnu.  

  

                                                 
152

 Durdík, T. Využití institutů posilujících ochranu poškozených při jednání u soudu. In  Jelínek,J. 

Gřivna, T. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 

2012, s. 57. 
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6.3. Statistické údaje a případová studie 
 

Trestním příkazem je vyřizován vysoký podíl trestních věcí. Podle statistických 

údajů Ministerstva spravedlnosti se jedná přes polovinu případů.
153

  Konkrétně na 

Obvodním soudě pro Prahu 1 byl v roce 2009 z 1408 trestních věcí vydán trestní příkaz 

v 600 případech (tj. 42,7 %). V roce 2011 to bylo 682 trestních příkazů z celkem 1410 

vyřízených věcí (tj. 48,5 %).  V roce 2012 byl podíl 634 trestních příkazů na 1414 věcí 

(tj. 44,8 %). V roce 2013 došlo k výraznému zvýšení aplikace trestního příkazu, kdy 

z celkem 1511 případů bylo 954 vyřízeno trestním příkazem (tj. 63,2 %). Tento 

narůstající trend vydržel i v roce 2014, kdy podíl rozhodování trestním příkazem dosáhl 

61,3% (1386 ku 848). Za poslední 2 roky tak došlo k rozmachu trestního příkazu o 

téměř 20%.   

 

Na Obvodním soudě pro Prahu 3 je podíl rozhodování trestním příkazem ještě 

vyšší. V roce 2009 to bylo 64,4 % (541 případů ku 348 trestním příkazům), v roce 2010 

podíl nepatrně klesl na 58,1 % (472/274), v roce 2011 se trestním příkazem vyřídilo 

61,9 % případů ( 454/281), v roce 2012 stoupl podíl na 62,5 % (512/320), v roce 2013 

byly trestním příkazem rozhodnuty dokonce celé 2/3 trestních věcí – 66,2 % (514/340). 

Vysoký podíl si trestní příkaz udržel i v roce 2014, kdy jím bylo rozhodnuto v 350 

případech z 539, tj. 64,9 %.  

 

Vysoký podíl vyřizování věcí trestními příkazy lze konkrétně na území hlavního 

města Prahy vysvětlit obecně vysokou mírou drobnější kriminality, při níž dochází 

k zadržení pachatelů přímo při činu či případů, u nichž je skutková a důkazní situace 

jasná. Jedná se například o kapesní krádeže, jejichž terčem jsou zahraniční turisté, kteří 

nedávají na své věci potřebný pozor. Dále se jedná o krádeže v obchodních domech či 

prodejnách, které jsou právě v Praze prostorově rozlehlé a soustředí se v nich velké 

množství lidí, což zloděje láká, neboť se tím zvyšuje naděje, že se jejich jednání 

„ztratí“.  

 

                                                 
153

 V roce 2008 a 2009 bylo trestním příkazem odsouzeno 60% obviněných, v letech 2010-2012 to bylo 

55% případů.  
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 Více než jinde v České republice bývají pachateli trestných činů v Praze cizinci, 

kteří např. maří uložené tresty vyhoštění nebo se dopouští trestné činnosti v důsledku 

požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek, které zde v rámci dovolené 

požívají v nadměrném množství.
154

  

 

Dalšími tradičními případy, v nichž je obvykle trestní příkaz vydáván,  jsou 

skutky kvalifikované  jako maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 

odst. 1 tr. zákoníku. Stěžejními důkazy v takových kauzách bývají konkrétní soudní 

nebo správní rozhodnutí, doklady o jejich převzetí či doručenky, jež dosvědčují, že 

pachatel o uloženém trestu věděl.  Důkazní situace je tak v těchto případech 

jednoznačná a závěr o vině konkrétní osoby lze učinit výhradně jen na podkladě 

listinného spisového materiálu. Často se lze setkat s trestními příkazy také u úvěrových 

podvodů podle  § 211 odst. 1 až odst. 4 tr. zákoníku, u jednoduchých doznaných 

zpronevěr či drobných podvodů., neboť i zde soud vychází především z listinných 

důkazů. 

 

Z výroční zprávy Městského státního zastupitelství v Praze za rok 2014 vyplývá, 

že ve jmenovaném roce došlo v obvodu Prahy 1 k rapidnímu zvýšení počtu věcí 

vedených pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle poměrně 

nového ustanovení § 337 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku
155

, což mělo také přímý vliv na 

počet vydaných trestních příkazů.  

 

Obvodní soud pro Prahu 1 vydal trestní příkaz dokonce i v známé mediální 

kauze Jany Nagyové.  

  

                                                 
154

 K vydávání trestních příkazů vůči cizincům je přistupováno především z důvodu, že je tento postup 

výrazně hospodárnější než by bylo konání hlavního líčení, které je v případě přítomnosti cizího prvku 

často velmi zdlouhavé, až neskončitelné.  
155

 Toto ustanovení bylo nově zavedeno zákonem č. 494/2012 Sb., s účinností od 15.1.2013. V roce 2013 

bylo za tento trestný čin stíháno na území Prahy 1 celkem 12 osob, přičemž v roce 2014 to bylo již 149 

věcí. Tento nárůst souvisí s větší četností ukládání správní sankce zákazu pobytu na území Městské části 

Praha 1, zpravidla uložené za žebrání na ulici.  
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6.4. Aplikační problémy současné právní úpravy 
 

Institut trestního příkazu byl v průběhu své právní existence jak oceňován, tak 

kritizován. Například Prof. Růžek uvedl, že vyřizování věcí trestním příkazem může 

znamenat značnou úsporu času, práce i nákladů. Je však v rozporu se základními 

zásadami trestního řízení, když zavádí v rozporu se zásadou ústnosti písemný proces, 

porušuje zásadu bezprostřednosti, zásadu zajištění práva na obhajobu, zásadu veřejnosti 

a zásadu objektivní pravdy.
156

 S tímto názorem lze bezesporu souhlasit, neboť 

vyjmenované zásady jsou skutečně trestním příkazem potlačovány. Přesto nepovažuji 

tento institut za protiprávní, neboť výše uvedené lze zhojit prostým podáním odporu, 

kterým se ihned příkaz ruší a soud je povinen ve věci nařídit hlavní líčení, kde se 

procesní zásady uplatňují v plné míře. Navíc je tento institut v souladu s mezinárodními 

dokumenty, které jsou jeho aplikaci nakloněny.
157

  I Ústavní soud konstatoval, že 

možnost rozhodnutí trestním příkazem není považována za rozpornou s právem 

obviněného na veřejné projednání věci v jeho přítomnosti dle článku 38 odst. 2 Listiny, 

neboť toto právo může obviněný v plné míře realizovat tak, že proti trestnímu příkazu 

podá odpor.
158

 

 

Institut trestního příkazu byl podroben konstruktivní kritice kupříkladu P. 

Vantucha
159

. Některé z jím namítaných nedostatků již byly v mezidobí odstraněny 

novelizacemi.
160

  P. Vantuchovi se nelíbí současná koncepce trestního příkazu, která 

potlačuje zásadu zákazu reformace in peius
161

 s tím, že navrhuje, aby soud v hlavním 

líčení nemohl uložit trest přísnější, než byl uložen trestním příkazem. Účinné znění totiž 

znevýhodňuje postavení obviněného, kterému v případě podání odporu hrozí uložení 

přísnějšího trestu, neboť soud není původním trestem nijak vázán. Zhoršení postavení 

                                                 
156

 Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 574-582. 
157

 Jako například Doporučení Výboru ministrů členských zemí Rady Evropy č. R (87) 18, o zjednodušení 

trestního řízení. 
158

 Rozhodnutí  III. ÚS 39/09. 
159

 Vantuch, P. K významu a opodstatněnosti trestního příkazu v trestním řádu. Právní rozhledy, 1996, č. 

1, s. 4-14. 
160

 Například co se týče předchozí možnosti uložení i nepodmíněného trestu odnětí svobody trestním 

příkazem - zrušeno zákonem č. 265/2001 Sb. 
161

 Jedná se o zásadu trestního procesu ovládající opravné prostředky, doslova znamenající zákaz změny 

k horšímu. Zakazuje, aby se právní postavení obviněného zhoršilo tím, že sám podá opravný prostředek. 

Změna k horšímu může u obviněného nastat pouze při podání opravného prostředku jinou procesní 

stranou (nejčastěji státním zástupcem), je-li opravný prostředek podán v jeho neprospěch. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD
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obviněného, zejména v případě, že tento není zastoupen obhájcem, pro něj tak bývá 

často překvapením. Právně neznalou osobu nenapadne, že v důsledku toho, že využije 

svého zákonného práva, může být naopak její trest zostřen. Toto se v praxi řeší tím, že 

soud tuto informaci sdělí obviněnému v poučení obsaženém v trestním příkazu. Podle 

mých zkušeností soudci Obvodního soudu pro Prahu 1 i pro Prahu 3 takové poučení 

automaticky poskytují. 
162

  

 

Vydání trestního příkazu může před obviněného postavit dilema, zda přijme 

mírný trest, přestože důkazní situace není jednoznačná, nebo se pokusí o zproštění viny 

s rizikem, že bude nakonec stejně uznán vinným a potrestán přísněji. Uložení mírného 

trestu za současné absence zákazu reformace in peius mohou někteří obvinění tedy 

vnímat jako tlak ze strany soudu, kdy hrozbou možnosti přísnějšího odsouzení "nutí" 

obviněného, aby si odpor nepodával. Může tak nastat situace, kdy obviněný, přestože je 

přesvědčen o své nevině nebo si vinu připouští jen částečně, a považuje trestní příkaz za 

nesprávný a nespravedlivý, z důvodu obavy ze zhoršení stanoviska soudu raději odpor 

nepodá. 

 

 Jediným možným řešením, které by odstranilo tento kritizovaný stav, jež je ze 

strany obviněných osob vnímán negativně, by byla novelizace tr. řádu tím způsobem, že 

by byl v případě podání odporu proti trestnímu příkazu zaručen zákaz reformace in 

peius buď zcela nebo alespoň omezeně, tak  jak tomu bylo v dřívější právní úpravě 

účinné do roku 1990. 
163

 S takovou změnou však dle mého názoru nelze příliš počítat, 

neboť mám za to, že bylo právě esenciálním úmyslem zákonodárce dát obviněnému 

možnost akceptovat mírnější trest výměnou za vzdání se účasti v hlavním líčení a 

ulehčení tak soudní soustavě.  

 

                                                 
162

 Přesná formulace poučení v trestním příkazu zní: „Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů od 

jeho doručení podat u zdejšího soudu odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor 

podán včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při 

projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu 

obsaženými v trestním příkazu. Nebude-li odpor řádně a včas podán, trestní příkaz se stane pravomocným 

a vykonatelným. V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním 

líčení.“ 
163

  Právní úprava trestního příkazu účinná do roku 1990 stanovovala, že soudce nesměl v hlavním líčení 

konaném po podání odporu uložit přísnější trest, vyjma situace, kdy by se skutkový stav po provedeném 

dokazování významně změnil. Šlo o princip omezeného zákazu reformace in peius. 
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 Problematika neplatnosti zákazu reformace in peius v řízení po zrušení trestního 

příkazu byla opakovaně řešena i v judikatuře. Soudy k tomu zastávají sjednocený názor. 

K výkladu ustanovení § 314g odst. 2 tr. řádu konstatoval Nejvyšší soud například ve 

svém rozhodnutí 4 Tdo 1283/2011-23, že uvedené ustanovení lze vyložit tak, že se 

v nařízeném hlavní líčení po zrušení trestního příkazu neuplatní zákaz reformatio in 

peius. Proto není vyloučeno, aby odsuzujícím rozsudkem, vyhlášeným v hlavním líčení 

konaném na podkladě odporu podaného pouze obviněným, byl uložen i přísnější trest, 

než jaký byl uložen předchozím trestním příkazem. Ústavní soud v nálezu III. ÚS 39/09 

poznamenal, že není vyloučeno, aby obecný soud dospěl po provedeném hlavním líčení 

k závěru, že mírnější trest uložený trestním příkazem nelze považovat za přiměřený i za 

situace, že v hlavním líčení žádné nové okolnosti relevantní z hlediska ukládání trestu 

najevo nevyšly. Obecný soud však musí v rozsudku výslovně uvést a náležitě odůvodnit 

všechna kritéria, která ho vedla k uložení nově vyměřeného trestu. Obviněný, který je 

takto s úvahami soudu transparentně seznámen, má plně zachovanou možnost 

napadnout vyměřený trest a domáhat se jeho přezkumu v druhé instanci. Uložení 

přísnějšího trestu tak nemůže být založeno na libovůli soudu, ale musí odpovídat 

zjištěným skutečnostem a musí být náležitě zdůvodněno. 
164

 

 

Většina soudců, s nimiž jsem se dosud setkala, se kloní k tomu, aby v 

navazujícím hlavním líčení byla zásada zákazu reformace in peius zachována za situace, 

že je odpor podán výlučně obviněným a nikoli též státním zástupcem. K tomu však 

jedním dechem dodávají, že je nesporně nutné při nařízeném hlavním líčení zvážit 

veškeré skutečnosti, které během něho vyšly najevo, včetně postoje a chování 

obviněného. V případě, že se během hlavního líčení změní po provedeném dokazování 

zjištěný skutkový stav, nemusí být tento zákaz změny k horšímu respektován. 

 

 Současně je třeba zdůraznit i to, že trestním příkazem je v praxi zpravidla 

ukládán nižší trest, než by byl ukládán po provedeném hlavním líčení, jako určitá 

"odměna" za to, že věc nebude projednávána v hlavním líčení. 
165

 Podle mých poznatků 

                                                 
164

 Nález Ústavního soudu II. ÚS 213/2000.  
165

 Musil, J. Kratochvíl, V. Šámal, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C. H.  Beck, 2007, s. 839. 
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z praxe soudci většinou trest nezpřísňují, i když samozřejmě nelze paušalizovat.
166

 Na 

druhé straně jsem opakovaně byla svědkem toho, že obviněný podal odpor z důvodu, že 

chtěl docílit podmíněného zastavení trestního stíhání nebo upuštění od potrestání, což 

bylo následně akceptováno jak ze strany soudu, tak ze strany státního zastupitelství, 

zejména pokud v mezidobí nahradil poškozenému škodu nebo jinak odstranil následky 

svého jednání či projevil lítost a snahu po nápravě.   

 

 Lze uzavřít, že neaplikovatelností zákazu reformatio in peius po podaném 

odporu není obviněný z hlediska spravedlivého procesu zkrácen na možnosti 

dvouinstančního soudního řízení v trestních věcech - viz článek 2 odst. 1 Protokolu č. 7 

k Úmluvě. 

 

 Stále aktuálním zůstává také podnět P. Vantucha na změnu ustanovení § 314g 

odst. 2 tr. řádu, které potírá devolutivní účinek odporu. Podle jeho názoru by měl hlavní 

líčení, následující po zrušení trestního příkazu odporem, nařizovat a vést jiný 

samosoudce. Aktuální úprava může ruku v ruce s potlačeným zákazem reformace in 

peius vést k tomu, že soudce, který již vydáním trestního příkazu jasně ukázal svůj 

postoj k vině a potrestání obviněného, bude jen zcela výjimečně rozhodovat jiným 

způsobem, neboť by tímto postupem vlastně zpochybnil své vlastní předchozí 

stanovisko. Zároveň mi moji kolegové advokáti svěřili zkušenosti, že se jejich klienti 

začasté obávají toho, že je soudce v případě, že podají odpor, potrestá za jejich „drzost“ 

a projev nevděku, minimálně stejně či ještě přísněji a možnost příznivějšího rozhodnutí 

vnímají téměř jako utopii.  

 

 Tento stav by bylo možné napravit novelizací, která by zakotvila další důvod 

vyloučení soudce z rozhodování věci, v níž vydal trestní příkaz. Mám za to, že s tímto 

krokem by však byly spojeny nemalé komplikace. Samosoudce, jež vydal trestní příkaz, 

má již danou trestní věc načtenou, delegování hlavního líčení po zrušení trestního 

příkazu by tak zbytečně zatížilo dalšího soudce, který by musel celou věc od počátku 

načítat. Otázkou také zůstává, jak by byl řešen rozvrh práce a jak by se toto promítlo do 

                                                 
166

 Lze se nesporně setkat i s takovým přístupem soudců, kteří opravdu v hlavním líčení již ze zásady 

ukládají trest přísnější, neboť jsou určitým způsobem dotčeni, že musí hlavní líčení vůbec konat. 

Takových případů však není mnoho. A jak již bylo uvedeno výše, soudce nemůže toto činit zcela 

svévolně, vždy musí uložení přísnějšího trestu oproti trestnímu příkazu odůvodnit. 
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jednotlivých nápadů soudců a jejich statistik. Dále si myslím, že by tento postup ani 

pozitivně nepřispěl vnitřním vztahům v rámci jednoho soudního obvodu.  Této změně 

tedy já osobně příliš nefandím a neshledávám ji jakou nezbytnou, neboť samosoudce 

není svým přechozím rozhodnutím stoprocentně vázán a nic mu nebrání, aby jej 

v důsledku změny důkazní situace během hlavního líčení nahradil jiným. Opakovaně 

jsem se setkala s tím, že samosoudce, jež ve věci vydal odsuzující trestní příkaz, který 

byl poté odporem zrušen, vydal v následném hlavním líčení jiné rozhodnutí, a to  

kupříkladu usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, usnesení o postoupení 

věci k projednání přestupku či dokonce zprošťující rozsudek, tedy rozhodnutí zcela 

protipólné.  

 

Dále P. Vantuch navrhuje, aby bylo možné vydat trestní příkaz jen v případě, že 

se obviněný k činu v přípravném řízení dozná. S tímto já rovněž nesouhlasím. 

Domnívám se, že není v rozporu s povahou trestního příkazu ani s účelem trestního 

řízení, pokud je příkaz vydán i v případě, že obviněný odmítl vypovídat nebo jednání 

popírá, jestliže jsou důkazy proti němu nesporné. Podle mých zkušeností není vůbec 

žádnou výjimkou situace, kdy obviněný během přípravného řízení spáchání činu popírá 

či nevypovídá, přesto trestní příkaz příjme a odpor nevznese. Dokonce tak bylo i v jedné 

trestní věci, kterou jsem dozorovala.  Jednalo o přečin nedovolené výroby a jiného 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. 

zákoníku, kdy obviněný zastoupený advokátem na plnou moc podával v průběhu 

přípravného řízení různé stížnosti, žádosti o přezkum postupu policejního orgánu a 

návrhy na zastavení trestního stíhání s tím, že svoji vinu svorně popíral. Při závěrečném 

prostudování spisu však nečekaně vinu uznal a požádal o aplikaci některého z odklonů. 

Nebyly však splněny podmínky pro vyřízení věci odklonem v přípravném řízení a na 

obviněného byla podána obžaloba. Soud mu trestním příkazem uložil podmíněný trest 

odnětí svobody v dolní polovině zákonné trestní sazby. V daném případě jsem měla za 

to, že podání odporu je vzhledem k počínání obviněného a jeho obhájce během 

přípravného řízení evidentní. Překvapivě obviněný odpor nevznesl a s ohledem na to, že 

ani já jsem odpor nepodala, trestní příkaz nabyl právní moci.  
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Další výhrady, vztahující se k tomuto institutu, lze postřehnout u Z. 

Žďárského
167

 , J. Musila, V. Kratochvíla a P. Šámala
168

. Především se jejich kritika 

snáší na příliš velký rozsah věcí, ve kterých lze trestní příkaz vyhotovit a již zmiňované 

rozpory se základními principy trestního procesu a neexistence zákazu reformace in 

peius ve vztahu k výroku o vině i trestu. Okruh věcí, na které se trestní příkaz může 

vztahovat, je rozsáhlý – dotýká se trestných činů, o nichž rozhoduje samosoudce.  Lze 

jej tak aplikovat u drtivé většiny základních skutkových podstat, u méně závažných činů 

i u kvalifikovaných skutkových podstat některých trestných činů  (ku příkladu § 205, 

206, 209, 211, 216 a další). Pokud by došlo k zúžení jeho dosahu, mohlo by to vést k 

častější aplikaci jiných odklonných institutů, které jsou oproti trestnímu příkazu v 

pozadí zájmu. Tento názor sdílí kromě výše uvedených autorů také J. Jelínek, J. Říha a 

Z. Sovák. 
169

 Já bych aktuální okruh trestných činů neměnila. Mám za to, že trestní 

příkaz je velmi efektivním nástrojem zrychlení trestního procesu. Obzvláště v Praze a 

jiných velkých městech, kde je objem trestné činnosti vyšší než na jiných místech, je 

tento institut velkým ulehčením a přínosem.  

 

K aplikačním problémům, s nimiž jsem se v souvislosti s uplatňováním trestního 

příkazu setkala při výkonu praxe, patří i nemožnost opravy  trestního příkazu, neboť 

tento má v okamžiku svého vyhotovení účinky vyhlášení rozsudku, a proto jej nelze 

opravit opravným usnesením, a to ani per analogiam podle § 131 tr. řádu.  Oprava 

vyhotovení opisu rozsudku je totiž možná jen za předpokladu, že k písařské chybě či k 

jiné zřejmé nesprávnosti došlo výhradně při jeho vyhotovení a tímto postupem se 

napravuje vzniklý stav tak, aby vyhotovení rozsudku a jeho opisů bylo v naprosté shodě 

s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen.
170

 V situaci, kdy je v trestním příkazu odhalena 

nějaká zřejmá nesprávnost, například chybně napsané jméno obviněného či špatně 

vyčíslená škoda, není možné takové nedostatky zhojit jiným způsobem než podáním 

odporu, po uplynutí lhůty k vznesení odporu lze za tímto účelem podat stížnost pro 

porušení zákona.  Může tak dojít k de facto nadbytečnému nařízení hlavního líčení 

                                                 
167

 Žďárský, Z. Důsledky odporu proti trestnímu příkazu z pohledu principu revizního, zákazu reformace 

in peius a beneficia cohaesionis. Právní praxe, 1994, č. 10, s. 594.  
168

 Musil, J. Kratochvíl, V. Šámal, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 837-839. 
169

 Jelínek, J. Říha, J. Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: Leges, 2008, s. 81.  
170

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu R 66/1978, 4 Tz 15/85, 1 To 129/99. 
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vzdor tomu, že státní zástupce i obviněný s výrokem o vině a trestu ve své podstatě 

souhlasí. Jak jsem již rozebírala výše, tak i přes jasně specifikovanou judikaturu a 

názory trestních expertů, někteří soudci trestní příkazy opravují prostřednictvím 

opravných usnesení.  Někteří z nich jím opravují pouze zjevné nesprávnosti, jiní jím 

zhojí dokonce i chybějící výrok  - např. o náhradě škody či o propadnutí věci. Opravu 

zřejmých nesprávností trestního příkazu prostřednictvím opravného usnesení lze ještě 

výjimečně akceptovat, ale doplňování chybějících výroků o náhradě škody nebo 

dokonce o uložení trestů či jejich změna, je v ostrém rozporu s aktuální právní úpravou.    

 

Domnívám se, že de lege ferenda by mohlo být umožněno revidovat zřejmé 

nesprávnosti opravným usnesením za analogického použití § 131 tr. řádu, neboť by se 

tak vyřešily  prekérní situace, kdy kvůli překlepu ve výroku může dojít k nařízení 

hlavního líčení nebo je iniciováno podání stížnosti pro porušení zákona.  

 

Problematická situace nastává také v případě, že státní zástupce v obžalobě či 

návrhu na potrestání v rámci návrhové části vybídne soud k uložení trestu propadnutí 

věci či obecně navrhne, aby soud rozhodl o věcech doličných, přičemž soud zcela 

opomene o takových věcech rozhodnout.  Pro ilustraci se může jednat o případy, kdy je 

spáchána krádež za pomocí páčidla, které bylo pachateli odňato a je nezbytné 

rozhodnout o jeho propadnutí, neboť se jedná o věc, která byla užita k spáchání 

trestného činu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Typicky se lze setkat s 

takovou situací rovněž v rámci drogové trestné činnosti, kdy jsou u pachatele nalezeny 

omamné či psychotropní látky, které jsou následně policií zabaveny. Po provedené 

chemické expertíze jsou zbytky drog uloženy v režimovém skladu policie, dokud soud 

nevysloví jejich propadnutí. Situaci, kdy soudce o doličných věcech v trestním příkazu 

nerozhodne, lze řešit buď podáním odporu, kdy však může dojít k neúčelnému 

hlavnímu líčení, neboť včas podaný odpor ruší trestní příkaz jako celek a nelze jím 

napadnout jen některé výroky rozhodnutí. Další možností, která přísluší výhradně 

státnímu zástupci, je podání návrhu na uložení ochranného opatření ve smyslu § 178 

odst. 2 tr. řádu, konkrétně zabrání věci ve smyslu § 101 tr. zákoníku. Soud může o 

uložení ochranného opatření rozhodnout i sám bez návrhu.  K takovému postupu by 

mělo docházet jen výjimečně a za splnění všech zákonných podmínek. Pokud byl 
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obviněný pravomocně odsouzen trestním příkazem, nelze zabrat doličné věci podle § 

101odst. 1 písm. a) či  b) tr. zákoníku. Tyto písmena se vztahují výlučně na případy, kdy 

nedošlo k potrestání obviněného. V takovém případě lze tedy uvažovat jedině o zabrání 

věci podle § 101 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku – v případě věcí ohrožujících bezpečnost 

lidí nebo majetku, nebo hrozí-li nebezpečí, že budou sloužit ke spáchání zločinu. Může 

se tak jednat například o drogy nebo zbraně.  Podmínky pro zabrání věci jsou odlišné od 

předpokladů pro uložení trestu propadnutí věci a nemusí tak pasovat na všechny 

případy. V případě drog nebo jiných věcí ohrožujících bezpečnost lidí je další 

eventualitou jejich zničení podle § 81b tr. řádu.  U tzv. bezcenných věcí lze realizovat 

jejich zničení podle § 81 odst. 3 tr. řádu.  

 

 Dalším problémem, s nímž se praxe potýká, je skutečnost, že zákon výslovně 

neupravuje situaci, kdy se má trestním příkazem rozhodnout o více obviněných. Nic 

nebrání tomu, aby bylo o více obviněných rozhodováno jedním trestním příkazem a 

v praxi se tomu tak děje. V takovém případě však může nastat problém ve chvíli, kdy si 

podá odpor jen některý z obviněných nebo státní zástupce pouze ve vztahu k jednomu 

z nich. Je otázkou, zda soudce následně nařídí hlavní líčení ohledně všech obviněných, 

nebo pouze ve vztahu k dotčenému obviněnému, neboť zákon uvádí, že byl-li podán 

odpor proti trestnímu příkazu, trestní příkaz se ruší a samosoudce nařídí hlavní líčení. 

171
 Judikatura a právní teorie toto zákonné ustanovení interpretuje tak, že byl-li odpor 

podán jen jedním z několika obviněných, ohledně nichž se konalo společné řízení, v 

jehož rámci samosoudce rozhodl jediným trestním příkazem, tak se trestní příkaz ruší 

pouze v části týkající se obviněného, který odpor vznesl. Ohledně ostatních 

spoluobviněných, kteří odpor nepodali, nabude trestní příkaz právní moci. S absencí 

výslovného zákonného zakotvení takového postupu se lze jednoduše vypořádat tím, že 

soudci budou vydávat trestní příkazy ohledně každého obviněného zvlášť, což dle mého 

názoru nepředstavuje nijak zásadní navýšení časové či administrativní zátěže soudní 

soustavy. Přesto je soudní praxe v tomto ohledu nejednotná. 

 

                                                 
171

 Viz § 314g odst. 2 tr. řádu 
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 Za zajímavější považuji skutečnost, že u spoluobviněných odsouzených 

trestním příkazem je vyloučeno uplatnění principu beneficium cohaesionis
172

 například 

v případě, že by byl obviněný, jež podal odpor, v následném hlavním líčení zproštěn 

obžaloby. Ostatní obvinění, kteří odpor nepodali, by měli smůlu, přestože by jim 

důvody zproštění prospívaly stejně jako osvobozenému obviněnému, což se může zdát 

z hlediska selského rozumu a logiky zcela nepochopitelné. Z hlediska procesního se 

však obviněný, který odpor včas nepodá, stává pravomocně odsouzeným se všemi 

právními následky. Výsledek řízení v případě jeho spoluobviněného na něj již nemůže 

mít vliv. Jedinou možností by tak bylo zvrácení pravomocného odsouzení cestou 

mimořádného opravného prostředku – buď stížností pro porušení zákona, pokud by byl 

zákon ze strany soudu porušen již v době vydání rozhodnutí, či obnovou řízení, pokud 

by vyšly najevo nové skutečnosti či důkazy, které nebyly v době rozhodování soudu 

známy a mohly by odůvodnit jiné rozhodnutí ve věci.  

 

  

 

    

 

 

  

                                                 
172

 Tato zásada spočívá v tom, že pokud je v řízení o opravném prostředku zjištěna skutečnost, která 

svědčí ve prospěch obviněného nebo jiné zúčastněné osoby, je zohledněna také při posuzování dalšího 

spoluobviněného nebo jiné zúčastněné osoby, pokud k nim má vztah.  

http://iuridictum.pecina.cz/w/Opravn%C3%BD_prost%C5%99edek
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7. Dohoda o prohlášení viny a přijetí trestu 
 

7.1. Vývoj přijímání nového institutu v českém právním řádu 
 

 Prakticky od roku 2005 až do svého přijetí se objevovaly snahy o zavedení 

nového institutu dohody o vině a trestu do českého trestního práva. Zákon č. 193/2012 

Sb., který pevně zakotvil tento institut do trestního řádu, byl schválen až po 

komplikovaném projednávání v prvním pololetí roku 2012.  

 

Již v roce 2004 navrhli poslanci J. Pospíšil
173

 a R. Chytka novelu trestního 

řádu
174

 zahrnující mimo jiné i zavedení dohadovacího řízení u méně závažných 

trestných činů s horní hranicí trestu odnětí svobody do pěti let, u nichž státní zástupce 

mohl u prvního hlavního líčení před zahájením dokazování navrhnout na základě 

dohody s obviněným druh a výši trestu pro případ, že se obžalovaný doznal a vyjádřil s 

jeho návrhem souhlas. Soud pak bez provedení dokazování rozhodl rozsudkem o 

schválení dohody. V případě navrhování nepodmíněného trestu musel mít obžalovaný 

obhájce. Pokud by obžalovaný s návrhem státního zástupce nesouhlasil, soud 

pokračoval v klasickém hlavním líčení.
175

 Návrh nebyl podroben bližší odborné diskusi 

a dne 17.2.2005 byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut. 

 

 Dne 30.11.2005 byl Poslanecké sněmovně předložen další návrh novelizace 

trestního řádu a trestního zákona.
176

 Legislativní příběh tohoto rozsáhlého a nepochybně 

velmi významného novelizačního zákona je příznačný a svědčí o velmi nízké úrovni jak 

zákonodárného procesu, tak odborné diskuse.  Původně předložený vládní návrh zákona 

žádnou úpravu tohoto nového institutu vůbec neobsahoval. Při projednávání návrhu 

v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny dne 14. a 20. dubna 2005 se však 

v textu v hlavě třinácté trestního řádu náhle objevil nový čtvrtý oddíl, nazvaný „řízení 

o prohlášení viny obžalovaným“, který v nových paragrafech 206a až 206d zakotvoval 

                                                 
173

 Pozdější ministr spravedlnosti v letech 2006-2009 a 2010-2012. 
174

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny č. 836. 
175

 Šámal, P. Nad poslaneckým návrhem novely trestního řádu směřujícím k zavedení dohadovacího 

řízení do českého trestního procesu. Právní rozhledy, 2005, č. 1, s. III. 
176

 Sněmovní tisk Poslanecké sněmovny  č. 746. 
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tento institut.
177

 Blíže se tomuto návrhu věnuje např. P. Vantuch 
178

, který se k němu 

staví značně kriticky. V daném případě se nejednalo výslovně o dohodu mezi státním 

zástupcem a obviněným, nýbrž obžalovaný mohl prohlásit před soudem svoji vinu s 

uvedením, zda souhlasí s právní kvalifikací činu či nikoli. Následně mohl podat návrh 

na vydání odsuzujícího rozsudku a navrhnout uložení určitého trestu. Soud pak mohl po 

vyslyšení stanoviska státního zástupce návrhu obviněného vyhovět a vyhlásit rozsudek 

bez provedení dokazování. Nebyla však pro tyto případy stanovena nutná obhajoba, což 

shledávám jako zásadní problém, neboť si lze jen těžko představit, že by obviněný jako 

osoba právně neznalá, kvalifikovaně svůj skutek posoudil a navrhl soudu adekvátní 

trest. Citovaný návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou, ale senát jej vrátil. Dne 

21.3.2006 o návrhu podruhé hlasovala dolní komora parlamentu a kvalifikovanou 

většinou jej nepodpořila. 

 

Vládní návrh zákona týkající se dohody o vině a trestu, který se již velmi 

přibližoval dnešní podobě dohody, byl vypracován jako věcný záměr nového trestního 

řádu a byl předložen k veřejné odborné diskusi dne 12.6.2007. Tento stál na obdobných 

principech jako současná úprava s tím rozdílem, že předpokládal, že dohodu bude 

možné sjednat výhradně u trestných činů, jejichž horní hranice zákonné trestní sazby 

nepřesáhne pět let. Zmiňovaný návrh byl sice dne 23.7.2008 schválen usnesením vlády 

č. 895, avšak neprošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně.  Důvodem nepřijetí byla 

kritizovaná přípustnost sjednání dohody u trestných činů s horní hranicí trestu odnětí 

svobody pouze do pěti let, kdy bylo argumentováno tím, že při existenci jiných 

zvláštních způsobů řízení bude tento institut pro svoji pracnost na okraji zájmu. U 

okruhu těchto trestných činů je možné totiž uplatnit i jiné odklony - podmíněné 

zastavení trestního stíhání či narovnání, nebo aplikovat samosoudcovský nástroj trestní 

příkaz, jejichž realizace je značně jednodušší a rychlejší než dohadovací řízení. S touto 

námitkou se plně ztotožňuji, neboť se mi jeví, že by v případě takto stanoveného výčtu 

trestných činů, působilo dohadovací řízení jako nadbytečné a příliš zdlouhavé. Oproti 

aktuálnímu znění právní úpravy dohody o vině a trestu tento návrh předpokládal konání 

                                                 
177

 Musil, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Ministerstvo vnitra České 

republiky, citováno na www.mvcr.cz.  
178

 Vantuch, P. K návrhu na prohlášení obžalovaného o vině. Trestní právo, 2006, č. 12, s.5-15. 



112 

 

hlavního líčení, kde mohlo dojít ke schválení uzavřené dohody nebo ke klasickému 

průběhu hlavního líčení, nikoli konání veřejného zasedání, jak je tomu nyní.   

 

 Dále bylo poukazováno na to, že navrhovaný název „dohoda o vině a trestu“ 

není exaktní. Z obsahu dohody totiž nevyplývá, že by otázka viny byla předmětem 

dohadovacího řízení. Podstatou „dohody o vině“, tak jak měla být přijata, bylo 

prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je trestně stíhán. Nejedná se tak o 

žádné dojednání, nýbrž pouze o akt uznání viny. Prostor pro skutečnou dohodu 

v pravém smyslu slova se otevírá až při sjednávání druhu a výměru trestu. 
179

  Tato 

nepřesnost byla nahrazena v aktuálním účinném znění, kdy trestní řád označuje v § 2 

odst. 8 věta první dohodu jako „dohodu o prohlášení viny a přijetí trestu“, přestože 

v následujících paragrafech užívá legislativní zkratku „dohoda o vině a trestu“.  

 

 Poslední návrh na změnu trestního řádu v souvislosti s dohadovacím řízení byl 

iniciován v roce 2011 znovu J. Pospíšilem jako tehdejším ministrem spravedlnosti. V 

tomto návrhu se zákonodárce již vypořádal s většinou nedostatků, které byly při 

předchozích pokusech o přijetí namítány.  Oproti původnímu návrhu bylo počítáno 

s tím, že dohodu o vině a trestu bude možné uzavřít o všech trestných činech s výjimkou 

zločinů podle části druhé hlavy IX.  tr. zákoníku (trestné činy proti České republice, 

cizímu státu a mezinárodní organizaci) a hlavy XIII. tr. zákoníku (trestné činy proti 

lidskosti, proti míru a válečné trestné činy) a trestných činů, kterými byla nebo měla být 

způsobena úmyslně smrt, vyjma trestného činu zabití podle § 141 tr. zákoníku a 

trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 tr. zákoníku. 

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny následně navrhl změnit tento výčet 

trestných činů negativním způsobem tak, že dohodu nebude možné sjednat u zvlášť 

závažných zločinů a v řízení proti uprchlému.
180

 Tato úprava platí nyní. Došlo tak k 

jakémusi kompromisu mezi návrhy tvůrců návrhu z roku 2008 S. Brňákové
181

 a F. 

Korbela, kteří se ve svém článku
182

 přiklánějí k nejširšímu pojetí dohody na všechny 

trestné činy, jejichž názor sdílí i např. M. Růžička a K. Šabata, mezi přesvědčením např. 

                                                 
179

 Král, V. Dohoda o vině a trestu v návrhu novelizace trestního řádu. Právní rozhledy, 2008, č. 20, s. 11. 
180

 Lobotka, A. Dohoda o vině a trestu a její vztah k účelu trestu. Právní rozhledy, 2012, č. 19, s. 674. 
181

 V době návrhu byla Mgr. Simona Brňáková právní čekatelkou na Obvodním státním zastupitelství pro      

Prahu 2. Nyní zde vykonává funkci státní zástupkyně.  
182

 Brňáková, S. Korbel, F. Dohoda o vině a trestu. Trestněprávní revue, 2008, č. 9, s. 275. 
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V. Krále, který upřednostňoval negativní výčet trestných činů, u nichž by bylo uzavření 

dohody znemožněno (např. trestné činy proti životu a lidské důstojnosti) a na druhé 

straně stojícím J. Pospíšilem, který od počátku prosazoval poměrně úzký dosah dohody 

pouze na přečiny.  

 

 Bylo vyhověno i kritikům, mezi něž se dovoluji řadit i já, kterým vadilo, že 

dohadovací řízení nebylo podrobeno povinné obhajobě, která byla tímto návrhem 

zavedena. Mezi nejvýraznější podporovatele nutné obhajoby patří J. Jelínek
183

, P. 

Šámal,
184

 P.Vantuch
185

, P. Kučera, M. Ptáček.
186

  

  

 Původní návrh z roku 2011 tedy prošel ještě výše zmíněnými pozměňovacími 

návrhy a ve finální verzi byl dne 26.4.2012 schválen jako zákon č. 193/2012 Sb., 

obecně známý jako odklonná novela. Nabyl účinnosti dne 1.9.2012.   

  

                                                 
183

 Jelínek, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie, 2012, č. 10, s. 

27. 
184

 Šámal, P. Nad poslaneckým návrhem novely trestního řádu směřujícím k zavedení dohadovacího 

řízení do českého trestního procesu. Právní rozhledy, 2005, č. 1, s. III. 
185

 Vantuch, P. Nový návrh na dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem. Trestní 

právo, 2011, č. 9, s. 11. 
186

 Kučera, P. Ptáček, M. Několik úvah nad institutem dohody o vině a trestu v českém pojetí. Trestní 

právo, 2009, č. 7-8, s. 5. 
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7.2. Důvody zakotvení dohodovacího řízení v českém právním řádu 
 

 Cílem inkorporace tohoto nového odklonu do českého trestního řádu je zejména 

zrychlení a zefektivnění trestního řízení a ochrana obětí trestných činů před sekundární 

viktimizací, které tak budou ušetřeny povinnosti opakovaně vypovídat o okolnostech 

trestného činu před soudem a nebudou vystaveny stresu z veřejného projednání věci. 

Podle viktimologických expertíz totiž trpí oběti trestných činů po činu kumulativní 

traumatizací, což se může projevovat v problematickém kontaktu a interakce se 

soudem.
187

 Očekává se i zjednodušení a zvýšení hospodárnosti trestního řízení, neboť se 

rozšíří škála případů, kdy nebude nutné provádět klasické hlavní líčení s plným 

dokazováním a odvolací řízení se bude konat jen výjimečně z taxativně vymezených 

důvodů. Jedním z hlavních cílů je i odbřemenění soudů, kdy soudy dostanou větší 

prostor pro projednávání závažných a složitých kauz.  
188

 Zavedení tohoto institutu by 

mohlo mít v návaznosti na výše uvedené i přímý pozitivní vliv na vynaložené finanční 

náklady na provoz justice, neboť by odpadla potřeba provádění rozsáhlého dokazování a 

s tím související potřeba konání hlavních líčení. Odpadly by tak náklady kupříkladu na 

svědečné či znalečné. Sjednání dohody o vině a trestu je také jistě v zájmu poškozených 

osob, neboť čím kratší dobu bude trestní řízení trvat, tím dříve dosáhnou náhrady škody. 

V konečném důsledku je tento institut i ve prospěch obviněného, který tak není 

neúměrně dlouhou dobu vystavován stresu z dlouhého trestního procesu s nejistým 

výsledkem a naopak získává poměrně záhy jistotu o výsledku trestního řízení, kdy  

zároveň svým vstřícným přístupem může docílit i výrazného zmírnění trestu. 
189

 

Obviněný se tím může vyhnout i případné medializaci kauzy.   

 

Jak je uváděno výše, elementárním důvodem pro přijetí dohadovacího řízení, jež 

je vyzdvihován i v důvodové zprávě k vládnímu návrhu č. 510 na vydání zákona, 

kterým se mění trestní řád, později přijatého jako zákon č. 193/2012 Sb., je požadavek 

zrychlení trestního řízení. Evropský trestní proces trpí v poslední době stále častějšími 

průtahy, které jsou zapříčiněny zvyšováním kriminality, snižováním stavů orgánů 

                                                 
187

 Čírtková, L. Viktimologické expertízy- otevřené otázky psychologického posuzování obětí. In: 

Jelínek, J. Gřivna, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického 

pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 63. 
188

 Brňáková, S. Korbel, F. Dohoda o vině a trestu. Trestněprávní revue, 2008, č. 9, s. 272. 
189

 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání, Praha: C.H.Beck, 2013, s. 2262. 
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činných v trestním řízení a vícestupňovou justiční soustavou význačnou pro 

kontinentální proces.  V tom tkví také hlavní rozdíl od common law, v rámci kterého se 

lze jen zřídka kdy setkat se stížnostmi na průtahy trestního řízení. Jedním z důvodů, 

proč je anglosaský soudní systém rychlejší, je i aplikace institutu „guilty plea“
190

, kdy 

až dvě třetiny obžalovaných ve Velké Británii před Crown Court
191

 a 80 až 90% 

obžalovaných před magistrates´ courts uznává vinu. Soudy přitom motivují obžalované 

k uznání viny tím, že obžalovaným, kteří uznali vinu, zmírňují trest zhruba o jednu 

třetinu.
192

  

 

Přestože je české trestní právo ovládáno zásadami inkvizičního procesu, 

zahrnujícími zjišťování objektivní pravdy a nalézání práva soudem, jeho vývoj 

v průběhu posledních dvaceti let směřuje k posílení role stran a postupnému začleňování 

prvků kontradiktorního procesu typického pro anglosaský model.
193

 Podle vzoru 

anglosaských nástrojů trestního práva se právě zrodila myšlenka převzetí institutu 

dohody o vině a trestu, kterou však nelze s tradičním angloamerickým dohadovacím 

řízením plnohodnotně komparovat. Nicméně se jím naše úprava nechala podnítit. 

Největší inspiraci přebírá ze slovenské úpravy. 

 

V souvislosti se zapojením České republiky do rozličných mezinárodních 

společenství, nelze opomenout i zásady a ideje obsažené v mezinárodních smlouvách, 

kterými je Česká republika vázána. Myšlenky o rychlém rozhodování v trestních věcech 

nalezneme v čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, v čl. 14 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a v doporučení Výboru 

ministrů členských zemí Rady Evropy č. R (87) 18, o zjednodušení trestního řízení, 

které členské státy nabádá k recepci alternativních způsobů řešení trestních věcí, mezi 

nimiž zmiňuje i dohodovací řízení. Rada Evropy doporučuje, aby využití alternativních 

řešení bylo doprovázeno přiměřenými zárukami a bylo dbáno zejména na zajištění 

práva na obhajobu, zásadu rovnosti občanů před zákonem a vyvarování se diskriminace. 

Rovněž je nezbytné zajistit efektivní soudní kontrolu neveřejného dohadovacího řízení, 
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 V překladu doslova „vyjádření obžalovaného o vině“. 
191

 Jedná se tzv. Korunní soud, který je vyšší instancí stojící nad magistrátními soudy. 
192

 Důvodová zpráva k návrhu vlády č. 510 na vydání zákona, kterým se mění trestní řád, později 

přijatého jako zákon č. 193/2012 Sb. 
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 Vlk, V. Truneček, J. České trestní řízení sporné-prozatím iluze. Bulletin advokacie, 2012, č. 6, s. 24. 
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s ověřením toho, zda doznání obviněného bylo učiněno dobrovolně a zda obviněný 

důsledkům doznání a podstatě dohody dostatečně rozumí.
194

  

 

S obdobnými názory se lze setkat i v rozhodnutích Evropského soudu pro lidská 

práva, a to například v rozhodnutí Deweer proti Beligii z 27.2.1980 (č.69/03/75), 

v rozsudku pléna ve věci Le Compte, Van Leuven a De Meyere proti Belgii z 23.6.1981 

(č.6878/75 a 7238/75), rozhodnutí Komise ve věci X. proti Spojenému království 

z 23.3.1972 (č.5076/71), rozhodnutí Philip Hall proti Spojenému království z 19.2.2002 

(č.65327/01), rozhodnutí Lutz proti Německu z 25.8.1987 (č. 9912/82), rozhodnutí 

Babar Ahmad a další proti Spojenému království z 6.7.2010 (č. 24027/07), rozhodnutí 

Sodadjiev proti Bulharsku z 5.10.2006 (č.58733/00). 
195
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 Repík, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: ORAC, 2002, s. 96. 
195

 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání, Praha: C.H. Beck, 2013,.s. 2266. 
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7.3. Současná právní úprava dohody o vině a trestu 
 

 Dohoda o prohlášení viny a přijetí trestu byla inkorporována do českého 

právního řádu zákonem č. 193/2012 Sb., kterým se mění trestní řád, tzv. odklonnou 

novelou, která nabyla účinnosti dne 1.9.2012.  

 

 Tento nový institut je upraven v hlavě desáté trestního řádu, kam byl včleněn 

nový oddíl šestý sestávající z paragrafů §175a a §175b. Úprava řízení o schválení 

dohody o vině a trestu před soudem se nachází v hlavě dvacáté trestního řádu, v oddílu 

osmém pod názvem „zvláštní způsoby řízení“. Řízení o schválení dohody upravují 

paragrafy § 314o, § 314p,  § 314q, § 314r a § 314s.   

 

 Nový institut bylo nezbytné přirozeně reflektovat i v jiných ustanoveních 

trestního řádu. Byla tak rozšířena zásada obžalovací v § 2 odst.8 tr. řádu, která znamená, 

že trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání 

nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu, které podává 

výlučně státní zástupce. V dalších ustanoveních již zákon používá legislativní zkratku 

„dohoda o vině a trestu“. Dohoda má význam i pro vymezení přípravného řízení podle § 

12 odst. 10.
196

  

 

 Dohoda o vině a trestu a návrh na její schválení byly vzhledem ke své důležitosti 

zařazeny také do § 28 odst. 2 tr. řádu, podle něhož je nutné je přeložit do příslušného 

cizího jazyka, pokud o to obviněný, který je cizím státním příslušníkem, požádá.  

 

 Jednou z esenciálních podmínek pro sjednání dohody o vině a trestu je 

přítomnost obhájce obviněného při jejím uzavírání.  V návaznosti na to byl zakotven 

nový důvod nutné obhajoby v § 36 odst. 1 písm. d) tr. řádu. J. Jelínek zastává názor, že 

povinné zastoupení obviněného obhájcem při sjednávání dohody o vině a trestu je 

                                                 
196

 Zde je řečeno, že přípravným řízení se rozumí úsek trestního řízení od sepsání záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně 

předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu 

na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do 

rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, 

anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení.  
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správné, neboť je zárukou, že důsledky prohlášení bude moci obviněný konzultovat 

s osobou znalou práva. S touto myšlenku se zcela ztotožňuji, neboť prohlášení 

obviněného ve smyslu § 175a odst. 3 tr. řádu má závažné procesní konsekvence a je 

nezbytné, aby obviněný, jako osoba zpravidla neznalá trestního práva, byl dostatečně 

poučen o všech svých právech a možnostech. Ze strany obviněného se předpokládá 

podání kvalifikovaného návrhu trestu a návrhu na náhradu škody. Obsah uzavřené 

dohody má z hlediska konečného rozhodnutí soudu zásadní význam.   

 

V tomto případě povinné obhajoby  se obviněný  nemůže obhájce vzdát ve 

smyslu ustanovení § 36b tr. řádu. J.Teryngel však tvrdí
197

, že se obviněný v řízení o 

dohodě o vině a trestu může obhájce vzdát, přičemž spekuluje o možnosti manipulace 

obviněného  k tomu, aby se obhajoby vzdal. S tímto názorem se neztotožňuji. Mám za 

to, že by se v případě absence obhájce při sjednávání dohody jednalo o závažnou 

procesní vadu, která by byla důvodem pro vrácení věci soudem do přípravného řízení. 

Z tohoto důvodu tak nevidím objektivní motivaci, která by orgány činné v trestním 

řízení mohla vést k  manipulaci s obviněným a jeho obhajobou.  

 

 Výraznou změnou prošlo ustanovení § 43 tr. řádu upravující oprávnění 

poškozeného na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. K právům 

poškozenému přibylo oprávnění zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu a 

veřejného zasedání konaného o schválení dohody o vině a trestu. Podmínkou je, že se 

poškozený nevzdal svých práv. Poškozený musí být orgány činnými v trestním řízení 

poučen ve smyslu § 46 tr. řádu o tom, že je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze 

sjednat dohodu o vině a trestu
198

, může v přípravném řízení dojít k sjednání dohody o 

vině a trestu. Dále musí být upozorněn na to, že chce-li uplatnit v trestním řízení svůj 

nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, musí tak učinit 

nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování
199

; je-li sjednána dohoda o vině 
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 Teryngel, J. K institutu dohody o vině a trestu v trestním řádu. Trestní právo, 2013, č. 3, s. 21-22. 
198

 § 175a odst. 8 tr. řádu – „ Dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu a 

v řízení proti uprchlému.“ 
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 § 206 odst. 2 tr. řádu – „Po přednesení obžaloby se předseda senátu dotáže poškozeného, zda navrhuje, 

aby obžalovanému byla uložena povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích 

způsobené trestným činem nebo k vydání bezdůvodného obohacení  získaného trestným činem a v jakém 

rozsahu. Neodstavil-li se poškozený k hlavnímu líčení a je-li jeho návrh obsažen už ve spise, předseda 

senátu přečte tento návrh ze spisu.“  
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a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě
200

. 

Poškozený může podle § 245 odst. 1 věty třetí tr. řádu podat proti rozsudku, kterým 

soud schválil dohodu o vině a trestu, odvolání, jestliže uplatnil řádně a včas svůj nárok. 

Napadnout rozsudek může jen pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě 

o vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody a tato dohoda byla 

soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.  

 

 Návrh na schválení dohody o vině a trestu se doručuje podle § 64 odst. 1 písm. 

a) tr. řádu do vlastních rukou. Tento návrh doručuje nikoli státní zástupce, ale soud. 

Státní zástupce zašle návrh soudu i spolu se spisovým materiálem, protokolem o jednání 

o dohodě o vině a trestu a dohodou o vině trestu v potřebném počtu stejnopisů. Soud 

návrh po přezkoumání doručí do vlastních rukou obviněnému. Navíc je podle § 64 odst. 

5 písm. a) tr. řádu v případě návrhu na schválení dohody vyloučeno náhradní doručení 

prostřednictvím fikce. Pokud nebude adresát zastižen, zásilka se uloží na 10 dní na 

poště, přičemž po uplynutí této lhůty nenastává fikce doručení ve smyslu § 64 odst. 4 tr. 

řádu, nýbrž je zásilka vrácena odesílateli (tj. soudu). 

 

  Od účinnosti odklonné novely musí orgány činné v trestním řízení podle § 91 

odst. 1 tr. řádu poučit obviněného v rámci jeho výslechu o možnosti sjednání dohody o 

vině a trestu. Toto upozornění se týká pouze trestných činů, ohledně kterých lze dohodu 

sjednat. Obviněného je třeba poučit o podstatě a důsledcích sjednání dohody, o tom, že 

se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti 

rozsudku, kterým soud schválil dohodu, s výjimkou případu podle § 245 odst. 1 věty 
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 § 175a odst. 2 tr. řádu – „K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá obviněného; o 

době a místu jednání vyrozumí obhájce a poškozeného, který výslovně neprohlásil, že se vzdává 

procesních práv, které mu zákon jako poškozenému přiznává. Poškozeného zároveň 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.“  
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druhé.
201

 Dále ho poučí o podmínkách, za nichž může soud rozhodnout o řádně 

uplatněném nároku poškozeného podle § 314r odst. 4 tr. řádu.
202

 

 

  Sjednání dohody o vině a trestu a podání návrhu na její schválení soudem patří 

do výlučné pravomoci státního zástupce podle § 175 odst. 1 písm. c) tr. řádu. Státní 

zástupce může dohodu o vině a trestu sjednat i v rámci zkráceného přípravného řízení, 

jak je zakotveno v novém ustanovení § 179b odst. 5 tr. řádu.
203

  V takovém případě má 

okamžik doručení návrhu na schválení dohody soudu účinky zahájení trestního stíhání , 

stejně jako doručení návrhu na potrestání soudu podle § 314b odst. 1 tr. řádu
204

. Právo 

státního zástupce uzavřít i ve zkráceném přípravném řízení dohodu o vině a trestu je 

rovněž reflektováno  v ustanovení § 179c odst. 2 písm. b) tr. řádu.  Jelikož je zkrácené 

přípravné řízení nezbytné ukončit ve lhůtě dva týdny od sdělení podezření (podle § 

179b odst. 4 tr. řádu), bylo nutné v návaznosti na zakotvení možnosti sjednání dohody o 

vině a trestu, poskytnout možnost prodloužení této lhůty. Bylo tak učiněno v § 179f 

odst. 2 písm. a) tr. řádu, podle něhož lze lhůtu zkráceného přípravného řízení v tomto 

případě prolongovat až o 30 dnů.  Městské státní zastupitelství v Praze ve výroční 

zprávě za rok 2014 označuje tento institut za zcela neživotný, popírající princip 

zkráceného přípravného řízení, tj. jednoduchost a rychlost. 

 

 Zásada obžalovací je kromě výše citovaného § 2 odst. 8 tr. řádu promítnuta 

rovněž v § 180 odst. 1 tr. řádu, kam byl vedle obžaloby a návrhu na potrestání zahrnut 

také návrh na schválení dohody o vině a trestu. Navíc toto ustanovení dostálo změny 

týkající se možnosti zastoupení státního zástupce právním čekatelem či asistentem 

státního zástupce s tím, že od účinnosti odklonné novely již nemůže před soudem 
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 § 245 odst. 1 věta druhá tr. řádu – „Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze 

podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž 

schválení státní zástupce navrhl.“ 
202

 § 314r odst. 4 tr. řádu  věta druhá– „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 v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku 

poškozenému (§ 43 odst. 3 tr. řádu).“ 
203

 § 179b odst. 5 tr. řádu – „ Státní zástupce může ve zkráceném přípravném řízení s podezřelým sjednat 

dohodu o vině a trestu; na podmínky a postup při jejím sjednávání se použije obdobně ustanovení § 175a 

tr. řádu. Doručením návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu se zahajuje trestní stíhání.“ 
204

 § 314b odst. 1 tr. řádu věta druhá – „ Trestní stíhání se zahajuje tím, že návrh státního zástupce na 

potrestání byl doručen soudu.“ 
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vystupovat asistent. Právní čekatel může státního zástupce zastoupit před okresním 

soudem, avšak s výjimkou řízení o schválení dohody o vině a trestu.  

 

Dohodu o vině a trestu lze uzavřít primárně v přípravném řízení. Poslední fáze, 

kdy lze o možnosti uzavření dohody uvažovat, je předběžné projednání obžaloby podle 

§ 186 písm. g) tr. řádu. Koná-li se předběžné projednání obžaloby z tohoto důvodu, 

soud zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce k sjednání dohody o vině a trestu. 

Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o dohodě, soud stanoví 

státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody. Podá-li státní 

zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody, postupuje soud podle § 

314o až § 314s tr. řádu; v případech, ve kterých se podle § 314o až § 314r tr. řádu věc 

vrací do přípravného řízení, soud jedná na podkladě původní obžaloby. 
205

 Obviněný 

může poté, jakmile se dozví o podání obžaloby, podat soudu prostřednictvím obhájce 

návrh na nařízení předběžného projednání obžaloby s přesvědčivým zdůvodněním, proč 

by vzhledem k okolnostem případu bylo vhodné dohodu sjednat. Takový návrh činí 

obviněný zejména tehdy, kdy již v přípravném řízení navrhoval takový postup, ale 

nebylo mu vyhověno. Není však ani vyloučeno, že takto učiní i v případě, že obviněný 

v přípravném řízení s dohodou o vině a trestu nesouhlasil. 
206

 Z praxe mohu zmínit 

případ mé kolegyně. Tato dozorovala trestní řízení vedené pro několik desítek skutků – 

podvodů. Obviněný v přípravném řízení opakovaně odmítl vypovídat,  k úkonům se 

nedostavoval a s orgány činnými v trestním řízení nespolupracoval. Po prostudování 

spisu podal státní zástupkyni, prostřednictvím svého obhájce, návrh na zahájení jednání 

o dohodě o vině a trestu. Státní zástupkyně k tomu zaujala negativní stanovisko a podala 

k soudu obžalobu. Obviněný následně navrhl soudu předběžné projednání obžaloby za 

účelem zvážení sjednání dohody o vině a trestu. Soudkyně mu v tomto ohledu vyhověla 

a určila státní zástupkyni lhůtu 30 dnů, v níž měla vyjádřit své stanovisko a případně 

podat návrh na schválení dohody. Žalobkyně svůj postoj nezměnila, neboť v mezidobí 

nedošlo ke změně okolností, za nichž byla obžaloba podávána. Hlavním důvodem bylo 

její přesvědčení, že by se obviněný měl ze své rozsáhlé činnosti zodpovídat před 

soudem, aby tak byla naplněna generální i individuální prevence. Obhájce na postup 
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 Viz § 187 odst. 4 tr. řádu. 
206

 Vantuch, P. K možnosti sjednat dohodu o vině a trestu po podání obžaloby. Trestní právo, 2013, č. 9-

10,  s. 10. 
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státní zástupkyně zareagoval tím, že požádal nadřízené státní zastupitelství o výkon 

dohledu ve smyslu § 12d zákona o státním zastupitelství s tím, že označil postoj 

žalobkyně za nehospodárný a narušující zásadu rychlosti řízení. Nadřízené státní 

zastupitelství shledalo jeho podnět jako nedůvodný.  Zároveň zkonstatovalo, že přestože 

zákon nestaví náležitosti takového přípisu, je na místě v zájmu transparentnosti trestního 

řízení zamítavé stanovisko dostatečně zdůvodňovat.   

 

 V poslední řadě je třeba zmínit, že v důsledku zavedení institutu dohody o vině a 

trestu, došlo i k změně v rámci odvolacího soudního řízení. Před novelou bylo odvolání 

přípustné proti všem rozsudkům soudu prvního stupně. Nyní je stanoveno omezení ve 

vztahu k rozsudkům, kterými došlo ke schválení dohody o vině a trestu. Proti takovému 

rozsudku lze podle § 245 odst. 1 tr. řádu podat odvolání jen v případě, že rozsudek není 

v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce navrhl. Odvolací 

soud pak zruší napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. g) tr. řádu. To neplatí, jde-

li o výrok o uplatněném nároku poškozeného, který s dohodou o vině a trestu 

nesouhlasil, nebo poškozeného, jehož řádně uplatněný nárok dohodě o vině a trestu 

neodpovídá.  

 

 Pravomocný rozsudek o schválení dohody o vině a trestu lze napadnout kromě 

stížnosti pro porušení zákona rovněž návrhem na povolení obnovy. Byla-li pravomocně 

povolena obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem soudu, kterým byla 

schválena dohoda o vině a trestu, pokračuje se v přípravném řízení.
207

  

                                                 
207

 Viz § 288 odst. 1 tr. řádu.  
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7.4. Podstata dohody o vině a trestu 
 

 Jedná se o zvláštní způsob skončení řízení, který by měl efektivně doplnit 

dosavadní možnosti ukončení trestního řízení odklony. Státní zástupce může z vlastní 

iniciativy nebo na návrh obviněného uzavřít s obviněným v rámci přípravného řízení 

dohodu o vině a trestu, která podléhá schválení soudem. V případě, že návrhu 

obviněného státní zástupce nevyhoví, měl by svůj krok alespoň stručně zdůvodnit. 

Jedná se neformální přípis, který nemá formu usnesení a nelze proti němu tak podat 

opravný prostředek.  V úvahu by přicházelo jedině podání podnětu k výkonu dohledu ve 

smyslu § 12d zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, k nejblíže vyššímu 

nadřízenému státnímu zastupitelství (tak jak učinil obhájce obviněného J.D. v minulé 

kapitole). Jednání o dohodě je však fakultativní a je čistě na úvaze žalobce, zda jej 

zahájí. Na konání dohadovací řízení není právní nárok. Státního zástupce nelze žádnými 

nástroji k tomuto postupu nutit, neboť v přípravném řízení je dominem litis.  

 

 Dohoda o vině a trestu bude aplikována především tehdy, kdy žalobce neshledá 

jiný odklon jako dostačující vyřízení věci – například v případech, kdy bude na místě 

ukládat již nepodmíněný trest odnětí svobody a dále v případě zločinů, u nichž není 

možné uplatnit ostatní druhy odklonů.  Na základě svých dosavadních pracovních 

zkušeností se domnívám, že případů, kdy bude státní zástupce dohadovací řízení sám 

iniciovat, nebude mnoho. Bude tomu tak především v obvodech státních zastupitelství, 

které vykazují vysoký nápad trestních věcí a není tak pro tyto úkony dostatečný prostor. 

Zejména u přečinů či trestných činů, o nichž může rozhodovat samosoudce, bude státní 

zástupce pravděpodobně častěji podávat obžalobu s tím, že soud vydá trestní příkaz, 

nebo státní zástupce aplikuje jiný odklon. Tento postup bude jistě jednodušší, neboť 

dohadovací řízení zabere jistě více úsilí a času, a při sjednávání o vině a trestu je navíc 

dána nutná obhajoba.  

 

Iniciativa dle mého názoru zůstane v praxi v převážné většině případů na straně 

obviněného, resp. jeho obhájce. Hlavním zájmem obviněného bude dosáhnout 

výhodnějšího trestu než v hlavním líčení a ušetřit čas strávený u soudu i peníze na 

soudní výlohy. Především u rozsáhlé trestné činnosti, kde je dáno vysoké množství 
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poškozených osob a svědků, v důsledku čehož bude předpoklad, že se hlavní líčení 

opakovaně odročí, bude jistě v zájmu obviněného, aby byla dohoda o vině a trestu 

uzavřena, neboť tím ušetří náklady na soudní řízení i obhajobu. V tomto ohledu může 

docházet k nežádoucímu jevu, neboť obhájce nemusí mít z hlediska výsledné výše své 

odměny zájem na tak rychlém skončení věci jako obviněný.   

 

Návrh obviněného na zahájení jednání o dohodě musí splňovat náležitosti 

podání podle § 59 tr. řádu. Kromě obecných náležitostí
208

 musí být z návrhu zjevné, že 

se obviněný chce účastnit jednání o případném uzavření dohody.  Je otázkou, zda je 

z hlediska obhajoby taktické již v návrhu uvádět návrh trestu. Zcela na místě a vhodné 

by naopak však bylo připojit k návrhu relevantní listiny, jako například dohodu 

obviněného s poškozeným o náhradě škody či doklad potvrzující uhrazení škody apod. 

 

V případě, že obviněný již v rámci návrhu navrhne konkrétní řešení a konkrétní 

trest, neměl by být ze strany žalobce takový návrh odmítnut jen proto, že s nastíněným 

řešením či trestem nesouhlasí. Tyto otázky mají být předmětem vlastního dohadovacího 

jednání.   

 

 Dohodu je možné sjednat ohledně všech trestných činů, s výjimkou zvlášť 

závažných zločinů. Dohodu nelze uzavřít v řízení vedeném proti uprchlému a proti 

mladistvému.
209

 Podmínkou sjednání je, že obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro 

který je trestně stíhán, jestliže zároveň z dosud shromážděných důkazů a výsledků 

přípravného řízení nevyplývají důvodné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. 

V praxi se bude jednat o skutek, který je popsán v usnesení o zahájení trestního stíhání, 

resp. ve sdělení podezření.  Může se však stát, že představa obviněného o popisu skutku 

bude jiná.  Při prohlášení mu tak nebrání vylíčit skutek s jistými odchylkami, přičemž 

ale musí být zachována totožnost skutku.
210
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 Viz § 59 odst. 4 tr.řádu – „Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí 

být z podání patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a 

co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.“ 
209

 Viz § 63 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který stanoví, že v řízení ve věci 

mladistvému, který nedovršil osmnáct let věku, nelze vydat trestní příkaz ani sjednat dohodu o vině a 

trestu. 
210

  Totožnost skutku je zachována, jestliže je zachována alespoň částečná totožnost jednání nebo částečná 

totožnost následku. 
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 V případě, že se obviněný dopustil více skutků, není vyloučeno, aby učinil 

prohlášení jen ohledně některých z nich. V takové situaci lze dohodu uzavřít jen ve 

vztahu k těmto doznaným skutkům. V praxi bude záležet na postoji žalobce, zda bude 

ochoten ohledně části skutků sjednat dohodu a ohledně zbytku např. podat obžalobu. 

V takovém případě bude mít vlastně dvojnásobnou práci a trestní řízení se tím ve finále 

ani nezkrátí. Vhodnější eventualitou by mohlo být uzavření dohody o vině a trestu 

ohledně některých skutků a zastavení trestního stíhání zbylých skutků pro neúčelnost 

podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu, kdy však bude záležet na povaze konkrétních 

skutků i uloženém trestu, aby bylo možné takový trest považovat za dostačující.  

 

Rovněž může nastat situace, kdy je v rámci jedné trestní věci stíháno více osob, 

u nichž mohou být dány diference ve splnění podmínek pro uzavření dohody o vině a 

trestu. Může tak dojít k situaci, že na některé osoby bude např. podána obžaloba k soudu 

a s jinými bude sjednána dohoda. V této souvislosti poukáži na případ evidovaný na 

jednom z pražských obvodních státních zastupitelství. Šlo o rozsáhlou kuplířskou 

kauzu, v rámci níž bylo trestně stíháno celkem 11 lidí pro skutek spočívající stručně 

v tom, že jako organizovaná skupina v letech 2009 až 2010 najali a zlákali větší 

množství žen k provozování prostituce v pronajatých bytech. Nabídku sexuálních služeb 

inzerovali v tištěných novinách i na internetových inzertních portálech, kdy zákazník 

dle dohody zaplatil ženě poskytující sexuální služby předem částku 1.200,- Kč za půl 

hodiny nebo 1.500,- Kč za hodinu, případně příplatek za nadstandardní služby, načež 

takto vydělané peníze každá z žen povinně odevzdala některé z obviněných osob, a 

následně dostala vráceno polovinu z odevzdané částky. Za sledované období obvinění 

získali částku přes 3.700.000,- Kč. Na 10 obviněných osob byla podána obžaloba 

k příslušnému  soudu, a to pro zločin kuplířství podle § 189 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) 

tr. zákoníku.  Po podání obžaloby bylo trestní řízení vedené proti obviněné V.Š. 

vyloučeno ze společného řízení z důvodu její nemoci. V mezidobí bylo ostatních 10 

obviněných pravomocně odsouzeno. Soud poté nařídil veřejné zasedání o předběžném 

projednání obžaloby v části týkající se obviněné V.Š. podle § 186 písm. g) tr. řádu, 

jehož se účastnili obviněná, obhájce i státní zástupkyně. S odkazem na hospodárnost a 

rychlost řízení dospěl soud za souhlasu stran k závěru, že je ve věci vhodné sjednat 
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dohodu o vině a trestu, neboť v opačném případě by bylo nutné znovu konat celé hlavní 

líčení, jež by vzhledem k rozsáhlosti věci trvalo značně dlouhou dobu. Státní 

zástupkyně tedy písemně předvolala obviněnou k jednání a zároveň o něm písemně 

vyrozuměla jejího obhájce. Při jednání obviněná prohlásila, že spáchala stíhaný skutek, 

s dohodou projevila souhlas a jako správnou jí i spolu s obhájcem stvrdila podpisem. 

Strany se dohodly na uložení podmíněného trestu odnětí svobody.  Následně byl 

k příslušnému soudu podán návrh na její schválení, kterému bylo vyhověno. Domnívám 

se, že za těchto okolností bylo sjednání dohody ideálním řešením.  

 

Tím, že obviněný učiní prohlášení o vině, nejsou zbaveny orgány činné 

v trestním řízení odpovědnosti za shromáždění potřebných důkazů a zjištění 

objektivního skutkového stavu. O pravdivosti prohlášení obviněného totiž nesmí 

panovat jakékoli pochybnosti, aby tak nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu.  

Podmínkou je tedy dostatečně zjištěný skutkový stav, který je kvalifikovanou formou 

konfirmován samotným obviněným. Jednání se musí účastnit obhájce,
211

 neboť sjednání 

dohody je důležité z hlediska meritorního rozhodnutí soudu a má pro obviněného 

závažné procesní důsledky.  

 

Vlastní dohadovací fáze se týká uložení trestu, případně ochranného opatření a 

povinnosti nahradit poškozenému škodu. Poškozený je o jednání vyrozumíván, ale není 

povinen se ho účastnit. Pokud se nedostaví, jeho práva hájí státní zástupce. Dohoda se 

tak nedotýká přímo viny obviněného, neboť o ní nelze diskutovat. I proto se tento 

odklonný institut nazývá „dohoda o prohlášení viny a přijetí trestu“, aby exaktně 

odrážel svoji podstatu.  Státní zástupce se nemůže s obviněným například domluvit na 

tom, že bude spáchaný skutek posuzovat podle mírnějšího ustanovení nebo že stíhání 

ohledně nějakého skutku zastaví, neboť český trestní proces je ovládán zásadou legality. 

Naproti tomu v angloamerickém trestním procesu může státní návladní obviněnému 

nabídnout mírnější právní kvalifikaci výměnou za přijetí trestu.   

 

Jestliže dojde k úspěšnému uzavření dohody, státní zástupce ji předloží soudu 

spolu s protokolem o jednání, vyšetřovacím spisem a návrhem na schválení dohody o 
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 Jedná se o nový případ nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. d) tr. řádu. 
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vině a trestu. Soud není návrhem na schválení dohody zcela vázán. Může jej odmítnout 

ze závažných procesních důvodů nebo jej nemusí schválit z důvodu zřejmé 

nepřiměřenosti (týkající se právní kvalifikace stíhaného skutku nebo navrhovaného 

trestu) nebo nesprávnosti (týkající se rozsahu a způsobu náhrady škody).  V tom případě 

věc usnesením vrátí do přípravného řízení, kde není však vyloučeno uzavření nové 

dohody o vině a trestu. V dalším řízení však nelze k prohlášení viny obviněného 

přihlížet.
212

  V případě, že soud dohodu schválí, činí tak odsuzujícím rozsudkem, který 

obsahuje výrok o schválení dohody, výrok o vině, výrok o trestu, případně o ochranném 

opatření a výrok vztahující se k náhradě škody. Soud neprovádí dokazování, vyjma 

prokázání výše náhrady škody. O náhradě škody může rozhodnout na základě spisového 

materiálu, pokud se o ní obviněný s poškozeným nedokázali domluvit.  Postavení 

poškozeného tak není nikterak oslabeno.  

 

7.4.1. Náležitosti dohody o vině a trestu 
 

 Náležitosti dohody jsou stanoveny v § 175a odst. 6 tr. řádu. Je nezbytné, aby zde 

bylo vymezeno státní zastupitelství, u kterého se dohoda uzavírá, včetně uvedení 

spisové značky, místa a data sepsání. Musí být identifikovány strany dohody
213

, 

přítomný obhájce a případně přítomný poškozený. V prvním bodě dohody se vymezí 

její předmět, kterým je stíhaný skutek. Uvede se, kdy bylo trestní stíhání obviněného 

zahájeno, jakým policejním orgánem, přesně se popíše skutek, tak aby nebyl 

zaměnitelný s jiným
214

, právně se kvalifikuje uvedením právní věty, přesného názvu 

trestného činu a jeho číselného označení.  Druhá část dohody obsahuje prohlášení 

obviněného, které stačí formulovat tak, že obviněný prohlašuje, že spáchal skutek 

uvedený v bodě I, který je předmětem dohody o vině a trestu. 
215

 V třetím bodě dohody 

následuje prohlášení státního zástupce o tom, že výsledky vyšetřování dostatečně 

prokazují závěr, že se skutek stal a že ho spáchal obviněný, přičemž nejsou pochybnosti 

o pravdivosti prohlášení obviněného. Zároveň se státní zástupce vyjádří k nároku 

                                                 
212

 Je tomu podobně jako u narovnání, kdy obviněný činí rovněž prohlášení o spáchání stíhaného skutku 

s tím, že toto prohlášení nelze použít v dalším řízení jako důkaz – viz § 314 tr.řádu.  
213

 Stranami dohody jsou obviněný a státní zástupce (nikoli obhájce).  
214

 Skutek může být popsán odlišně od popisu skutku obsaženém v usnesení o zahájení trestního stíhání, 

ale musí být zachována jeho totožnost.  
215

 Bylo vycházeno ze vzoru dohody o vině a trestu, vydaného Nejvyšším státním zastupitelstvím. 
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poškozeného na náhradu škody, v jaké výši jej uplatnil. Fakultativně podle okolností 

případu státní zástupce upozorní, že lze uložit obviněnému ochranné opatření, a to i 

přestože s tím nesouhlasí.
216

 Čtvrtý bod dohody se věnuje dojednání trestu, což je gros 

celého vyjednávání. Uvede se druh trestu, jeho výměra a způsob výkonu trestu včetně 

délky zkušební doby. V případech stanovených trestním zákoníkem se uvede i trest 

náhradní.
217

 Jestliže jsou ukládány přiměřené povinnosti či omezení
218

, vymezí se jejich 

rozsah.  

 

 V páté části dohody se určí míra a způsob náhrady škody nebo nemajetkové 

újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li tak dohodnuto. Obviněný se 

zaváže, že škodu v uvedené výši nahradí a poškozený prohlásí, že s tím souhlasí. 

Poškozeného je možné podle okolností také odkázat na řízení ve věcech 

občanskoprávních, a to buď s celým nárokem podle § 229 odst. 1 tr. řádu nebo podle § 

229 odst. 2 tr. řádu s jeho zbytkem, pokud mu byl nárok přiznán jen zčásti. K takovému 

postupu by mělo docházet však výjimečně. Alternativně, pokud není poškozený 

sjednávání dohody přítomen, se může státní zástupce jménem nepřítomného 

poškozeného s obviněným dohodnout o náhradě škody až do výše uplatněného nároku. 

Za předpokladu, že došlo k dohodě o uložení ochranného opatření, poznamená se toto 

do dalšího bodu dohody, společně se stanovením druhu ochranného opatření. 

V závěrečných ujednáních dohody se ještě uvede, že dohoda podléhá podle § 314r odst. 

4 tr. řádu  schválení soudem. Nesmí se opomenout ani uvedení toho, že obviněný 

sjednané dohodě rozumí, prohlášení o vině učinil dobrovolně, bez nátlaku a byl poučen 

o svých právech na obhajobu, o podstatě dohody a jejich důsledcích, o tom, že se 

vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a že proti rozsudku, kterým soud 

dohodu schválí, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu 

s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce navrhl.  

 

Dohodu je nezbytné vyhotovit v potřebném počtu stejnopisů, kdy po jednom 

vyhotovení náleží státnímu zástupci, obviněnému, obhájci a poškozenému, pokud byl 

                                                 
216

 Viz §175a odst. 4 tr. řádu. 
217

 Např. při ukládání peněžitého trestu - § 69 tr. zákoníku.  
218

 Přiměřené povinnosti či omezení lze stanovit např. při ukládání podmíněného trestu odnětí svobody 

podle § 82 odst. 2 tr.zákoníku, při ukládání trestu zákazu pobytu - § 75 dost. 3 tr. zákoníku. 
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jednání přítomen. Dohodu podepisují všechny přítomné osoby. Dohoda se doručuje 

obviněnému, obhájci a poškozenému.
219

 

 

7.4.2. Náležitosti návrhu na schválení dohody o vině a trestu 
 

 V případě sjednání dohody o vině trestu podává státní zástupce v rozsahu 

sjednané dohody návrh na schválení dohody soudu.
220

 Soud může rozhodovat o skutku, 

právní kvalifikaci, trestu a ochranném opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě.  

Návrh na schválení dohody o vině a trestu tak musí vycházet ze sjednané dohody. Jeho 

náležitosti nejsou v zákoně výslovně zakotveny. Návrh podléhá stejně jako obžaloba 

podmínce, že se může týkat jen skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání.  

 

 Návrh obsahuje kromě obecných náležitostí (identifikace účastníků, uvedení 

místa a data sepsání) petit, v němž soudu navrhuje, aby schválil dohodu o vině a trestu, 

kterou je třeba přesně charakterizovat, a aby na základě dohody vydal odsuzující 

rozsudek v následující podobě:  

 

Obviněný ...., nar. .....,  zaměstnáním....., trvale bytem....., 

se uznává vinným, že: 

 

(popis skutku, který musí být podle zásady totožnosti skutku v souladu s popisem skutku 

v usnesení o zahájení trestního stíhání),  

 

-tedy :  (uvede se právní věta spáchaného trestného činu – př. přisvojil si cizí věc, která 

mu byla svěřena a způsobil tak na cizím majetku větší škodu) 

 

-čímž spáchal (zákonné pojmenování spáchaného trestného činu a jeho číselné označení 

– př. přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku) 

 

                                                 
219

 Viz § 175a odst. 7 tr. řádu. 
220

 Viz § 175b odst. 1  tr. řádu. 
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 -a odsuzuje se podle §... tr. zákoníku k trestu...( uvede se druh, výměra a způsob 

výkonu trestu včetně délky zkušební doby, trestu náhradního, přiměřených povinností či 

omezení, jestliže byly dohodnuty). 

 

-Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obviněný povinen nahradit poškozenému .... škodu 

způsobenou trestným činem, a to zaplacením peněžní částky ve výši.... (uvede se rozsah 

a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, 

bylo-li tak dohodnuto). Poškozeného lze také odkázat, buď zcela podle § 229 odst. 1 tr. 

řádu nebo zčásti podle § 229 odst. 2 tr. řádu, na řízení ve věcech občanskoprávních.   

 

-Podle § ...... tr. zákoníku se obviněnému ukládá...(uvede se druh ochranného opatření, 

jestliže tak bylo dohodnuto, nebo pokud státní zástupce obviněného na tuto možnost 

upozornil).
221

 

 

K návrhu státní zástupce přiloží předmětnou dohodu,  protokol o jednání o vině 

a trestu a vyšetřovací spis.  Návrh podepíše a opatří kulatým úředním razítkem státního 

zastupitelství.  

 

7.4.3. Postup státního zástupce v dohadovacím řízení 
 

 Zavedení institutu dohody o vině a trestu nejvýrazněji zasáhlo do výkonu 

pravomocí státního zástupce, jehož vliv tím byl posílen. Adekvátně tomu se v určité 

míře snížil význam soudu při rozhodování o otázkách viny a trestu.
222

 Úkolem žalobce 

je připravit v součinnosti s obviněným konkrétní podklady pro rozhodnutí soudu s tím, 

že státní zástupce musí při sjednávání dohody důsledně plnit roli ochránce veřejného 

zájmu.  Esenciálně musí dohlížet na to, aby při sjednávání dohody byly dodrženy 

veškeré zákonné podmínky.  

 

                                                 
221

 Bylo vycházeno ze vzoru návrhu na schválení dohody o vině a trestu, vydaného Nejvyšším státním 

zastupitelstvím. 
222

 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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 Před zahájením jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce přezkoumá, zda 

výsledky přípravného řízení dostatečně prokazují, že se skutek stal, že je trestným 

činem a spáchal jej obviněný. Taktické je zahájit jednání o dohodě až po skončení 

vyšetřování, neboť pokud by bylo vyjednání počato bezprostředně po zahájení trestního 

stíhání, což zákon nikde nevylučuje, státní zástupce by riskoval, že v případě 

neschválení dohody soudem bude muset nechat vyšetřování doplnit s tím, že je 

nezbytné počítat s tím, že postupem času síla důkazů klesá.  

 

K tomu, jaké okolnosti by měl státní zástupce vzít do úvahy při zvažování 

vhodnosti jednání o dohodě o vině a trestu hovoří čl. 48a pokynu obecné povahy 

nejvyššího státního zástupce č. 8/2009, ve znění pokynu obecné povahy č. 7/2012.  

 

 Státní zástupce při hodnocení příhodnosti aplikování tohoto institutu zkoumá 

všechny relevantní okolnosti, zejména: 

 

a) povahu a závažnost spáchaného trestného činu,  

b) chování obviněného po činu, zejména 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 podkladě obžaloby, 

f) veřejný zájem, na jehož základě by se věc měla 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.  
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Pokud státní zástupce neshledá návrh obviněného na jednání o dohodě za 

opodstatněný, písemně jej vyrozumí a stejnopis tohoto vyrozumění založí do 

dozorového spisu.
223

  

 

Jestliže se státní zástupce rozhodne vyvolat jednání o dohodě z vlastního 

podnětu, zašle obviněnému, případně obhájci, výzvu k možnosti zahájit jednání o 

dohodě o vině a trestu.  Bylo by žádoucí, aby státní zástupce ve výzvě uložil 

obviněnému lhůtu, ve které se má k návrhu státního zástupce vyjádřit, aby nedocházelo 

k zbytečným průtahům ve věci.  Zákon žádnou lhůtu k vyjádření obviněného totiž 

nestanovuje. Pokud obviněný odmítne výzvě státního zástupce vyhovět, učiní o tom 

státní zástupce záznam, který založí do trestního spisu. V záznamu stručně uvede 

důvody, pro které obviněný výzvu odmítl. V případě souhlasu obviněného postupuje 

státní zástupce dále podle § 175a odst. 2 tr. řádu. V případě, že obviněný nemá obhájce, 

musí si ho do stanovené doby sám zvolit, jinak mu bude ustanoven soudem.
224

   

 

Při jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce dbá především na to, aby byl 

obviněný řádně poučen o svých právech. Protože žalobce hledí i na zájmy poškozeného, 

musí náležitě poučit i jeho, a to především o tom, že nárok na náhradu škody či vydání 

bezdůvodného obohacení může uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě, jinak 

nebude možné jeho nárok přiznat. Zároveň zjišťuje postoj a nároky poškozeného, 

ideálně ještě před sjednáním dohody, neboť pokud bude stanovisko poškozeného 

k nároku na náhradu škody zjištěno ještě před jednáním, může se tak poškozený 

vyhnout setkání s obviněným. Jestliže poškozený nemá problém se s obviněným potkat, 

má právo se jednání o dohodě účastnit. O době a místě dohadovacího jednání je 

informován ze strany státního zástupce. Ten může pověřit také probačního úředníka, 

aby se angažoval v otázce náhrady škody a působil směrem k uzavření dohody mezi 

obviněným a poškozeným. Odkázání poškozeného s jeho nárokem na občanskoprávní 

řízení by mělo být ojedinělé.  Jednání by mělo směřovat primárně ke konsensu a nejlépe 

k přímé a jednorázové reparaci škody.  

                                                 
223

 Dozorový spis je interní spis vedený státním zastupitelstvím, jehož vedení je upraveno pokynem 

obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 7/2004, kancelářský řád.  
224

 Neboť se jedná o případ nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. d) tr. řádu.  
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Při vyjednávání o druhu a výměře trestu se státní zástupce řídí ustanoveními páté 

hlavy, první části tr. zákoníku, pod názvem „trestní sankce“. Zejména je vázán zásadami 

pro ukládání trestů, kdy musí přihlížet ke všem relevantním skutečnostem,
225

 včetně 

polehčujících okolností zakotvených v § 41 tr. zákoníku  a přitěžujících okolností 

upravených v § 42 tr. zákoníku. Sjednat dohodu o vině a trestu lze i v případě, že 

přichází v úvahu uložení souhrnného nebo úhrnného trestu za dodržení podmínek § 43 

tr. zákoníku. Využít lze i možnost sjednat trest odnětí svobody v rámci snížené trestní 

sazby podle § 58 tr. zákoníku.  Rovněž lze upustit od potrestání či podmíněně upustit od 

potrestání s dohledem. 

 

O průběhu jednání pořídí státní zástupce protokol. Na to musí přítomné osoby 

předem upozornit. Pokud by nebylo během jednání dosaženo konsenzu, státní zástupce 

o tom provede záznam do protokolu a dále postupuje podle trestního řádu.
226

 Jestliže 

byla dohoda uzavřena, státní zástupce podá soudu návrh na její schválení. Trestní řád 

nestanovuje státnímu zástupci k tomuto kroku žádnou lhůtu. Lze dovodit, že by tak měl 

žalobce učinit bez zbytečného odkladu po sjednání dohody.  V rámci interních lhůt 

platících v rámci soustavy státního zastupitelství by se tak mělo učinit do konce měsíce, 

v němž došlo ke sjednání dohody.  

 

Pokud je obviněným cizincem, který požádá ve smyslu § 28 odst. 2 tr. řádu o 

překlad dohody o vině a trestu nebo návrhu na její schválení, je to právě státní zástupce, 

který má povinnost pořízení překladu zajistit. Činí tak opatřením o přibrání tlumočníka.   

 

Na veřejném zasedání o schválení dohody o vině a trestu je účast státního zástupce, 

na rozdíl od obhájce, povinná. Státní zástupce může v návrhu na schválení dohody 

požádat soud, aby se mohl osobně zúčastnit projednávání věci před soudem jako 

dozorový státní zástupce. Je totiž běžná praxe, že u soudních jednání intervenují jiní než 

dozorující státní zástupci, což je způsobeno zejména objemem trestních věcí, kdy by 

nebylo reálně možné, aby si každý žalobce chodil pouze ke svým věcem.  Podle § 180 

                                                 
225

 Viz § 39 tr.zákoníku. 
226

 Může například podat obžalobu nebo učinit jiné meritorní rozhodnutí ve věci, jako je podmíněné 

zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. řádu nebo narovnání podle § 309 tr. řádu. 
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odst. 1 tr. řádu se nemůže v tomto řízení nechat státní zástupce zastoupit právním 

čekatelem.  
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7.5. Srovnání se zahraničními úpravami 
 

Jak bylo již zmíněno v předešlých kapitolách, současná úprava dohody o vině a 

trestu se inspirovala v zahraničních právních úpravách. Své kořeny má tento institut 

v angloamerických právních řádech. Postupně se začal rozšiřovat i do kontinentálních 

systémů. V následujících subkapitolách je vytvořen stručný náhled na podstatu 

dohadovacího řízení v různých cizozemských státech.  

 

7.5.1. Dohadovací řízení v common law 
 

Ačkoliv trestní proces common law stojí na zcela jiných principech než 

evropský, lze po provedení určitých modifikací přejímat některé instituty, které jsou pro 

tento právní systém vlastní. Jedním z nich je i dohoda o vině a trestu.  

 

Institut přiznání viny je v angloamerické soustavě znám pod výrazem „plea 

bargaining“, což je v překladu doslova vyjednávání o ospravedlnění.  Celé vyjednávání 

spočívá v tom, že státní návladní uzavírá s obviněným dohodu, jejímž obsahem je 

takové řešení dané trestní věci, které je akceptovatelné pro obě strany. Obviněný buď 

uzná svoji vinu (tzv.plea guilty)
227

 nebo spáchání činu nepopře (tzv. no contest nebo 

nolo contendere)
228

. Za tyto kroky vytěží ze strany žaloby ústupky v podobě zmírnění 

trestu nebo odpuštění některých spáchaných skutků.  Prohlášením „nolo contendere“ 

obviněný bez formálního přiznání viny odmítá soudní přelíčení a přijímá potrestání, 

přičemž na rozdíl od „plea guilty“ nemůže být tento projev později použit proti němu.  

Prohlášení „nolo contendere“ však nelze učinit ve všech státech USA. 
229

  

 

 Americký trestní proces nabízí dva druhy plea bargaining. Prvním je dohoda o 

obvinění (tzv. charge bargain)
230

 spočívající v tom, že obviněný se dozná k mírnějšímu 

trestnému činu nebo jen k některým ze spáchaných činů. Následně žalobce vznese 

obvinění jen ohledně těchto doznaných skutků. Například osoba, která je obviněna z 

                                                 
227

 Viz poznámka pod čarou č. 59 
228

 V překladu doslova „žádné protestování, nechci popírat“. 
229

 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

Codex Bohemia, 1999, s. 162. 
230

 V překladu doslova „vyjednávání o obvinění“. 
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vloupání, se dozná jen k pokusu o vloupání nebo podezřelý, který byl zadržen při jízdě 

pod vlivem alkoholu a současně neměl řidičské oprávnění, bude stíhán jen pro méně 

závažné jednání. 
231

 Druhým typem je dohoda o trestu (tzv. sentence bargain)
232

, 

v rámci které je obviněnému žalobcem oznámeno, z jakých trestných činů je obviněn 

s tím, že má možnost se k nim přiznat, v důsledku čehož mu nebude uložen maximální 

stanovený trest. Tento druh dohody je aplikován zejména v závažnějších případech, kdy 

návladní není ochoten ustoupit z jakýchkoliv obvinění, ale je ochoten uzavřít dohodu o 

výši a druhu trestu. 
233

 

 

 Dohoda o uznání viny je v USA využívána ve vysoké míře. Tímto způsobem je 

vyřízeno až 90% případů. V praxi se jedná především o méně závažné trestné činy, 

podobné přestupků, přestože dosah dohody není nijak redukován.
234

 

 

7.5.2. Úprava dohody o vině a trestu na Slovensku 
 

Přestože české a slovenské právo bylo řadu let sjednoceno, podstata české 

dohody o vině a trestu a slovenské „dohody o vine a treste“ vykazuje určité odlišnosti. 

Tento institut je zakotven ve slovenském právním řádu od 1.1. 2006, kam byl 

inkorporován v rámci rekodifikace trestního práva. Konkrétně se jedná o ustanovení § 

232 a násl. a § 331 a násl. slovenského trestního řádu.  

 

Lze ji charakterizovat jako dohodu mezi prokurátorem a obviněným o 

přijatelném návrhu rozhodnutí, kterou následně schvaluje soud. Podmínkou je, aby 

výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňovaly závěr, že skutek je trestným činem a že 

ho spáchal obviněný, obviněný se ke skutku doznal a uznal vinu a provedené důkazy 

nasvědčují pravdivosti doznání obviněného. 
235

 Prokurátor po uzavření dohody předloží 

soudu návrh na její schválení. Soud rozhoduje ve veřejném zasedání a posuzuje 

podmínky uzavření dohody, právní kvalifikaci skutku a navrhovaný druh a výši trestu. 

                                                 
231

 Bartošová, L. Dohoda o vine a treste ako nový inštítut trestného práva procesního. Zborník z vedeckej 

konferencie doktorandov Právnickej fakulty Trnaveskej univerzity v Trnave, Trnava, 2006.  
232

 V překladu doslova „vyjednávání o trestu“. 
233

 Vráblová, M. Niekol´ko poznámok k historicky najmladšiemu doklonu v slovenskom trestnom konaní-

dohode o vine a treste. Trestněprávní revue, 2007, č. 7, s. 193. 
234

 Štěpán, J. Některé rysy trestního řízení ve Spojených státech. Právo a zákonnost, 1991, č. 5, s. 292. 
235

 Srov. s § 175a odst. 1 tr. řádu.  
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Dokazování se neprovádí. Slovenský trestní řád vyžaduje, aby se obviněný doznal ke 

spáchání skutku a uznal svojí vinu. Toto uznání je v řízení před soudem potvrzeno 

položením deseti otázek obviněnému. Soud dohodu o vině a trestu schválí, jen pokud 

obviněný odpověděl na všechny otázky kladně. Naproti tomu podle českého trestního 

řádu postačuje, že obviněný prohlásil, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Nemusí tak 

uznat vinu, čímž toto prohlášení pozbývá morální podtext.  

 

Ve srovnání se slovenskou úpravou se jeví česká podoba dohody o vině a trestu 

jako rozvážnější a striktnější. Na Slovensku není omezený seznam trestných činů, u 

nichž lze dohodu uzavřít. Lze ji tedy sjednat i například za trestný čin vraždy. V praxi se 

tomu tak stalo v Trenčíně, kde krajský prokurátor uzavřel dohodu s obviněným 

stíhaným za trestný čin vraždy spáchané v souběhu s trestným činem porušování 

domovní svobody. Obviněný se v listopadu roku 2006 pod vlivem alkoholu vloupal do 

rodinného domu, kde spala poškozená, v úmyslu na ní vykonat soulož. Poškozená se 

probudila a začala se bránit, na což obviněný reagoval tak, že ji zakryl ústa rukou a 

následně polštářem, v důsledku čehož se udusila a zemřela. Prokurátor s obviněným 

uzavřeli dohodu o uložení trestu odnětí svobody v délce trvání 18 let, ochranného léčení 

protialkoholního a povinnosti náhrady škody.
236

 Domnívám se, že v případě závažných 

trestných činů, u kterých došlo k zásahu do lidské integrity, není užití odklonu vhodným 

řešením. I z pohledu generální prevence je v těchto případech žádoucí, aby byl pachatel 

projednáván veřejně před soudem v klasickém hlavním líčení.  

 

Ve slovenské úpravě není na rozdíl od české stanovena nutná obhajoba a dohodu 

je možné uzavřít i s mladistvými pachateli, za předpokladu souhlasu zákonného 

zástupce mladistvého.  

 

 Dohoda o vině a trestu je na Slovensku poměrně hojně využívána. S odkazem na 

statistické údaje zpracované Generální prokuraturou na Slovensku lze konstatovat, že 

rok do roku dochází k nárůstu aplikace institutu dohody o vině a trestu. V prvním roce 

používání, tj. v roce 2006, slovenské prokuratury uzavřely dohody s 2916 obviněnými, 

což bylo 6,27 % z případů známých pachatelů. V roce 2007 prokurátoři sjednali dohodu 

                                                 
236

 Čentéš, J. Magvašiová, A. K aplikácii institutu konania o dohode o vine a trestu. Trestněprávní revue, 

2008, č. 1, s. 14.  
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s 5328 obviněnými (tj. 10,3% ), v roce 2009 to již bylo 7100 obviněných (tj. 13,3%), 

v roce 2011 jich bylo 8102 (tj. 15,4 %) a v roce 2012 jich bylo 8458 (tj. 15,6%). V roce 

2013 byl podíl všech obviněných osob k osobám, s nimiž prokurátor uzavřel dohodu 

v poměru 53899 ku 8091 (tj.15,0%), tedy srovnatelný s předchozími výsledky.  V roce 

2014 byl zaznamenán mírný pokles–49644 ku 6850  (tj. 13,8 %) 
237

.  

7.5.3. Německo 
 

 Dohody o vině a trestu, tzv. Absprachen
238

, fungují v Německu již asi 30 let. 

Důvodem jejich zavedení byl především masový nárůst kriminality a fakt, že systém 

trestní justice nebyl schopen se s tímto nárůstem vypořádat.
239

 Tyto dohody však nebyly 

až do roku 2009 žádným způsobem upraveny. Německé dohodovací řízení vzniklo 

živelným způsobem jako neuzákoněná praxe justičních orgánů. Ke schválení této praxe 

došlo rozhodnutím Spolkového ústavního soudu, sp. zn. BVerfG, NStZ 1987, 419. 

Právní úprava procesních dohod je poměrně nová. Najdeme ji například v ujednání 

generálních státních zástupců v Karlsruhe ze dne 24.11.2005. 
240

 Dohoda o vině a trestu 

(aktuálně nazývaná jako „Verständigung“) byla po dlouhých letech definitivně 

zakotvena do německého trestního řádu s účinností od 4. srpna 2009, kdy byla 

začleněna k ustanovením o projednání stavu řízení.
241

 

 

 V aplikaci dohody o vině a trestu se v německém právu, oproti české úpravě, ve 

větší míře promítá zásada materiální pravdy. Přiznání obviněného musí být natolik 

konkrétní a detailní, aby jej bylo možné přezkoumat na základě spisového materiálu a 

dosud shromážděných důkazů. V českém právu postačí, pokud obviněný uvede, že 

prohlašuje, že skutek spáchal a nemusí to nijak více rozvíjet. Předmětem německé 

dohody nemůže být výrok o vině, jak je tomu například u „charge bargain“ aplikovaném 

v USA, a předmětem dohody nemůže být ani trestněprávní kvalifikace skutku. 
242

 

Jádrem negociací státního zástupce s obviněným je tedy ukládaný trest.  

  

                                                 
237

 Zdroj: http://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html. 
238

 V překladu doslova „dohody“. 
239

 Musil, J. Dohody o vině a trestu (Absprachen) v Německu.  Právník, 2008, č. 3, s. 217. 
240

 Veselá, H. Dohoda o vině a trestu v USA, Německu a na Slovensku. Parlamentní institut, leden 2009. 
241

 Sommer, U. Effektive Strafverteidigung. 1. vydání. Köln: Nakladatelství Heymanns, 2011, s. 636. 
242

 Viz rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora sp. zn. BGHSt 43, 195, 203, 204. 
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7.5.4. Maďarsko 
 

 V Maďarsku existuje dohodovací řízení od 1.1.2000 pod názvem „lemondás a 

tárgyalásról“.
243

 Je možné ho aplikovat u trestných činů, u kterých horní hranice trestní 

sazby nepřevyšuje osm let, obviněný se přizná ke spáchání skutku a vzdá se práva na 

projednání trestní věci před soudem. Soud může ve veřejném zasedání na návrh 

prokurátora uznat pachatele vinným a uložit mu navrhnutý trest. 
244

 

 

7.5.5.  Další evropské země 
 

 V evropských zemích s inkvizičním románsko-germánských právním systémem 

se dohoda o vině a trestu dále uplatňuje například v Itálii (tzv. patteggiamento od roku 

1981), Španělsku (tzv. conformidad od roku 1988), Polsku, Nizozemsku, Francii a 

Portugalsku (od roku 1987).   

 

Za nejliberálnější lze považovat úpravu v Nizozemsku, kde může státní zástupce 

sjednat s obviněným dohodu (tzv. transactie) o tom, že zastaví trestní stíhání 

obviněného, jestliže ten zaplatí určitou peněžní částku.  Nevyžaduje se přitom, aby 

uznal svoji vinu. Tento institut se zdá být jakýmsi propojením dohody o vině a trestu a 

narovnání. Na rozdíl od těchto nástrojů však postrádá dohodu obviněného 

s poškozeným a prohlášení obviněného, že stíhaný skutek spáchal. Pokládám tento 

holandský institut za diskutabilní, neboť jím může docházet k nerovnostem mezi 

majetnými a nemajetnými obviněnými.  

 

V Itálii se může státní zástupce s obviněným dohodnout na tzv. náhradním 

trestu, který má stanovené exaktní hranice. Obviněný se sjednáním dohody vzdává 

práva na soudní líčení. Soud se může opírat i o důkazy, které by jinak nemohly být 

použity, přičemž obviněný má nárok na trest snížený o jednu třetinu. Obdobná praxe 

snižování trestů o jednu třetinu se využívá i v Anglii a Walesu.  

  

                                                 
243

 V překladu doslova „vzdání se projednávání“. 
244

 Jalč, A. K niektorým aspektom dohodovacieho konania v trestnom konaní. Trestněprávní revue, 2011, 

č. 4,  s. 108. 
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7.6. Případová studie 
 

 Na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 ani na Obvodním státním 

zastupitelství pro Prahu 3 prozatím nebyla žádná dohoda uzavřena. V několika 

případech byl ze strany obviněných osob předložen návrh na zahájení jednání o dohodě. 

Například na prvně jmenovaném zastupitelství došlo v červnu 2013 ze strany 

obviněného k podání návrhu, který inicioval zahájení dohadovacího řízení. Jednalo se o 

případ zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se 

obviněný dopustil ve stručnosti tím, že si jako jednatel realitní kanceláře  ponechal 

finanční prostředky, které byly klienty poukázány na účet realitní společnosti a byly 

určeny na výplatu jiným klientům, a to v celkové výši přes 1 milion korun. Obviněný se 

v přípravném řízení doznal k tomu, že takto svěřené finance skutečně nepoužil 

k určenému účelu a ponechal si je pro svoji potřebu – konkrétně na sportovní sázky. Po 

zahájení trestního stíhání nahradil část způsobené škody. Státní zástupce celou věc 

přezkoumal a dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro sjednání dohody. Vyzval 

tak obviněného, jeho obhájce a poškozené osoby k jednání. Všechny dotčené osoby se 

na jednání dostavily. Obviněný však svůj postoj změnil a na místě prohlásil, že si to celé 

rozmyslel a že dohodu neuzavře. Chtěl  docílit zastavení trestního stíhání podle  § 172 

odst. 2 písm. c) tr. řádu, což odůvodňoval tak, že v průběhu vyšetřování zaplatil 

nakonec celou způsobenou škodu a tím bylo účelu trestního řízení dosaženo. Státní 

zástupce se s jeho návrhem na zastavení trestního stíhání neztotožnil. 

K plnohodnotnému jednání o dohodě o vině a trestu tedy vůbec nedošlo. Vyšetřování 

pokračovalo a nakonec byla ve věci podána obžaloba. Soud obviněného na podkladě 

obžaloby odsoudil. Podle statistických údajů Městského státního zastupitelství v Praze 

z roku 2014 byly v Praze v daném roce uzavřeny a schváleny dvě dohody o vině a 

trestu, a to na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 5 a pro Prahu 7. V roce 2013 

došlo v obvodu Městského státního zastupitelství v Praze k uzavření dohody jen 

v jediném případě - viz. kapitola 7.4.  

 

 Dne 21.2.2013 došlo k historicky prvnímu schválení dohody o vině a trestu 

českým soudem. Jednalo se o případ podvodníka J. S. z Duchcova, který se léčil 

s rakovinou a nechával si proplácet od pojišťovny cesty na chemoterapie do Prahy, kam 

však v reálu nejezdil. Za celou dobu mu pojišťovna proplatila kolem 950.000,- Kč. 
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Tímto jednáním spáchal zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku. 

Návrhem na dohodu předložil obhájce obviněného. Státní zástupce mu vyhověl, dohodu 

sjednal a podal soudu návrh na její schválení. Veřejné zasedání u soudu v Teplicích 

trvalo podle médií 20 minut a odsuzující rozsudek, který obviněnému uložil tříletý trest 

odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu na zkušební dobu v trvání 5 let a 

povinnost nahradit pojišťovně způsobenou škodu, nabyl ještě tentýž den právní moci, 

neboť se všichni zúčastnění vzdali práva na odvolání.  Teplický soudce Miroslav Čapek 

předložení návrhu na schválení dohody o vině a trestu přivítal s tím, že se přiklání 

k tomu, aby byla dohoda rozšířena i na zvlášť závažné zločiny. V tomto kontextu zmínil 

drogové delikty, u kterých je často dokazování velmi zdlouhavé, neboť drogově závislé 

osoby, které v takových případech svědčí, jsou těžko sehnatelné a samy často na 

předvolání k výslechu nechodí. Dohoda o vině a trestu by u obdobných případů ušetřila 

mnoho času. Zároveň se domnívá, že i u zvlášť závažného zločinu loupeže by si dohoda 

mohla najít uplatnění. 
245

 S jeho názorem se částečně ztotožňuji. Mám za to, že by bylo 

možné za určitých okolností dohodu aplikovat i u zvlášť závažných zločinů, ovšem 

s výjimkou těch, kde převažuje veřejný zájem na konání hlavního líčení při 

respektování generální prevence nad zájmem na rychlosti řízení.  

 

 K dalšímu schválení dohody o vině a trestu došlo v září 2013 v rámci rozsáhlé 

kauzy smrtícího methanolu.
246

  Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou 

s osmačtyřicetiletým prodejcem lihovin z Frýdecko-Místecka uzavřel státní zástupce. 

Muž byl obviněn z ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle 

§ 156 odst. 1 tr. zákoníku, neboť prodal manželce devětašedesátiletého poškozeného 

otrávený alkohol opatřený etiketou „Tuzemák“. Poškozený přežil jen díky včasné 

lékařské péči. Obviněný byl nejprve stíhán pro kvalifikovanou skutkovou podstatu výše 

uvedeného trestného činu, neboť bylo dáno důvodné podezření, že otrávený alkohol 

způsobil poškozenému těžkou újmu na zdraví – podle § 156 odst. 1,2 písm. d) tr. 

zákoníku, kde mu hrozilo až osm let vězení. Vzhledem k příznivému zdravotnímu stavu 

                                                 
245

 Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/moznost-dohody-o-vine-a-trestu-soudy-zatim-

prakticky-nevyuzivaji--1180035;  http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1178259. 
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 Tzv. methanolová aféra odstartovala 3.9.2012. V souvislosti s ní bylo obviněného celkem 32 lidí, 

z čehož sedm pro úmyslné obecné ohrožení podle § 272 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, za což jim v případě 

uznání viny hrozí 12 až 20 let trestu odnětí svobody nebo i výjimečný trest. S jedním z obviněných byla 

uzavřena dohoda o vině a trestu. V důsledku prodeje pančovaného alkoholu obsahujícího smrtící 

methanol zemřelo přes 50 osob.  
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poškozeného byla věc překvalifikována podle mírnějšího ustanovení. Obviněný doznal 

svoji vinu, uhradil způsobenou škodu – 230.000,- Kč pojišťovně a 75.000,-  Kč 

poškozenému a přijal trest odnětí svobody na 20 měsíců s podmíněným odkladem jeho 

výkonu na tři roky. 
247

 

 

 Dne 24.4.2014 médii proběhla zpráva o schválení dohody o vině a trestu v 

korupční kauze obviněného libereckého podnikatele T.A., který se 100 tisíci korunami a 

později dokonce desetinásobnou částkou pokusil uplatit bývalého ředitele Zdravotnické 

záchranné služby Libereckého kraje. Obviněný se s žalobcem domluvili na uložení 

trestu odnětí svobody 18 měsíců s podmíněným odkladem na 30 měsíců a peněžitého 

trestu ve výši 400.000,- Kč. Pokud by obviněný peněžitý trest nezaplatil, byl mu 

stanoven náhradní trest odnětí svobody ve výměře tří let. Strany se vzdaly práva na 

odvolání a verdikt je tak pravomocný.  

 

 Velmi zajímavý je čerstvý případ aplikace dohody o vině a trestu Krajským 

státním zastupitelstvím v Ostravě. Státní zástupce uzavřel dohodu mimo jiné 

s právnickou osobou, zastoupenou předsedou představenstva. Obviněná akciová 

společnost byla na základě dohody uznána dne 4.3.2015 Krajským soudem v Ostravě 

vinnou ze spáchání zločinu dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. 

zákoníku a zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 

4 písm. c) tr. zákoníku. Obviněné společnosti byl uložen úhrnný peněžitý trest ve 

výměře 1.000.000,- Kč. Zároveň byla společnosti uložena povinnost náhrady škody 

podle 228 odst. 1 tr. řádu Ministerstvu práce a sociálních věcí.  

 

V rámci případové studie lze zmínit i některé interesantní případy aplikace 

dohody u našich slovenských sousedů, kde je tento institut využíván nesrovnatelně 

častěji. Kromě případu vraždy, který byl popisován v podkapitole 7.5.2., proběhla médii 

zpráva o tom, že prokurátor Krajské prokuratury v Košicích uzavřel dohodu o vině a 

trestu s Antonem H., který v září 2006 ubodal svoji přítelkyni k smrti. Navíc se jednalo 

                                                 
247

 Zdroj: http://www.lidovky.cz/obvineny-v-kauze-metanol-uhradil-skodu-a-asi-vyvazne-s-podminkou-

php-/zpravy-domov.aspx?c=A130204_205046_ln_domov_hm. 

 

http://www.lidovky.cz/obvineny-v-kauze-metanol-uhradil-skodu-a-asi-vyvazne-s-podminkou-php-/zpravy-domov.aspx?c=A130204_205046_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/obvineny-v-kauze-metanol-uhradil-skodu-a-asi-vyvazne-s-podminkou-php-/zpravy-domov.aspx?c=A130204_205046_ln_domov_hm
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o druhou vraždu, kterou spáchal. Dohodnutý trest dosáhl výše 25 let, což lze shledat 

jako vysoký trest, nicméně bych osobně v podobných případech takto nepostupovala. 

Domnívám se, že v takto závažné věci, kdy došlo k násilnému usmrcení člověka, navíc 

již jednou odsouzeným vrahem, je sjednání dohody nepatřičné. Za takových okolností 

dochází k popření generální prevence i určité satisfakce pozůstalých poškozených, kteří 

si mnohdy přejí vidět pachatele zpovídat se před soudem, neboť i tato morální rovina 

má svůj velký význam pro dosažení účelu trestního řízení. V případech fatálních zásahů 

do lidské integrity by se mělo vycházet pachatelům vstříc jen zcela vzácně.   

 

Naopak jiný košický prokurátor odmítl uzavřít dohodu o vině a trestu s 

mladistvými pachateli obviněnými z vraždy, která byla spáchána se satanistickým 

podtextem. Tento krok zdůvodnil tím, že v dané věci převažuje veřejný zájem, na 

základě kterého by se měla kauza projednat před soudem na základě obžaloby. 
248

 

 

V roce 2008 došlo ke sjednání dohody mezi speciálním prokurátorem
249

 a 

bývalým šéfem nebankovní společnosti AGW Matúšem Gregou, který uzavřel skoro 35 

tisíc smluv o tichém společenství a smluv o půjčce, čímž poškodil 26.742 klientů a 

způsobil škodu více než 2,5 miliard slovenských korun. V takovém případě, pokud je 

výsledný dohodnutý trest adekvátní a je uložena obviněnému i povinnost nahradit 

škodu, lze uzavření dohody uvítat, neboť dohadovací řízení v takových případech 

výrazným způsobem zkrátí délku a náklady trestního řízení. Provádění dokazování 

výslechy poškozených by trvalo skutečně dlouho. V této kauze soud obviněnému uložil 

trest odnětí svobody v trvání 8,5 roku a peněžitý trest 2 miliony korun. Poškozené 

odkázal se svými nároky na občanskoprávní řízení. Grega však neprokázal žádnou 

ochotu škodu nahradit a prohlásil, že na úhradu škod nemá peníze. Likvidátorovi navíc 

odmítl odevzdat účetní dokumentaci. S takovým přístupem obviněného se může jevit 

uzavření dohody o vině a trestu jako nevhodné. Nicméně uznávám, že by soudní jednání 

trvalo dlouho a s odkazem na hospodárnost a rychlost řízení lze tento krok kvitovat.  

                                                 
248

 Zdroj: www.sme.sk/c/2645383/kosicky-krajsky-prokurator-uzavrel-dohodu-o-vine-a-treste-s-

obvineneym-z-vrazdy.html#ixzz2IcfXklmp. 
249

 Speciální prokurátor je označení vedoucího prokurátora Úřadu speciální prokuratury se sídlem 

v Bratislavě. Tento úřad řeší případy závažné kriminality, viz § 14 trestního pořádku. Například se jedná 

o trestný čin úkladné vraždy, trestný čin založení, zosnovaní a podpory teroristické skupiny, všechny 

korupční trestné činy, trestný čin poškození finančních zájmů Evropského společenství a majetkové 

a hospodářské trestné činy, kterými byla způsobena škoda nejméně 6.650.000,- Eur. 
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7.7. Argumenty pro a proti dohodě o vině a trestu a polemika s nimi 
 

Proces začleňování dohody o vině a trestu do českého právního řádu trvalo řadu 

let a od prvopočátku budí rozporuplné odezvy. Proto se chci se v rámci této podkapitoly 

věnovat plusům a mínusům její úpravy.  Dohoda má své jednoznačné zastánce i 

odpůrce. Podle některých názorů
250

 má stoupence především mezi státními zástupci, 

s čímž však osobně příliš nesouhlasím.  Mám za to, že se zastánci dohody rekrutují 

naopak více z řad advokátů, kterých je a priori více než státních zástupců
251

 a rovněž se 

jim tím nabízí další řešení trestní věci, které je pro jejich klienta výhodné.  Mezi 

odpůrce patří zejména právní teoretici, kteří poukazují na porušování některých 

základních zásad trestního řízení.  

 

 Výhodou nového odklonu je především zrychlení trestního řízení, odbřemenění 

soudů a s tím související důsledek, kterým je úspora veřejných financím. Další výhodu 

zmíněnou i v důvodové zprávě k zákonu č. 193/2012 Sb. lze spatřovat ve snížení rizika 

sekundární viktimizace svědků. Jako pozitivum je možné označit i posílení postavení 

státního zástupce v rámci přípravného řízení, což koresponduje s jeho označením 

dominus litis.
252

 Obviněný, státní zástupce i poškození mohou při dohadovacím řízení 

svá práva uplatňovat v širší míře a mají větší prostor pro vyjádření svých názorů a 

požadavků, což umožňuje vzájemný dialog a domluvu. Postavení poškozeného bylo 

jednoznačně posíleno, neboť má pozitivnější vyhlídky na uspokojení svých nároků. 

Soudy se v důsledku snížení nápadů trestních věcí projednávaných v klasickém hlavním 

líčení se mohou zaměřit na složitější kauzy.
253

 Tento institut jim ulehčí. Avšak lze 

zároveň říci, že v určitém směru dochází k omezení významu role soudu při konečném 

rozhodování, což je v rozporu s doktrínou, že soud má rozhodovat o vině a trestu v plné 

míře
254

. Naproti tomu dohoda o vině a trestu přináší více práce a administrativního 

zatížení státních zastupitelství při nezměněném nápadu trestních věcí, neboť sjednat 

                                                 
250

 Vantuch, P. Dohoda o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem. Trestní právo, 2009, č. 11, s. 

5. 
251

 Orientačně cca 1250 státních zástupců a cca 10.000 advokátů (rok 2014).  
252

 Aulický, P. Dohoda o vině a trestu. Státní zastupitelství, 2012, č. 3, s. 35.  
253

 Horká, K. Věcný záměr nového trestního řádu-odklony a dohadovací řízení. Státní zastupitelství, 2011, 

č. 3,  s. 9. 
254

 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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dohodu s obviněným může výhradně jen státní zástupce, který následně podává návrh 

na schválení dohody k soudu a obligatorně se účastní i veřejného zasedání o schválení 

dohody u soudu.  Sjednání dohody o vině a trestu je pracnější a časově náročnější než 

použití jiného odklonu, podání obžaloby či vydání meritorního rozhodnutí podle § 171 

či §172. Osobně si myslím, že právě zejména z tohoto důvodu nebude dohadovací řízení 

v zatížených obvodech státních zastupitelstvích příliš aplikováno. Řešením by mohlo 

být navýšení tabulkových míst státních zástupců činných na okresních státních 

zastupitelstvích či přijetí dalších administrativních pracovníků. Vzhledem k tomu, že 

v poslední době dochází naopak k seškrtávání míst, vnímám tato řešení jako téměř 

utopická. V tomto směru shledávám ještě další problém v absenci adekvátního zázemí 

v budovách státních zastupitelství. Mnoho úřadů totiž postrádá prostory, kde by mohlo 

jednání komfortně probíhat. Často jsou kapacity kanceláří značně omezené. V zájmu co 

nejhladšího a bezproblémového průběhu dohadovacího jednání by bylo na místě jej 

nahrávat pomocí nahrávacího zařízení, které však není standardním vybavením státních 

zastupitelství.  Řešením může být dohoda žalobců se soudy o zapůjčení jejich jednacích 

místností, s čímž však není možné kalkulovat.  

 

S ohledem na výše uvedené argumenty si netroufám odhadovat, zda se tento 

institut u nás vůbec ujme a v jaké míře. Zkušenosti ze Slovenska hovoří o tom, že 

dohadovací řízení se tam stalo pevným a hojně aplikovaným institutem. Nicméně 

Městské státní zastupitelství v Praze se aktuálně staví k aplikaci dohody spíše skepticky. 

Ve své závěrečné zprávě za rok 2014 nízké využívání dohody odůvodňuje především 

tím, že se jen minimum pachatelů zcela dozná ke své trestné činnosti tak, aby měli 

zájem sepsat zákonné prohlášení. Dalším důvodem je příliš formalizovaná procedura a 

částečně i nevhodné zařazení tohoto institutu pouze do přípravného řízení, kdy by podle 

Městského státního zastupitelství v Praze byl lépe využitelný v řízení před soudem.  

 

 Opakovaně je tomuto institut vytýkáno, že koliduje hned s několika základními 

principy trestního práva, a to především se zásadou materiální pravdy, zásadou 

vyhledávací, zásadou veřejnosti a bezprostřednosti a zásadou volného hodnocení 

důkazů.  
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 S tvrzením, že dohoda o vině a trestu je v rozporu se zásadou materiální pravdy 

a s ní úzce související zásadou vyhledávací, se částečně ztotožňuji. Nedomnívám se 

však, že by orgány činné v trestním řízení na tyto zásady zcela rezignovaly a v případě 

doznání obviněného přestaly činit další kroky vedoucí k prokázání skutečného stavu 

věci. V případě, že obviněný prohlásí, že stíhaný skutek spáchal, se státní zástupce 

podle zákona musí zabývat tím, zda jeho prohlášení není v rozporu se spisovým 

materiálem a se zjištěnými skutečnostmi. Zároveň nesmí být dány pochybnosti o tom, 

že prohlášení obviněného bylo učiněno pravdivě a dobrovolně. Na druhou stranu je 

zřejmé, že po tom, co je dohoda uzavřena, již vyšetřování a hledání důkazů dále 

nepokračuje a věc je postoupena s návrhem soudu. Nedochází tak k nepochybnému a 

zcela vyčerpávajícímu prokázání či vyvrácení všech zjištěných skutečností.  Ani soud 

již další dokazování neprovádí a omezí se jen na schválení či neschválení dohody. 

Prohlášení obviněného není pro české trestní právo žádnou novinkou. S podobným 

instrumentem se můžeme setkat i u narovnání
255

. Také v případě, že obviněný po 

konaném zkráceném přípravném řízení prohlásí v rámci zjednodušeného řízení před 

samosoudcem, že považuje zjištěné skutečnosti za nesporné,
256

 soud neprovádí jejich 

dokazování, což lze svým způsobem vnímat také jako eliminaci zásady materiální 

pravdy. Podle zkušeností mohu potvrdit, že soud přikládá doznání obviněného vysokou 

váhu. 

 

K problematice zjišťování objektivní pravdy se podrobně věnuje P. Šámal 

v publikaci „Základní zásady trestního řízení v demokratickém sytému“
257

. Zajímavá je 

jeho úvaha, v rámci které přirovnává institut přiznání viny podle anglosaského práva 

k českému blokovému řízení u přestupků, neboť i v blokovém řízení je podmínkou 

souhlas přestupce jak s tím, že se dopustil přestupku, tak i s uloženým postižením, 

přičemž se přestupce také vzdává možnosti takto vyřízený přestupek později napadnout 

v opravném řízení. 
258

 

                                                 
255

 Viz § 309 odst. 1 písm. a) tr. řádu : "V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného 

soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, 

jestliže obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že 

jho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě." 
256

 Viz § 314d odst. 2 tr. řádu. 
257

 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

Codex Bohemia, 1999, s. 281-340. 
258

 Tamtéž, s. 327. 
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J.Teryngel
259

 uvádí, že v České republice se odhaduje podíl doznání k trestným 

činům kolem 50-55 %. U bagatelních nedbalostních trestných činů se doznání pohybuje 

až kolem 75%-80%, v rámci obecné kriminality přibližně 65%, u hospodářských 

trestných činů cca 45%, v závažnějších případech je výskyt doznání minimální.  

 

 S prováděním dokazování před soudem jsou úzce spjaty zásady ústnosti a 

bezprostřednosti, které jsou v rámci dohadovacího řízení rovněž redukovány, neboť k 

stěžejnímu jednání dochází v přípravném řízení. Ve veřejném zasedání před soudem se 

již dokazování neprovádí, s výjimkou dokazování pro potřeby rozhodnutí o nárocích na 

náhradu škody. S omezením těchto zásad se lze setkat i v řízení o trestním příkazu
260

, 

který je vydáván bez projednání věci v hlavním líčení, při provádění důkazů mimo 

hlavní líčení
261

, k čemuž však nedochází tak často či při čtení protokolů o výpovědi 

svědků místo jejich přímého slyšení.
262

 I v těchto případech však musí být dodrženy 

přísné zákonné podmínky. Lze se shodnout i s tezí, že dohodovací řízení potlačuje 

zásadu volného hodnocení důkazů, neboť prohlášení viny obviněného je přiznávána 

větší důležitost než jiným důkazům. 

  

 Další zásadou, která je dohodou narušena, je zásada veřejnosti trestního řízení. S 

tímto lze souhlasit jen částečně, neboť sjednávání dohody se sice veřejnost účastnit 

nemůže, ale veřejného zasedání o schvalování dohody se účastnit může. Je však 

pravdou, že k zásadnímu jednání dochází právě v neveřejném přípravném řízení. Zásada 

veřejnosti je však paralyzována i u jiných odklonů aplikovaných v přípravném řízení 

nebo v případě trestního příkazu. Vždy je ovšem obviněnému ponechána možnost s 

těmito postupy nesouhlasit a žádat konání veřejného hlavního líčení.  

 

 Otázkou je, zda dohoda zpochybňuje ústavní princip rovnosti občanů před 

zákonem, neboť podle některých odpůrců
263

 dohody bude docházet k tomu, že osoby, 

které uzavřou se státním zástupcem dohodu, budou mít mírnější trest než osoba, která 

                                                 
259

 Teryngel, J. K institutu dohody o vině a trestu v trestním řádu. Trestní právo, 2013, č. 3, s. 20. 
260

 § 314e tr. řádu. 
261

 § 183a tr. řádu. 
262

 § 211 tr. řádu.  
263

 Např. Jan Musil. 
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bude odsouzena v rámci obvyklého hlavního líčení. Podle mého názoru nelze toto tvrdit 

paušálně, neboť bude záležet na konkrétním žalobci a potažmo i soudu, co bude 

považovat za adekvátní. Samozřejmě, že lze očekávat, že ochota obviněného ulehčit 

orgánům činným v trestním řízení může být zohledněna právě při ukládání trestu, jak je 

tomu ostatně i u jiných odklonů. Zde lze poznamenat, že ostatně každý obviněný, s 

výjimkou pachatele zvlášť závažného zločinu, má právo navrhnout uzavření dohody. V 

tomto je rovnost před zákonem zcela zachována.  

 

 Jako nejspornější bod celého dohadovacího řízení považuji celkové zastření 

generální a individuální prevence. Generální prevenci pokládám za podstatný prvek 

trestního řízení. Je nutné, aby společnost měla z trestního řízení respekt. Je nezbytné, 

aby trestní řízení působilo na veřejnost jakýmsi odstrašujícím způsobem. Již trestané 

osoby by si měly náležitě uvědomit dopady svého jednání a průběh trestního řízení by je 

měl odradit od recidivy. Tato vize je však ohrožena právě realizací dohadovacího řízení, 

které je neveřejné s tím, že obviněný uzavírá dohodu s motivací vlastního uspokojení. 

Vnímám tedy, že dohodovací řízení by se mělo aplikovat spíše v případech netrestaných 

osob a s výjimkou závažnějších trestných činů zasahujících do lidské integrity.  Tyto 

okolnosti  je nezbytné vždy posuzovat individuálně.  

 

 Popřením generální prevence se zabývá i J. Musil. Podle jeho názoru nebude při 

aplikaci dohody docházet k efektivnějšímu ani rychlejšímu naplnění účelu trestu. 

Trestání má totiž rovněž sledovat preventivní a resocializační cíl, a má tak přispět k 

polepšení a nápravě pachatele. Cílem je dosáhnout toho, aby pachatel zaujal ke 

spáchanému trestnému činu sebekritický a kajícný postoj.  Institut dohody o vině a 

trestu je však konstruován jinak. Prohlášení viny neobsahuje žádný etický aspekt. 

Generální a individuální prevence ztrácí při dohadování jakýkoliv význam. Trestání se 

mění v kalkulaci zisku a ztrát. 
264

 Tento argument cílící proti aplikaci dohadovacího 

řízení vnímám jako ten nejvýznamnější. Domnívám se, že rychlost řízení by neměla mít 

přednost před dosažením účelu trestu. Účelem uložení trestu by neměla být spokojenost 

pachatele, nýbrž právě náprava pachatele a ochrana společnosti. Institut dohody o vině a 

trestu dle mého názoru opravdu postrádá morální hledisko. Částečně by mohl být tento 

                                                 
264

 Musil, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Ministerstvo vnitra České 

republiky, citováno na www.mvcr.cz.  
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nedostatek odstraněn tím, že by formulace prohlášení obviněného byla změněna tak, 

aby z něj jasně vyplývalo, že obviněný uznává svoji vinu. Nikoli jen, že prohlašuje, že 

předmětný skutek spáchal.  Také poškozený, tedy osoba, která je trestným činem 

nejvíce dotčena, nemusí mít zájem na řízení rychlém, dokonce nemusí ani preferovat 

náhradu škodu, ale bude očekávat určité zadostiučinění plynoucí z potrestání pachatele 

trestného činu.
265

 Je tedy otázkou, zda by nemělo být dohodovací řízení podmíněno 

souhlasem poškozeného, nebo alespoň zda by orgány činné v trestném řízení neměly 

stanovisko poškozeného pečlivě zvažovat.
266

  

 

 V souvislosti se zavedením tohoto institutu jsem zaznamenala také negativní 

reakci veřejnosti, podobně jako tomu bylo například u narovnání, týkající se domněnky, 

že si tímto způsobem budou majetné osoby spravedlnost kupovat za peníze a vzniknou 

tak rozdíly mezi bohatými a chudými pachateli.  Podle mého názoru však nelze takto 

zobecňovat, neboť podmínkou sjednání dohody není složení nějaké finanční částky, jak 

je tomu právě u narovnání. Jediným okamžikem, kdy se obviněný zavazuje, že zaplatí 

určitou částku, je případ, pokud svým činem způsobil škodu, kterou musí uhradit. 

Pokud však svým činem někomu způsobil majetkovou újmu, musí za to logicky 

nevyhnutelně nést i odpovědnost.  

 

V souvislosti s užíváním dohody se lze také setkat s pojmem "obchod se 

spravedlností".   Kritici dohody takto označují situaci, kdy základní motivací pro orgány 

činné v trestním řízení uzavřít s obviněnou osobou dohodu bude existence složité 

důkazní situace. Sjednáním dohody si tak orgány činné v trestním řízení ulehčí svoji 

pozici a místo hledání spravedlnosti tak může docházet k obchodování se spravedlností, 

s kalkulací možných profitů a ztrát tak, aby výsledek vyhověl všem zúčastněným.  

Domnívám se, že státní zástupce bude při zvažování, zda iniciuje dohadovací řízení či 

zda vyhoví návrhu obviněného, zvažovat jistě i stav důkazní situace. V tom nevidím 

žádný problém. Samozřejmě by věc neměla dojít do fáze, kdy dojde z obou stran k ryzí 
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 Jelínek, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie, 2012, č. 10, s. 

27. 
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 Podle mě by nebylo na místě dohadovací řízení podmínit souhlasem poškozeného, neboť konečné 

rozhodnutí by mělo být vždy jen na státním zástupci a obviněném. Navíc poškozený je vždy osobou 

zaujatou, u níž lze předpokládat negativní postoj. Potřebný souhlas poškozeného by tak mohl 

představovat další výraznou překážku pro aplikaci dohody. 
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kalkulaci, jak uvádí kritikové. Mám za to, že odhalení takových pohnutek však bude 

velmi obtížné.  

 

 Lze se rovněž setkat s mediálně prezentovaným názorem, že dohodovací řízení 

otevírá prostor ke korupčnímu jednání - tzv. kabinetní justice
267

.  Jedná se spíše o obavy 

a spekulace.  Zatím není znám žádný konkrétní případ, kdy by bylo takové jednání 

prokázáno. V tomto ohledu jsou rozhodující etické kvality konkrétních veřejných 

žalobců, jako ostatně u každé jiné úřední osoby, ať se jedná o jakoukoli oblast veřejného 

zájmu. Lze však přitakat názoru J.Teryngela
268

, že v poslední době je veřejnost 

sdělovacími prostředky stále častěji informována o stavu zkorumpovanosti složek 

státního aparátu  a  lze tedy předpokládat, že v očích veřejnosti bude institut dohody o 

vině a trestu kompromitován a může tak dojít k dalšímu snížení již tak nízké autority 

práva.   

 

 Negativně je také vnímán fakt, že dohoda je a priori civilním institutem. Dochází 

tak k tzv. privatizaci trestního práva procesního. Před tímto jevem varuje například 

J.Musil, jež jej považuje za zhoubný trend vedoucí k destrukci kontinentální právní 

kultury.
269

  V tomto osobně nevidím zásadní problém, neboť zákon povoluje uzavření 

dohody jen státnímu zástupci, který jako nositel veřejné moci rozhoduje o tom, zda jsou 

splněny podmínky pro její sjednání či nikoli. Je však otázkou, zda se budou problémy 

spojené s jejím uzavíráním řešit i podle občanského zákoníku. Mám tím především na 

mysli otázku odstoupení od dohody či otázku případné neplatnosti dohody.
270

  

Odstoupení od dohody přitom není trestním řádem nijak řešena. Ustanovení § 314o 

odst. 5 tr. řádu konstatuje, že státní zástupce může vzít návrh na schválení dohody zpět 

až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetím návrhu se věc vrací do 

přípravného řízení. Zákonodárce tak defacto poskytuje žalobci možnost odvolat jeho 

souhlas s uzavřením dohody. Situaci, kdy by takto učinil obviněný, však není upravena. 

Obecně by šlo možnost obviněného odvolat souhlas s aplikací dohody dovodit z 
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 Označení pocházející původně ze středověku, později užívané v době komunismu. Jedná se o situaci, 

kdy je justice ovlivňována se shora (panovník, vláda, prezident) a není tak nezávislá. 
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 Teryngel, J. K institutu dohody o vině a trestu v trestním řádu. Trestní právo, 2013, č.3, s. 20. 
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 Musil, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsensuálního tretsního řízení. Kriminalistika, 2008, č.1, 

s.12. 
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 Zda lze aplikovat například ustanovení o omylu dle § 583 až 585 nového občanského zákoníku.   
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jeho práva žádat, aby byla věc projednána v  hlavním líčení. Z hlediska rovnosti stran a 

respektování autonomie vůle musí mít obviněný stejně jako státní zástupce právo od 

dohody odstoupit. Mám za to, že k takovým situacím může v praxi docházet, neboť 

nutná obhajoba je stanovena pouze pro sjednávání dohody, nikoli již pro řízení o jejím 

schválení před soudem. Obviněnému se tak může celá věc v mezidobí rozležet.  Může jí 

například prokonzultovat s přáteli či s rodinou, načež na věc změní názor a bude chtít od 

dohody ustoupit. Trestní řád ukládá v ustanovení § 314q odst. 3 tr. řádu soudu, aby 

obviněného vyzval k vyjádření, zda rozumí sjednané dohodě, zda prohlášení o tom, že 

spáchal stíhaný skutek, učinil dobrovolně, bez nátlaku a po poučení o svých právech a 

v případě, že odpoví negativně, tak dohodu neschválí. Na druhé straně však neřeší 

situaci, kdy obviněný odpoví na všechny výše uvedené otázky kladně, ale přesto 

prohlásí, že si již dohodu nepřeje uzavřít. De lege ferenda by bylo optimální výslovně 

upravit i právo obviněného odstoupit od dohody. Je však nezbytné, aby zákonodárce 

přesně vymezil podmínky a časovou hranici, do kdy tak může učinit, aby se dalo 

předejít případnému zneužití tohoto práva.  

 

 Kritika ze strany právních odborníků se snáší také na možný rozpor dohody se 

zákazem nucení k sebeobviňování
271

. Rizikem, které se však netýká pouze výhradně 

dohody o vině a trestu, je situace, kdy skutečně nevinný obviněný pod vnitřním 

psychickým tlakem a hrozbou přísného trestu raději prohlásí, že spáchal stíhaný skutek 

a uzavře se státním zástupcem dohodu, než aby se vystavoval soudnímu řízení s 

nejistým koncem. K takovým případům bude dle mého názoru docházet jen vzácně. Lze 

se jich vyvarovat tím, že uznání viny bude hodnoceno pečlivě v kontextu se 

shromážděnými důkazy.  Tyto připomínky zní často z úst skalních odpůrců dohody 

v USA. LaFave a Israel jim oponují a tvrdí, jestliže má nevinná osoba má v soudním 

přelíčení vysokou perspektivu na zproštění viny, pak není příliš pravděpodobné, že by 

prohlásila svoji vinu. Podle jejich názoru vede prohlášení viny naopak k rozumnějším 

výsledkům než v soudním líčení.
272

 

 

                                                 
271

 Latinsky: Nemo tenetur se ipsum accusare. Právo odepřít výpověď a právo neobviňovat sebe samého 

je podle judikatury ESLP obecně uznávaným mezinárodním standardem, který je součástí práva na 

spravedlivý proces. 
272

 LaFave, W. R., Israel, H. J. Criminal Procedure. West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1985, s. 

768. 
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Z druhé úhlu pohledu není ani vyloučeno, že by mohlo dojít k vytváření určitého 

nátlaku na obviněného také ze strany jeho obhájce. K takovým případům by mohlo 

teoreticky dojít při nadměrné aplikaci tohoto institutu, kdy nutně dochází k jakémusi 

sbližování obhájců a žalobců. Domnívám se, že u nás však nadužívání dohody 

v nejbližší době nehrozí a není třeba se tímto potencionálním problémem zatím zabývat.  

 

 V komentáři trestního řádu k  § 175a tr. řádu
273

 je nastíněno i eventuální  dotčení 

zásady nestranného soudu při aplikaci dohody o vině a trestu. Může nastat riziko, že 

soudce, který se účastnil řízení o schválení dohody o vině a trestu, nebude již schopen 

nezaujatě věc posoudit, neschválí-li dohodu o vině a trestu, ale věc vrátí do přípravného 

řízení, v němž státní zástupce následně podá obžalobu. Zákonodárce totiž takového 

soudce z dalšího projednávání nevyloučil - §30 tr. řádu a contrario. V tomto však já 

osobně nevidím žádný zásadní problém. Považuji to za obdobnou situaci jako v případě 

samosoudce, který ve věci vydá trestní příkaz, jež je následně zrušen odporem a tentýž 

soudce následně koná hlavní líčení. Navíc soudce tím, že věc vrátí do přípravného 

řízení, nenaznačuje své budoucí rozhodnutí o vině (jako je tomu naopak v případě 

vydání trestního příkazu, který je odsuzujícím rozhodnutím), přičemž navíc není ani 

vyloučeno, že může být poté znovu sjednána dohody o vině a trestu.  

 

Na závěr této kapitoly se budu zabývat systémovými výhradami, jež se objevily 

zejména ze strany Ministerstva zahraničí, které během mezirezortního schvalovacího 

procesu návrhu na zavedení dohody o vině a trestu kritizovalo fakt, že se jedná o institut 

typický pro anglosaský právní systém a nelze ho tak přejímat do našeho práva 

kontinentálního typu. Předkládací zpráva Ministerstva spravedlnosti na druhé straně 

konstatuje, že nic nebrání převzetí osvědčených institutů sporného systému common 

law. S tímto se ztotožnil i P. Šámal,
274

který podporuje sbližování obou evropských 

systémů vedoucí k vytvoření moderního trestněprávního systému, který bude odpovídat 

aktuálním poznatkům vědy i praxe. Rovněž i já se domnívám, že rozdílnost obou 

právních systémů nemůže mít v moderní inovativní době za následek nemožnost 

recepce cizích institutů. Vše je otázkou přizpůsobení konkrétní právní úpravy.   
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 Šámal, P. Trestní řád. Komentář. 7. vydání, Praha: C.H.Beck, 2013, s. 2265. 
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 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

Cod ex Bohemia, 1999, s. 17. 
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7.8. Návrhy de lege ferenda  
 

 V návaznosti na předchozí úvahy se pokusím nabídnout řešení, kterými by bylo 

možné aktuální nedostatky právní úpravy dohody o vině a trestu napravit.  

 

V souvislosti se zmiňovanou nadměrnou zatížeností žalobců by jistě pomohlo, 

pokud by bylo možné dohodu a o vině a trestu uzavřít nejen v přípravném řízení, nýbrž i 

v řízení před soudem. I v takovém případě by došlo ke zkrácení trestního řízení, neboť 

by odpadla potřeba odročení hlavního líčení za účelem dalšího dokazování a strany by 

navíc sjednáním dohody vyjádřily i vůli se neodvolávat, čímž by se eliminovalo 

odvolací řízení.  Toto řešení se mi jeví jako efektivnější, než stávající možnost, kdy 

soud může v rámci předběžného projednání obžaloby dospět k závěru, že je na místě 

sjednat dohodu o vině a trestu. 
275

 

 

 Další nedokonalost úpravy dohody vnímám v tom, že nutná obhajoba je 

zakotvena jen při sjednávání dohody a nikoli již během veřejného zasedání o jejím 

schvalování. Vědomí osob v souvislosti s dohadovacím řízením je u nás na velmi nízké 

úrovni. Proto zde významnou roli hrají advokáti, na kterých je, aby svým klientům 

řádně osvětlili podstatu tohoto institutu a případně iniciovali zahájení jednání o dohodě. 

Nutnost přítomnosti obhájce vyvěrá zejména z toho, že obviněný většinou nemá 

dostatečné právní znalosti, neumí kvalifikovat své jednání, natož aby poznal, jaký trest 

je pro něj adekvátní. Laik není schopen ani zhodnotit sílu jednotlivých důkazů, ani 

polehčující nebo přitěžující okolnosti případu. I z důvodu, že dohodovací řízení svým 

způsobem potlačuje některé zásady trestního řízení, je žádoucí, aby byla zachována 

rovnost zbraní a na straně obviněného vystupovala i ve veřejném zasedání osoba právně 

vzdělaná, čímž tak dojde k plnému zachování práva obviněného na obhajobu. Z tohoto 

důvodu de lege ferenda navrhuji změnu ustanovení § 314q odst. 1 tr. řádu, tak aby byla 

zakotvena nezbytná přítomnost obhájce i při veřejném zasedání o návrhu na schválení 

dohody.   
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 Soud si totiž musí nejprve zjistit si stanovisko státního zástupce a obviněného, načež stanoví lhůtu pro 
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 Je otázkou, jak budou soudy řešit případné námitky, že při uzavírání dohody byl 

vůči obviněnému činěn nátlak, aby dohodu přijal. Tomu by se dalo předejít příkladně 

tím, že by byla stanovena povinnost průběh celého jednání protokolovat prostřednictvím 

nahrávacího zařízení, stejně jako je tomu u nahrávání průběhu hlavního líčení. 
276

 Toto 

by ale znamenalo vysoké navýšení nákladů na provoz, neboť nahrávací zařízení nyní 

nejsou na většině státních zastupitelství vůbec instalována.  Řešením by mohlo být 

vypůjčení jednacích síní od soudu, zejména tam kde soud a státní zastupitelství sdílí 

stejnou budovu, což však přináší další komplikace a nelze se na ochotu soudů 

automaticky spoléhat.  

 

 Dále se domnívám, že možnost uzavřít dohodu i v rámci zkráceného 

přípravného řízení, je minimálně nelogická, protože samotné zkrácené přípravné řízení 

je nástrojem zrychlení a zjednodušení trestního řízení, v rámci něhož se řeší důkazně 

jasné a skutkově jednoduché věci. Neprodloužené zkrácené řízení má trvat maximálně 

dva týdny od sdělení podezření. Nově byla stanovena možnost tuto lhůtu prodloužit o 

dalších 30 dní. V tomto ohledu by pak zkrácené řízení postrádalo svůj elementární 

základ. Tuto eventualitu bych z trestního řádu vyškrtla.
277

 

 

 Při hodnocení aktuální úpravy dále postrádám odpověď na otázku, zda je 

uzavřená dohoda pro obě strany závazná potud, že státní zástupce musí podat návrh na 

její schválení soudu, i přestože se po jejím sjednání dozvěděl například nějaké nové 

skutečnosti, které mění jeho pohled na věc. Je tedy třeba upravit tyto možné situace tím, 

že se zakotví možnost odstoupení od dohody v případě změny skutkových okolností. 

Stejně tak i obviněný může svoji ochotu uzavřít dohodu z nejrůznějších důvodů, 

odvolat. Je pak otázkou, jak postupovat, pokud tato situace nastane.
278

 Domnívám se, že 

je možné toto vyřešit v rámci veřejného zasedání před soudem, kdy se obě strany k 

dohodě vyjadřují, ale bylo by žádoucí, kdyby byla tato situace i legislativně upravena.  

 

 Dále se domnívám, že by hojnějšímu využívání dohody mohlo přispět rozšíření 

možnosti její aplikace i na zvlášť závažné zločiny. Například by to bylo dle mého 

                                                 
276

 Viz § 55b tr. řádu. 
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 Stejný názor sdílí i Městské státní zastupitelství v Praze, které v závěrečné zprávě za rok 2014 

označuje tento institut za zcela neživotný.  
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 Král, V. Dohoda o vině a trestu v návrhu novelizace trestního řádu. Právní rozhledy, 2008, č. 20, s. III. 
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názoru přínosné u rozsáhlých drogových deliktů, u nichž je nezbytné vyslechnout 

vysoký počet svědků, osob drogově závislých, kteří jsou těžko k sehnání a zajišťování 

jejich přítomnosti tak výrazně prodlužuje řízení. Právě u těchto závažnějších činů je 

dokazování časově nejnáročnější a sjednání dohody by v takových případech mohlo 

významným způsobem ušetřit náklady drahého a zdlouhavého řízení. U zvlášť 

závažných zločinů totiž nelze využít ani jiných odklonů. Mám za to, že institut dohody 

bude využíván právě u trestných činů, ohledně nichž zákonodárce neumožňuje jiné 

alternativní řešení věci, jako například podmíněné zastavení trestního stíhání či trestní 

příkaz. Nevidím žádnou objektivní překážku, proč dopad dohody nevztáhnout i na 

zvlášť závažné zločiny. Mám za to, že by tato změna mohla přispět k možnému 

zefektivnění trestního procesu, což potvrzují i zkušenosti našich slovenských sousedů. 

Krok vedoucí k rozšíření aplikace dohody i na zvlášť závažné zločiny provedl v květnu 

2013 tehdejší ministr spravedlnosti P. Blažek, který rozeslal návrh týkající se změn 

v trestním řízení, které by mohly přispět k jeho dalšímu zrychlení, jehož součástí byl 

právě i návrh na rozšíření aplikace dohody. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo návrh 

do připomínkového řízení.
279

 Ministerstvo věří, že navrhované rozšíření možnosti 

uzavřít dohodu povede ke zvýšení počtu uzavíraných dohod, a tím i ke zrychlení 

trestního řízení. Zneužití dohody podle něj zabrání soud, který je garantem její 

zákonnosti, přiměřenosti a správnosti.
280

  

 

    V závěru uvádím, že po zvážení veškerých výhod a nevýhod dohody o vině a 

trestu, mám za to, že tento institut si u nás, alespoň v prvních letech po svém přijetí, 

nenajde moc příznivců. Jedná se stále o kontroverzní institut mající spoustu odpůrců. 

Česká veřejnost je navíc konzervativní a citlivá k případům volitelných možností 

uplatňování práva, o čemž svědčí i velmi nízká aplikace institutu narovnání v praxi.  Dle 

mého názoru zatím není pro to, aby byl tento institut začleněn do trestní praxe jako 

pevný nástroj, dostatečné zázemí. Jsem tedy přesvědčena, že ostatní alternativní řešení, 

jakými jsou podmíněné zastavení trestního stíhání, trestní příkaz či zkrácené přípravné 

řízení, budou mít i nadále nad dohodou s přehledem navrch. 
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 Zdroj http://www.novinky.cz/domaci/301545-na-vysi-trestu-by-se-zalobce-mohl-domluvit-i-s-vrahy-

navrhuje-blazek.html 
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 Zdroj: Právo.  Ke dni 31.12.2014 v mediích nenalezena zmínka o dalším vývoji tohoto návrhu.  
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Bude nezbytné realizovat ještě další legislativní úpravy, aby tento institut 

stabilněji zakořenil v českém trestním právu. Je zřejmé, že tento odklonný nástroj 

prozatím do praxe trestní justice nepronikl.  K vyhodnocení jeho přínosu pro praxi 

justičních orgánů bude možné přikročit až v horizontu několika dalších let. Domnívám 

se, že česká justice si vždy potřebuje k novým instrumentům vybudovat dostatečnou 

důvěru, než je začne pravidelně využívat.   
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ZÁVĚR 
 

 

Na závěr bych se pozastavila nad tím, proč jsou u nás odklony aplikovány velice 

zřídka, zejména v porovnání s našimi slovenskými sousedy, když právní úprava obou 

států vychází ze stejného základu. Slovensko má na rozdíl od nás již několik let účinný 

nový trestní procesní kodex, přičemž my na něj naopak stále čekáme. Je otázkou, zda je 

právě toto příčina nízkého podílu rozhodování alternativními instituty. Myslím si, že to 

jistě není jediná a hlavní příčina. Na druhé straně lze totiž poukázat na to, že 

v posledních patnácti letech došlo k významným novelám našeho trestního řádu, 

dotýkajících se právě odklonů. Vzdor těmto reformátorským počinům se však efektivita 

trestního řízení příliš nezlepšila. 

 

Co tedy lze učinit pro to, aby byly odklony využívány více? Pokud se na to 

podívám z pohledu justice, mám za to, že by hlavním aplikátorem odklonů měli být 

právě státní zástupci, neboť jen tak je dosažen esenciální účel odklonů – tedy nekonání 

hlavního líčení a šetření nákladů. Pokud o odklonu rozhodují soudy v rámci hlavního 

líčení, jedná se dle mého názoru spíše o jakýsi „kvazi“ odklon, který nenaplňuje pravé 

poslání alternativního rozhodování. Dle statistických údajů je však podíl rozhodování 

odklony v přípravném řízení a v řízení před soudem téměř shodný. Domnívám se, že to 

může být zapříčiněno tím, že žalobci nejsou na tento způsob rozhodování příliš zvyklí. 

Lze říci, že tento typ rozhodování, zejména co se týče novinky v podobě dohody o vině 

a trestu, u nás nemá tradici. Mám za to, že zejména služebně starší státní zástupci mají 

své rigidní postupy, které jen těžko mění. Věřím tedy, že by v budoucnu v rámci 

přirozeného omladění stavu žalobců mohla aplikace odklonů vzrůstat. 

 

Mám za to, že k nápravě minimálního používání odklonů by mohlo přispět i 

zvýšení kapacity státních zástupců, a to především v exponovaných a zatížených 

obvodech, čímž by žalobci mohli získat k dispozici více času a prostoru. Řešením by 

mohlo být také přijetí více administrativních pracovníků, např. vyšších úředníků 

státních zastupitelství, kteří by mohli obstarávat potřebné podklady, zprostředkovávat 

kontakt obviněného a poškozeného s Probační a mediační službou, poskytovat potřebné 

informace zúčastněným osobám apod. 
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Východiskem, jak by mohlo dojít k četnějšímu rozhodování alternativními 

způsoby, by dle mého názoru mohla být také větší informovanost policejního orgánu 

o podmínkách aplikace odklonů, jejich instruování k tomu, aby obviněným/podezřelým 

osobám vždy podrobně a srozumitelně vysvětlil podstatu odklonů a podmínky, které 

musí být splněny - s důrazem na náhradu škody či nápravu způsobeného škodlivého 

stavu poškozené osobě.  Mám za to, že odklon by měl být vnímán především jako určitý 

benefit trestního práva a poskytnutí šance osobám, které si to opravdu zaslouží a svého 

jednání skutečně litují. Obzvlášť by měl odklon směřovat k tomu, aby obviněný odčinil 

následky svého jednání a dále se protiprávnímu jednání vyvaroval.  

 

 Zcela obecně a zjednodušeně lze říci, že aplikace odklonů v daném konkrétním 

případě závisí především na aktivitě a chování obviněné či podezřelé osoby a na ochotě 

a chuti orgánů činných v trestním řízení takovým způsobem rozhodnout.  

 

Na úplný závěr si dovolím pro zamyšlení odcitovat výroky antických velikánů: 

„Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.“ 

(Seneca) „Odňat může být trest, vina však trvá dál.“ (Publius Ovidius Naso). 

  



159 

 

8. Seznam použitých pramenů 
 

8.1. Knižní tituly 
 

- Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

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

- Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008. 

- Karabec, Z. Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. Kapitola: 

Koncept restorativní justice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2003. 

- Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Codex Bohemia, 1999 

- Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: 

C. H. Beck, 2000 

- Palovský, T. Odklony v trestním řízení a reforma trestního procesu. In: Sborník 

příspěvků z mezinárodní konference „Dny veřejného práva“. Brno: Masarykova 

univerzita, 2007 

- Ščerba, F. a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní 

justice. Praha: Leges, 2012 

- Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. 

Praha: ASPI, 2008 

- Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: 

Leges, 2008 

- Jelínek, J a kol. Trestní právo procesní. 5. Aktualizované vydání. Praha: Linde 

2007 

- Růžička, M. Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 

Praha: C. H. Beck, 2007 

- Púry, F. Šámal, P. Urbánek, J.  Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech. 3. 

přepracované vydání. Praha: Linde, 2011 

- Sotolář, A. Púry, F. Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: 

C.H.Beck, 2000 

- Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2011 



160 

 

- Kotulan, P. Výzkum institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996 

- Šámal, P.a kol. Trestní řád. Komentář, 7.vydání, Praha: C.H.Beck, 2013 

- Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 

4.vydání. Praha: Leges, 2013 

- Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. 

24. aktualizované vydání. Praha: Linde 2006 

- Stříž, I., Polák, P., Fenyk, J., Hájek, R. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce 

trestněprávními předpisy a judikaturou. 2.díl – trestní řád. Praha: Linde 2010 

- Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 1.vydání. Praha: Leges 2010 

- Šámal P., Válková H., Sotolář A., Hrušáková M., Šámalová, M. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2011 

- Durdík, T. Využití institutů posilujících ochranu poškozených při jednání u 

soudu. In  Jelínek,J. Gřivna, T. Poškozený a oběť trestného činu z 

trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012 

- Jelínek, J. Říha, J. Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vydání. Praha: 

Leges, 2008 

- Čírtková, L. Viktimologické expertízy- otevřené otázky psychologického 

posuzování obětí. In: Jelínek, J. Gřivna, T. a kol. Poškozený a oběť trestného 

činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012 

- Repík, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: ORAC, 

2002 

- Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Codex Bohemia, 1999 

  



161 

 

8.2. Odborné články 

 

- Ščerba, F. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue, 2009, č. 2. 

- Kuchta, J., Zezulová, J. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení 

v českém trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, 1997, č. 4. 

- Palovský, T. Odklony v trestním řízení ve středoevropské srovnávací 

perspektivě (Polsko, Slovensko, Česká republika, Rakousko). Státní 

zastupitelství 2011, č. 4. 

- Novotný, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo, 2006, č. 7-8. 

- Kmec, J. Právo na přiměřenou délku trestního řízení v judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva, Trestněprávní revue, 2004, č. 5 

- Pipek, J. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. Trestněprávní 

revue, 2004, č. 11 

- Nezkusil, J. Odklon v trestním řízení. Karlovarská právní revue, 2005, č. 2 

- Sotolář, A. Doubravová, D. K nové rakouské právní úpravě odklonů od 

standardního trestního řízení a k rakouskému modelu uplatnění mediace 

v trestních věcech. Právní rozhledy, 2000, č. 3 

- Novotná, J. Dvě úvahy o uplatnění principu legality inspirované trestněprávní 

úpravou spolkové republiky Německo. Bulletin advokacie, 2004, č. 2 

- Suchý, O. Odklon v trestním řízení. Právník, 1991, č. 3 

- Sotolář, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního 

řešení trestních věcí mladistvých. Trestněprávní revue, 2004, č. 6 

- Císařová, D. Několik drobných podnětů a úvah v souvislosti s připravovanou 

rekodifikací trestního řádu. Státní zastupitelství, 2007, č. 6 

- Palovský, T. Vybrané otázky k alternativám trestání v Polsku. Trestněprávní 

revue, 2009, č. 8 

- Fastner, J. Ještě k podmíněnému zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie, 

1995, č. 1 

- Vantuch, P. Podmíněné zastavení trestního stíhání a právo na obhajobu. Právní 

rozhledy 1997, č. 8 

- Teryngel, J. K některým otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Bulletin advokacie, 1995, č. 9 



162 

 

- Pipek, J. Pipková, H. Podmíněné zastavení trestního řízení podle nových 

polských trestních kodexů. Právní rozhledy, 1998, č. 12 

- Šteflová, J. Na co si dát pozor při rozhodování o podmíněném zastavení 

trestního stíhání. Státní zastupitelství, 2011, č. 9 

- Pipek, J. Podmíněné zastavení trestního stíhání. 2.část. Právo a podnikání, 1995, 

č. 5 

- Vantuch, P. Podmíněné zastavení trestního stíhán. Obhajoba obviněného. 3. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2010 

- Smetanová, D. Informace ze semináře konaného ve Spolkové republice 

Německo na téma „Narovnání mezi pachatelem a poškozeným v trestním 

řízení“. Trestněprávní revue, 2002, č. 1 

- Teryngel, J. Odklon trestního stíhání -narovnání. Právní rozhledy, 1996, č. 4 

- Vantuch, P. Narovnání v trestním řízení a právo na obhajobu. Právní rozhledy, 

1998, č. 8 

- Rizman, S. Šámal, P., Sotolář, A. K problematice zvláštních alternativních druhů 

trestního řízení. Trestí právo, 1997, č. 2 

- Šabata, K. Pohled na uplatnění odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství, 

2005, č. 4 

- Ščerba, F. K odklonům uplatňovaným ve zkráceném přípravném řízení. Bulletin 

advokacie, 2006, č. 5 

- Ščerba, F. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. 

Trestní právo, 2005, č. 5 

- Fenyk, J. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 

70 zákona č. 218/2003 Sb. Státní zastupitelství, 2004, č. 3 

- Vantuch, P. Trestní příkaz, podmínky pro jeho vydání a možnosti obhajoby. 

Trestní právo, 2013, č. 7-8 

- Zůbek, J. Vrba, M. Poškozený a právo odporu. Trestněprávní revue, 2012, č. 9 

- Vantuch, P. Obhajoba obviněného. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010 

- Vantuch, P. K významu a opodstatněnosti trestního příkazu v trestním řádu. 

Právní rozhledy, 1996, č. 1 



163 

 

- Žďárský, Z. Důsledky odporu proti trestnímu příkazu z pohledu principu 

revizního, zákazu reformace in peius a beneficia cohaesionis. Právní praxe, 

1994, č. 10 

- Šámal, P. Nad poslaneckým návrhem novely trestního řádu směřujícím 

k zavedení dohadovacího řízení do českého trestního procesu. Právní rozhledy, 

2005, č. 1 

- Vantuch, P. K návrhu na prohlášení obžalovaného o vině. Trestní právo, 2006, č. 

12 

- Král, V. Dohoda o vině a trestu v návrhu novelizace trestního řádu. Právní 

rozhledy, 2008, č. 20 

- Lobotka, A. Dohoda o vině a trestu a její vztah k účelu trestu. Právní rozhledy, 

2012, č. 19 

- Brňáková, S. Korbel, F. Dohoda o vině a trestu. Trestněprávní revue, 2008, č. 9 

- Vantuch, P. Nový návrh na dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním 

zástupcem. Trestní právo, 2011, č. 9 

- Jelínek, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin 

advokacie, 2012, č. 10 

- Kučera, P. Ptáček, M. Několik úvah nad institutem dohody o vině a trestu v 

českém pojetí. Trestní právo, 2009, č. 7-8 

- Vlk, V. Truneček, J. České trestní řízení sporné-prozatím iluze. Bulletin 

advokacie, 2012, č. 6 

- Teryngel, J. K institutu dohody o vině a trestu v trestním řádu. Trestní právo, 

2013, č. 3 

- Vantuch, P. K možnosti sjednat dohodu o vině a trestu po podání obžaloby. 

Trestní právo, 2013, č. 9-10 

- 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 

- Vráblová, M. Niekol´ko poznámok k historicky najmladšiemu doklonu 

v slovenskom trestnom konaní-dohode o vine a treste. Trestněprávní revue, 

2007, č. 7 

- Štěpán, J. Některé rysy trestního řízení ve Spojených státech. Právo a zákonnost, 

1991, č. 5 



164 

 

- Čentéš, J. Magvašiová, A. K aplikácii institutu konania o dohode o vine a trestu. 

Trestněprávní revue, 2008, č. 1 

- Musil, J. Dohody o vině a trestu (Absprachen) v Německu.  Právník, 2008, č. 3 

- Veselá, H. Dohoda o vině a trestu v USA, Německu a na Slovensku. 

Parlamentní institut, leden 2009 

- Jalč, A. K niektorým aspektom dohodovacieho konania v trestnom konaní. 

Trestněprávní revue, 2011, č. 4 

- Vantuch, P. Dohoda o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem. 

Trestní právo, 2009, č. 11 

- Aulický, P. Dohoda o vině a trestu. Státní zastupitelství, 2012, č. 3 

- Horká, K. Věcný záměr nového trestního řádu-odklony a dohadovací řízení. 

Státní zastupitelství, 2011, č. 3 

- 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 

- Musil, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsensuálního tretsního řízení. 

Kriminalistika, 2008 

- Lengyelova, J. Dohoda o vine a treste – minulosť, pritomnosť a budúcnosť jej 

právnej úpravy v Slovenskej republike. ASPI 
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8.3. Právní předpisy 

 

- zákon č. 141/1961 Sb. – trestní řád 

- zákon č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník 

- zákon č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník účinný do 31.12.2013 

- č. 89/2012 Sb. -nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 

- zákon č. 218/2003 Sb. -  o soudnictví ve věcech mládeže  

- zákon č. 257/2000 Sb. - o Probační a mediační službě 

- zákon č. 283/1993 Sb. - o státním zastupitelství 

- zákon č. 193/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony 

- zákon č. 209/1997 Sb. - o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a 

o změně a doplnění některých zákonů 

-  zákon č. 45/2013 Sb. - o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

- zákon č. 273/2008 Sb. -  o Policii České republiky 

- zákon č. 269/1994 Sb. - o rejstříku trestů 
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8.4. Soudní rozhodnutí 

 

- nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 600/03 N 6/32 SbNU 

- nález Ústavního soudu I. ÚS 2859/09  

- nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 554/04 N 36/67 SbNU 

- nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 603/06 

- nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1305/09 

- nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 554/04 

- rozhodnutí ESLP ve věci Punzelt proti České republice, 

- rozhodnutí ESLP ve věci Barfuss proti České republice, 

- rozhodnutí ESLP ve věci Žirovnický proti České republice,  

- rozhodnutí ESLP ve věci Přibyl proti České republice,  

- rozhodnutí ESLP ve věci Krča proti České republice 

- nález Ústavního soudu I. ÚS 2859/09 

- rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tz 84/2003 

- rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě 6 To 377/95 

- rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové 10 To 336/2003 

- rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích 3 To 380/94 

- rozhodnutí R 19/2003,  

- rozhodnutí Nejvyššího soudu  19/2003- T 466 

- rozhodnutí R 20/1995 

- rozhodnutí R 31/1994 

- rozhodnutí R 11/95 

- usnesení Krajského soudu  v Českých Budějovicích sp.zn. 4 To 770/1997 

- rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 4 Tz 156/2003 ze dne 18.11.2003 

- rozhodnutí Nejvyššího soudu TR NS 1/2003-T 652 

- rozhodnutí Nejvyššího soudu TR NS 40/2007-T 1037 

- rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě R 6/1996 

- rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č.  46/1999 

- rozhodnutí O 216/2002 

- rozhodnutí R 73/1980, 

- rozhodnutí R 32/1997, 
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- rozhodnutí Nejvyššího soudu Rt 2 Tzn 196/96 

- rozhodnutí SR 14/1997 

- rozhodnutí  III. ÚS 39/09 

- nález Ústavního soudu II. ÚS 213/2000 

- rozhodnutí Nejvyššího soudu R 66/1978,  

- rozhodnutí 4 Tz 15/85, 

- rozhodnutí 1 To 129/99 

- rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora sp. zn. BGHSt 43, 195, 203, 

204 
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8.5. Ostatní prameny 

 

 

- Růžička, M. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání – vztah k rejstříku 

trestů. Brno, 6.září 2012 

- Musil, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. 

Ministerstvo vnitra České republiky, citováno na www.mvcr.cz.  

- www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-

vecech/odklony-v-trestnim-rizeni.cz 

- http://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html 

- http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/moznost-dohody-o-vine-a-trestu-

soudy-zatim-prakticky-nevyuzivaji--1180035;   

- http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1178259 

- www.sme.sk/c/2645383/kosicky-krajsky-prokurator-uzavrel-dohodu-o-vine-a-

treste-s-obvineneym-z-vrazdy.html#ixzz2IcfXklmp 

- http://www.lidovky.cz/obvineny-v-kauze-metanol-uhradil-skodu-a-asi-vyvazne-

s-podminkou-php-/zpravy-domov.aspx?c=A130204_205046_ln_domov_hm. 

- http://www.novinky.cz/domaci/301545-na-vysi-trestu-by-se-zalobce-mohl-

domluvit-i-s-vrahy-navrhuje-blazek.html 

- různé informační a zpravodajské servery  

- autentické trestní spisy  
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http://www.lidovky.cz/obvineny-v-kauze-metanol-uhradil-skodu-a-asi-vyvazne-s-podminkou-php-/zpravy-domov.aspx?c=A130204_205046_ln_domov_hm
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Abstrakt v českém jazyce 

 

 

Tato rigorózní práce pojednává o aplikaci odklonů v českém trestním řízení. Jedná se 

alternativní způsob řešení trestních věcí, který za splnění zákonných podmínek dává 

možnost věc vyřešit jinak než odsuzujícím rozsudkem vydaným v hlavním líčení. 

Začátek práce je věnován odklonům v obecné rovině. Dále se práce zaměřuje na 

jednotlivé odklony samostatně, přičemž každému z nich je věnována samostatná 

kapitola. Jedná se o podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné 

odložení podání návrhu na potrestání, odstoupení od trestního stíhání mladistvého, 

trestní příkaz a dohoda o vině a trestu. Součástí každé kapitoly je teoretická analýza, 

příklady z praxe, statistické údaje, aplikační problémy a návrhy de lege ferenda. 

Nejpodrobněji je rozebrán institut dohody o vině a trestu, jako poslední z odklonů, který 

byl do českého právního řádu zařazen v roce 2012. V této kapitole nechybí ani část, 

která se zabývá srovnáním české úpravy se zahraničními.  
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Abstract in english 

 

 

This thesis deals with the application of diversions in the Czech criminal procedure. 

This means an alternative way of dealing with criminal cases, which in compliance with 

statutory conditions makes it possible to resolve the matter differently than the judgment 

of conviction. The beginning of the thesis is devoted to the diversions in general. 

Furthermore the thesis focuses on individual diversions separately, each of which is 

discussed in a separate chapter. These include: the Conditional suspension of criminal 

prosecution, the Settlement, the Conditional delaying of submitting a proposal for 

punishment, the Withdrawal from the prosecution of a juvenile, the Criminal command 

and the Plea bargain. Each chapter contains a theoretical analysis, practical examples, 

statistics, application problems and proposals de lege ferenda. The institute of Plea 

bargain is analysed most detailed, as the last of diversions, which was incorporated to 

Criminal Procedure Code of the Czech Republic in 2012. In this chapter it can be found 

also the part, which deals with the comparison of Czech and foreign adaptations. 
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Resumé 
 

 The object of this work is to describe the legislative regulation of diversions in 

czech criminal proceedings, with emphasis on the latest diversion institute - the Plea 

bargain. The aim is to provide a comprehensive view of these alternative ways of 

resolving criminal cases, which compete with the classic trial. I focused on these 

diversions: the Conditional suspension of criminal prosecution, the Settlement, the 

Conditional delaying of submitting a proposal for punishment, the Withdrawal from the 

prosecution of a juvenile, the Criminal command and the Plea bargain. The first chapter 

deals with diversions in general. Other chapters deal with various diversions alone.  The 

last chapter includes the analysis of the Plea bargain, which is described most detailed. 

 

 During the drafting the theses I worked as Attorney for the District Public 

Prosecutor's Office for Prague 3.  Then  I transferred to the District Prosecutor's Office 

for Prague 1, where I work now. I reflect also some practical experience. Each chapter 

devoted to real cases. 

 

 I have also every diversions institute subjected to criticism.  I picked up their 

positives and negatives. At the same time I polemic about the possibilities to remedy 

defects in the current legislative framework diversions. Some of them are compared 

with other foreign modifications. Every diversion outline include the considerations de 

lege ferenda. Only briefly I dealt with the historical development of the legislation of 

diversions. Individual diversions are also compared mutually. 

 

 To provide the all-embracing picture of czech diversions I have joined 

statistical data, focusing particularly on District Public Prosecutor's Office for Prague 1 

and Prague 3 and cooperating courts. However, I must point out, that the calculation of 

the percentage of decisions against diversions initiated prosecution, can not be fully 

accurate. Data includes the total number of prosecutions without differentiation whether  

they are misdemeanors or crimes. So the real number can be higher.   

 

 In conclusion  I summarized the reasons, why we in Czech republic do not 

apply diversions more often.  


