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Úvod 

 

Dne 1. 9. 2012 nabyla účinnosti novela trestního řádu, zákon č. 193/2012 Sb. Tímto 

dnem tak byl do českého trestního práva zaveden zcela nový institut dohody o vině a 

trestu mající ideový základ v angloamerickém právním institutu „plea bargaining“. 

Tento institut je i v zemích, kde se již dlouhodobě uplatňuje, některými členy odborné 

veřejnosti kritizován, a v některých zemích angloamerického právního systému dokonce 

dochází k jeho postupnému limitování legislativou a judikaturou. Pro český právní řád 

jako součást kontinentálního právního systému a germánsko-románské právní kultury 

představuje dohoda o vině a trestu cizorodý prvek, který má potenciál ovlivnit celkový 

charakter českého trestního procesu počínaje základními zásadami trestního řízení. 

Zákonodárce se při zavádění tohoto institutu do českého práva pokusil využít jeho 

výhod a zároveň potlačit jeho nevýhody. Tato snaha zákonodárce však podle názorů 

řady členů odborné veřejnosti v některých ohledech nemá zcela uspokojivé výsledky a 

přijatá právní úprava tak vykazuje určité nedostatky. 

 

Tato práce je členěna do třech základních kapitol. V první kapitole se zabývám pozadím 

přijetí úpravy dohody o vině a trestu do českého právního řádu. Jsou v ní rozebrány 

důvody, které zákonodárce přesvědčily k přijetí úpravy, respektive výhody a výsledky, 

které si zákonodárce dle důvodové zprávy k příslušné novele trestního řádu od přijetí a 

využívání institutu dohody o vině a trestu slibuje. 

 

V kapitole druhé jsem institut dohody o vině a trestu zasadil do kontextu českého 

trestního práva procesního jako celku, ve smyslu zopakování některých základních 

zásad, na kterých český trestní proces stojí, a posouzení, nakolik institut dohody o vině 

a trestu zapadá do současné podoby trestního procesu.  

 

Třetí kapitola této práce je zdaleka nejobsáhlejší. Zabývám se v ní komplexním popisem 

a analýzou přijaté právní úpravy. Důraz kladu zejména na postavení jednotlivých 

procesních subjektů a jejich roli, dále pak na problematiku samotného vyjednávacího 

procesu mezi státním zástupcem a obviněným. Pokusil jsem se také osvětlit mantinely, 

kterými česká právní úprava s přihlédnutím k zahraničním úpravám a judikatuře 
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Evropského soudu pro lidská práva omezuje s nadsázkou řečeno „kontraktační 

autonomii“ stran dohody o vině a trestu. Dále je též součástí třetí kapitoly věnující se 

samotnému procesu popis a rozbor úkonů a funkcí soudu ve vztahu k dohodě o vině a 

trestu a systém opatření pro zajištění souladu celého procesu spojeného s dohodou o 

vině a trestu se základními lidskými právy a svobodami obviněného a jeho procesními 

právy v rámci trestního řízení. 

 

V rámci této práce jsem se pokusil o relativně komplexní popis a analýzu přijaté právní 

úpravy dohody o vině a trestu, poukázání na pozitiva dohody o vině a trestu stejně jako 

na její nevýhody a rizika z ní vyplývající. Vzhledem k tomu, že jde stále o relativně 

novou právní úpravu, se kterou nadto pracují zejména soudy nižších stupňů, k některým 

problematickým částem úpravy dosud neexistuje závazná výkladová praxe. Během 

zpracovávání tohoto tématu jsem identifikoval řadu nevyjasněných otázek v souvislosti 

s právní úpravou dohody o vině a trestu. K těmto otázkám jsem se pokusil zaujmout 

vlastní postoj a poskytnout k nim výklad podepřený právní argumentací vlastní, 

argumentací autorů odborných publikací a argumentací vycházející z judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. Ke své práci jsem použil zejména metody 

deskriptivní, analytické, metody syntézy a částečně i právní komparaci. Text práce 

vychází z právního stavu ke dni 22. 11. 2015. 
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1 Okolnosti a důvody zavedení institutu dohody o vině a trestu do 

českého právního řádu 

 

1.1 Ideový základ 

 

Nedostatečná rychlost trestního řízení patří v současné době mezi nejzásadnější 

problémy, s nimiž se česká trestní justice potýká. Tento fenomén je do určité míry 

logickým důsledkem stále dynamičtější celospolečenský vývoj, jehož součástí je i 

odlišná struktura kriminality, typologie pachatelů trestné činnosti, sofistikovanost jejich 

postupů apod., což vyžaduje podrobnější úpravu trestního práva hmotného vč. zavádění 

nových trestných činů. Právu hmotnému ale musí v ideálním případě adekvátně 

sekundovat i právo procesní. Právo obecně ze své podstaty reaguje na společenský 

vývoj téměř vždy ex post až tehdy, kdy je určitý problém identifikován. V případě 

trestního práva pak tehdy, kdy zároveň existuje široká shoda na tom, že jde o natolik 

závažný problém, že je nezbytné ho řešit na trestněprávní úrovni, což platí i o právu 

procesním. Právo je tak obrazně řečeno vždy o několik kroků pozadu za realitou. 

 

Příčinou zdlouhavosti trestního řízení je mimo jiné nepoměr mezi vývojem trestního 

práva hmotného a nároků kladených na orgány činné v trestním řízení na straně jedné, a 

právního rámce trestního procesu na straně druhé. V prostředí České republiky je tento 

jev zřejmý zejména ze současného neuspokojivého stavu tzv. poloviční rekodifikace 

trestního práva, kdy se trestní právo hmotné dočkalo rekodifikace zákonem č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2010, zatímco 

více než padesát let starý trestní řád z roku 1961 (byť nespočetněkrát novelizovaný) se 

v rámci rekodifikace dočkal opět pouze dílčích úprav. 

 

Snaha řešit neadekvátní rychlost trestního procesu dosud vyústila v trend obecně 

nazývaný „racionalizace trestní justice“, který v zásadě spočívá v úsilí státu zvýšit 

efektivitu trestní justice ve smyslu zkrácení trestního řízení a zjednodušení jeho celkové 

administrativní náročnosti. Zákonodárce za tímto účelem přijal zákon č. 193/2012 Sb., 

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
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pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým do českého právního řádu zavedl 

institut dohody o prohlášení viny a přijetí trestu
1
 (dále jen „dohody o vině a trestu“ či 

jen „dohoda“), představující de facto kontinentálně právní modifikaci institutu „plea 

bargaining“ dlouhodobě úspěšně využívaného angloamerickým trestním právem. 

Podstatou tohoto institutu je, že v případě trestního stíhání pro dlouhou řadu trestných 

činů mohou obviněný, státní zástupce a případně i poškozený v přípravném řízení 

uzavřít úmluvu obsahující popis skutku, o kterém obviněný prohlásí, že jej spáchal, 

výměru trestu, resp. jiné sankce, a náhradu škody (nemajetkové újmy v penězích, 

vydání bezdůvodného obohacení), kterou státní zástupce předloží soudu, jenž sjednanou 

dohodu při splnění zákonných podmínek schválí odsuzujícím rozsudkem
2
. 

1.2 Rychlost trestního řízení a právo na spravedlivý proces 

 

Rychlost trestního řízení, resp. přiměřená doba jeho trvání, patří do základních prvků 

toho, co známe pod pojmem „spravedlivý proces“. Rada Evropy, jíž je Česká republika 

od roku 1993 členem, a její instituce se problémem adekvátní doby trvání trestního 

řízení už poměrně dlouhou dobu zabývají. Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod (dále jen „Úmluva“), která je základním legislativním nástrojem pro 

ochranu lidských práv v evropském regionu, výslovně v článku 6 věnujícím se 

spravedlivému procesu stanovuje právo každého na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem 

zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo 

o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu
3
. 

 

Evropský soud pro lidská práva ve své konstantní rozhodovací praxi nestanovuje 

žádnou mezní délku řízení. Přiměřenost délky řízení posuzuje vždy individuálně pro 

každý případ
4
, přičemž jsou stanoveny čtyři základní aspekty, k nimž při posuzování 

přiměřenosti přihlíží. Těmito jsou (i) složitost věci, (ii) chování stěžovatele a (iii) 

                                                             
1 srov. ust. § 2 odst. 8 TŘ 
2 srov. JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 2012, č. 10, s. 19 

 
3 Čl. 6 odst. 1 věta první Úmluvy 
4 srov. rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 6. 2000 ve věci Frydlender proti 

Francii, stížnost č. 30979/96, odst. 43 
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příslušných orgánů v předchozím řízení a (iv) význam řízení pro stěžovatele
5
. Tuto 

výkladovou praxi převzal i Ústavní soud České republiky. Evropský soud pro lidská 

práva tedy sice je nakloněn zrychlení trestních (i jiných) řízení, zároveň ale pečlivě 

zvažuje okolnosti každého případu tak, aby rychlost řízení nepotlačovala ostatní klíčové 

součásti spravedlivého procesu. 

 

Projevem recepce zásad dle čl. 6 Úmluvy do českého práva je čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) a zásada rychlosti trestního řízení 

formulovaná v ust. § 2 odst. 4 věta druhá zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (dále jen „trestní řád“ nebo též „TŘ“). Touto zásadou jsou vázány všechny 

orgány činné v trestním řízení. Na rozdíl od mnoha jiných základních zásad, které jsou 

v různých stádiích trestního řízení akcentovány či zeslabovány, se zásada rychlosti 

řízení uplatňuje ve všech stadiích trestního řízení, včetně řízení vykonávacího, v zásadě 

ve stejné intenzitě.  

1.3 Naplnění funkcí trestního řízení 

 

V trestním řízení je jeho rychlostí do značné míry ovlivněno, do jaké míry se vůbec 

podaří naplnit jeho funkce. Kromě základní funkce, tj. aplikace trestního práva 

hmotného v konkrétním případě, je podle ustanovení § 1 odst. 1 TŘ funkcí trestního 

řízení i „předcházení a zamezování trestné činnosti“ a „výchova občanů v duchu 

důsledného zachovávání zákonů“.  

 

Dlouho trvající trestní řízení oslabuje přirozený vztah mezi trestným činem a trestem. 

Umožňuje delší dobu trvající zásahy do občanských práv a svobod
6
. Obecně platí, že 

trest rychle následující po spáchání trestného činu má na pachatele větší výchovný 

efekt, než trest uložený mu ve větším časovém odstupu. Kromě zlepšení naplnění 

individuálně preventivní funkce ale stejně tak napomáhá rychlý trestní proces i naplnění 

funkce generálně preventivní. Veřejnost se názorně přesvědčuje o tom, že právní a 

justiční systém účinně funguje, což má nepopiratelný brzdící (kriminoinhibitivní) 

účinek na potenciální pachatele a posiluje důvěru veřejnosti v právo. Naopak vlekoucí 

                                                             
5 srov. rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 9. 1996 ve věci Süßmann proti 

Spolkové republice Německo, stížnost č. 20024/92, odst. 48 - 61 
6 JELÍNEK, Jiří. Zásada rychlosti trestního řízení – bilance a perspektivy. Kriminalistika. 2008, č. 4 
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se soudní procesy, v nichž k vynesení rozsudku dochází za mnoho let, jsou v očích 

veřejnosti známkou selhání právního systému a neschopnosti a bezmocnosti státních 

orgánů zajistit vymahatelnost práva. Tyto faktory vedou logicky k obecnému poklesu 

autority státu a jeho orgánů a k větší troufalosti delikventů
7
. 

 

Z hlediska praktické realizace trestního práva hmotného též není zanedbatelné, že 

dlouhé trvání trestního řízení negativně ovlivňuje i kvalitu a kvantitu dostupného 

důkazního materiálu s tím, jak stopy postupně mizí a svědkové s odstupem času 

zapomínají či umírají. 

 

Rychlost trestního procesu má dále pozitivní efekt i ve vztahu k poškozenému, který je 

pouze kratší dobu vystaven psychicky často náročným postupům v rámci trestního 

procesu. Je tak snížena míra tzv. sekundární viktimizace a zároveň urychlena psychická 

rehabilitace poškozeného a zvýšena naděje na dosažení vypořádání jeho nároku. 

1.4 Šetření kapacit trestní justice 

 

Stejně tak, jako dochází v průběhu historie ke změnám ve společnosti, dochází i 

k vývoji v oblasti trestné činnosti. Trendem v této oblasti je v posledních desetiletích 

nárůst specifických druhů trestné činnosti, konkrétně trestné činnosti hospodářské, 

počítačové nebo například trestné činnosti proti životnímu prostředí. Jedná se přitom o 

trestnou činnost vysoce nebezpečnou, alespoň pokud jde o výši způsobené škody. Stejně 

tak se postupem času mění profil pachatelů trestné činnosti a metody a prostředky pro 

trestnou činnost užívané. Pachatelé této (z hlediska výše škody) mimořádně závažné 

trestné činnosti jsou často velmi inteligentní a vzdělané osoby a používají vysoce 

sofistikované a obtížně odhalitelné postupy. Ze statistik trestné činnosti, které vede 

Policie České republiky, za rok 2013 vyplývá, že v České republice bylo v roce 2013 

zaznamenáno 325 366 trestných činů. Jedná se sice o čtvrtý nejnižší počet trestných 

činů od roku 1993
8
, nicméně podstatná pro účely této části práce je struktura 

kriminality. Nejpočetnějším druhem kriminality (64% skutků) je už tradičně majetková 

                                                             
7 MUSIL, J. Rychlost trestního řízení. Zveřejněno v: GŘIVNA, T., VANDUCHOVÁ, M. Pocta Otovi Novotnému k 

80. narozeninám. Praha : ASPI, 2008, s. 192-209. 
8 Tisková zpráva Policie České republiky o trestné činnosti za rok 2013 [online], [cit. 18. 10. 2014] 

http://www.policie.cz/clanek/v-roce-2013-bylo-na-uzemi-cr-registrovano-pres-tri-sta-tisic-trestnych-cinu.aspx 

http://www.policie.cz/clanek/v-roce-2013-bylo-na-uzemi-cr-registrovano-pres-tri-sta-tisic-trestnych-cinu.aspx
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trestná činnost, kvalifikovaná nejčastěji jako trestné činy krádeže, podvodu nebo 

poškození cizí věci. Touto trestnou činností bylo ale za rok 2013 způsobeno pouze 28% 

celkové zjištěné škody způsobené trestnou činností. Hospodářská kriminalita, ač se na 

celkovém počtu skutků podílí pouhými 9%, způsobila přibližně dvě třetiny (67%) 

celkové zjištěné škody, přičemž v absolutních číslech se jedná o cca 20 mld. Kč. 

 

Logickou interpretací těchto dat dojdeme k závěru, že procesně jednoduchý, rychlý a 

relativně nenáročný způsob řešení majetkové a jiné méně závažné trestné činnosti má 

potenciál významně snížit celkovou zátěž kladenou na český systém trestní justice, a 

přispět tím k uvolnění kapacit využitelných následně pro časově a odborně vysoce 

náročné odhalování, stíhání a trestání trestné činnosti sice početně méně zastoupené, ale 

co do výše způsobené škody výrazně závažnější. 

1.5 Efektivita trestního procesu a snížení nákladů 

 

Jakkoli se tento aspekt zdá v kontextu trestního práva, které je mocenským nástrojem 

umožňujícím státu výrazně zasahovat do základních práv a svobod jednotlivců (a dnes 

už i právnických osob), poněkud podružný, realita je taková, že se snaha vlád 

(minimálně navenek deklarovaná) o úspory ve výdajích státu promítá i do oblasti trestní 

justice. Zrychlení a zjednodušení trestního procesu má státu přinést jmenovitě zejména 

úspory na svědečném a znalečném, protože participace svědků a znalců na dokazování 

není při sjednávání dohody o vině a trestu nezbytná, nebo je alespoň tato potřeba 

významně omezena. Na druhou stranu je ale vhodné připomenout, že úspora nákladů se 

v případě dohody o vině a trestu pozitivně dotýká také obviněného a poškozeného. 

 

Jakkoli mám osobně k snahám o zefektivnění státního aparátu jako celku a k úspoře 

rozpočtových prostředků obecně pozitivní postoj, uvádět ze strany zákonodárce jako de 

facto hlavní argument pro zavedení nového právního institutu zrychlení a zlevnění 

trestního řízení mi nepřipadá úplně šťastné. Záleží samozřejmě zejména na tom, jak 

budou tyto záměry zákonodárce vypadat realizované v praxi. Chovám určitou obavu, 

aby zrychlení a zefektivnění systému trestní justice v praxi nevyústilo ve sníženou míru 

pečlivosti ze strany orgánů činných v trestním řízení a degradaci úrovně výsledků 

trestního řízení. 
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2 Dohoda o vině a trestu v kontextu základních zásad trestního řízení 

 

Jak již bylo uvedeno, dohoda o vině a trestu je založena na institutu plea bargainingu 

v angloamerickém právním systému. I přes snahu zákonodárce zakomponovat pokud 

možno co nejvhodněji tento institut do českého právního řádu je dohoda o vině a trestu 

ve vztahu k českému trestnímu právu ze své podstaty cizorodým prvkem. České trestní 

právo procesní je ovládáno řadou základních zásad formulovaných v ust. § 2 TŘ. Tyto 

zásady fungují jako určité vůdčí právní ideje určující charakter českého trestního 

procesu. S řadou těchto základních zásad je dohoda o vině a trestu v určitém konfliktu. 

Přestože lze argumentovat, že úprava dohody o vině a trestu je ve vztahu k základním 

zásadám trestního řízení dle ust. § 2 TŘ lex specialis, a tedy že má před základními 

zásadami aplikační přednost, tento argument se jeví jako příliš utilitární. Základní 

zásady trestního řízení je třeba při zavádění nových právních institutů do trestního práva 

procesního vždy brát v potaz. Nejde přitom o pouhé nesmyslné lpění na právně 

filozofických dogmatech. Základní zásady trestního řízení mají mimo jiné důležitou 

interpretační funkci. 

 

2.1 Zásada materiální pravdy 

 

Podle zásady materiální pravdy ve smyslu ust. § 2 odst. 5 TŘ postupují orgány činné 

v trestním řízení tak, tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.  

 

Rozpor institutu dohody o vině a trestu s touto zásadou je zcela evidentní a ve své 

podstatě i cílený. Dohoda o vině a trestu redukuje časově a ekonomicky často náročně 

dokazování v řízení před soudem na absolutní minimum. Tato vlastnost dohody o vině a 

trestu tak má podle záměru zákonodárce přispět ke zkrácení a zefektivnění trestního 

řízení. Při aplikaci dohody o vině a trestu soud nevede jednání s cílem zjistit „materiální 

pravdu“, ale jedná o skutečnostech, na kterých se strany shodly
9
. Zákonodárce si tento 

rozpor nově zavedeného odklonu patrně uvědomuje a projevil snahu o jeho zmírnění 

zavedením určitých kompenzačních opatření (např. podmínky pro zahájení jednání o 

                                                             
9 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 2012, č. 10, s. 19 
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dohodě, úprava prohlášení obviněného o spáchání skutku či důvodů neschválení dohody 

soudem
10

). 

 

2.2 Zásada oficiality 

 

Podstatou zásady oficiality popsané v ust. § 2 odst. 4 věta první TŘ  je povinnost orgánů 

činných v trestním řízení postupovat z úřední povinnosti, tedy činit zákonem 

předpokládané úkony, pokud jsou splněny dané podmínky. Jedná se de facto o trestně 

procesní aplikaci ústavněprávní zásady rovnosti před zákonem. Podle Jelínka v případě 

dohody o vině a trestu již neplatí, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny provést 

určitý procesní úkon, jsou-li dány zákonné podmínky pro jeho provedení bez ohledu na 

stanovisko a postavení dotčených osob. Úprava dohody o vině a trestu zavádí koncepci 

smluvních stran, které mezi sebou jednají. Padá koncepce, podle které stát má 

vrchnostenské oprávnění a vystupuje vůči ostatním subjektům trestního řízení z pozice 

nadřízeného subjektu
11

. 

 

Na druhou stranu podotýkám, že dle § 2 odst. 4 věta první TŘ se zásada oficiality 

aplikuje pouze, nestanoví-li trestní řád jinak. Samotná formulace zásady oficiality 

v trestním řádu tak odchylky připouští. Touto odchylkou není přitom zdaleka jen 

dohoda o vině a trestu. Zákonem přímo předvídaným protipólem zásady oficiality je 

zásada oportunity, která se projevuje mj. úpravou vynětí osob z pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení (ust. § 10 TŘ), případy nepřípustnosti trestního stíhání (ust. § 

11 TŘ), institutem dočasného odložení trestního stíhání (ust. § 159b TŘ), či trestně 

procesním korektivem (ust. § 172 odst. 2 písm. c) TŘ). Dogmatickým trváním na 

bezvýhradném dodržování zásady oficiality by došlo k efektivnímu vyloučení všech 

odklonů. Všechny odklony, které trestní řád zná, v sobě zahrnují prvek konsensu 

obviněného, což již samo o sobě je se zásadou oficiality v konfliktu, a prostor pro úvahu 

orgánů činných v trestním řízení, které posuzují, zda je aplikace odklonu v daném 

případě vhodná. 

                                                             
10 srov. části 3.2.1 a 3.4.7.1 
11 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 2012, č. 10, s. 19 
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2.3 Zásada vyhledávací 

 

Zásada vyhledávací představuje zásadu oficiality promítnutou do otázek dokazování 

v trestním řízení. Obsahem zásady vyhledávací je povinnost orgánů činných v trestním 

řízení vyhledávat, opatřovat a provádět důkazy tak, aby na jejich základě došlo 

k rozhodnutí v souladu se zásadou materiální pravdy. Projevem zásady vyhledávací je, 

že v celém trestním řízení jsou orgány, které rozhodují, povinny objasnit všechny 

podstatné okolnosti a objasnit stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v 

neprospěch obviněného. V řízení před soudem sice mohou strany na podporu svých 

stanovisek navrhovat a provádět důkazy, nicméně procesní odpovědnost za výsledky 

dokazování nese soud, který je povinen v potřebném rozsahu dokazování doplnit. 

 

Principem dohody o vině a trestu je shoda obviněného se státním zástupcem na popisu 

skutku, právní kvalifikaci a dalších důležitých bodech. Přestože v českém trestním 

řízení prostor pro vyjednávání v rámci dohody o vině a trestu zdaleka tak široký jako 

v některých angloamerických jurisdikcích, zásada vyhledávací je i tak značně oslabena. 

Zákonodárce i ve vztahu k tomuto konfliktu zavedl do úpravy dohody určité brzdné 

mechanismy, zejména úpravu prohlášení obviněného o spáchání skutku a důvod 

neschválení dohody soudem pro nesprávnost či nepřiměřenost. Lze však mít 

pochybnosti, do jaké míry jsou tyto mechanismy účinné. Relevance prohlášení o 

spáchání skutku i věcná správnost a přiměřenost dohody o vině a trestu jako celku se 

posuzují vždy na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného 

řízení (srov. ust. § 175a odst. 3 TŘ, § 314q odst. 5 TŘ a contrario). Vzhledem k tomu, 

že soud schvaluje dohodu o vině a trestu, aniž by prováděl dokazování, nastává situace, 

kdy orgán činný v trestním řízení (a to dokonce orgán rozhodující v trestní věci 

meritorně) rozhoduje, aniž by uplatnil zásadu vyhledávací. 

2.4 Zásada volného hodnocení důkazů  

 

Tato zásada upravená v ust. § 2 odst. 6 TŘ ukládá orgánům činným v trestním řízení 

vážit a hodnotit důkazy z hlediska jejich relevance, pravdivosti, věrohodnosti a 

zákonnosti samostatně i ve vzájemné souvislosti na základě vlastního přesvědčení. 

Opakem této zásady je zásada legální důkazní teorie, podle níž je právem předem 
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stanovena hierarchie důkazů. Doznání obviněného může být dle zásady legální důkazní 

teorie považováno za tzv. „korunu důkazů“. Oproti tomu dle ust. § 2 odst. 5 věta druhá 

TŘ doznání obviněného nemá vliv na povinnost orgánů přezkoumat všechny podstatné 

okolnosti. 

 

V případě dohody o vině a trestu má doznání obviněného (resp. prohlášení o spáchání 

stíhaného skutku
12

) téměř hodnotu „koruny důkazů“, jelikož podmiňuje vůbec možnost 

dohodu o vině a trestu aplikovat. V řízení před soudem pak ujištění soudu obviněným, 

že toto prohlášení učinil svobodně a bez nátlaku, podmiňuje schválení dohody. Tomuto 

závěru o významu prohlášení o spáchání skutku nasvědčuje rovněž i fakt, že dokazování 

se v řízení o návrhu na schválení dohody o vině a trestu zásadně neprovádí. Předseda 

senátu pouze přezkoumá obsah spisu. V rámci procesu ve vztahu k dohodě o vině a 

trestu se tedy v důsledku hodnotí jen některé důkazy, konkrétně ty, na kterých se strany 

dohodly. Státní zástupce a obviněný přinášejí soudu určitý skutkový stav a o něm 

nabízejí důkazy, což ovšem v pravém slova smyslu není volné hodnocení důkazů všech, 

ale selektivní hodnocení některých důkazů
13

.  

3 Dohoda o vině a trestu v českém právním řádu de lege lata 

3.1 Teoretické zařazení institutu dohody o vině a trestu 

 

V souvislosti s dohodou o vině a trestu se často skloňuje pojem „odklon v trestním 

řízení“ (dále též jen „odklon“). V současné podobě znají české trestní procesní předpisy 

tyto odklony: (i) trestní příkaz, (ii) podmíněné zastavení trestního stíhání, (iii) 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, (iv) narovnání, (v) dohoda o vině a 

trestu a (vi) odstoupení od trestního stíhání mladistvého
14

. Český právní řád tedy 

vychází ze širšího pojetí pojmu „odklon“, podle něhož je za odklon považován procesní 

postup, jehož hlavním znakem je absence hlavního líčení
15

. Tuto podmínku splňuje i 

dohoda o vině a trestu. Na druhou stranu by dohoda o vině a trestu mezi odklony 

                                                             
12 viz část 3.3.2.2 
13 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 2012, č. 10, s. 19 
14 ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 

2013s. 730  
15 srov. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha : Leges, 2013, s. 705 - 706 
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zařazena být nemohla, pokud bychom vycházeli z užšího pojetí pojmu „odklon“, kde se 

za podstatný prvek odklonu v trestním řízení považuje skutečnost, že v důsledku jejich 

aplikace dochází k zastavení trestního stíhání
16

. Důvodem je skutečnost, že dohoda o 

vině a trestu je na rozdíl od jiných odklonů schvalována odsuzujícím rozsudkem (§ 314r 

odst. 4 věta první TŘ). 

3.2 Objektivní podmínky pro použití institutu dohody o vině a trestu 

 

Dohodu o vině a trestu lze oproti jiným druhům odklonů aplikovat v širším spektru 

případů, nicméně i v případě tohoto institutu pro jeho použití existují zákonem 

stanovené objektivní podmínky. 

3.2.1 Dostatečné prokázání závěru o spáchání trestného činu obviněným 

 

Dohodu o vině a trestu lze sjednat pouze v případě, že výsledky vyšetřování dostatečně 

prokazují závěr, že se skutek, který je obviněnému kladen za vinu, stal, že tento skutek 

je trestným činem a že jej spáchal obviněný. Zákon (§ 175a odst. 1 věta první TŘ) 

dokonce těmito skutečnostmi podmiňuje už pouhé zahájení jednání o dohodě o vině a 

trestu. A contrario tedy toto ustanovení zakazuje státnímu zástupci začít s jednáním 

o dohodě o vině a trestu dříve, než bude výsledky vyšetřování přesvědčen o vině 

obviněného. Dohoda o vině a trestu byla už v době před svým zavedením předmětem 

poměrně čilé odborné diskuze, přičemž jedním z argumentů proti jejímu zavedení byl (a 

stále je) konflikt se zásadou materiální pravdy (§ 2 odst. 5 TŘ). Zákonodárce tento 

argument při zavádění tohoto institutu patrně vzal v úvahu. Na druhou stranu však 

zákonodárce musel zajistit, aby nároky kladené na dokazování v zájmu ochrany práv 

obviněného a zachování zásady materiální pravdy nepřipravily dohodu o vině a trestu o 

její hlavní výhody spočívající v urychlení trestního řízení a úspoře kapacit orgánů 

činných v trestním řízení, kvůli nimž vůbec byla do českého právního řádu zavedena
17

.  

3.2.2 Okruh trestných činů, kde je přípustné sjednání dohody o vině a trestu 

 

                                                             
16 ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012, 

s. 19 
17 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s. 9 
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Podle českého trestního práva nelze dohodu o vině a trestu sjednat v řízení o zvlášť 

závažném zločinu (§ 175a odst. 8 TŘ). Český zákonodárce při tvorbě úpravy dohody o 

vině a trestu do značné míry vycházel ze slovenského práva
18

, kde byl institut „dohody 

o vine a treste“ zaveden od počátku roku 2006, kdy nabyl účinnosti nový zákon č. 

301/2005 Z. z., trestný poriadok (dále jen „slovenský trestní řád“). Český zákonodárce 

nebyl natolik ambiciózní jako slovenský, který si stanovil za cíl dohodou o vině a trestu 

současně s dalšími odklony vyřizovat až 80% trestních věcí
19

. Slovenské právo za tímto 

účelem neklade meze, pokud jde o okruh trestných činů, u nichž je sjednání dohody o 

vině a trestu přípustné. Původní vládní návrh zákona navrhující zavedení dohody o vině 

a trestu do českého práva počítal s přípustnosti použití tohoto institutu taktéž u všech 

trestných činů, s výjimkou trestných činů, kterými byla způsobena úmyslně smrt mimo 

trestný čin zabití (§ 141 trestního zákoníku) nebo o trestný čin vraždy novorozeného 

dítěte matkou (§ 142 trestního zákoníku) a s výjimkou zločinů podle části druhé hlavy 

deváté a třinácté trestního zákoníku (tedy trestné činy proti České republice, cizímu 

státu a mezinárodní organizaci, a trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné 

činy). V průběhu legislativního procesu však ústavně právní výbor svým usnesením 

č. 102 ze dne 18. ledna 2012
20

 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby 

vyloučila uzavření dohody o vině a trestu u všech zvlášť závažných zločinů. Parlament 

pak při schvalování zákona toto doporučení respektoval. Podle Ščerby tím zákonodárce 

připustil, že dokazování při uzavírání dohody o vině a trestu tak, jak je nastaveno, 

minimálně u kategorie těch nejzávažnějších činů, nemůže nahradit výsledky dokazování 

získávané v hlavním líčení, a že u této kategorie deliktů zákonodárce trvá na 

bezvýjimečném dodržení zásad trestního řízení, v čele se zásadou materiální pravdy
21

. 

3.2.3 Nepřípustnost v řízení proti uprchlému, a v řízení ve věci mladistvého, 

který nedovršil osmnáct let věku 

 

Podle § 175a odst. 8 TŘ nelze sjednat dohodu o vině a trestu v řízení proti uprchlému, 

tedy tomu, kdo se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá.  

                                                             
18 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s. 3 
19 BRŇÁKOVÁ, S., KORBEL, F. Dohoda o vině a trestu. Trestněprávní revue, 2008, č. 9 
20 Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?ct=510&ct1=1&o=6 – přístup 15. 3. 2015 
21 ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012, 

s. 26 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?ct=510&ct1=1&o=6
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Tato podmínka se jeví jako zcela logická. Dohoda o vině a trestu je z povahy věci 

konsenzuálním aktem, kdy obviněný dobrovolně přijímá svou trestní odpovědnost a 

podrobuje se jejím následkům. Pokud se obviněný vyhýbá trestnímu stíhání a 

komplikuje tak průběh trestního řízení, nelze se domnívat, že by byl ochoten prohlásit, 

že spáchal skutek, pro který je stíhán, a podrobit se dobrovolně trestní sankci. 

 

Sjednání dohody o vině a trestu je dále vyloučeno v řízení ve věci mladistvého, který 

dosud nedovršil osmnáct let věku (§ 63 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže). Podle stejného ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže nelze 

v těchto případech vydat ani trestní příkaz. Důvodem tohoto omezení především je, aby 

byl mladistvý, který spáchal trestný čin, podroben hlavnímu líčení a bylo tak dosaženo 

náležitého výchovného efektu trestního řízení. V případě, že je trestná činnost 

mladistvého méně závažná a jsou splněny další náležitosti, je možné použít některého z 

odklonů, které jsou v řízení proti mladistvému přípustné, tj. podmíněné zastavení 

trestního stíhání, narovnání, nebo odstoupení od trestního stíhání (§ 69 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže).  

 

Z ust. § 63 zákona o soudnictví ve věcech mládeže vyplývá, že dohoda o vině a trestu 

pouze nesmí být sjednána, dokud obviněný nedovršil osmnáct let věku. Pokud se tedy 

vede řízení o provinění proti obviněnému, který již je zletilý, dohodu o vině a trestu 

sjednat lze. Otázka ale je, zda je přípustné, aby státní zástupce zahájil jednání o dohodě 

o vině a trestu ještě před tím, než obviněný dosáhne zletilosti, s tím, že k samotnému 

uzavření, tedy sjednání dohody, dojde až poté, co obviněný dovrší osmnáct let věku. 

Podle mého názoru je nutno vykládat omezení podle § 63 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže extenzivně. Trestní řízení proti mladistvému má svá specifika 

formulovaná základními zásadami (§ 3 a § 41 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 

Akcentuje se zde výchovný účel řízení a zvýšená ochrana práv obviněného mladistvého. 

Dokud obviněný nedosáhne věku osmnácti let, musejí s ním orgány činné v trestním 

řízení jednat stále jako s mladistvým bez ohledu na to, jak blízko zletilosti obviněný je. 

Je sice pravdou, že samotné zahájení jednání o dohodě o vině a trestu ještě neznamená, 

že bude nakonec sjednána; tedy že nastane okamžik, ve kterém se obviněný v souladu 

s právem platně vzdá určitých procesních práv. Zákon ale uznává, že mladistvý nutně 
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nemusí být rozumově natolik vyspělý, aby během trestního řízení vykonával svá 

procesní práva náležitě ve svůj prospěch. Tato zohledněná nedostatečná schopnost 

mladistvého se účinně hájit se projevuje např. velmi široce koncipovanou nutnou 

obhajobou mladistvého (§ 42 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže) nebo tím, 

že zákonný zástupce může vykonávat procesní práva mladistvého jeho jménem i proti 

jeho vůli (§ 43 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Pokud bychom 

připustili možnost jednání o dohodě o vině a trestu před dosažením zletilosti, mohla by 

nastat situace, kdy by se u již fakticky hotové dohody o vině a trestu pouze čekalo na to, 

až bude obviněný zletilý, aby ji mohl podepsat. Přitom těžiště výkonu procesních práv u 

sjednávání dohody o vině a trestu nastává během procesu jednání, kdy se fakticky tvoří 

její finální podoba. Podepsání textu dohody je tak už pouze formální záležitost (jakkoli 

důležitá a nezbytná), kterou se dohoda stvrzuje. Je tedy třeba odmítnout možnost nechat 

mladistvého vyjednat znění dohody o vině a trestu ještě v období, kdy je zákonem 

považován za nedostatečně způsobilého náležitě vykonávat svá procesní práva. 

3.3 Jednání o dohodě o vině a trestu (dohadovací řízení) 

3.3.1 Postup před zahájením jednání 

 

Uzavření dohody o vině a trestu nutně předchází fáze vyjednávání její konečné podoby. 

Iniciátorem jednání o dohodě o vině a trestu, tedy tím, kdo dává prvotní impuls 

k zahájení jednání, může být státní zástupce nebo obviněný (§ 175a odst. 1 TŘ). 

Zajímavostí je, že zákon na tomto místě neuvádí poškozeného. Domnívám se, že 

důvodem k tomu je jednak skutečnost, že poškozený podle trestního řádu nemusí být 

zapojen do jednání o dohodě o vině a trestu, a dále pak to, že zákon výslovně počítá 

s tím, že poškozený svůj nárok může uplatnit až později (nejpozději však při prvním 

jednání o dohodě o vině a trestu), tedy že v době podnětu k zahájení jednání ještě 

poškozený do trestního řízení vůbec nemusí být zapojen. Je však nepochybné, že na 

sjednání dohody o vině a trestu, pokud její součástí bude i vypořádání nároku 

poškozeného, má poškozený eminentní právní zájem. Vhledem k tomu, že skutečné 

zahájení procesu jednání o dohodě o vině a trestu je plně v gesci státního zástupce, 

nevidím důvod, proč by impuls k zahájení jednání o dohodě o vině a trestu nemohl dát i 

poškozený, i když tato možnost v zákoně výslovně zakotvena není.  
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Podobně tomu patrně bude i v případě zahájení jednání o dohodě o vině a trestu na 

základě návrhu policejního orgánu. Podle ust. § 166 odst. 3 TŘ policejní orgán po 

skončení vyšetřování předloží státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby, 

nebo s návrhem na vydání rozhodnutí o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 TŘ), 

zastavení trestního stíhání (§ 172 TŘ), přerušení trestního stíhání (§ 173 TŘ), případně 

o podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 307 TŘ) nebo schválení narovnání (§ 309 

TŘ). Novela trestního řádu č. 193/2012 Sb., kterou byl zaveden institut dohody o vině a 

trestu, ponechala ust. § 166 odst. 3 nedotčené. Jde ale spíše o drobný legislativní 

nedostatek, který je možné překlenout výkladem. Státní zástupce není návrhem 

policejního orgánu nikterak vázán, návrh a argumentaci policejního orgánu jistě zváží a 

sám rozhodne, jaký postup v dané věci je nejvhodnější. Lze proto připustit, aby v tomto 

návrhu policejní orgán (a to alespoň alternativně k návrhu na podání obžaloby) navrhl 

státnímu zástupci též sjednání dohody o vině a trestu
22

. 

3.3.2 Obsah dohody o vině a trestu a její náležitosti 

 

Zákonná úprava obsahu dohody o vině a trestu je obsažena v ust. § 175a odst. 6 TŘ. 

Náležitosti můžeme rozdělit na povinné, tedy takové, které tvoří pro platnost dohody o 

vině a trestu podmínku sine qua non, a na fakultativní, tedy prvky dohody o vině a 

trestu, které nejsou povinné, ale mohou být na základě dohody stran do výsledného 

textu začleněny. Povinnými náležitostmi dohody o vině a trestu podle zákona jsou: 

 

(i) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání 

dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem vypořádání svého nároku, 

 

(ii) datum a místo jejího sepsání, 

 

(iii) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho 

spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být 

zaměněn s jiným skutkem, 

 

                                                             
22 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2270 
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(iv) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným 

pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků 

včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu, 

 

(v) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem 

sjednané dohody o vině a trestu, 

 

(vi) druh, výměra a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech 

stanovených trestním zákoníkem trest náhradní, případně upuštění od potrestání, a 

 

(vii) podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného, byl-li 

přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem 

vypořádání svého nároku. 

 

Fakultativními prvky dohody o vině a trestu podle zákona mohou být: 

 

(i) rozsah a způsob vypořádání nároku poškozeného, 

 

(ii) rozsah přiměřených omezení a povinností obviněného v případě, že to trestní 

zákoník umožňuje, a 

 

(iii) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení. 

 

V následující části přiblížím dvě klíčové náležitosti dohody o vině a trestu – popis 

skutku a prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. 

3.3.2.1 Popis skutku 

 

Popis skutku je jednou z nejdůležitějších součástí dohody o vině a trestu. Pro trestní 

řízení existuje zásada zachování totožnosti skutku vyjádřené především v ust. § 220 

odst. 1 TŘ. Podle tohoto pravidla musí být trestní stíhání vedeno po celou dobu o 

totožném skutku od usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 TŘ až do 

skončení trestního stíhání jakýmkoliv ze zákonem stanovených způsobů. Pro fázi 
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rozhodnutí v přípravném řízení je zásada totožnosti skutku obsažena v ust. § 176 odst. 2 

TŘ, podle kterého může být obžaloba podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno 

trestní stíhání. Protože ustanovení o dohodě o vině a trestu (§ 175a a § 175b TŘ) 

neobsahují zvláštní úpravu totožnosti skutku ve vztahu k dohodě o vině a trestu, lze 

použít per analogiam legis úpravu pro obžalobu a rozhodování v hlavním líčení. 

 

Úprava dohody o vině a trestu se omezuje toliko na požadavek, že obviněný prohlásí, že 

spáchal skutek, pro který je stíhán (§ 175a odst. 3, 6 písm. e) TŘ). Na první pohled se 

tedy taková dikce zákona jeví jako velmi rigidní ve vztahu k vyjednávání o popisu 

skutku, který bude součástí dohody o vině a trestu. Přesto tomu tak není. Totožnost 

skutku není chápána jen jako naprostá shoda mezi skutkovými okolnostmi popsanými v 

návrhu a výrokem rozhodnutí soudu. Postačí shoda mezi podstatnými skutkovými 

okolnostmi, přičemž soud může a musí přihlížet i k těm změnám skutkového stavu, k 

nimž došlo při projednávání věci v hlavním líčení, bez ohledu na to, zda zlepšují nebo 

zhoršují postavení obžalovaného
23

. K mantinelům pro zachování totožnosti skutku 

existuje poměrně bohatá judikatura. Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi 

k totožnosti skutku vyjádřil například takto: „Dle současných závěrů teorie i praxe 

totožnost skutku v poměru obžaloby a rozhodnutí o ní bude zachována… také tehdy, je-

li dána shoda alespoň v jednání při rozdílném následku nebo shoda alespoň v následku 

při rozdílném jednání, ale rovněž i tehdy, je-li jednání nebo následek (případně obojí) 

shodné alespoň částečně, za předpokladu, že bude dána shoda v podstatných 

okolnostech, jimiž se rozumí zejména skutkové okolnosti charakterizující jednání nebo 

následek z hlediska právní kvalifikace, která přichází v úvahu… Totožnost skutku bude 

zachována při rozdílném následku i tehdy, když skutečnosti zjištěné v hlavním líčení, 

které charakterizují jednání obžalovaného, jsou alespoň částečně totožné s popisem 

jednání v návrhu obžaloby, to znamená i tehdy, jestliže některé části jednání 

obžalovaného odpadnou či se změní. Totožnosti skutku se nedotkne ani to, jestliže 

přistoupí okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo naopak, jestliže tato 

okolnost nebude prokázána.
24

“ 

 

                                                             
23 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2272 
24 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17․ července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02 
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Z uvedeného je tedy zřejmé, že analogicky aplikována poskytuje stávající interpretace 

totožnosti skutku určitý prostor pro vyjednávání, jak bude skutek, pro který je obviněný 

stíhán, v dohodě o vině a trestu popsán. V případě, že by uzavřenou dohodou o vině a 

trestu došlo k excesu z mezí totožnosti skutku, soud, který po uzavření dohody o vině a 

trestu rozhoduje o jejím schválení, takovou dohodu schválit nesmí, a to z důvodu 

nesprávnosti nebo nepřiměřenosti z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem (§ 

314r odst. 2 věta první TŘ). 

3.3.2.2 Prohlášení o spáchání skutku 

 

Prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, je těžištěm dohody o vině 

a trestu. Zákon hovoří o tomto prohlášení jako o podmínce sjednání dohody o vině a 

trestu
25

. Teprve na jeho základě může dojít ke sjednání dalšího obsahu dohody. 

Prohlášením o spáchání skutku se zásadním způsobem mění charakter navazujícího 

trestního procesu, když dochází mimo jiné k modifikaci zásady obžalovací (§ 2 odst. 8, 

§ 220 odst. 1 TŘ). Soud již nerozhoduje o vině na základě obžaloby, ale jeho role je 

redukována v zásadě pouze na přezkoumání zákonnosti předložené dohody o vině a 

trestu. Obviněný se svým prohlášením o spáchání skutku vzdává řady klíčových 

procesních práv sloužících k jeho ochraně. Tyto závažné důsledky jsou důvodem, proč 

jsou na prohlášení obviněného o spáchání skutku právem kladeny poměrně přísné 

požadavky. 

 

Předně je prohlášení o spáchání skutku relevantní, pouze pokud na základě dosud 

opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti 

o jeho pravdivosti
26

. I když je dohoda o vině a trestu ze své povahy v konfliktu se 

zásadou materiální pravdy (§ 2 odst. 5 TŘ), zákonodárce přesto na tuto zásadu zcela 

nerezignoval, což se projevuje také v ust. § 175a odst. 1 věta první TŘ, které připouští 

zahájení jednání o dohodě o vině a trestu pouze za předpokladu, že výsledky 

vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným 

činem a že jej spáchal obviněný. 

 

                                                             
25 § 175a odst. 3 TŘ 
26 § 175a odst. 3 TŘ 
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Důležitým aspektem prohlášení o spáchání skutku je jeho svobodné učinění. Tento 

požadavek je zakotven v ust. § 314q odst. 3 písm. b) TŘ, podle něhož předseda senátu 

ve veřejném zasedání o schválení dohody o vině a trestu ověří dotazem na obviněného, 

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

nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu. 

 

Požadavek na svobodné učinění prohlášení o spáchání skutku má několik rozměrů. 

Základním je vnímání svobody prohlášení o spáchání skutku jako absence donucení 

obviněného k takovému prohlášení. K otázce svobody prohlášení o spáchání skutku, 

resp. šířeji ke vzdání se části procesních záruk podle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o 

ochraně základních práv a svobod (dále jen „EÚLP“) v kontextu donucení obviněného, 

existuje poměrně bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„ESLP“). Z ní lze dovodit, že prohlášení by nebylo učiněno svobodně a došlo by tudíž k 

porušení čl. 6 odst. 1 EÚLP v případě, že 

 

a) by existoval „očividný nepoměr
27

“ mezi trestem uloženým na základě dohody o vině 

a trestu a trestem, který by obviněnému reálně hrozil ve standardním trestním řízení, 

 

b) dohoda o vině a trestu by představovala takový nátlak, že by porušovala právo 

obviněného neobviňovat sebe sama, které je součástí práva na spravedlivý proces podle 

čl. 6 EÚLP
28

, nebo 

 

c) pokud by se zdálo, že dohoda o vině a trestu je jedinou možností, jak se vyhnout 

trestu splňujícímu znaky mučení, nelidského nebo ponižujícího trestu ve smyslu čl. 3 

EÚLP
29

. 

 

Aby bylo možné prohlášení o spáchání skutku považovat za skutečně svobodně 

učiněné, vyžaduje se, aby jej obviněný učinil po určité přiměřené úvaze. K této úvaze 

potřebuje obviněný dostatečné informace o povaze a důsledcích svého prohlášení. 

Poskytnutí těchto informací je jednak povinností orgánů činných v trestním řízení (srov. 

                                                             
27 rozsudek ESLP ve věci Deweer proti Belgii ze dne 27. 2. 1980, č. 6903/75 
28 např. rozsudek ESLP ve věci Saunders proti Spojenému království ze dne 17. 12. 1996, č. 19187/91, odst. 68 
29 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2266 
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např. § 2 odst. 13, § 33 odst. 5, § 91 odst. 1 věta třetí TŘ, čl. 48a odst. 7 pokynu obecné 

povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009 (dále jen „Pokyn NSZ“)
30

) a dále také 

povinností obhájce, který musí být sjednání dohody o vině a trestu přítomen. To, zda 

bylo prohlášení obviněného dostatečně informované, ověřuje podle § 314q odst. 3 písm. 

c) TŘ z úřední povinnosti také soud, který se dotáže obviněného, zda jsou mu známy 

všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na 

projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud 

dohodu o vině a trestu schválil. 

 

Relevance prohlášení o spáchání skutku, pro který je obviněný stíhán, pro další průběh 

trestního řízení je podmíněna uzavřením dohody o vině a trestu a jejím následným 

schválením soudem. Podle ust. § 175a odst. 7 se v případě neuzavření dohody o vině a 

trestu k předchozímu prohlášení obviněného v dalším řízení nepřihlíží. Obdobně toto 

platí i v případě, že k uzavření dohody o vině a trestu došlo, ale soud dohodu o vině a 

trestu odmítl schválit (srov. ust. § 314s TŘ). Existence tohoto pravidla zamezuje tomu, 

aby státní zástupce příslibem uzavření pro obviněného příznivé dohody o vině a trestu 

obviněného přiměl k prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán, přičemž by 

dohodu o vině a trestu uzavřít odmítl a prohlášení obviněného proti němu použil 

v dalším řízení. 

 

V souvislosti s prohlášením obviněného o spáchání skutku vyvstává otázka, proč 

zákonodárce jako náležitost dohody o vině a trestu nestanovil místo „prohlášení 

obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán,“ přiznání viny (tj. doznání). Mezi 

odbornou veřejností zejména na akademické půdě je tato otázka diskutována. 

K zodpovězení této otázky je nejprve nezbytné zodpovědět otázku, zda vůbec mezi 

doznáním a prohlášením o spáchání skutku existují relevantní rozdíly.  

 

České právo neposkytuje uspokojivou definici pojmu doznání ani pojmu viny. Při 

výkladu je tak nutné vycházet z právní doktríny a právní komparace. Pro právně 

                                                             
30 pozn.: Pokyn nejvyššího státní zástupce je interní předpis, který vydává nejvyšší státní zástupce na základě ust. 

§ 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn nejvyššího státní 

zástupce je pro závazný pro státní zástupce, a pokud tak nejvyšší státní zástupce stanoví, i pro další zaměstnance 

státního zastupitelství. Z důvodu jejich závaznosti, lze v případě jejich porušení vyvozovat i právní odpovědnost, 

včetně kárné odpovědnosti. 
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kulturní příbuznost je užitečné inspirovat se německou judikaturou, která definuje vinu 

jako vytknutelnost nebo přičitatelnost protiprávního jednání pachateli.
31

 Jde tedy o 

obdobný koncept jako „zavinění“ v případě pachatelů fyzických osob a „přičitatelnost“ 

v případě právnických osob v českém právu. Jak vyplývá i z jazykové konstrukce 

rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, vinu lze vymezit jako spáchání trestného 

činu, tedy naplnění znaků formální i materiální protiprávnosti, obecných znaků a znaků 

příslušné skutkové podstaty trestného činu. Doznání je tedy prohlášením obviněného, že 

spáchal trestný čin, nikoliv skutek, pro který je stíhán. Lze tedy dát zapravdu závěrům 

Jelínka, že prohlášení obviněného nelze ztotožňovat s jeho doznáním, tedy s přiznáním 

viny
32

. Oproti tomu prohlášením o spáchání skutku, pro který je obviněný stíhán, 

obviněný pouze prohlašuje, že spáchal skutek, jehož spácháním naplnil všechny znaky 

některého trestného činu ve smyslu dohodnuté právní kvalifikace. Jelínek se proti této 

koncepci vymezuje s tím, že podle jeho názoru prohlášení o spáchání skutku ztrácí 

jakýkoliv etický rozměr doznání a jde pouze o výsledek racionální úvahy obviněného, 

jaké prohlášení mu zajistí v trestním řízení výhody. De lege ferenda by tedy mělo být 

prohlášení o spáchání skutku nahrazeno prohlášením o vině, tedy doznáním, po vzoru 

např. slovenské právní úpravy. 

 

V zásadě nevidím důvod nenahradit de lege ferenda prohlášení o spáchání skutku 

doznáním, aby byl posílen etický aspekt dohody o vině a trestu. Nicméně se 

nedomnívám, že by touto změnou došlo k odstranění racionálního kalkulu obviněného. 

Nelze také opomenout skutečnost, že zákonodárce jemný rozdíl mezi prohlášením o 

spáchání skutku a prohlášením o vině, buď přehlédl, nebo záměrně ignoroval, když 

v ust. § 175a odst. 7 věta poslední TŘ je uvedeno: „Nedojde-li k dohodě o vině a 

trestu… v takovém případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení 

nepřihlíží.“ Obdobnou formulaci obsahuje rovněž ust. § 314s TŘ.  

3.3.3 Osoby účastnící se jednání a jejich postavení 

 

Jednání o dohodě o vině a trestu musejí být podle zákona přítomni státní zástupce, 

obviněný a obhájce (§ 175a odst. 2 TŘ). Fakultativně se jednání účastní i poškozený. 

                                                             
31 srov. např. rozhodnutí publikované po číslem BGHSt 2, 194 <200> 
32 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie 2012, č. 10, s. 19 
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3.3.3.1 Státní zástupce 

 

Státní zástupce hraje při sjednávání dohody o vině a trestu naprosto klíčovou roli. Jak 

již bylo řečeno, je jediným subjektem trestního řízení, který může jednání o dohodě o 

vině a trestu iniciovat (§ 175a odst. 1 TŘ). Je tomu tak proto, že zahájit jednání lze až 

od okamžiku, kdy výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek, 

o kterém se vede trestní řízení, stal, že tento skutek je trestným činem a že ho spáchal 

obviněný. Tyto závěry musí učinit sám státní zástupce jako subjekt, který rozhoduje 

v přípravném řízení a řídí jeho průběh. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že žádný ze 

subjektů trestního řízení nemá na sjednání dohody o vině a trestu za žádných okolností 

právní nárok. Státní zástupce má právo zahájit jednání, pokud jsou splněny uvedené 

podmínky, nikoli povinnost tak učinit. Pokud obviněný navrhuje zahájení jednání o 

dohodě o vině a trestu a státní zástupce návrhu nevyhoví, je obviněný o této skutečnosti 

pouze vyrozuměn. Vyrozumění nemá povahu rozhodnutí v trestním řízení a není tak 

proti němu přípustný žádný opravný prostředek. Pokud má obviněný nadále zájem 

o zahájení jednání, nezbývá mu nic jiného než návrh podat opětovně. 

 

Z výše uvedeného lze nabýt dojmu, že aplikace tohoto odklonu je závislá na libovůli 

státního zástupce. To však není tak docela pravda. Prostor státního zástupce pro 

uvážení, zda dohody o vině a trestu využít, je korigován Pokynem NSZ, jehož ust. čl. 

48a odst. 3 uvádí demonstrativní výčet kritérií vhodnosti použití dohody o vině a trestu: 

„Státní zástupce při zvažování vhodnosti jednání o dohodě o vině a trestu vezme do 

úvahy 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 bezdůvodného 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, 
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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.“ 

 

K tomuto výčtu si dovolím uvést několik poznámek. Předně je z něho patrné (písm. b), 

d)), že tehdejší nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká, Ph.D. považovala 

příležitost k jednání o dohodě o vině a trestu za jisté privilegium, které si obviněný musí 

určitým způsobem zasloužit. Vzhledem k tomu, že Pokyn NSZ v této části nebyl 

novelizován, lze se domnívat, že toto přesvědčení panuje ve strukturách státních 

zastupitelství i v současné době. Je otázkou, zda je tento přístup správný, zejména 

přihlédneme-li k požadavku na zrychlení řízení a snížení zátěže systému trestní justice, 

který je na dohodu o vině a trestu zákonodárcem kladen. Obdobně vymezené podmínky 

pozitivního přístupu obviněného existují i u dalších druhů odklonů, tj. narovnání, 

podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání a odstoupení od trestního stíhání ve věcech mladistvých
33

. Aplikace všech 

těchto odklonů má za následek zastavení trestního stíhání (v případě podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání dokonce trestní stíhání není ani zahájeno). Určitý 

nadstandardně pozitivní přístup obviněného k celé věci je tedy „odměněn“ tím, že 

obviněný není pravomocně odsouzen a není stigmatizován záznamem v rejstříku trestů. 

To ovšem není případ dohody o vině a trestu, která je schvalována odsuzujícím 

rozsudkem. 

 

Co se týče kritéria zájmu na rychlém a přiměřeném skončení věci (písm. g)), považuji 

ho za lehce nadbytečné a matoucí. Požadavek na rychlost a přiměřenost trestního řízení 

je formulován už v ust. § 2 odst. 4 TŘ spadající pod základní zásady trestního řízení, 

kterými se orgány činné v trestním řízení musejí řídit za všech okolností a v celém 

průběhu trestního řízení bez ohledu na to, zda se v daném případě uvažuje o užití 

institutu dohody o vině a trestu. 

 

                                                             
33 pozn.: i u zastavení trestního stíhání uplatněním zásady oportunity podle ust. § 172 odst. 2 písm. c) TŘ, což je 

rozhodnutí v trestním řízení, které není počítáno do odklonů 
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Pozitivně naopak hodnotím zohlednění zájmů poškozeného (písm. c)) a 

pravděpodobného vlivu řízení před soudem na svědky (písm. h)), což může vést 

k rozšíření výhod dohody o vině a trestu i na další osoby vystupující v trestním řízení. 

 

Státní zástupce se v procesu sjednávání dohody o vině a trestu může ocitnout v poněkud 

nesystémové pozici v rámci přípravného řízení v případě, že poškozený, který není 

jednání o dohodě o vině a trestu přítomen, uplatnil nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Státní zástupce se může za 

poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo 

nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše poškozeným 

uplatněného nároku. K tomuto blíže v části 3.3.3.4. 

 

Má-li státní zástupce za to, že jsou splněny podmínky pro uložení ochranného 

opatření, upozorní obviněného na možnost podat samostatný návrh na uložení 

ochranného opatření podle ust. § 178 odst. 2 i v případě, že došlo ke sjednání dohody 

o vině a trestu, ve které nebylo ochranné opatření dohodnuto
34

. 

3.3.3.2 Obviněný 

 

Trestní řád klade důraz na osobní přítomnost obviněného u jednání. Důvodem je 

naplnění prvků konceptu restorativní justice, kdy se od obviněného očekává aktivní 

participace na trestním řízení a jeho výsledcích. Obviněný má v ideálním případě 

přijmout následky své trestné činnosti a usilovat o nápravu vztahů s poškozeným (zejm. 

vypořádání jeho nároku na náhradu újmy a vydání bezdůvodného obohacení). Tyto 

požadavky by mohly být naplněny jen stěží, pokud by bylo možné dohodu o vině a 

trestu sjednat „distančním“ způsobem, popřípadě v zastoupení obhájcem. Pro zajištění 

účasti obviněného na jednání je obviněný státním zástupcem k jednání předvolán. 

K účasti na jednání obviněného nelze žádným způsobem nutit (např. předvedením). 

Pokud se obviněný bez omluvy k jednání nedostaví, vyjadřuje tím zřetelně svůj 

odmítavý postoj k dohodě o vině a trestu, což jsou orgány činné v trestním řízení 

povinny respektovat. 

 

                                                             
34 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2314 
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Z povahy věci je třeba určité modifikace pravidla osobní přítomnosti obviněného na 

jednání v případě, že je obviněným právnická osoba. V trestním řízení za právnickou 

osobu jakožto fiktivní entitu činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před 

soudem podle občanského soudního řádu (§ 34 odst. 1 ZTOPO), tj. člen statutárního 

orgánu, statutárním orgánem pověřený zaměstnanec, vedoucí odštěpného závodu nebo 

prokurista (§ 21 odst. 1 OSŘ), popřípadě zmocněnec.  

3.3.3.3 Obhájce a vedení obhajoby při sjednávání dohody o vině a trestu 

 

Sjednávání dohody o vině a trestu je podle zákona případem nutné obhajoby (§ 36 odst. 

1 písm. d) TŘ). Bez obhájce sice může obviněný podat návrh na zahájení jednání 

o dohodě o vině a trestu, ale toto jednání nemůže být vůbec zahájeno. Proto má-li 

obviněný o sjednání dohody o vině a trestu zájem, avšak nemá obhájce, musí si jej 

nejprve zvolit, případně mu musí být obhájce za tím účelem ustanoven
35

. Pro úplnost 

dodávám, že výjimkou je případ, kdy je obviněným právnická osoba, pro kterou se 

ustanovení o nutné obhajobě nepoužijí (§ 35 odst. 2 ZTOPO). Sjednání dohody o vině a 

trestu bez obhájce je zákonem považováno za závažnou procesní vadu, pro kterou soud 

musí odmítnout návrh na schválení takové dohody (§ 314p odst. 3 písm. f) TŘ). 

Důvodem pro takto kategorický přístup zákona je ochrana práv obviněného, který se 

sjednáním dohody o vině a trestu vzdává řady klíčových procesních práv. Obhájce zde 

stejně jako obecně v celém trestním řízení figuruje jako kvalifikovaný poradce 

obviněného a jako určitý garant postupu orgánů činných v trestním řízení v mezích 

zákona a svým vzděláním a zkušenostmi pomáhá vyvážit faktickou nerovnováhu sil 

mezi obviněným a orgány činnými v trestním řízení. 

 

V souvislosti s nutnou obhajobou při sjednávání dohody o vině a trestu se nabízí otázka, 

zda tento požadavek neznevýhodňuje méně movité obviněné. Zatímco movitější 

obvinění (vč. právnických osob) obvykle mívají hned od počátku trestního řízení 

obhájce, u obviněných s horšími majetkovými poměry tomu bývá spíše naopak. 

V případě sjednávání dohody o vině a trestu tedy této skupině obviněných bude muset 

být obhájce často nejen ustanovován (což už samo o sobě představuje určité zdržení 

celého procesu), ale také zaplacen ze státních zdrojů (§ 151 odst. 2 TŘ), což může 

                                                             
35 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2271 
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teoreticky vést státní zástupce k tomu, že se v těchto případech budou snažit zvolit jiný 

postup než dohodu o vině a trestu, např. zkrácené přípravné řízení s vyřízením věci 

trestním příkazem.  

 

Vedení obhajoby v případě aplikace dohody o vině a trestu je v zásadě obdobné jako 

u kteréhokoliv jiného přípravného řízení. Přesto tu existují významné odlišnosti. 

Především je třeba si uvědomit, že na rozdíl od přípravného řízení bez aplikace odklonu 

je při užití dohody o vině a trestu těžiště obhajoby přesunuto z hlavního líčení už do 

přípravného řízení. Dohoda o vině a trestu pevně stanovuje popis skutku, jeho právní 

kvalifikaci, druh a výměru trestní sankce a fakultativně též povinnost nahradit škodu, 

nemajetkovou újmu, případně vydat bezdůvodné obohacení poškozenému. Soud při 

schvalování dohody tyto její hlavní parametry nemůže svým rozhodnutím změnit. 

 

Klíčovým úkolem obhájce v souvislosti se sjednáváním dohody o vině a trestu je 

bezesporu posouzení, zda je jednání o dohodě o vině a trestu pro obviněného vůbec 

vhodným postupem. Je na obhájci, aby na základě spisu, do kterého má právo nahlížet, 

kvalifikovaně odhadl, jaká je pozice obviněného, jak kvalitní důkazní materiál mají 

orgány činné v trestním řízení proti obviněnému k dispozici a jaký se dá očekávat 

výsledek případného řízení před soudem. Své závěry by měl konzultovat s obviněným, 

aby tento na základě právní rady svého obhájce byl schopen posoudit, jestli zahájení 

jednání o dohodě o vině a trestu je, nebo není v jeho zájmu, a podle toho buď o dohodě 

o vině a trestu konstruktivně jednal (případně dal k zahájení jednání podnět), nebo 

sjednání odmítl. 

 

Cíle obhajoby při užití dohody o vině a trestu vycházejí z podstaty a funkce tohoto 

institutu. Jako hlavní cíle obhajoby identifikuji:  

 

(i) zmírnění viny, tedy zúžení obvinění, a dosažení mírnější právní kvalifikace skutku, 

 

(ii) dosažení mírnější trestní sankce, a 
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(iii) dosažení pro obviněného co nepříznivější dohody o vypořádání nároku 

poškozeného. 

 

Pro zmírnění viny
36

 je v zájmu obviněného vyhledávat a opatřovat důkazy v jeho 

prospěch, zpochybňovat shromážděné důkazy v neprospěch obviněného, poukazovat na 

veškeré polehčující okolnosti apod. Jde tedy primárně o dosažení pro obviněného 

výhodné výchozí pozice pro jednání o dohodě o vině a trestu nebo během již 

zahájeného jednání, a dále o vytvoření určitého tlaku na státního zástupce, aby byl 

ochoten dohodnout se na vypuštění některých bodů obvinění, dílčích skutků 

pokračujícího trestného činu nebo přitěžujících okolností a aby přijal mírnější právní 

kvalifikaci skutku (např. překvalifikování na jiný trestný čin, překvalifikování trestného 

činu úmyslného na nedbalostní, kvalifikované skutkové podstaty na základní, případně 

základní na privilegovanou). Prostor pro ústupky tímto směrem je však limitován 

úpravou schvalování dohody o vině a trestu soudem, který dohodu o vině a trestu 

neschválí v případě její nesprávnosti nebo nepřiměřenosti z hlediska souladu se 

zjištěným skutkovým stavem
37

. 

 

Dosažení mírnější trestní sankce úzce souvisí s výše zmíněnou právní kvalifikací 

skutku. Obhajoba usiluje o uložení mírnějšího druhu sankce, v nižší výměře, případně o 

upuštění od uložení ochranného opatření. Na rozdíl od hlavního líčení hraje u dohody o 

vině a trestu zásadní roli vyjednávací schopnosti obviněného a jeho obhájce a státního 

zástupce (eventuálně též poškozeného). Mírnější sankce je patrně nejsilnější motivací 

obviněného dosáhnout dohody. Pokud tento zájem obviněného státní zástupce 

nezohlední, je velice pravděpodobné, že se dohodu vůbec nepodaří uzavřít, byť 

připouštím, že mohou existovat z pohledu obviněného i jiné dobré důvody pro ochotu 

na dohodu o vině a trestu přistoupit 
38

. 

 

Co se týče dohody o vypořádání nároku poškozeného, je nepochybné, že se obviněný 

bude snažit dohodnout co nejnižší rozsah náhrady. Obviněný může jednání o rozsahu a 

                                                             
36 Záměrně se v této souvislosti nezmiňuji o dosažení zproštění obvinění. Pokud je cílem obhajoby dosažení zproštění 

a je reálná naděje tohoto cíle dosáhnout, není z pohledu obhajoby důvod spolupracovat na sjednávání dohody o vině a 

trestu, ale naopak podle zvolené procesní strategie usilovat o zastavení trestního stíhání už v přípravném řízení, nebo 

o vydání zprošťujícího rozsudku v řízení před soudem. 
37 § 314r odst. 2 věta první TŘ 
38 např. rychlé vyřízení věci nebo vyhnutí se medializaci případu 
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způsobu vypořádání nároku poškozeného vhodně takticky využít pro vyjednávání o 

právní kvalifikaci skutku a o sankci. Akceptací nižšího rozsahu náhrady ze strany 

poškozeného a státního zástupce může obviněný například podmínit svůj souhlas 

s dohodou o vině a trestu jako celkem. V takovém případě je na státním zástupci a 

poškozeném, aby zvážili, zda na tyto podmínky přistoupit, nebo raději dohodu 

odmítnout a pokračovat ve standardním trestním procesu. O roli poškozeného při 

aplikaci institutu dohody o vině a trestu viz dále. 

3.3.3.4 Poškozený a jeho postavení v souvislosti s dohodou o vině a trestu 

 

Dohoda o vině a trestu je institutem, z jehož využívání by měly teoreticky těžit všechny 

zúčastněné subjekty trestního řízení. Orgány činné v trestním řízení by měly dosáhnout 

ulehčení práce v podobě méně časově, personálně a ekonomicky náročného vyšetřování 

a obstarávání důkazního materiálu. Profit obviněného by měl spočívat v rychlém 

vyřízení věci, dosažení mírnějšího druhu a výměry trestní sankce a vyřešení věci „v 

soukromí“ bez zbytečné popularizace či medializace svého procesu. Dohoda o vině a 

trestu má pochopitelně přinášet pozitiva i pro poškozeného. Za důležitý aspekt dohody o 

vině a trestu považuje participaci poškozeného i důvodová zpráva k zákonu, jímž byla 

dohoda o vině a trestu zavedena (dále jen „důvodová zpráva“)
39

. V platné úpravě se 

tento zájem na zachování práv poškozeného a neoslabení jeho postavení ve srovnání 

s řízením před soudem projevuje obecnou formulací „státní zástupce při sjednávání 

dohody o vině a trestu dbá také na zájmy poškozeného“
40

. Uzavřít dohodu o vině a 

trestu je nicméně možné i bez účasti poškozeného. Zákon patrně počítá s tím, že ne u 

všech trestných činů, které se mohou řešit pomocí dohody o vině a trestu, vůbec existuje 

osoba, která splňuje znaky poškozeného ve smyslu ust. § 43 odst. 1 TŘ; tedy osoba, 

které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Typicky se 

může jednat o trestné činy ohrožovací, některé trestné činy stíhané ve fázi pokusu, 

některé trestné činy předčasně dokonané atd.  

 

                                                             
39 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s. 2 
40 § 175a odst. 5 věta první TŘ 
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Za účelem dosažení uspokojení svého nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, 

případně vydání bezdůvodného obohacení, je poškozený vybaven procesními právy i v 

případě, že dojde k použití tohoto druhu odklonu. Aby tato svá práva mohl efektivně 

uplatnit, je poškozený (pokud výslovně neprohlásil, že se vzdává svých procesních 

práv) státním zástupcem o místě a čase jednání o dohodě o vině a trestu vyrozuměn. 

Poškozený může uplatnit svůj nárok nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a 

trestu. O této skutečnosti musí být státním zástupcem poučen
41

. 

 

Pro potřeby této práce uvádím dvě varianty postupu poškozeného ve vztahu k dohodě o 

vině a trestu. První z nich představuje situaci, kdy poškozený včas uplatní svůj nárok a 

účastní se jednání o dohodě o vině a trestu osobně nebo prostřednictvím svého 

zmocněnce. Druhá spočívá v tom, že poškozený včas uplatní svůj nárok, ale 

vyjednávání, jehož cílem je nárok poškozeného a způsob jeho vypořádání začlenit do 

dohody o vině a trestu, nechává na státním zástupci. 

 

První nastíněná varianta postupu poškozeného zajišťuje poškozenému pravděpodobně 

nejefektivnější hájení jeho zájmů, protože v tomto případě bude jeho zájmy hájit osoba, 

která je zcela „na jeho straně“ (tedy poškozený osobně, případně jeho zmocněnec). 

Poškozený se na jednání o dohodě o vině a trestu vyjádří k rozsahu a způsobu náhrady 

škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, a má možnost 

osobně si vyjednat co nejpříznivější podmínky vypořádání svého nároku. K dosažení 

tohoto cíle může významně napomoci vhodně zvolený zmocněnec poškozeného. 

Vhodnou osobou pro zastupování poškozeného v takovém případě bude např. advokát 

se zkušenostmi s trestním právem a s vyjednáváním smluv nebo nezisková organizace 

zabývající se pomocí poškozeným a obětem trestných činů
42

. Nevýhodou popsaného 

postupu z hlediska aplikace odklonu je, že nepřiměřený nárok poškozeného, ať už proto, 

že objektivně neodpovídá skutečnosti, nebo že rozsah nároku poškozeného neodpovídá 

zjištěnému skutkovému stavu, který vyplývá ze shromážděného důkazního materiálu, 

může ohrozit úspěšnou aplikaci odklonu. Za těchto okolností by takový nepřiměřený 

nárok poškozeného (a rozsah a způsob jeho vypořádání) neměl být součástí dohody o 

                                                             
41 § 175a odst. 2 TŘ 
42 pozn.: Zmocněncem poškozeného může být podle platného práva i právnická osoba (srov. § 50 odst. 1 věta první 

TŘ). 
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vině a trestu, resp. pokud by se tak stalo, byl by založen důvod pro neschválení dohody 

o vině a trestu soudem spočívající v nesprávnosti dohody z hlediska rozsahu a způsobu 

náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení podle 

ust. § 314r odst. 2 TŘ. 

 

Zároveň, jak nastínil ve své publikaci Ščerba, může poškozený svým postupem 

teoreticky uzavření dohody o vině a trestu bojkotovat a vytvářet na obviněného určitý 

nátlak
43

. Je třeba podotknout, že dohoda o vypořádání nároku poškozeného není 

mandatorní náležitostí dohody o vině a trestu ani v případě, že je poškozený znám a že 

svůj nárok včas uplatnil
44

. To ale automaticky neznamená, že pokud, ať už z důvodu 

bojkotu poškozeného nebo z důvodu jiného, nedojde k dohodě o vypořádání včas 

uplatněného nároku poškozeného, poškozený nebude v rámci trestního řízení 

uspokojen. Pokud nedojde v rámci dohody o vině a trestu zároveň k dohodě o 

vypořádání nároku poškozeného, státní zástupce na tuto skutečnost upozorní soud 

v návrhu na schválení dohody o vině a trestu
45

. Z ust. § 314r odst. 4 TŘ vyplývá, že 

pokud není vypořádání řádně a včas uplatněného nároku poškozeného součástí dohody 

o vině a trestu v plném rozsahu a poškozený s tímto rozsahem nesouhlasí, soud o tomto 

nároku rozhodne podle ust. § 228 TŘ, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán 

opatřenými důkazy, a to bez ohledu na to, co je obsaženo v dohodě o vině a trestu
46

. 

Pokud nárok poškozeného nemá oporu v důkazním materiálu nebo by bylo třeba 

provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, odkáže soud 

poškozeného v souladu s ust. § 314r odst. 4 ve spojení s ust. § 229 TŘ, na řízení ve 

věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem. Pojem 

„podstatný průtah trestního řízení“ je přitom třeba v kontextu dohody o vině a trestu 

vykládat zřejmě spíše extenzivně vzhledem ke skutečnosti, že jedním z hlavních důvodů 

pro zavedení dohody o vině a trestu (a odklonů vůbec) bylo napomoci vyřizování 

trestních věcí v relativně krátké době. Pokud dojde k rozhodnutí podle ust. § 228 nebo 

                                                             
43 ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012. 

s. 37 
44 srov. ust. § 175a odst. 6 písm. g) TŘ; ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky 

racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012. s. 37 
45 Čl. 48a odst. 10 pokynu obecné povahy NSZ č. 8/2009 
46 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 3680 
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§ 229 TŘ, není odsuzující rozsudek v souladu se sjednanou dohodou, a proto proti němu 

mohou strany podat odvolání
47

. 

 

V případě, že poškozený uplatní svůj nárok, ale z nějakého důvodu se jednání o dohodě 

o vině a trestu nezúčastní osobně ani prostřednictvím svého zmocněnce, ačkoliv byl o 

jednání řádně vyrozuměn, může státní zástupce za poškozeného s obviněným 

dohodnout rozsah a způsob vypořádání nároku poškozeného až do výše jím uplatněného 

nároku. V této situaci státní zástupce hájí zájmy poškozeného a dostává se do pozice 

jakéhosi quasi zmocněnce poškozeného
48

. To však narušuje pozici státního zástupce 

tak, jak je v českém trestním procesu tradičně nastavena. 

 

Přípravné řízení, ve kterém se sjednává dohoda o vině a trestu
49

, je ovládáno inkviziční 

zásadou a státní zástupce v něm hraje roli nestranného orgánu, který vykonává dozor 

nad zákonností přípravného řízení, a rozhoduje v přípravném řízení, přičemž při svém 

rozhodování musí zohledňovat skutečnosti a důkazy ve prospěch i v neprospěch 

obviněného. Snaha státního zástupce o dohodu o vypořádání nároku poškozeného se 

tomuto konceptu vymyká. Státní zástupce zde sleduje dva zájmy - zájem na uzavření 

dohody o vypořádání nároku poškozeného a zájem na uzavření dohody o vině a trestu
50

. 

Tyto zájmy jsou zřetelně protichůdné. Logickým důsledkem snahy státního zástupce o 

dosažení dohody co nepříznivější pro poškozeného je snížení motivace obviněného 

uzavřít dohodu o vině a trestu. Je tedy otázkou, jak se má státní zástupce v takové 

situaci chovat, respektive jak má oba protichůdné zájmy vybalancovat. 

 

Přikláním se spíše k názoru, že by státní zástupce měl jako primární cíl sledovat 

uzavření dohody o vině a trestu a nesnažit se za každou cenu dosáhnout dohody 

o vypořádání nároku poškozeného v celé uplatněné výši
51

. Podle ust. § 314r odst. 4 TŘ 

pokud není součástí dohody o vině a trestu dohoda o vypořádání nároku poškozeného 

                                                             
47 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 3680 
48 ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012. 

s. 37 
49 pozn.: s výjimkou případu, kdy je dohoda o vině a trestu sjednána ve zkráceném přípravném řízení 
50 pozn.: Zájem na uzavření dohody o vině a trestu je dán „vhodností“ tohoto řešení pro daný případ. Státní zástupce 

musel již před zahájením jednání vyhodnotit podmínky jako splněné, protože v opačném případě by jednání o dohodě 

o vině a trestu neměl vůbec zahajovat (srov. ust. § 175a odst. 1 věta první TŘ). 
51 srov. dikce ust. § 175a odst. 5 věta poslední TŘ: „… může se státní zástupce za poškozeného dohodnout 

s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do 

výše uplatněného nároku.“ 
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ve výši, ve které poškozený svůj nárok uplatnil, nebo ve výši, s níž souhlasil, může toto 

napravit soud postupem podle ust. § 228 a 229 TŘ. To, že existuje prostor pro státního 

zástupce pro určité ústupky na úkor uplatněného nároku poškozeného ve prospěch 

obviněného, ale považuji za nepochybné i toho důvodu, že poškozený má možnost 

účastnit se jednání o dohodě o vině a trestu osobně nebo prostřednictvím zmocněnce 

a postarat se o náležité prosazení svých zájmů podle zásady vigilantibus iura. Úkolem 

orgánů činných v trestním řízení není a priori prosadit nárok poškozeného do výroku 

odsuzujícího rozhodnutí, ale umožnit poškozenému, aby svůj nárok prosadil. Za tímto 

účelem je poškozený vybaven řadou procesních práv a orgány činné v trestním řízení 

mají povinnost poskytovat poškozenému součinnost, poučovat ho, vyrozumívat ho o 

důležitých událostech v řízení (vč. doby a místa konání jednání o dohodě o vině a 

trestu) apod.
52

  

3.3.3.5 Zúčastněná osoba 

 

Pokud jde o zúčastněnou osobu, úprava dohody o vině a trestu zcela opomíjí její 

postavení a práva. Zúčastněnou osobou je podle ust. § 42 odst. 1 TŘ ten, jehož věc byla 

zabrána nebo podle návrhu má být zabrána, přičemž trestní řád přiznává zúčastněné 

osobě řadu procesních práv. Z ust. § 175a odst. 6 písm. h) TŘ vyplývá, že součástí 

dohody o vině a trestu může být i ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a 

bylo-li dohodnuto. Protože úprava dohody o vině a trestu blíže nespecifikuje ochranná 

opatření, která je možná dohodou sjednat, nelze než učinit závěr, že dohodou o vině a 

trestu lze teoreticky sjednat i zabrání věci podle ust. § 101 a násl. trestního zákoníku.  

 

Z právní úpravy dohadovacího řízení vyplývá, že dohoda o vině a trestu se uzavírá mezi 

státním zástupcem a obviněným. Výslovně je připuštěna i účast poškozeného, která 

však není nezbytná, a je upraven postup poškozeného a státního zástupce umožňující 

prosazení zájmů poškozeného (srov. ust. § 175a odst. 2 věta druhá, odst. 5 TŘ). 

Skutečnost, že výčet osob podílejících se na sjednání dohody o vině a trestu (státní 

zástupce, obviněný a fakultativně též poškozený) je výčtem taxativním, vyplývá např. 

z ust. § 175a odst. 6 písm. i), odst. 7 TŘ, který tyto osoby uvádí jako osoby, které 

podepisují sjednanou dohodu, a kterým je doručován opis dohody. Až do této fáze 

                                                             
52 srov. např. ust. § 2 odst. 15, § 43 odst. 1, 3, § 46, § 175a odst. 2 TŘ 
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řízení podle mého názoru absence úpravy zúčastněné osoby nepředstavuje problém. 

Podle komentáře k ust. § 178 odst. 2 TŘ lze podat návrh na uložení ochranného opatření 

samostatně po podání obžaloby, ale ještě před zahájením hlavního líčení, během 

hlavního líčení, po skončení hlavního líčení, popř. i tehdy, když obžaloba vůbec podána 

nebyla, neboť trestní stíhání bylo zastaveno nebo věc odložena
53

 (tedy nemohlo dojít ke 

schválení dohody o vině a trestu). Nemohlo tedy dosud dojít k zabrání věci ani k podání 

návrhu na její zabrání, a tudíž v řízení, kde byla sjednána a zároveň schválena dohoda o 

vině a trestu, dosud nemůže existovat osoba splňující definiční znaky zúčastněné osoby 

podle ust. § 42 TŘ. Toto se ale mění okamžikem podání návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu. 

 

3.4 Řízení o schválení dohody o vině a trestu 

3.4.1 Pozice soudu ve vztahu k dohodě o vině a trestu 

 

Základní funkcí soudu ve vztahu k dohodě o vině a trestu je rozhodnutí o vině. Jedním 

ze základních principů trestního řízení v právně kulturním okruhu, kam patří i Česká 

republika, je, že o vině a trestu za trestné činy vždy rozhoduje soud. Toto pravidlo je 

zakotveno už na ústavní úrovni v čl. 6 odst. 1 EÚLP a v čl. 40 odst. 1 LZPS. V úpravě 

dohody o vině a trestu se toto pravidlo projevuje dvoustupňovostí celého procesu. 

V první fázi již dříve zde rozebírané se dohoda uzavírá, čemuž předchází proces 

vyjednávání. Tvoří se tedy její faktická podoba. Samotné uzavření dohody o vině a 

trestu není ekvivalentem rozhodnutí o vině. O vině rozhoduje soud ve druhé fázi celého 

procesu na základě uzavřené dohody. Lze tedy říci, že dohoda o vině a trestu funguje 

jako velice specifický klíčový podklad pro vydání soudního rozhodnutí o vině a trestu. 

 

Druhou funkcí soudu, která je do značné míry propojena s funkcí rozhodovací, je 

garance zachování procesních práv obviněného a přezkum uzavřené dohody o vině a 

trestu. Soudu v této souvislosti za tímto účelem zjišťuje, zda dohoda o vině a trestu 

splňuje všechny zákonné podmínky tak, aby mohla být podkladem pro vyslovení viny. 
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3.4.2 Návrh na schválení dohody o vině a trestu 

 

I v případě použití dohody o vině a trestu se uplatní zásada obžalovací podle ust. § 2 

odst. 8 TŘ. Podle této zásady pokračuje trestní stíhání před soudem jen na návrh, 

kterým je obžaloba, návrh na potrestání a návrh na schválení dohody o vině a trestu 

(srov. § 180 odst. 1 TŘ). 

 

Obdobně jako obžaloba a návrh na potrestání je i návrh na schválení dohody o vině a 

trestu specifickým rozhodnutím v trestním řízení. Podle ust. § 175b odst. 1 TŘ státní 

zástupce podává návrh na schválení dohody o vině a trestu po jejím sjednání. Pokud jde 

o obsah návrhu, stanovuje úprava dohody o vině a trestu pouze dvě podmínky. Předně 

musí být návrh podán v rozsahu, v jakém byla sjednána dohoda o vině a trestu. Je tedy 

nepřípustné, aby návrh šel nad rámec sjednané dohody, např. pokud by zahrnoval další 

útoky, vyšší způsobenou škodu atd. Druhou explicitně stanovenou obsahovou 

náležitostí je pak upozornění, že dohoda o vině a trestu neobsahuje dohodu o 

vypořádání nároku poškozeného. Podle ust. § 175b odst. 2 TŘ jsou pak přílohami 

návrhu sjednaná dohoda o vině a trestu a další písemnosti, které mají význam pro 

soudní řízení a rozhodnutí. Zbylé obsahové náležitosti lze pak dovodit per analogiam 

legis přiměřenou aplikací ust. § 177 TŘ upravujícího náležitosti obžaloby a z čl. 48a 

odst. 12 Pokynu NSZ
54

. 

 

Charakteristickým rysem návrhu na schválení dohody o vině a trestu je jeho zvláštní 

petit. V petitu návrhu státní zástupce navrhne především schválení sjednané dohody o 

vině a trestu, a dále v rozsahu dohody o vině a trestu vyslovení viny obviněného, 

stanovení druhu a výše trestní sankce, ev. též rozsah a způsob vypořádání nároku 

poškozeného a schválení dalších nepovinných prvků dohody. 

 

Součástí návrhu na schválení dohody může být též návrh na uložení ochranného 

opatření. Návrh na uložení ochranného opatření však může státní zástupce podat i 

tehdy, má-li za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro uložení ochranného opatření.  

 

                                                             
54 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2293 



38 
 

Trestní řád se tím tedy dostává do vnitřního rozporu. Na jedné straně přiznává 

zúčastněné osobě práva k ochraně jejích majetkových práv k věci, do kterých bylo 

zabráním její věci zasaženo nebo do nichž zásah na základě návrhu na zabrání věci 

hrozí. 

3.4.3 Přezkoumání návrhu 

 

Po doručení návrhu na schválení dohody o vině a trestu předseda senátu přezkoumá 

dohodu a obsah spisu. Pokud shledá důvody pro schválení dohody, nařídí veřejné 

zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu (§ 314o odst. 1 

písm. a) TŘ). V případě, že předseda senátu dospěje k závěru, že je dohoda o vině a 

trestu stižena závažnými procesními vadami či je nepřiměřená nebo nesprávná po 

stránce hmotněprávní, rozhodne o odmítnutí návrhu (§ 314o odst. 1 písm. b) TŘ). 

Pokud předseda senátu má za to, že existuje nedostatek příslušnosti soudu, shledá 

důvody pro postoupení věci jinému orgánu nebo okolnosti odůvodňující vyřízení věci 

zastavením trestního stíhání, přerušením trestního stíhání, podmíněným zastavením 

trestního stíhání nebo schválením narovnání, nařídí předběžné projednání návrhu (§ 

314o odst. 1 písm. c) TŘ). Podle § 314o odst. 4 TŘ je-li obviněný ve vazbě, rozhodne 

soud vždy též o dalším trvání vazby. Pokud o návrhu rozhoduje samosoudce, návrh na 

schválení dohody o vině a trestu předběžně neprojednává, ale přezkoumává ho ze 

stejných hledisek (srov. § 314c odst. 2 TŘ). 

3.4.4 Předběžné projednání návrhu 

 

Předběžné projednání návrhu má obdobnou funkci jako předběžné projednání obžaloby. 

Cílem je zjistit, zda je návrh, resp. samotná dohoda o vině a trestu, dostatečným 

podkladem pro rozhodnutí. Předběžné projednání návrhu se koná zásadně v neveřejném 

zasedání s tím, že předseda senátu může nařídit konání zasedání veřejného. Taková 

potřeba vyvstane především tehdy, je-li třeba slyšet strany před učiněním rozhodnutí 

podle § 314p odst. 3 TŘ (např. k otázkám, zda jsou splněny podmínky pro podmíněné 

zastavení trestního stíhání či schválení narovnání), popř. je-li třeba k takovému 

rozhodnutí vyslechnout obviněného či má-li se před rozhodnutím soudu provést nějaký 
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důkaz, který může ovlivnit rozhodnutí soudu při předběžném projednání návrhu.
55

 

Trestní řád neupravuje speciálně průběh předběžného projednání návrhu. Subsidiárně se 

tak aplikuje úprava předběžného projednání obžaloby podle § 185 a násl. TŘ 

s přihlédnutím ke specifikům aplikace dohody o vině a trestu. 

 

Výsledkem předběžného projednání je rozhodnutí soudu o: 

 

(i) předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti, 

 

(ii) postoupení věci jinému orgánu, 

 

(iii) zastavení trestního stíhání, 

 

(iv) přerušení trestního stíhání, 

 

(v) podmíněném zastavení trestního stíhání, 

 

(vi) odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady, 

nepřiměřenost nebo nesprávnost dohody po stránce hmotněprávní, nebo 

 

(vii) nařízení veřejného zasedání k projednání návrhu na schválení dohody. 

3.4.5 Veřejné zasedání o návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

 

Na průběh veřejného zasedání, ve kterém je projednáván návrh na schválení dohody, se 

aplikuje obecná úprava veřejného zasedání podle ust. § 232 a násl. TŘ spolu se zvláštní 

úpravou podle ust. § 314q TŘ. Předseda senátu zajistí přítomnost příslušných osob na 

veřejném zasedání předvoláním obviněného a vyrozuměním státního zástupce, obhájce 

obviněného, poškozeného, eventuálně zmocněnce poškozeného. Podle ust. § 314q odst. 

1 věta poslední TŘ se veřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti obviněného a 

státního zástupce. Na rozdíl od jednání o dohodě o vině a trestu není na tomto veřejném 

zasedání nezbytná přítomnost obhájce, neboť tato fáze řízení již není případem nutné 
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obhajoby. Po přednesení návrhu na schválení dohody státním zástupcem soud vyzve 

obviněného k vyjádření. Po vyjádření obviněného předseda senátu vyzve k vyjádření 

rovněž poškozeného, pokud je přítomen. Přestože nejde o výslech obviněného, má 

vyjádření obviněného obdobně monologickou část následovanou částí dialogickou. 

Během ní je podle ust. § 314q odst. 3 TŘ předseda senátu povinen dotázat se 

obviněného, zda: 

 

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

skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby 

zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován, 

 

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

nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu, 

 

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

vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, 

kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou případu nesouladu 

odsuzujícího rozsudku s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení je navrhováno. 

 

Z těchto dotazů je patrný důraz zákonodárce na funkci soudu coby garanta zákonnosti 

trestního řízení. V případě aplikace dohody o vině a trestu je tato funkce zdůrazněna, 

neboť sjednáním dohody o vině a trestu je procesní postavení obviněného oproti 

standardnímu trestnímu řízení významně oslabeno vzdáním se části důležitých 

procesních práv. První z okruhu dotazů podle ust. § 314q odst. 3 písm. a) TŘ slouží 

senátu k ověření, zda obviněný vůbec rozumí důvodům svého trestního stíhání, právní 

kvalifikaci a následkům, které trestní právo se stíhaným skutkem spojuje. Obviněný 

pozitivní odpovědí ujišťuje senát o tom, že jeho souhlas s dohodou byl informovaný. 

Tedy že věděl, proč je trestně stíhán a neuzavřel tak dohodu o vině a trestu v omylu co 

do popisu skutku, který je mu kladen za vinu, a že například neuzavřel dohodu pod 

hrozbou vyšší trestní sankce, než jakou umožňuje trestní zákoník. Toto relativně 

komplexní povědomí obviněného o okolnostech a důvodech jeho stíhání je podmínkou 
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pro jeho dobrovolné přijetí trestní odpovědnosti a podrobení se jejím následkům a 

naplnění funkcí odklonu. 

 

Dotazy podle ust. § 314q odst. 3 písm. b) TŘ předseda senátu ověřuje především, zda 

obviněnému byla zachována svoboda rozhodování a nebylo porušeno jeho právo 

neobviňovat sebe sama, a zda obviněný nebyl ke svému prohlášení o spáchání skutku 

donucen. K výkladu nepřípustného donucení obviněného viz část 3.3.2.2. 

 

Otázkami podle ust. § 314q odst. 3 písm. c) TŘ se senát ujišťuje, že obviněný 

dostatečně dobře rozumí významu sjednané dohody o vině a trestu a jejím důsledkům. 

V citovaném ustanovení jsou důsledky, s nimiž musí obviněný vyjádřit srozumění, 

uvedeny demonstrativním výčtem. Vzhledem k míře významu a dopadů dohody o vině 

a trestu na další řízení však lze dovodit, že co do ověření porozumění důsledkům 

sjednání dohody obviněným má být dialog relativně podrobný. V této souvislosti nejde 

zdaleka jen o vzdání se projednání věci v hlavním líčení (tedy potlačení zásady 

veřejnosti) a práva na odvolání, ale i o zásadní zeslabení zásady materiální pravdy, 

absenci práva navrhovat provedení důkazů ve prospěch obviněného apod. 

 

Je otázkou, jaký význam má eventuální negativní odpověď obviněného na otázky podle 

ust. § 314q odst. 3 TŘ na rozhodnutí o návrhu na schválení dohody, zejména zda 

negativní odpověď je automaticky důvodem pro neschválení dohody o vině a trestu. Je 

nepochybné, že s ohledem na rozsah dokazování v řízení o schválení dohody o vině a 

trestu poskytuje vyjádření obviněného k dohodě důležitý podklad pro rozhodnutí. Na 

stranu druhou je však třeba brát v úvahu i možnost účelového tvrzení obviněného před 

soudem, že dohodě nerozumí, že prohlášení o spáchání skutku učinil pod nátlakem 

apod. Potřeba garantovat dodržení všech procesních pravidel pro aplikaci dohody o vině 

a trestu tak poskytuje obviněnému prostor pro obstrukce. 

 

Jako argument pro neschválení dohody v takovém případě lze uvést především 

skutečnost, že obviněný takovým postojem vyjadřuje nesouhlas s vyřízením trestní věci 

dohodou o vině a trestu. Konsensus je přitom z hlediska právní teorie klíčovým 

aspektem aplikace dohody o vině a trestu, ale i jiných odklonů. Z tohoto úhlu pohledu 
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se jeví, že bez ohledu na eventuální účelovost vyjádření obviněného, je již absence 

konsensu obviněného dostatečným důvodem pro závěr, že dohoda o vině a trestu není 

v tomto případě na místě. Relevantním důvodem může být rovněž garance procesních 

práv obviněného. V případě, že by byl obviněný například donucen ke sjednání dohody 

o vině a trestu, nemá již k dispozici v zásadě žádné procesní prostředky obrany proti 

schválení takovéto dohody
56

. Jako další argument lze uvést slovenskou právní úpravu, 

kterou je česká právní úprava inspirována, když podle ust. § 334 odst. 3 slovenského 

trestního řádu pokud obviněný před soudem odpoví na některou z otázek
57

 „ne“, soud 

věc usnesením vrátí do přípravného řízení. 

 

Pokud jde o argumenty proti neschválení dohody o vině a trestu v případě záporné 

odpovědi obviněného na některou z otázek předsedy senátu podle ust. § 314q odst. 3 

TŘ, lze začít gramaticko-sémantickým výkladem trestního řádu. Trestní řád výslovně 

neuvádí, že v případě negativní odpovědi obviněného na některou z otázek podle ust. 

§ 314q odst. 3 TŘ má soud automaticky rozhodnout o neschválení dohody o vině 

a trestu. Důvody pro neschválení dohody o vině a trestu jsou v trestním řádu uvedeny 

taxativně, přičemž záporná odpověď obviněného na otázku podle § 314q odst. 3 TŘ, 

jako je tomu v případě slovenského trestního řádu, mezi nimi není. Vyjádření 

obviněného (a to nejen stran otázek podle § 314q odst. 3 TŘ) je pro soud „pouze“ 

podkladem pro posouzení existence důvodů pro neschválení dohody podle ust. § 314r 

odst. 2 TŘ
58

. 

 

Na základě uvedeného tak mám za to, že soud nemá povinnost dohodu o vině a trestu 

bez dalšího neschválit, pokud obviněný ve svém vyjádření negativně odpoví na 

některou otázku podle ust. § 314q odst. 3 TŘ. Dohodu v tomto případě soud neschválí 

a věc vrátí do přípravného řízení pouze, pokud na základě odpovědí obviněného na 

kladené otázky nebo na základě jiných skutečností zjistí, že při sjednávání dohody došlo 

k závažnému porušení jeho práv. 

 

                                                             
56 srov. např. odvolací důvod podle § 245 odst. 1 věta druhá TŘ 
57 pozn. slovenský trestní řád stanovuje v ust. § 333 odst. 3 značně širší okruh otázek, které je povinen předseda 

senátu obviněnému položit ve veřejném zasedání o schválení dohody o vině a trestu, než český trestní řád 
58 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s. 16 
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Na tomto místě ještě naváži na problematiku postavení zúčastněné osoby zmíněné zde 

již v části 3.3.3.5. Pokud bylo dohodou o vině a trestu sjednáno zabrání věci, státní 

zástupce tuto skutečnost musí zohlednit v návrhu na schválení dohody, přičemž podle 

ust. § 178 odst. 2 TŘ může státní zástupce navrhnout uložení ochranného opatření i 

samostatně. V tomto okamžiku tak může dojít k naplnění podmínek podle ust. § 42 TŘ 

a osoba, jíž má být věc zabrána, odlišná od pachatele, se tak stává zúčastněnou osobou. 

Stejně jako v případě dohadovacího řízení ani úprava řízení o návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu neobsahuje úpravu postavení a práv zúčastněné osoby. Trestní 

řád se tak dostává do vnitřního rozporu. Na jedné straně trestní řád přiznává zúčastněné 

osobě, u níž zabráním věci nastal nebo návrhem na zabrání věci hrozí zásah do 

majetkových práv zaručených ústavou, procesní práva k ochraně jejích zájmů. Na straně 

druhé však trestní řád v úpravě řízení o návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

zúčastněnou osobu vůbec nezohledňuje. Podle ust. § 42 odst. 2 TŘ jsou orgány činné v 

trestním řízení povinny zúčastněnou osobu o jejích právech poučit a poskytnout jí 

možnost jejich uplatnění. Je tak namístě otázka, zda je absence úpravy postavení 

zúčastněné osoby ve vztahu k dohodě o vině a trestu jednoduše nezaplněnou mezerou 

v právní úpravě danou nedůsledností zákonodárce, nebo zda lze na postavení a práva 

zúčastněné osoby aplikovat úpravu z jiných částí trestního řádu per analogiam legis 

nebo subsidiárně. 

 

Prvním problémem je již samotná možnost přítomnosti zúčastněné osoby (ev. jejího 

zmocněnce) na veřejném zasedání o návrhu na schválení dohody. Dle ust. § 42 odst. 1 

musí být zúčastněné osobě poskytnuta mj. možnost, aby se k věci vyjádřila, může být 

přítomna při veřejném zasedání a činit v něm návrhy. S těmito právy zúčastněné osoby 

však současně kontrastuje skutečnost, že podle ust. § 314q odst. 1 je o době a místě 

konání veřejného zasedání vyrozumíván vedle obhájce i poškozený, resp. jeho 

zmocněnec, ale nikoliv explicitně i zúčastněná osoba. Stejně tak podle ust. § 314q odst. 

4 TŘ soud umožní poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil, aniž by totéž explicitně 

bylo umožněno i zúčastněné osobě. Přitom podle obecné úpravy veřejného zasedání je o 

jeho konání vyrozumívána též osoba, která může být přímo dotčena rozhodnutím (ust. § 

233 odst. 1 věta druhá TŘ), což zúčastněná osoba jednoznačně je. Podle ust. § 235 odst. 
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1 věta poslední TŘ se osoba, která může být přímo dotčena rozhodnutím, též k návrhu 

vyjádří. 

 

Jsem toho názoru, že úprava veřejného zasedání o návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu není vyčerpávající speciální úpravou a že je tedy možné aplikovat obecnou 

úpravu veřejného zasedání tam, kde speciální úprava nestanoví jinak, kde použití 

obecné úpravy speciální úprava nevylučuje, nebo tam, kde speciální úprava mlčí. 

Skutečnost, že v úpravě veřejného zasedání o návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu, není zúčastněná osoba explicitně uváděna, neznamená, že jsou jí odepřena práva 

daná obecnou úpravou. K tomuto výkladu jsem dospěl rovněž zohledněním 

interpretační funkce základních zásad trestního řízení, konkrétně zásady oficiality, jejíž 

součástí je i proporcionalita postupu orgánů činných v trestním řízení podle ust. § 2 

odst. 4 věta třetí TŘ. 

 

Mám za to, že absence výslovné úpravy postavení zúčastněné osoby v souvislosti 

s dohodou o vině a trestu, je důsledkem pochybení a nedůslednosti zákonodárce. Tento 

legislativní nedostatek však může být překlenut systematickou interpretací trestního 

řádu a aplikací obecné úpravy, jakkoli jsem si vědom toho, že tato otázka dosud nebyla 

judikaturou vyřešena. Pokud jde o aplikační praxi dohody o vině a trestu, z důvodu 

opatrnosti lze za současného stavu právní úpravy doporučit, aby nebylo v rámci dohody 

sjednáváno ochranné opatření zabrání věci osoby odlišné od obviněného, a toto 

ochranné opatření nebylo státními zástupci navrhováno ani samostatně, čímž je možné 

se tomuto doposud nevyřešenému legislativní problému vyhnout. Bohužel v případě, 

kdy má být zabrání věci uloženo obligatorně podle ust. § 101 odst. 3 trestního zákoníku, 

se tomuto riziku dá vyhnout pouze nevyužitím dohody o vině a trestu. Do budoucna by 

mělo být postavení zúčastněné osoby ve vztahu k dohodě o vině a trestu vyjasněno 

legislativní úpravou, která však nemusí být ani nikterak náročná. 

3.4.6 Rozsah dokazování 

 

Dokazování má podle současné úpravy dohody o vině a trestu dosti specifickou podobu, 

která je také jedním z hlavních bodů kritiky celého institutu dohody o vině a trestu. 

Podle ust. § 314q odst. 5 věta první TŘ soud dokazování zásadně neprovádí. Právní 
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úprava dokazování v řízení o schválení dohody o vině a trestu vyhází z premisy, že pro 

dohodu o vině a trestu klíčové dokazování bylo již provedeno v přípravném řízení, což 

lze dovodit z formulace podmínek pro zahájení jednání o dohodě o vině a trestu podle 

§ 175a odst. 1 věta první TŘ. Právě neprovádění dokazování v řízení o schválení 

dohody o vině a trestu společně se zjednodušeným dokazováním v přípravném řízení je 

patrně nejdůležitějším příspěvkem dohody o vině a trestu ke zrychlení a zjednodušení 

trestního řízení a odbřemenění systému trestní justice, jelikož je značně redukován 

ekonomicky a časově náročný proces vyhledávání, opatřování a provádění důkazů. 

Podle ust. § 314q odst. 5 věta druhá TŘ může soud vyslechnout obviněného a opatřit 

potřebná vysvětlení, považuje-li to za potřebné. Soud k tomuto kroku přistoupí 

například, pokud z vyjádření obviněného vyplynou závažné pochybnosti o důvodnosti 

trestního stíhání či o  naplnění podmínek pro sjednání dohody o vině a trestu podle ust. 

§ 175a odst. 1 věta první TŘ, aby ověřil, zda neexistují důvody pro neschválení dohody 

o vině a trestu. Soud vyslechne obviněného také tehdy, pokud soud zamýšlí rozhodnout 

o řádně a včas uplatněném nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení podle § 228 TŘ
59

. 

3.4.7 Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

 

V případě standardního trestního řízení je rozhodování soudu limitováno zásadou 

totožnosti skutku, která (jak již zde bylo řečeno v části 3.3.2.1) toleruje určité změny 

v popisu skutku, o kterém je v řízení před soudem rozhodováno, oproti popisu skutku v 

návrhu. Totožnost skutku je zachována, existuje-li shoda alespoň mezi podstatnými 

skutkovými okolnostmi uvedenými v návrhu a v rozhodnutí soudu. V řízení o návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu je situace diametrálně odlišná. Podle ust. § 314r odst. 1 

TŘ soud může rozhodovat o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném 

opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu. O nároku na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

rozhoduje soud v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený 

souhlasí (v případě, že poškozený byl přítomen sjednání dohody o vině a trestu a 

podepsal ji), nebo pokud dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové 

újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku 

                                                             
59 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 3675 
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poškozeného (v případě, že obviněný řádně a včas uplatnil svůj nárok, ale vypořádání 

tohoto nároku za poškozeného v jeho nepřítomnosti dojednal státní zástupce). 

 

Z ust. § 314r TŘ vyplývají celkem čtyři způsoby rozhodnutí soudu o návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu: 

 

3.4.7.1 Rozhodnutí o neschválení dohody o vině a trestu a vrácení věci do 

přípravného řízení 

 

Soud rozhodne o neschválení dohody o vině a trestu, pokud je dán některý z důvodů 

neschválení podle ust. § 314r odst. 2 TŘ. Těmito důvody jsou (i) nesprávnost nebo 

nepřiměřenost dohody o vině a trestu, nebo (ii) závažné porušení práv obviněného při 

sjednávání dohody o vině a trestu. 

 

Nesprávnost nebo nepřiměřenost dohody primárně znamená, že dohoda o vině a trestu 

je stižena hmotněprávními vadami. Typickými vadami, pro které z tohoto důvodu soud 

dohodu o vině a trestu neschválí, jsou nesprávný popis skutku, nesprávná právní 

kvalifikace skutku, nesprávný či nepřiměřený druh a výměra trestní sankce, 

nepřiměřený sjednaný rozsah omezení a povinností obviněného, či nesprávnost dohody 

z hlediska rozsahu a způsobu vypořádání nároku poškozeného. 

 

Nesprávnost popisu skutku spočívá v jeho nesouladu se zjištěnými skutečnostmi a 

nedostatečné opoře ve spisovém materiálu. V případě dohody o vině a trestu je pak 

třeba zdůraznit, že k nesprávnosti popisu skutku může dojít i na základě výsledků 

jednání o dohodě o vině a trestu. Jak již bylo uvedeno v části 3.3.2.1, z podstaty dohody 

o vině a trestu vyplývá určitý prostor pro vyjednávání obviněného a státního zástupce 

o popisu skutku. Výsledný popis skutku však nesmí představovat exces ze zásady 

totožnosti skutku. Nesprávnost popisu skutku jako důvod neschválení dohody o vině a 

trestu se vztahuje rovněž k situaci, kdy nebyly splněny podmínky zahájení jednání o 

dohodě ve smyslu ust. § 175a odst. 1 TŘ, tedy, že výsledky vyšetřování neprokázaly 

dostatečně závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal 

obviněný. Stejně tak soud z tohoto důvodu dohodu neschválí, pokud nebyly splněny 
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další podmínky její aplikace (viz část 3.2). Tento důvod pro neschválení dohody o vině 

a trestu tedy zahrnuje i určité procesní vady, v tomto případě nesplnění podmínek pro 

aplikaci odklonu. 

 

Pojem „přiměřenost“ dohody o vině a trestu se vztahuje zejména k otázce sjednaného 

druhu a výměry trestní sankce. Soud by při posuzování přiměřenosti sjednané sankce 

měl postupovat v zásadě shodně jako v případě standardního trestního řízení. Procesní 

způsob vyřízení trestní věci by sám o sobě neměl mít vliv na druh a výměru uložené 

trestní sankce
60

, resp. takové zohlednění nemá oporu v zákoně (srov. ust. § 39 a násl. 

trestního zákoníku). O uplatňování tohoto pravidla v praxi lze však pochybovat. Pro 

ilustraci uvádí Ščerba
61

, že po zavedení institutu trestního příkazu se v typově 

obdobných případech významně snížil podíl uložených nepodmíněných trestů odnětí 

svobody a adekvátně se zvýšil podíl uložených alternativních trestů, což autor 

interpretuje jako projev akceptace mírnějšího trestání pachatelů ze strany samosoudců 

oproti dosavadní praxi výměnou za urychlení a zjednodušení procesu, které trestní 

příkaz umožnil. V případě dohody o vině a trestu pak jasnou hranici tolerance 

mírnějšího trestání tvoří až judikaturou ESLP dovozená pravidla ukládání trestů na 

základě dohody o vině a trestu (viz část 3.3.2.2). 

 

S ohledem na specifický charakter dohody o vině a trestu (zejména konsenzuální 

charakter a omezené dokazování) lze dovodit, že důvodem pro neschválení dohody o 

vině a trestu není jakákoli pochybnost o její věcné správnosti a přiměřenosti, ale až 

pokud se jedná o nesprávnost či nepřiměřenost zásadní povahy. 

 

Důvod neschválení dohody o vině a trestu pro její nesprávnost nebo nepřiměřenost 

představuje prostředek nápravy eventuální nedbalosti či nedůslednosti postupu orgánů 

činných v trestním řízení v přípravném řízení. Z pohledu aplikační praxe ale jeho 

význam spočívá především v tom, že je nástrojem pro stanovení limitů dohody o vině a 

trestu. Stejně jako popis skutku jsou i další aspekty dohody o vině a trestu předmětem 

vyjednávání mezi státním zástupcem a obviněným. Výsledná podoba dohody v principu 

                                                             
60 ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012. 

s. 50 
61 ŠČERBA, Filip a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha : Leges, 2012. 

s. 51 
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závisí na řadě faktorů, z nichž minimálně některé není možné objektivně vymezit a 

upravit trestním právem procesním. Jako příklad těchto aspektů lze uvést osobnostní 

vlastnosti obviněného, státního zástupce (eventuálně též poškozeného), jejich 

vyjednávací schopnosti, ochotu ke kompromisům nebo cíle a motivace všech 

zúčastněných subjektů. Neschválení dohody pro nesprávnost nebo nepřiměřenost má 

potenciál i tyto mimoprávní aspekty do určité míry kompenzovat. 

 

Řečeno jinak, pro obviněného v jakémkoli ohledu „příliš příznivá“ dohoda o vině a 

trestu, které se mu podařilo vyjednáváním dosáhnout, znamená naplnění důvodu 

neschválení dohody o vině a trestu. Stejně tak je tomu ale i v opačném případě, tedy 

například pokud by byl obviněný státním zástupcem nebo poškozeným přesvědčen 

(aniž by se jednalo o nepřípustný nátlak), či by z jiných důvodů přistoupil na „příliš 

přísné“ podmínky. Do budoucna zůstává otázkou, jak široké pojetí prostoru pro 

vyjednávání v rámci dohody o vině a trestu soudy ve své rozhodovací praxi zvolí a jak 

bude v praxi nastavena rovnováha dohody o vině a trestu ve vztahu k zásadě materiální 

pravdy a dalším zásadám trestního řízení. 

 

Jako druhý důvod neschválení dohody o vině a trestu vyčlenil zákonodárce specifický 

druh procesních vad označený jako závažné porušení práv obviněného při sjednávání 

dohody o vině a trestu. Za takové závažné porušení práv obviněného lze bezpochyby 

považovat porušení dvou klíčových práv v souvislosti s aplikací dohody o vině a trestu, 

tj. nátlak na obviněného, jehož důsledkem mohlo být nedobrovolné či pod nátlakem 

učiněné prohlášení o spáchání skutku, a porušení pravidel nutné obhajoby při 

sjednávání dohody. Dalším závažným porušení práv obviněného může být například 

znemožnění nahlížení do spisu, aby mohl učinit kvalifikovaný informovaný souhlas 

s dohodou
62

. Z ust. § 314o odst. 1 písm. b) a § 314p odst. 3 písm. f) TŘ lze per 

analogiam legis dovodit, že důvodem pro neschválení dohody o vině a trestu budou též 

jiné závažné procesní vady, pro které může předseda senátu, resp. soud, odmítnout 

návrh na schválení dohody již před nařízením veřejného zasedání, resp. po předběžném 

projednání návrhu. 
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Podle ust. § 314r odst. 2 TŘ pokud soud neschválí dohodu o vině a trestu, usnesením 

vrátí věc do přípravného řízení. Toto usnesení je rozhodnutím procesní povahy, proti 

kterému je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Pokud je věc vrácena do 

přípravného řízení z důvodu neschválení dohody o vině a trestu nebo zpětvzetí návrhu 

na její schválení státním zástupcem, nepřihlíží se v dalším řízení ke sjednané dohodě ani 

k prohlášení viny. Je teoretickou otázkou, co ono „nepřihlížení“ pro neschválenou 

dohodu znamená. V soukromém právu existuje vztah ekvivalence mezi „nepřihlížením“ 

a zdánlivým právním jednáním
63

. V kontextu trestního práva procesního však toto 

vymezení použít nelze. Z ust. § 314s lze dovozovat, že neschválením dohody o vině a 

trestu se dohoda anuluje. Vrácením věci do přípravného řízení však není vyloučeno 

sjednání nové dohody o vině a trestu. 

3.4.7.2 Rozhodnutí o neschválení dohody o vině a trestu bez vrácení věci do 

přípravného řízení 

 

Tento způsob rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu je pouze dílčí 

modifikací rozhodnutí uvedeného výše. Z důvodů podle ust. § 314r odst. 2 TŘ, které 

jsou blíže rozebrány v části (3.4.7.1) soud dohodu neschválí. V souladu s ust. § 314r 

odst. 3 TŘ soud může místo vrácení věci do přípravného řízení oznámit své výhrady 

státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody o vině a 

trestu. Za tímto účelem soud stanoví soudcovskou lhůtu pro návrh nového znění dohody 

a veřejné zasedání odročí. 

 

Tento postup patrně soud bude volit v případě, že dohoda o vině a trestu vykazuje pouze 

určité dílčí nedostatky, pro které ji sice nelze schválit v navržené podobě, ale které lze 

v krátké době odstranit. Domnívám se, že bez ohledu na rozsah změn reflektujících 

výhrady soudu představují tyto úpravy sjednání dohody o vině a trestu ve smyslu ust. § 

175a TŘ. Úprava dohody v souladu s výhradami soudu podléhá všem pravidlům pro 

sjednávání dohody, jedná se tedy například o případ nutné obhajoby ve smyslu ust. § 36 

odst. 1 písm. d) TŘ. Toto může v praxi působit komplikace a průtahy zejména 

v případě, kdy byl obviněnému pro sjednání dohody ustanoven obhájce, ale v řízení o 
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návrhu na schválení dohody už obviněný obhájce neměl, neboť nejde o případ nutné 

obhajoby. V těchto případech tak bude nutné obhájce opětovně ustanovit. 

 

Pokud ve stanovené lhůtě není soudu předloženo nové znění dohody o vině a trestu, 

soud v souladu s ust. § 314r odst. 3 věta poslední TŘ věc usnesením vrátí do 

přípravného řízení. 

3.4.7.3 Rozhodnutí o jiném vyřízení věci 

 

Při veřejném zasedání o návrhu na schválení dohody o vině a trestu může soud shledat 

důvody pro jiné vyřízení věci. Podle ust. § 314r odst. 5 TŘ jsou-li dány důvody podle 

příslušných ustanovení trestního řádu, soud rozhodne o postoupení věci (§ 171 TŘ), 

zastavení trestního stíhání (§ 172 odst. 1, 2 TŘ), přerušení trestního stíhání (§ 173 odst. 

1 písm. b) – d) TŘ), trestní stíhání podmíněně zastaví (§ 307 TŘ) nebo rozhodne o 

schválení narovnání (§ 309 odst. 1 TŘ). 

 

Tyto způsoby rozhodnutí nejsou pro řízení o návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

nijak specifické. Jde o stejný postup jako v přípravném řízení a standardním řízení před 

soudem, jsou-li dány důvody podle shora uvedených ustanovení trestního řádu. Jedinou 

výjimkou je, že ve veřejném zasedání o návrhu na schválení dohody nelze rozhodnout o 

přerušení trestního stíhání, nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit 

ve smyslu ust. § 173 odst. 1 písm. a) TŘ. Tento důvod přerušení trestního stíhání je pro 

řízení o návrhu na schválení dohody nahrazen důvodem nemožnosti obviněnému 

doručit předvolání k veřejnému zasedání podle ust. § 314r odst. 5 věta poslední TŘ. I 

v tomto případě je však před rozhodnutím o přerušení trestního stíhání nutno učinit vše 

potřebné k zabezpečení úspěšného provedení trestního stíhaní v souladu s ust. § 173 

odst. 2 TŘ. 

3.4.7.4 Schválení dohody o vině a trestu 

 

Pokud nejsou naplněny důvody pro neschválení dohody o vině a trestu podle ust. § 314r 

odst. 2 TŘ, ani důvody pro jiné vyřízení věci podle ust. § 314r odst. 5 TŘ, soud dohodu 

o vině a trestu schválí. Dohoda je dle ust. § 314r odst. 4 schvalována odsuzujícím 
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rozsudkem. Obsah rozsudku, jímž se schvaluje dohoda o vině a trestu, musí být 

v souladu s obsahem schválené dohody. Náležitosti rozsudku se až na výjimky neliší od 

rozsudku v hlavním líčení. 

 

Odsuzující rozsudek tak obsahuje vždy výrok o vině obsahující popis skutku, zákonné 

znaky, znaky odůvodňující dohodnutou trestní sazbu a právní kvalifikaci tak, jak byla 

sjednána v dohodě, a dále obsahuje vždy výrok o trestu obsahující dohodnutý druh, 

výměru a způsob výkonu trestu. Výrok o trestu může fakultativně zahrnovat, pokud to 

trestní zákoník připouští a bylo-li v dohodě sjednáno, délku zkušební doby, náhradní 

trest, upuštění od potrestání, podmínky dohledu nebo rozsah přiměřených omezení a 

povinností obviněného. Fakultativními výroky rozsudku, jímž se schvaluje dohoda o 

vině a trestu, jsou výroky o uložení ochranného opatření, bylo-li sjednáno, a o náhradě 

škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. 

 

Jediným specifickým výrokem, kterým se rozsudek o schválení dohody o vině a trestu 

odlišuje od jiných rozsudků v trestních věcech, je výrok o schválení dohody o vině a 

trestu. V tomto výroku soud schválenou dohodu identifikuje tak, aby nemohla být 

zaměněna s jinou. V této souvislosti lze podotknout, že zatímco předmět dohody a její 

strany lze zjistit z ostatního obsahu rozsudku, je třeba klást důraz na uvedení data 

sjednání dohody, a to především pro případ, že by se v dané trestní věci o schválení 

dohody o vině a trestu nerozhodovalo poprvé (například pokud byla původní dohoda 

soudem neschválena nebo byl návrh na schválení dohody vzat zpět a soudu byla 

předložena ke schválení dohoda nová). 

 

Určitou výjimku z obecného pravidla, že odsuzující rozsudek, jímž se schvaluje dohoda 

o vině a trestu, musí být v souladu s touto dohodou, představuje rozhodování o nároku 

poškozeného. Z ust. § 314r odst. 4 věta druhá TŘ vyplývá, že v případě, že je 

schvalována dohoda o vině a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo dohoda, v níž 

dohodnutý rozsah a způsob vypořádání nároku poškozeného odpovídá nároku jím řádně 

uplatněnému, soud uvede výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo o 

vydání bezdůvodného obohacení v souladu s touto dohodou o vině a trestu. Pokud však 

poškozený se schvalovanou dohodou nesouhlasí a dohodnutý rozsah a způsob 



52 
 

vypořádání nároku poškozeného neodpovídá jím uplatněnému nároku, soud může nárok 

poškozenému přiznat podle ust. § 228 TŘ nebo poškozeného podle ust. § 229 TŘ 

odkázat na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným 

příslušným orgánem. 

 

Z pohledu obviněného se jeví postup podle ust. § 228 TŘ jako velmi problematický. 

Autoři komentáře k trestnímu řádu správně podotýkají, že: „obviněný sjednal dohodu o 

vině a trestu v určitém znění, na některá vlastní omezení a stanovení vlastních 

povinností byl ochoten přistoupit, na jiná nikoli. V některých případech může být otázka 

náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení pro 

obviněného zcela zásadní, obviněný se ani tak nebrání podstatě skutku, jeho právní 

kvalifikaci či trestní sankci, ale především civilněprávním důsledkům s činem 

spojeným…
64

“ Rozsudek, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu a o nároku 

poškozeného rozhodl podle ust. § 228 či § 229 TŘ, jak již bylo uvedeno v části 3.3.3.4, 

není v souladu se sjednanou dohodou, neboť jde nad její rámec. Výsledný rozsah a 

způsob vypořádání nároku poškozeného tak v takovém případě není podmíněn 

souhlasem obviněného. Je pak velkou otázkou, zda jsou obviněnému skutečně známy 

všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu ve smyslu ust. § 314q odst. 3 písm. c) 

TŘ a tedy, zda je jeho souhlas skutečně informovaný. 

 

Vzniku takovéto situace může soud do určité míry předejít tím, že v případě, že má 

v úmyslu rozhodnout o nároku poškozeného podle ust. § 228 TŘ, vyzve během 

veřejného zasedání o návrhu na schválení dohody o vině a trestu obviněného 

k vyjádření k části spisového materiálu, na základě níž soud hodlá o nároku 

poškozeného rozhodnout. Pokud obviněný na základě takového vývoje veřejného 

zasedání vyjádří svůj nesouhlas se sjednanou dohodou, tak přestože nesouhlas 

obviněného v této fázi řízení podle mého názoru není sám o sobě důvodem neschválení 

dohody o vině a trestu (viz část 3.4.5 této práce), lze usoudit, že souhlas obviněného 

s dohodou v tomto případě nebyl informovaný. Neinformovaný souhlas obviněného je 

s největší pravděpodobností závažnou procesní vadou, pro kterou soud dohodu podle 

                                                             
64 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 3689 
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ust. 314r odst. 2 ve spojení s ust. § 314o odst. 1 písm. b), ev. § 314p odst. 3 písm. f) TŘ 

neschválí. 

 

Druhou výjimku by mohlo představovat rozhodování o uložení ochranného opatření, 

pokud ochranné opatření není sjednáno dohodou o vině a trestu. Podle komentáře k ust. 

§ 178 TŘ
65

 jsou-li splněny podmínky pro uložení ochranného opatření, může státní 

zástupce podat samostatný návrh na uložení ochranného opatření podle ust. § 178 odst. 

2 TŘ i v případě, že je sjednána dohoda o vině a trestu. Pokud jsou tyto důvody pro 

uložení ochranného opatření známy již před podáním návrhu na schválení dohody, 

obviněného na možnost takového postupu státní zástupce upozorní. V případě, že tyto 

důvody vyjdou najevo až po podání návrhu na schválení dohody, státní zástupce může 

postupovat podle ust. § 178 odst. 2 TŘ i bez předchozího upozornění obviněného. Pro 

rozhodnutí soudu o uložení ochranného opatření, které nebylo dohodou sjednáno, by 

pak platilo přiměřeně totéž, co o rozhodnutí o vypořádání nároku poškozeného nad 

rámec dohody o vině a trestu. Uložení ochranného opatření, které nebylo sjednáno, 

zvláště v případě, že by k návrhu na jeho uložení došlo bez předchozího upozornění 

obviněného, by mohlo naznačit, že souhlas obviněného s dohodou nebyl souhlasem plně 

informovaným, a tedy že mohl být naplněn důvod neschválení dohody pro závažné 

procesní vady. O závěrech autorů komentáře k trestnímu řádu však mám určité 

pochybnosti. Ust. § 314r odst. 4 věta první uvádí, že soud dohodu o vině a trestu schválí 

odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a 

výrok o vině a trestu, případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. 

Z tohoto ustanovení podle mého názoru vyplývá, že ochranné opatření lze v případě 

schválení dohody o vině a trestu uložit pouze takového druhu a pouze tehdy, bylo-li 

dohodou sjednáno. Uložit ochranné opatření na základě návrhu podle ust. § 178 odst. 2 

TŘ by tak v souvislosti s dohodou o vině a trestu bylo představitelné pouze tehdy, 

pokud by soud v řízení o návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhodl o zastavení 

trestního stíhání pro nepříčetnost podle ust. § 172 odst. 1 písm. e) TŘ, ale přesto rozhodl 

o uložení ochranného opatření (srov. ust. § 99 odst. 1, § 100 odst. 1 trestního zákoníku). 

3.4.8 Opravné prostředky 
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Proti rozhodnutím v řízení o návrhu na schválení dohody o vině a trestu umožňuje 

trestní řád uplatnění řádných i mimořádných opravných prostředků. Proti rozhodnutím o 

postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání, 

o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání je přípustná 

stížnost, která má odkladný účinek (srov. ust. § 314p odst. 5, § 314r odst. 5 TŘ). 

K podání stížnosti proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo 

schválení narovnání je aktivně legitimován též poškozený. Stížnost lze podat i proti 

rozhodnutí soudu o vrácení věci do přípravného řízení, ke kterému může dojít po 

přezkoumání návrhu na schválení dohody (ust. § 314o odst. 1 písm. b) TŘ), po 

předběžném projednání návrhu (ust. § 314p odst. 3 písm. f) TŘ) nebo ve veřejném 

zasedání o návrhu v případě neschválení dohody o vině a trestu nebo po marném 

uplynutí lhůty pro předložení nového znění dohody (ust. § 314r odst. 2, 3 TŘ). Na 

základě ust. § 142 odst. 1 TŘ  lze dovodit, že poškozený je aktivně legitimován 

k podání stížnosti proti rozhodnutí o vrácení věci do přípravného řízení, vystupuje-li 

v řízení. Stížnost proti rozhodnutím učiněným v rámci řízení o návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu, a řízení o stížnosti jsou shodné jako u rozhodnutí učiněných 

v rámci standardního trestního řízení a není tak účelné je v rámci této práce blíže 

rozebírat. 

 

Naopak velmi specifická je v kontextu dohody o vině a trestu úprava odvolání. 

Odvolání je přípustné proti rozsudku, jímž se schvaluje dohoda o vině a trestu, neboť 

jde o rozsudek soudu prvního stupně ve smyslu ust. § 245 odst. 1 věta první TŘ. 

 

Odvolací důvody proti rozsudku, jímž byla schválena dohoda o vině a trestu zná trestní 

řád dva. Prvním důvodem je, že rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž 

schválení státní zástupce soudu navrhl. Tento odvolací důvod je naplněn nejen 

v případě, pokud je rozsudek v některém ohledu v přímém rozporu s dohodou (např. 

jinak popsaný skutek, jiná právní kvalifikace, odlišný druh a výměra trestní sankce 

apod.), ale i pokud je rozsudkem doplněno něco, co v dohodě o vině a trestu sjednáno 

vůbec není. Tento odvolací důvod je tak splněn například i tehdy, pokud soud rozhodl o 

nároku poškozeného podle ust. § 314r odst. 4 věta poslední ve spojení s ust. § 228 TŘ. 

Z ust. § 246 odst. 1 písm. a), b) vyplývá, že podat odvolání z tohoto důvodu může státní 
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zástupce a obviněný. Pokud jde o nedostatečnost úpravy zúčastněné osoby, zde ji není 

možné výkladem překonat. Ust. § 246 odst. 1 písm. c) TŘ stanoví, že zúčastněná osoba 

může podat odvolání pro nesprávnost výroku o zabrání věci, což ale neodpovídá 

odvolacímu důvodu proti rozsudku o schválení dohody o vině a trestu. Ten totiž 

nespočívá v nesprávnosti výroků rozsudku, ale pouze v jejich nesouladu se schválenou 

dohodou. 

 

V souvislosti s uvedeným odvolacím důvodem ještě krátce zmíním o aktivní legitimaci 

k podání odvolání osob se samostatnými obhajovacími právy ve smyslu ust. § 247 odst. 

2 TŘ. V jejich případě se domnívám, že aktivně legitimovanými jsou. Ust. § 245 odst. 1 

věta druhá TŘ totiž nevymezuje okruh aktivně legitimovaných osob, které mohou 

uplatnit tento odvolací důvod, a osobám se samostatnými obhajovacími právy tak 

nebrání odvolání podat. 

 

Druhým přípustným odvolacím důvodem proti rozsudku, jímž se schvaluje dohoda o 

vině a trestu, je nesprávnost výroku o vypořádání nároku poškozeného podle ust. § 245 

odst. 1 věta třetí TŘ. Tento odvolací důvod může uplatnit pouze poškozený, přičemž ho 

nelze uplatnit v případě, že v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem 

vypořádání svého nároku, a zároveň byla dohoda o vině a trestu schválena v podobě, 

s níž souhlasil. Tento odvolací důvod by tedy byl naplněn i v případě, že by soud 

rozhodl o nároku poškozeného podle ust. § 228 či § 229 TŘ, případně, pokud by výrok 

o vypořádání nároku poškozeného zcela chyběl, ačkoliv poškozený svůj nárok řádně a 

včas uplatnil (srov. ust. § 245 odst. 2 TŘ). V případě, že by výrok o vypořádání nároku 

poškozeného napadal obviněný, musel by uplatnit odvolací důvod prvně jmenovaný, tj. 

nesoulad rozsudku s dohodou o vině a trestu. 
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Závěr 

 

Dohoda o vině a trestu je ideově založená na institutu „plea bargaining“ pocházejícím 

z angloamerické právní kultury. V různé podobě ji do svých právních řádů zavedla již 

řada evropských států náležejících ke kontinentálnímu okruhu právních systémů. 

V současné době lze pozorovat znatelný trend sbližování obou zmíněných právních 

kultur. Kontinentální právní systémy postupně recipují některé prvky a instituty 

z angloamerického právního systému. Naopak v angloamerickém právním systému je 

již delší dobu znatelný příklon k psanému právu („statutory law“), kterýžto přístup je 

typický pro kontinentální právní kulturu. Nelze opominout, že i v zemích 

angloamerického právního systému je koncept „plea bargainingu“ postupně různým 

způsobem regulován, například limitovaným okruhem trestných činů, při jejichž stíhání 

ho lze využít. Poněkud extrémním případem je Irsko, kde je „plea bargaining“ 

v současnosti považován dokonce za nepřípustný. 

 

Do českého právního řádu byla dohoda o vině a trestu zavedena v zásadě ze stejných 

důvodů, pro něž je „plea bargaining“ v řadě zemí připouštěnou či dokonce 

podporovanou praxí. Úprava dohody o vině a trestu a její zakomponování do českého 

trestního práva procesního má za účel dle zákonodárce zejména odbřemenit systém 

trestní justice, celkově zefektivnit a zrychlit trestní řízení tak, aby z těchto výhod 

dohody o vině a trestu kromě státu profitoval i obviněný a v neposlední řadě též 

poškozený. Dohoda o vině a trestu tak má přispět k celkovému řešení jednoho 

z nejpalčivějších problémů současného systému trestní justice v České republice, 

kterým je nedostatek kapacit a průtahy v řízení, vůči nimž je mimo jiné velmi citlivé 

vnímání veřejnosti. Bráno z nadhledu celkové koncepce právního systému a právní 

filozofie vyvstává otázka, zda je snaha o zkracování trestních řízení takto razantními 

kroky jako je zavedení dohody o vině a trestu, která kromě pozitiv vykazuje i řadu 

úskalí a rizik, vůbec legitimní, a zda by stát své úsilí o odbřeměnění a zefektivnění 

systému trestní justice neměl směřovat k možným alternativním opatřením. Realita je 

však patrně taková, že i v oblastech jako je trestní justice, kde se rozhoduje o klíčových 

základních právech jednotlivců, stát musí brát na zřetel též ekonomickou stránku věci. 
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Přesuneme-li se do roviny právně pozitivní úpravy trestního řízení, je evidentní, že 

dohoda o vině a trestu poněkud necitlivě zasahuje do řady základních zásad trestního 

řízení, které jsme v České republice zvyklí považovat za určující pro charakter trestního 

procesu a za neméně důležité pro jejich aplikační, interpretační a normotvorný význam. 

I přes patrnou snahu zákonodárce o zakotvení určitých opatření, která tento problém 

zmírňují, je dohoda o vině a trestu v rozporu například se zásadou oficiality vyjadřující 

rovnost před zákonem v trestním řízení, která je pro české trestní řízení považována za 

nejtypičtější. Při aplikaci dohody o vině a trestu se uplatňuje spíše zásada oportunity, 

prostor pro uvážení státního zástupce a koncept konsensu obviněného. Z podstaty 

dohody o vině a trestu rovněž pramení skutečnost, že výsledek trestního řízení bude 

v případě jejího použití do velké míry ovlivněn i mimoprávními faktory jako jsou 

například vyjednávací schopnosti obviněného, resp. jeho obhájce, a státního zástupce, 

jejichž působení v kontextu trestního procesu nepovažuji za příliš žádoucí. Obdobně je 

tomu i u zásady materiální pravdy či zásady vyhledávací a volného hodnocení důkazů. 

V případě dohody o vině a trestu mají její strany značný vliv na popis skutku, právní 

kvalifikaci apod. Dohodnutý skutkový stav je pak jako součást dohody předložen soudu 

ke schválení, aniž by se v řízení před soudem provádělo dokazování za účelem zjištění 

všech podstatných okolností dané trestní věci. 

 

Za poměrně zásadní považuji též určitý posun v postavení státního zástupce 

v přípravném řízení, kdy při sjednávání dohody o vině a trestu zákon přímo předvídá, že 

bude státní zástupce hájit zájmy poškozeného. Dochází tak k posunu pozice státního 

zástupce v přípravném řízení z pozice nestranného rozhodovacího a dozorového orgánu 

směrem k postavení, které ve standardním trestním řízení zaujímá až v řízení před 

soudem. Nelze rovněž opomenout ani určitá rizika, která dohoda o vině a trestu přináší 

pro obviněného. Jde o skutečnost, že obviněný se přistoupením na dohodu vzdává či 

zeslabuje celou řadu svých klíčových procesních práv, jmenovitě například právo na 

veřejné projednání nebo právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci samé. 

Při procesu sjednávání dohody také může být vystaven nátlaku, v důsledku čehož může 

být porušena zásada zákazu donucení k sebeobviňování. 
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Konečně lze ve světle výše uvedených výhrad a problematických bodů vznést též 

otázku, zda bylo zavedení dohody o vině a trestu za daným účelem vůbec nezbytné. 

Tedy například, zda by k odbřeměnění justice, ke zrychlení procesu a jeho ekonomice 

nemohla stejně tak dobře přispět jiná opatření, například širší aplikace ostatních druhů 

odklonů, které byly do českého trestního práva procesního zavedeny již dříve. 

 

Celkově hodnotit dopady úpravy dohody o vině a trestu prozatím dost dobře nelze. Jde 

stále o ještě relativně nový institut. Ze strany orgánů činných v trestním řízení je patrná 

jistá úroveň setrvačnosti a zřejmě ještě určitou dobu potrvá, než bude dohoda o vině a 

trestu pro své nesporné výhody využívána častěji.  
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Abstrakt 

 

Tato práce je věnována institutu dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního 

práva procesního zaveden 1. 9. 2012, který je do značné míry inspirován 

angloamerickým právním institutem „plea bargaining“. Tato práce je rozdělena do tří 

základních kapitol. První kapitola práce je věnována všeobecnému pozadí a důvodům 

pro přijetí tohoto právního institutu. Jsou v ní rozebrány výhody a výsledky, které 

zákonodárce dle důvodové zprávy přijetím a využíváním institutu dohody o vině a 

trestu v praxi sleduje. Ve druhé kapitole je popsán a posouzen vztah dohody o vině a 

trestu s ostatní úpravou trestního procesu v České republice, zejména pak se základními 

zásadami platnými pro trestní řízení. Kapitola třetí pak věnuje pozornost celému 

procesu souvisejícímu s užitím dohody o vině a trestu tak, jak je v současné době 

upraven trestním řádem. Popisuje a analyzuje postavení jednotlivých procesních 

subjektů, samotný proces vyjednávání a jeho zákonné limity, a dále též průběh řízení 

před soudem a roli soudu. V rámci kapitoly třetí jsou rovněž zmíněna některá opatření 

pro zajištění souladu celého procesu spojeného s dohodou o vině a trestu se základními 

lidskými právy a svobodami obviněného a jeho procesními právy v rámci trestního 

řízení. V této kapitole je mimo jiné kladen důraz na identifikaci dosud nevyjasněných 

problémů právní úpravy dohody o vině a trestu, přičemž se autor snaží nabídnout 

odpovědi či řešení podpořená právní argumentací. V této práci se autor pokouší 

poskytnout relativně komplexní náhled a analýzu přijaté právní úpravy dohody o vině a 

trestu, poukazuje na pozitiva dohody o vině a trestu stejně jako na její nevýhody a rizika 

z ní vyplývající. 
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Summary 

 

This thesis is dedicated to legal institute of plea bargaining which has been adopted to 

Czech criminal procedure law on September 1, 2012. The plea bargaining law in the 

Czech Republic is highly influenced by plea bargaining practise used in different forms 

in various common law jurisdictions. The thesis is divided into three basic chapters. 

First chapter of this thesis describes overall background and reasons for adoption of plea 

bargaining into Czech law. In this chapter the author presents and analyses reasons and 

desired results the Czech legislature pursues by adoption of plea bargaining and its 

usage in practise. Second chapter provides a critical view of relation of plea bargaining 

with the rest of Czech criminal procedure regulation, especially an interaction of plea 

bargaining with fundamental principles of criminal procedure. Third chapter focuses on 

whole procedure related to plea bargaining as regulated by current law. This chapter 

describes and analyses positions of all parties to the process concerned, plea bargaining 

negotiation process itself and its legal limits. Furthermore it depicts and examines the 

process of court hearing and position and role of the court within it. The third chapter 

also concerns several legal measures laid down in order to secure compliance of the 

plea bargaining procedure with fundamental human rights and freedoms of the accused 

and his procedure rights in the criminal procedure. In this chapter, beside other things, is 

emphasized the identification of not yet solved problems of the plea bargaining legal 

regulation while the author tries to provide answers and solutions supported by legal 

arguments. In this thesis the author makes an effort to provide relatively complex view 

and analysis of adopted legal regulation of plea bargaining, points out plea bargaining 

positives as well as disadvantages and risks. 
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