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Úvod 

Snaha o zrychlení a zjednodušení řízení je jednou ze základních tendencí trestní 

politiky všech států Evropské unie, včetně České republiky.  Růst počtu tzv. bagatelních 

trestných činů, omezená personální skladba trestní justice a důraz kladený  

na odhalování závažnějších forem kriminality jsou příčinou růstu využívání principu 

oportunity, odklonů a zjednodušených forem v rámci trestní justice, viz doporučení 

výboru ministrů Rady Evropy č. R (87)18 ze dne 17.09.1987, týkající se zjednodušení 

trestní spravedlnosti.
1
  

Na druhé straně tato snaha přináší riziko, že nebude zjištěna objektivní pravda  

a nebude zaručena dostatečná kvalita práv obviněného. V této souvislosti rezoluce  

XV. Mezinárodního kongresu trestního práva obsahuje ustanovení o zkráceném řízení, 

jež se má konat pouze u méně závažných trestných činů. Podmínky pro konání řízení  

a zajištění práva na obhajobu mají být stanoveny zákonem a další postup v řízení by měl  

dle této rezoluce podléhat dohledu soudu tak, aby byla zajištěna soustavná kontrola 

zákonnosti celého procesu.
2
 

Přiměřená rychlost řízení je jedním ze základních požadavků pro zajištění práva 

na spravedlivý proces.  Tuto podmínku můžeme nalézt jak v čl. 6 odst. 1 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“),  

tak v právním řádu České republiky, a to konkrétně v čl. 38 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod (dále jen „Listina“). Podle uvedeného ustanovení Listiny má každý právo 

na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů. Protiváhu právu na rychlé řízení  

pak tvoří právo na obhajobu, viz čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy a čl. 40 odst. 3 Listiny. 

Na úrovni zákonné se požadavek přiměřené rychlosti promítl do jedné  

ze základních zásad trestního řízení v § 2 trestního řádu. Podle odst. 4 tohoto ustanovení 

orgán činný v trestním řízení musí trestní věc projednat urychleně  

bez zbytečných průtahů, přičemž je povinen šetřit práva a svobody zaručené Listinou  

a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je  

                                                 
1
 ŠTEFUNKOVÁ Michaela, ZEMAN Petr. Zkrácené řízení – statistiky a realita. Trestněprávní revue 

2014/7-8, s. 186. 
2
 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Vyd. 1. Praha: Orac, 2002,  

s. 95-96. Výběrové texty. ISBN 80-861-9957-6.  
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Česká republika vázána. Podobné ustanovení můžeme nalézt i v zákoně o soudnictví  

ve věcech mládeže, konkrétně v § 3 odst. 6 tohoto zákona. 

Tendence zjednodušení a zrychlení řízení v trestních věcech se v procesním 

právu projevila zejména novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. 

s účinností od 1.1.2002. V důvodové zprávě si zákonodárci kladli za cíl výrazněji 

zjednodušit a zrychlit trestní řízení ve všech jeho stádiích a posílit význam stádia řízení 

před soudcem na úkor přípravného řízení. Novela tak do trestního řádu zavádí  

tzv. „zkrácené řízení“, jež představuje společné označení pro dva odlišné postupy, 

jejichž cílem je rychlejší projednání věci, a to zkrácené přípravné řízení upravené  

v § 179a až § 179h trestního řádu a na něj navazující zjednodušené řízení  

před samosoudcem, které upravuje § 314a až § 314d trestního řádu.  

Cílem této práce je popsat současnou trestněprávní úpravu zkráceného 

přípravného řízení se zaměřením na nejasnosti tohoto institutu, jež v praxi mohou činit 

obtíže. Práce je koncipována tak, že nejdříve objasním historický vývoj právní úpravy 

ovlivňující zavedení zkráceného přípravného řízení a vyložím podstatu tohoto způsobu 

přípravného řízení a podmínky pro jeho konání. Následně se zaměřím na jednotlivé 

subjekty, které ve zkráceném řízení figurují. Přiměřenou část práce budu věnovat 

rovněž problematice lhůt souvisejících se zkráceným přípravným řízením. Ve stěžejní 

části práce se budu soustředit na jednotlivé fáze zkráceného způsobu řízení (jeho 

zahájení, průběh a ukončení). V závěru práce provedu srovnání zkráceného přípravného 

řízení české a slovenské právní úpravy a nastíním změny, které přináší návrh věcného 

záměru nového trestního řádu. 

Pro splnění výše uvedených cílů byla použita metoda studia a teoretická analýza, 

která spočívala ve vyhledání zdrojů informací, jejich rozboru a následném zhodnocení  

v rámci této práce. Dále byla v práci použita metoda historicko-komparativní,  

jejíž poznatky jsou obsaženy v kapitole „Historický exkurz“ a v části práce 

pojednávající o existenci návrhu věcného záměru zákona o trestním řízení soudním. 

V případě srovnání právních úprav v České a Slovenské republice byla využita metoda 

komparativní.  



3 

 

1 Historický exkurz 

Česká právní úprava trestního řízení vychází a v minulosti vždy vycházela  

z tradice tzv. kontinentálního systému, z čehož vyplývá i povaha pramenů 

trestněprávního odvětví. Základní obrysy moderního trestního procesu vznikly  

ve Francii a Anglii v 19. století a postupně se rozšiřovaly do ostatních evropských zemí 

včetně Rakouska – Uherska. Výsledkem tohoto procesu bylo přijímání  

tzv. reformovaných trestních řádů, jež z části reflektovaly stěžejní zásady moderního 

trestního procesu, zejména veřejné, ústní i přímé řízení, volné hodnocení důkazů, 

rovnost stran a postavení státního zástupce jako žalobce.
3
 

1.1 Trestní řízení na konci 19. století a v první polovině 20. století 

Po pádu absolutismu v 60. letech započaly v Rakousku – Uhersku, jehož součástí 

byly i české země, legislativní práce vedoucí k trestnímu řádu reflektujícímu moderní 

reformy trestního řízení. Výsledkem tohoto snažení bylo vydání tzv. Glaserova trestního 

řádu z 23.5.1873 (zákon č. 119 ř.z.), který navazuje na trestní řád Würthův a zohledňuje 

zásadu obžalovací, veřejnosti, ústnosti a působnost porot, jež stanovil již zákon o moci 

soudcovské z 21.12.1837 (zákon č. 144 ř.z.). Jednalo se o velmi zdařilé dílo, které zcela 

změnilo charakter trestního řízení v Rakousku – Uhersku. Jeho kvalitu dokládá fakt,  

že v Československu platil, i když s některými podstatnými změnami, až do roku 1950. 

Přípravné řízení mělo dvojí formu – přípravné vyhledávání neboli pátrání 

a přípravné vyšetřování. Přípravné vyhledávání se dále dělilo na vyhledávání policejní  

a soudní.
4
 Nejednalo se však o obligatorní části trestního procesu, řízení mohlo být 

zahájeno již podáním obžalovacího spisu u soudu či hlavním přelíčením. 

Dle Solnaře bylo účelem přípravného vyhledávání nalézt potřebný podklad 

k zavedení trestního řízení proti určité osobě nebo k odložení udání.
5

 Přípravné 

vyhledávání soudní konal okresní nebo vyšetřující soudce zpravidla na návrh státního 

zástupce (dozor nad soudcem vykonávala radní komora jako nadřízený orgán). Výjimku 

                                                 
3
 NETT, Alexander. Trestní právo procesní: (obecná část). Vyd. 3. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 

2000, s. 7. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2275-2. 
4
STORCH, František, SPÁČIL, Jiří (ed.). Řízení trestní rakouské, díl II/b. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, s. 142. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-651-6. 
5
 SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi České a Moravskoslezské. Praha, 1946, 

s. 17. 
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tvořily neodkladné úkony, které mohl soudce činit i bez návrhu státního zástupce. 

Přípravné řízení policejní konaly bezpečnostní úřady, a to zásadně o trestních věcech 

veřejnožalobních. V obou zmíněných případech měl státní zástupce omezené 

pravomoci, obracel se tak na bezpečnostní úřady a vyšetřující či okresní soudce,  

aby provedli úkony vyhledávání. Po skončení vyhledávání mohl státní zástupce nařídit 

doplnění vyhledávání, podat návrh na zahájení přípravného vyšetřování, podat 

obžalovací spis či oznámení odložit. 

Účelem přípravného vyšetřování bylo, aby obvinění z určitého trestného činu  

proti určité osobě bylo předem prozkoumáno a vyjasnil se skutkový stav věci.
6
 

Přípravné vyšetřování vedl vyšetřující soudce nebo okresní soud určený radní komorou. 

Pro zahájení vyšetřování bylo nutné podání návrhu oprávněným žalobcem proti určité 

osobě a pro určitý trestný čin. Státní zástupce měl i zde omezené pravomoci, vystupoval 

v řízení jako procesní strana a z tohoto důvodu mohl činit vyšetřujícímu soudci pouze 

návrhy, aby byly provedeny určité úkony či důkazy. Přípravné vyšetřování mohlo 

skončit zastavením nebo uzavřením věci (dosažením účelu vyšetřování a postupu  

do další fáze řízení). 

Procesní úprava na konci 19. století byla založena na inkvizičním principu,  

což vyplývá z faktu, že vzorem pro shora uvedený trestní řád byl francouzský kodex  

z roku 1808. Přípravná fáze trestního řízení představovala stěžejní fázi celého řízení.  

Po zániku Rakouska - Uherska byl rakouský trestní řád na základě recepčního zákona 

č. 11/1911 Sb. z 28.10.1918 převzat do právního řádu Československé republiky. 

Výsledkem recepce bylo, že v českých zemích platil rakouský Glaserův trestní řád  

a na Slovensku uherský trestní řád z roku 1896. Tento právní dualizmus přetrval  

až do roku 1950, a to i přesto, že došlo k několika unifikačním pokusům,  

z nichž nejvýznamnějším byl návrh trestního řádu publikovaný v roce 1929. Přijaty 

však byly pouze dílčí právní předpisy, z nichž za zmínku stojí zákon č. 48/1931 Sb.,  

o trestním soudnictví nad mládeží. 

 

                                                 
6
 SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi České a Moravskoslezské. Praha, 1946, 

s. 17. 



5 

 

1.2 Trestní řízení po roce 1948 

Po osvobození Československé republiky byl znovu uveden v život právní stav 

z roku 1938. V důsledku politických změn v roce 1948, přijetí Ústavy z 9. května 1948 

a na ní navazujících předpisů týkajících se organizace soudnictví došlo k značným 

změnám v oblasti procesního práva trestního. Během tzv. právní dvouletky byl 

vypracován společně s novým trestním zákonem i trestní řád č. 87/1950 Sb.,  

který nahradil všechny dosavadní trestní řády. Řád byl vytvořen po vzoru Sovětského 

svazu a svým obsahem stál úplně proti dosud proklamovanému pojetí právního státu. 

Navození dojmu demokracie mělo zajistit mnoho formálně deklarovaných ustanovení, 

jež v praxi však zůstala nevyužita. Největší význam byl kladen na přípravné řízení  

a „všemocnou“ policii. Pro toto období je charakteristická éra politických procesů 

namířených proti odpůrcům režimu potvrzující fakt politického ovlivňování soudnictví. 

Úkolem přípravného řízení bylo zjistit odůvodnění podezření z trestného činu  

proti určité osobě tak, aby mohla být podána žaloba. Práva obviněného a jeho obhájce 

byla omezena na minimum. Důkazy v této fázi řízení se nejenom vyhledávaly,  

ale i prováděly. Z výše řečeného plyne, že řízení před soudem bylo závislé na činnosti 

prokurátora v přípravném řízení a o vině a trestu se tak de facto rozhodlo  

již v přípravném řízení. Řízení mělo dvě formy - vyhledávání, které plynule přecházelo 

do fáze vyšetřování, avšak ve zvláštních případech mohlo být některé stádium 

vynecháno. Vyhledávání konal zpravidla orgán národní bezpečnosti, prokurátorovi bylo 

svěřeno vyšetřování. Vyšetřování státní zástupce konal, jen nebyla-li věc již dostatečně 

vysvětlena, v opačném případě mohl ihned podat žalobu.
7
 

Vlna kritiky vůči nezákonnosti trestní represe se pak stala podnětem k zahájení 

brzkých prací na novém trestně procesním kodexu. Ve velmi krátké době byl přijat 

trestní řád č. 64/1956 Sb., jehož úkolem bylo odstranit největší nedostatky předchozí 

úpravy. V porovnání s dosud platnou úpravou se jednalo o velmi vydařený počin, avšak 

svojí pokrokovostí se jen stěží vyrovnal trestnímu řádu z roku 1961.  Podstatnou 

náležitostí se stal § 2 shrnující základní zásady trestního práva. Výrazné změny se 

                                                 
7
 RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem: (velká 

novela a připravovaná rekodifikace trestního řádu). Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, 2005, s. 31-32. 

Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9993-2. 
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týkaly lhůt pro trvání vazby, rozšíření práv obhajoby a vytvoření místních lidových 

soudů, jež konaly se svolením státního zástupce méně formální řízení o provinění  

či jiných méně závažných věcí. Trestní řád nově rovněž definoval pojem trestního řízení 

a trestního stíhání. 

V přípravném řízení byla vypuštěna část vyhledávání, tj. nadále existovala pouze 

jediná část přípravného řízení, a to vyšetřování. Oproti předchozí úpravě, vyšetřování 

nevedl prokurátor, ale nově zavedený vyšetřovatel prokury či ministerstva vnitra,  

který byl zcela oddělen od ostatních složek policie. Z důvodu zajištění zákonnosti řízení 

došlo k posílení dozorčí pravomoci prokurátora.  

1.3 Trestní řád z roku 1961 a jeho novely 

Na základech „nových“ politických poměrů, které deklarovala ústava z roku 

1960 (zákon č. 100/1960 Sb.) byl vypracován nový trestní řád č. 141/1961 Sb.  

Společně s dříve vydanými zákony o lidových soudech (zákon č. 38/1961 Sb.),  

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku (zákon  

č. 60/1961 Sb.) a o organizaci soudů (zákon č. 62/1991 Sb.) tvořil komplexní trestně 

procesní úpravu. Ačkoliv byl mnohokrát novelizován a jeho původní znění by sotva 

vyhovovalo dnešnímu pojetí demokratického právního státu, je nadále v pozměněném 

znění naším stěžejním předpisem v oblasti trestního práva procesního.   

Zákon ve svém původním znění téměř ponechal systematiku trestního řádu 

z roku 1956 včetně jeho pokrokových ustanovení. Důraz byl kladen zejména  

na prevenci kriminality a spolupráci se společenskými organizacemi. Za zmínku stojí 

také prohloubení zásady obhajoby, zdokonalení uplatnění zásady objektivní pravdy  

a zesílení kasační zásady v odvolacím řízení.
8
 I zde bylo stěžejní částí trestního řízení 

přípravné řízení, ve kterém příslušné orgány prováděly vedle zjišťování i prokazování 

skutku. Jednalo se tedy o koncept tzv. silného přípravného řízení, jež se jen postupně 

přijímanými novelami měnil ke koncepci tzv. silného hlavního líčení. 

Na legislativní poměry rychlé vydání trestního řádu se projevilo v jeho kritice  

a změně novelou č. 57/1965 Sb.  Původní znění počítalo pouze s jednou formou 

                                                 
8
 NETT, Alexander. Trestní právo procesní: (obecná část). Vyd. 3. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 

2000, s. 14. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2275-2. 
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přípravného řízení, stejně jako předešlá úprava. Novelou z roku 1965 byla zavedena 

vedle vyšetřovací fáze i fáze vyhledávání. Vyhledávání mělo být konáno v případě 

trestných činů skutkově méně složitých, jejichž objasnění nemělo činit příslušným 

orgánům větší potíže. V tomto směru můžeme vyhledání připodobnit k dnešnímu 

zkrácenému přípravnému řízení. “Hlavní odchylky vyhledávání od vyšetřování byly 

stanoveny v ustanovení § 169 trestního řádu (např. sdělení obvinění jen opatřením  

a nikoliv usnesením, méně formální způsob seznamování se s výsledky vyhledávání  

a zejména rozhodování o návrzích na doplnění vyhledávání a omezení účasti obhájce  

na vyhledávacích úkonech oproti vyšetřování, kde naopak byla práva obhajoby poměrně 

výrazně posílena, navíc byly zavedeny zvláštní lhůty pro skončení vyhledávání,  

které prokurátor mohl prodloužit nejvýše jednou, poté již musel nařídit vyšetřování.“
9
 

Reformní snahy o demokratizaci trestního řádu byly na konci 60. let přerušeny 

okupací a následným obdobím normalizace. Významnou z hlediska přípravného řízení 

se stala novela z roku 1969, která upravila novou formu předsoudního stádia – 

objasňování. Zákon č. 149/1969 Sb. tímto zapracoval do trestního řádu novou 

hmotněprávní úpravu přečinů. Objasňování nebylo formou přípravného stíhání,  

nýbrž pouhou předprocesní částí, jejímž vyústěním bylo řízení před samosoudcem. 

V případě objasňování se trestní stíhání zahajovalo doručením návrhu prokurátora 

soudu, stejně tak jako se dnes děje při zkráceném přípravném řízení.  Mohlo by se  

tak zdát, že těžiště dokazování se v tomto typu řízení přesunulo před soud, praxe 

takovýto trend ovšem nepotvrdila. Institut byl zrušen jakožto nevyhovující standardům 

řádného procesu až novelou z roku 1990.   

Události roku 1989 naznačily další vývoj právní úpravy – demokratizaci  

a posilování role právního státu. Ačkoliv zmiňovaná novela z roku 1990 nepřinesla 

rozsáhlé koncepční změny, výrazně ovlivnila přípravné řízení. Stěžejním stádiem se 

stalo vyšetřování, vyhledávání se nadále vedlo u trestných činů s horní hranicí trestu 

odnětí svobody ve výši jednoho roku. Zákonodárce zákonem č. 558/1991 Sb. přesunul 

rozhodování o omezení základních lidských práv a svobod z prokurátora na soud.  

                                                 
9
 RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem: (velká 

novela a připravovaná rekodifikace trestního řádu). Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, 2005, s. 80. 

Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9993-2. 
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Přelomovým rokem se však stal až rok 1993, kdy došlo k významné reformě 

v oblasti práva hmotného i procesního. Novela č. 292/1993 Sb. zásadním způsobem 

změnila koncept přípravného řízení. Došlo k podstatnému posunu v rámci přípravného 

řízení a řízení před soudem, přičemž dokazování bylo primárně prováděno během 

hlavního líčení. Stěžejním cílem bylo zjednodušení a menší formálnost přípravného 

řízení. Zrušením stádia vyhledávání přešla veškerá agenda na vyšetřovatele Úřadu 

vyšetřování Policie České Republiky a státní zastupitelství nahradilo prokuraturu. 

Přípravné řízení bylo zákonem vymezeno jako období od zahájení trestního řízení,  

resp. od provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů do podání obžaloby. 

Předpokládala se pouhá předběžná a přípravná povaha opatřování důkazů v přípravném 

řízení a podřízenost tohoto stádia vůči řízení před soudem. Podle názoru Šámala 

přípravné řízení plnilo minimálně funkci zajišťovací a filtrační.
10

  

1.4 Tzv. „velká novela“ trestního řádu z roku 2001 

Lze říci, že 90. léta byla v oblasti trestního práva procesního érou 

charakteristickou zvyšováním úrovně ochrany lidských práv tak, aby splňovala 

podmínky mezinárodních úmluv a přiblížila naší právní úpravu vyspělým státům. 

Zároveň se projevila potřeba reagovat na dosud neznámé formy kriminality,  

které s sebou přineslo otevření hranic, technický pokrok a nastupující celosvětový 

fenomén globalizace. Od roku 1990 probíhaly rozsáhlé odborné diskuse a zákonodárné 

snahy týkající se rekodifikace trestního řádu. Několikaletý legislativní proces se projevil 

v zákoně č. 265/2001 Sb., jež nabyl účinnosti k 1.1.2002. Novela svým rozsahem 

připomínající rekodifikaci zavedla do trestního řádu razantní změny, jejichž cílem bylo 

„dosáhnout toho, aby od doby spáchání trestného činu do doby reakce státu uplynulo  

co nejméně času. Tato reakce musí být pak rychlá, promyšlená a účinná.“
11

 

Tzv. velká novela trestního řádu vyžadovala podstatně větší nároky na státní 

zástupce, především povinnost provádět v rámci dozoru kontrolu spisu, rozhodovat  

o úkonech policejních orgánů a jejich lhůtách a zastavení trestního stíhání či postoupení 

                                                 
10

 RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem: (velká 

novela a připravovaná rekodifikace trestního řádu). Vyd. 1. Praha: LexisNexis CZ, 2005, s. 91-93. 

Knihovnička Orac. ISBN 80-861-9993-2. 
11

 BAXA Josef. Reforma trestního řízení - geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie 2001/11-12, 

s. 12. 
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věci. Od 1.1.2002 byly zrušeny úřady vyšetřování a nahradila je jednotná služba 

kriminální policie a vyšetřování, čímž se do značné míry měla omezit duplicita 

prováděných úkonů.  

Zavedení institutu zkráceného přípravného řízení diferencovalo přípravné řízení 

dle závažnosti projednávaného činu. Tento neformální způsob řízení měl za cíl  

v co nejkratší době postavit obviněného před soud, což deklarovalo snahu zákonodárce 

přenést hlavní část dokazování před soud a zrychlit řízení, a to ve všech jeho fázích. 

Zkrácené řízení si s odstupem času zcela jistě našlo pevnou pozici v našem trestním 

řádu, o čemž svědčí i fakt, že zkrácený způsob řízení se v posledních letech stal 

převažující formou trestního procesu v České republice, přičemž stále více ovlivňuje 

i celkový obraz trestního řízení na našem území.
12

 

V dalších kapitolách této práce bude pojednáváno o současné právní úpravě 

zkráceného přípravného řízení se zohledněním rekodifikačních prací na novém trestním 

řádu. 

  

                                                 
12

 ŠTEFUNKOVÁ, Michaela, ZEMAN, Petr. Zkrácené řízení – statistiky a realita. Trestněprávní revue 

2014/7-8, s. 186. 
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2 Zkrácené přípravné řízení 

Jak bylo již uvedeno výše, novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. zavedla  

jako jednu z nejpodstatnějších změn institut „zkráceného řízení“ zahrnující zkrácené 

přípravné řízení a následné zjednodušené řízení před samosoudcem.  

Přípravné řízení je počáteční fází trestního řízení a je pro něj typická nepřímost, 

neveřejnost a zpravidla písemné vedení řízení. Člení se na dvě fáze - postup  

před zahájením trestního stíhání spočívající v prověřování z vlastní činnosti, trestních 

oznámení a podnětů. Pokud výsledky prověřování dostatečně odůvodňují závěr,  

že skutek spáchán byl, je trestným činem a spáchala jej určitá osoba, proti které je  

tím pádem možné zahájit trestní stíhání, následuje stádium vyšetřování, které se 

zahajuje usnesením o zahájení trestního stíhání. Dosud jednotná povaha přípravného 

řízení byla však překonána a v závislosti na závažnosti, resp. společenské škodlivosti 

činu se předsoudní část diferenciovala na: 

1. standartní přípravné řízení, které je v poměru subsidiarity vůči ostatním,  

tzn. použije se ve všech případech, kdy nepůjde o rozšířené přípravné řízení 

nebo zkrácené přípravné řízení, postup před zahájením trestního stíhání  

dle § 158 až 159b trestního řádu je v tomto typu řízení fakultativní,  

avšak vyšetřování podle § 161 až 163 trestního řádu se koná vždy,  

2. rozšířené přípravné řízení, jež se koná u všech trestných činů, u nichž je 

věcně příslušný krajský soud dle § 17 trestního řádu, i zde je nejdříve možný 

postup před zahájením trestního stíhání podle § 158 až § 159b trestního řádu 

a vždy se koná tzv. rozšířené vyšetřování dle §168 až §170 trestního řádu,  

3. zkrácené přípravné řízení, které je možné konat u trestných činů skutkově 

jednoduchých s horní hranicí trestu odnětí svobody nepřevyšující pět let,  

o nichž rozhoduje v 1. stupni okresní soud, celé řízení probíhá v rámci 

postupu před zahájením trestního stíhání a zcela se vypouští část vyšetřování, 

trestní stíhání se zahajuje až podáním návrhu na potrestání soudu.  
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2.1 Obecná charakteristika zkráceného přípravného řízení 

2.1.1 Současná právní úprava zkráceného přípravného řízení 

Právní úprava zkráceného přípravného řízení je obsažena v trestním řádu, 

konkrétně v ustanovení hlavy desáté, oddílu osmém v § 179a až § 179h.  

Dle systematického řazení vyplývá, že jde o samostatnou zvláštní úpravu, na kterou se 

subsidiárně nepoužijí ustanovení o postupu před zahájením trestního stíhání. Pomocí 

odkazovací normy je však v § 179b odst. 1 trestního řádu předpokládáno užití úpravy 

hlavy deváté trestního řádu, podle které se má řídit provádění úkonů. Při neodkladných 

a neopakovatelných úkonech se obdobně odkazuje na ustanovení hlavy čtvrté trestního 

řádu. Vzhledem k tomu, že ve zkráceném přípravném řízení je trestní stíhání 

zahajováno až doručením návrhu na potrestání soudu, bylo by z hlediska systematiky 

dle mého názoru vhodnější variantou umístění v hlavě deváté trestního řádu,  

která upravuje právě postup před zahájením trestního stíhání. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.) ani zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob (č. 418/2011 Sb.) neobsahují žádné speciální 

ustanovení týkající se postupu ve zkráceném přípravném řízení, a proto je možné  

ve věci podezřelých mladistvých a podezřelých právnických osob užití úpravy  

o zkráceného přípravného řízení obsažené v trestním řádu. Avšak i zde je nutno dodržet 

podmínky stanovené zákonem, tj. podmínku nižší závažnosti a skutkově jednoduchosti. 

Z pochopitelného důvodu (nemožnost zadržet právnickou osobu) se na právnickou 

osobu ustanovení o zadržení podezřelého neuplatní. 

2.1.2 Pojem zkráceného přípravného řízení 

Zkrácené přípravné řízení je zvláštním způsobem postupu před zahájením 

trestního stíhání, nejedná se tedy, jak by se mohlo zdát, o druh přípravného řízení. Je 

nutné však podotknout, že trestní řád umožňuje snadnou prostupnost zkráceného 

přípravného řízení do stádia postupu před zahájením trestního stíhání či vyšetřování, 

když tuto pravomoc svěřuje státnímu zástupci. Zkrácené řízení je koncipováno jako 
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řízení v nejvyšší možné míře jednoduché a rychlé, v tomto smyslu přípravné 

(dokazování probíhá převážně v části před samosoudcem).
13

  

Jak je již uvedeno výše, zkrácené řízení je určeno pro řešení méně závažných 

trestných činů, a to v co možná nejkratší době.  Předmětem jsou tzv. bagatelní trestné 

činy, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (k zvýšení trestní 

sazby oproti původní úpravě došlo novelou č. 459/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012). 

Bude se tedy jednat o kategorie trestných činů, které jsou charakteristické jednoduchostí 

skutkového děje s použitím méně formálních standartních důkazů (např. majetkové 

delikty), ale zároveň není vyloučena možnost použití i na jiné trestné činy ve smyslu 

maximálního využití institutu.  

Ze slov zákonodárce vyplývá povinnost konat zkrácené přípravné řízení vždy  

při zachování předpokladů uvedených v zákoně. Současně ale podmínka uvedená  

v § 179a odst. 1 trestního řádu nechává prostor pro zvážení konání zkráceného způsobu 

řízení na okolnosti, zda budou zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení 

trestního stíhání tak, aby podezřelého bylo možné ve lhůtě dvou týdnů postavit před 

soud. Z výše uvedeného je jasné, že úvaha o nekonání zkráceného přípravného řízení je 

neopodstatněná v případech zadržení pachatele při činu nebo bezprostředně po něm, 

kdy se předpokládá jednoduché objasnění. Z hlediska obligatornosti postupu je 

významný nález Ústavního soudu vydaný pod spis. zn. ÚS 124/2014-n.  Podle něj jsou 

orgány činné v trestním řízení povinny postupovat v trestním řízení z úřední povinnosti, 

v souladu se svými právy a povinnostmi vyplývajících ze zákona, a trestní věc 

projednávat co nejrychleji. Úprava zkráceného přípravného řízení tak nedává orgánům 

činným v trestním řízení na výběr, jakožto úprava speciální se použije vždy  

před obecnou úpravou. V případě neaplikování jsou porušena základní práva 

obviněného i zájem společnosti na co nejrychlejší potrestání pachatele trestného činu.
14
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 MUSIL, Jan, KRATOCHVÍL, Vladimír, ŠÁMAL, Pavel. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 
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Základním předpokladem pro vedení zkráceného způsobu řízení je přistižení 

podezřelého při činu nebo fakt, že v průběhu prověřování trestního oznámení  

nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující 

zahájení trestního stíhání, a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě dvou 

týdnů postavit před soud (více v kapitole „Podmínky konání zkráceného přípravného 

řízení“).  

Zkrácené přípravné řízení konají policejní orgány uvedené v § 12 odst. 2 

trestního řádu za dozoru státního zástupce. Je zjevné, že v naprosté většině případů 

půjde o policejní útvary Policie České republiky (zejména její obvodní oddělení), 

nicméně věcně příslušné mohou být i jiné policejní orgány uvedené v § 12 odst. 2 

trestního řádu s výjimkou policejních orgánů uvedených v 12 odst. 2 písm. f) až i) 

trestního řádu, kde koná řízení státní zástupce na základě § 179a odst. 3 trestního řádu. 

Zkrácené řízení je vedeno vždy proti konkrétní osobě, kterou zákon označuje 

jako osobu podezřelou a svěřuje ji stejná práva jako obviněnému. Orgány činné 

v trestním řízení postupují ve smyslu hlavy deváté trestního řádu jako by se jednalo  

o postup před zahájením trestního stíhání (§ 158-159b trestního řádu). Činnost 

policejních orgánů spočívá v prověřování skutečností, o kterých se dozvídají z vlastní 

činnosti nebo trestních oznámení či podnětů jiných osob a orgánů. Jestliže postup  

před zahájením trestního stíhání má směřovat k prověření informací a k následnému 

sdělení obvinění, pak průběh zkrácené řízení směřuje přímo k návrhu na potrestání. 

Z podstaty zkráceného přípravného řízení je zřejmé, že mezi nejčastější úkony,  

jež slouží ke zjištění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin dle § 158 odst. 3 trestního řádu, budou patřit úkony jednoduché  

a méně časově náročné, např. požadování vysvětlení, ohledání věci a místa činu,  

ale i zadržení. Zpracování znaleckého posudku bude zcela výjimečné a preferovány 

budou méně formální odborná vyjádření.  

Podle hlavy čtvrté trestního řádu bude probíhat pouze postup při neodkladných 

či neopakovatelných úkonech. Neodkladným úkonem se má pro tento účel na mysli 

takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu 

nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní 
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stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem 

provést (§ 160 odst. 4 trestního řádu). 

2.1.3 Podstata zkráceného přípravné řízení 

„Podstatou zkráceného řízení je rychlé a neformální objasnění skutku, ve kterém 

je spatřován trestný čin, zjištění osoby, důvodně podezřelé z jeho spáchání, a vyhledání 

(nikoliv formální provedení) důkazů.“
15

 Stěžejní činností policejních orgánů by mělo 

být vyhledávání možných důkazů, jejichž provedením by se měl zabývat až na výjimky 

teprve soud. Úprava je koncipována tak, aby bylo zamezeno duplicitním úkonům 

orgánů trestního řízení a jejich činnost na sebe navazovala. Předpokladem 

hospodárnosti práce je více než jinde vzájemná spolupráce všech orgánů činných 

v trestním řízení. 

Neformálnost a rychlost řízení by mohly být vnímány jako narušování 

předpokladu zákonnosti celého procesu, avšak ustanovení o zkráceném přípravném 

řízení zcela respektují základní zásady trestního řízení v § 2 trestního řádu a stejně tak 

požadavky Listiny základních práv a svobod či mezinárodních úmluv. Naopak rychlost 

řízení klade větší nároky na správnost a úplnost prováděných úkonů, jakožto podkladů 

pro spravedlivé rozhodnutí ve věci. 

Dle důvodové zprávy k zákonu č. 265/2001 Sb. „smyslem právní úpravy 

trestního řízení je zajistit, aby při respektování požadavku zákonnosti byl nejen odhalen, 

usvědčen a potrestán pachatel, ale aby se tak stalo co nejdříve po spáchání trestného 

činu. Jen tehdy může být trestní řízení veřejností vnímáno jako výkon trestní 

spravedlnosti a může plnit i další cíle - zejména v oblasti prevence.“
16

 

2.2 Podmínky konání zkráceného přípravného řízení 

Předpoklady konání zkráceného řízení jsou dány charakteristikou tohoto 

institutu. Zvláštní úprava je využívána k stíhání trestných činů, které jsou méně 

závažné, a zákon s nimi spojuje méně závažné sankce. Typicky se bude jednat o skutky, 

                                                 
15

 ŠÁMAL Pavel. Zkrácené přípravné řízení. Trestněprávní revue 2002/1, s. 5. 
16

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,  

o trestním řízení soudním (dostupná z PIS Beck Online). 
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jejichž společenská škodlivost je „pouze“ nikoli nepatrná, a proto půjde ve většině 

případů o základní skutkové podstaty trestných činů.  

2.2.1 Obligatorní podmínky 

Základní podmínka je stanovena v ustanovení § 179a odst. 1 trestního řádu. 

Podle něj je zkrácené řízení konáno o trestných činech, o nichž koná řízení v prvním 

stupni okresní soud, a zároveň na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje pět let.  

Z výše uvedené podmínky příslušnosti okresního soudu vyplývá, že zkrácené 

řízení se nekoná u trestných činů, kde je v prvním stupni příslušný krajský soud dle § 17 

trestního řádu. Jedná se o trestné činy, u nichž zákon stanoví trest odnětí svobody,  

jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest,  

tj. charakteristickým znakem je jejich větší závažnost. Dále jsou to též trestné činy 

explicitně vyjmenované v témže ustanovení pod písm. a) až d), kde rozhoduje  

v prvním stupni krajský soud bez ohledu na dolní hranici trestu odnětí svobody,  

a to z důvodu skutkové složitosti a časové náročnosti obstarávání důkazů. Zvláštním 

případem je trestný čin opilství. 

Zkrácené řízení není možné konat v případech, kdy je sice dána v 1. stupni 

věcná příslušnost okresnímu soudu, avšak horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje 

pět let. V praxi se bude jednat o kvalifikované skutkové podstaty trestných činů, kde je 

zohledněna větší společenská škodlivost skutku, např. způsobení větší škody, újma  

na zdraví nebo zvláštní způsob provedení aj. Typickým příkladem je trestný čin krádeže 

podle § 243 trestního zákoníku. 

Trestní řízení, včetně zkráceného přípravného řízení, je ovládáno zásadou 

totožnosti skutku, právní kvalifikace trestného činu může být v průběhu řízení změněna, 

avšak skutek musí být zachován (totožnost jednání či následku). Může tak dojít 

k překvalifikování na trestní čin, ohledně něhož nelze vést zkrácené přípravné řízení. 

Jedná se často o případy, kdy není zpočátku jasný rozsah škody nebo újmy na zdraví  

a skutečný rozsah je zjištěn později. V takovém případě, vzhledem k tomu, že celé 

zkrácené přípravné řízení se vede v rámci postupu před zahájením trestního stíhání, 

předá policejní orgán věc k zahájení trestního stíhání a k provedení vyšetřování 
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policejnímu orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 či 3 trestního řádu, pakliže k němu není 

sám příslušný. Jestliže k překvalifikování dojde až před státním zástupcem, postupuje se  

ve věci dle § 179c odst. 3, resp. § 179f odst. 2 písm. b), c) trestního řádu.
17

 

Shora uvedené podmínky jsou závazné a je potřeba je splnit v celém rozsahu. 

Vždy je třeba k nim doplnit i další alternativní podmínky zakotvené v § 179 odst. 1 

písm. a) nebo b) trestního řádu, z nichž alespoň jedna musí být splněna.  

2.2.2 Alternativní podmínky 

Společně s obligatorními podmínkami popsanými výše musí být současně 

naplněn některý z těchto alternativních předpokladů: 

1) podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté (viz § 179 odst. 1 

písm. a) trestního řádu), nebo 

2) v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu 

stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního 

stíhání, a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené 

v § 179b odst. 4 trestního řádu postavit před soud (§ 179 odst. 1 písm. b) 

trestního řádu). 

První z alternativních podmínek předpokládá buď přistižení pachatele při činu 

nebo bezprostředně poté. Podle Šámala se přistižením při činu rozumí dopadení 

podezřelého na místě činu při jeho páchání. Pachatel může být přichycen během všech 

vývojových stádií trestného činu nebo při dokonání trestného činu, vyjma přípravy, 

která prakticky nepřichází u trestných činů projednávaných v zkráceném řízení v úvahu. 

Zadržení provádí především policejní orgán, ale § 76 odst. 2 trestního řádu umožňuje 

zadržení podezřelého v podstatě kýmkoliv (v praxi zejména poškozeným). Zadržení  

ve zkráceném řízení, jehož cílem je předvedení zadržené osoby před soud pro důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu, je nutné odlišovat od zadržení za účelem vazby. 

Orgán činný v trestním řízení nezkoumá, zda jsou dány podmínky pro vzetí zadržené 

osoby do vazby podle § 68 odst. 1 trestního řádu, popř. ve spojení § 68 odst. 2, 3 nebo 4 

                                                 
17

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 2339. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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trestního řádu. Nelze tak zaměňovat důvody vazby dle § 67 trestního řádu 

s předpoklady, za kterých lze zadrženou osobu vzít do vazby podle § 68 trestního řádu. 

V praxi půjde o případy přichycení podezřelého při krádeži v obchodě, během vloupání 

do rekreačního objektu nebo při rvačce v restauraci.  

Přistižení bezprostředně při činu se nejčastěji chápe jako zastižení či dostižení 

osoby podezřelé po jejím pronásledování z místa činu pomocí stopování či vizuálního 

kontaktu nebo jako zadržení osoby s odcizenými věcmi, a to co nejdříve po spáchání 

trestného činu. Typicky se bude jednat o dopravní delikty.
18

 

Ustanovení § 179a trestního řádu mluví pouze o přistižení, které není zákonem 

definováno, avšak lze předpokládat, že autoři terminologicky vycházeli z ustanovení  

§ 76 trestního řádu. Každé přistižení ve zkráceném řízení však z logiky věci 

předpokládá následné zadržení, jakožto prostředek ke splnění dvoutýdenní lhůty 

uvedené v § 179b odst. 4 trestního řádu. Pokud by nedošlo k zadržení, důkazní situace 

by se natolik zhoršila, že by hrozila možnost neaplikovatelnost zkráceného způsobu 

řízení na daný skutek. Přistižení s následným zadržením je na posouzení předpokladů 

méně náročné, neboť skutečnosti relevantní pro uvážení, zda zkrácené přípravné řízení 

konat či ne, jsou známé již na počátku řízení a je známá i osoba podezřelá, proti které 

by mohlo být zahájeno trestní stíhání. 

Obtížnější bude posouzení u druhé alternativní podmínky v ustanovení § 179a 

odst. 1 písm. b) trestního řádu. Podmínka stanoví, že zkrácené řízení se koná,  

jestliže v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu 

stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze 

očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4 trestního řádu 

postavit před soud. Při prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu 

stíhání musí být zjištěny takové okolnosti, jež jinak odůvodňují zahájení trestního 

stíhání, a současně bude možné podezřelého do dvou týdnů postavit před soud dle § 179 

odst. 4 trestního řádu. Už na počátku řízení o prověřování skutkově jednoduché věci 

nevyžadující obtížné objasňování je nutné, aby byly na základě provedených zjištění 

shledány důvody pro zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu (trestní 

                                                 
18

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 2344. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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stíhání je nicméně zahájeno až podáním návrhu na potrestání soudu) a pro postavení 

podezřelého před soud do dvou týdnů od sdělení podezření, tj. z jakého skutku je osoba 

podezřelá a jaký trestný čin tím měla spáchat, viz § 179b odst. 3 trestního řádu.
19

 

Podmínka je založena na kvalitním a dostatečném důkazním materiálu (typicky 

běžných prostředků objasňování a prověřování) a správném uvážení policejního orgánu. 

V praxi policejní orgán musí nejdříve zvážit obtížnost a jednoznačnost situace,  

protože v případě náročného dokazování by musel postupovat standartním způsobem 

prověřování. V další fázi by měl zvážit, zda lze částečně předpokládat v krátkém 

časovém úseku zjištění stavu věci, o kterém nebudou důvodné pochybnosti.  

Tj. skončení zkráceného přípravného řízení do dvou týdnů, přičemž prodloužení lhůty  

o deset dní (§ 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu) je výjimečnou možností státního 

zástupce a nelze s ní dopředu počítat. 
20

 

Všechny shora popsané podmínky, ať už obligatorní či alternativní, vymezují 

předpoklady konání zkráceného řízení v pozitivním smyslu, tj. říkají, kdy se řízení 

koná. V další kapitole se budu zabývat podmínkami negativními, jakožto zákonem 

vymezenými případy, kdy ve zkráceném přípravném řízení nelze pokračovat či ho není 

možné ani zahájit. 

2.2.3 Negativní podmínky 

Negativními podmínkami neboli překážkami zkráceného řízení podle § 179f 

odst. 1 trestního řádu jsou takové skutečnosti, které brání jeho konání, i když jinak jsou 

nebo na začátku byly splněny všechny podmínky konání podle § 179a odst. 1 trestního 

řádu. Půjde o případy, kdy je dán důvod vazby, ale nejsou splněny podmínky  

pro předání podezřelého do 48 hodin od zadržení soudu spolu s návrhem na potrestání. 

Druhým případem je situace, kdy jsou důvody pro konání společného řízení o dvou 

nebo více trestných činech a alespoň u jednoho z nich je třeba konat vyšetřování.  

Tehdy  je dána povinnost konat vyšetřování i o činu, o němž by jinak mohlo být konáno 

zkrácené řízení, viz. § 160 odst. 5 trestního řádu. 
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 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 2341. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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 JEŽEK, Vladimír. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Bulletin advokacie, 

2001/11-12, s. 83-84. 
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Pakliže nastane nějaká shora uvedená skutečnost zabraňující konání zkráceného 

řízení, státní zástupce vydá pokyn policejnímu orgánu, aby zkrácené řízení ukončil  

a předal věc orgánu oprávněnému konat vyšetřování podle § 161 odst. 2 nebo 3 

trestního řádu. K rozhodnutí nekonat zkrácené řízení je oprávněn pouze státní zástupce, 

a to na základě jeho dozorových pravomocí a faktu, že konečné rozhodnutí či opatření 

dle § 179c odst. 2 trestního řádu svěřuje zákon právě jemu. 

Pokud je dán důvod vazby a nedojde k předání zadrženého s návrhem  

na potrestání, resp. s návrhem na dohodu o vině a trestu do 48 hodin soudu,  státní 

zástupce rozhodne o zahájení trestního stíhání a předloží soudu návrh na rozhodnutí 

o vazbě obviněného. Zkrácené řízení se rovněž nekoná, jestliže alespoň  

u dvou trestných činů je dán důvod pro konání společného řízení podle § 20 trestního 

řádu, přičemž u jednoho z nich nebudou splněny podmínky pro konání zkráceného 

řízení dle § 179a odst. 1 trestního řádu. Příkladem může být situace, kdy pachatel byl 

vzat do vazby pro pokračující trestný čin krádeže, a poté bylo zjištěno, že se dopustil 

další krádeže, pro kterou bude zahájeno zkrácené řízení. Státní zástupce by měl vydat 

pokyn policejnímu orgánu, aby zkrácené řízení ukončil a předal věc orgánu 

oprávněnému vést vyšetřování a bylo postupováno podle § 160 odst. 5 trestního řádu. 

Pokud státní zástupce nebude respektovat podmínku společného řízení, soud návrh na 

potrestání ve věci zkráceného řízení odmítne podle § 314c odst. 1 písm. c) trestního 

řádu.
21

 

Z dikce zákona není zcela jasné, zda za splnění všech podmínek,  

resp. za neexistence překážek, je konání zkráceného řízení obligatorní. Z formulace  

v § 179a odst. 1 trestního řádu o tom, že řízení se „koná“ se přikláním spíše k tomu,  

že zákonodárce zamýšlel konat řízení vždy za v zákoně stanovených předpokladů.  

O tom jistě není sporu v případě podmínky přistižení a následného zadržení (§ 179a 

odst. 1 písm. a) trestního řádu). Jinak tomu je v případě podmínky podle § 179a odst. 1 

písm. b) trestního řádu, kde je konání zkráceného řízení závisí na uvážení policejnímu 

orgánu, což vychází z formulace, zda „lze očekávat“ postavení podezřelého do dvou 

týdnů před soud. Zákon dává orgánům činným v trestním řízení celkem široký prostor, 
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 MUSIL, Jan, KRATOCHVÍL, Vladimír, ŠÁMAL Pavel. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 
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aby zvážily konkrétní situaci a okolnosti případu. Nález Ústavního soudu  

sp. zn. ÚS 124/2014-n říká: „Jestliže povaha věci umožňuje postupovat podle 

ustanovení o zkráceném přípravném řízení, jsou orgány činné v trestním řízení povinny 

tuto speciální úpravu řízení vedoucího k meritornímu rozhodnutí aplikovat.“
22

 

Ustanovení § 179a až 179h trestního řádu by tak mělo být využíváno v maximální šíři, 

v opačném případě by orgány trestního řízení porušily základní povinnosti spočívající 

v porušení práva na co nejrychlejší projednání věci. 

2.3 Zásady zkráceného přípravného řízení 

„Celá úprava zkráceného přípravného řízení je koncipována tak, aby při rychlém 

a neformálním provádění řízení osoba, proti které se řízení vede, nebyla zkrácena  

na svých procesních právech, která jsou garantována trestním řádem, tak i Listinou 

základních práv a svobod.“
23

 Zásady zkráceného řízení vychází z obecných principů 

přípravného řízení, zejména spravedlivého a řádného procesu. Ježek vyslovuje obavu 

ohledně zjednodušení procesu, které zvyšuje riziko nespravedlivého odsouzení,  

protože „čím je procesní systém komplikovanější, tím méně skýtá prostoru ke svévoli,  

a tím nepřímo i pro nespravedlivé rozhodnutí.“
24

Ačkoliv je důraz kladen právě  

na zásadu hospodárnosti a rychlosti zkráceného řízení, není pochyb o tom, že orgány 

činné v trestním řízení respektují celý komplex zásad trestního řízení uvedený v § 2 

trestního řádu a postupem ve věci je náležitě realizují.  

Zásada rychlosti a hospodárnosti je promítnuta v § 2 odst. 4 trestního řádu,  

který ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost projednávat věc co nejrychleji 

a s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou a mezinárodními smlouvami  

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

je i v Listině vnímáno právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, viz čl. 38  

odst. 2 Listiny. Lhůty ve zkráceném způsobu řízení jsou poměrné krátké a mají být 

zárukou rychlého vyřízení věci.  
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Významné z pohledu rychlost řízení je především právo na obhajobu a práva 

zaručující spravedlivý proces („fair“ proces) podle Evropské úmluvy o lidských 

právech. Dle § 179b odst. 2 trestního řádu má podezřelý stejná práva jako obviněný. 

V případě zadržení má právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetí 

osoby již v průběhu řízení. Jestliže nebude propuštěn ze zadržení a nezvolí si  

ve stanovené lhůtě obhájce, je třeba mu obhájce ustanovit z důvodu zajištění obhajoby 

při provádění úkonů soudem. Po podání návrhu na potrestání má obviněný stejnou lhůtu 

k přípravě na hlavní líčení jako v každém jiném řízení před soudem.
25

 Zároveň platí 

obecná povinnost poučit podezřelého o jeho právech. 

I v tomto typu řízení musí být zjištěn skutkový stav věci nadevší pochybnost,  

a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí ve věci. Je proto nutné, aby i v případě 

doznání obviněného, orgány činné v trestním řízení přezkoumaly všechny podstatné 

okolnosti případu.  Uplatní se i zásada přiměřenosti dle § 2 odst. 4 trestního řádu 

korigující postup orgánů řízení, aby jejich úkony zbytečně nedocházelo k neadekvátním 

zásahům do základních práv a svobod.
26

 

Ve zkráceném řízení se samozřejmě uplatní rovněž zásada vyhledávací  

a obžalovací. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost vyhledávat důkazy  

pro i proti podezřelému, avšak provádí se ve většině až před soudem. Řízení před 

soudem je oprávněn zahájit podáním návrhu na potrestání pouze státní zástupce. 

2.4 Subjekty zkráceného přípravného řízení 

2.4.1 Policejní orgán 

Typová jednoduchost skutků u trestných činů, kde se koná zkrácené přípravné 

řízení, umožňuje konat tento způsob řízení u nejnižších organizačních složek Policie 

České republiky. Nejčastěji se bude výše zmíněnými trestnými činy zabývat místní 

nebo obvodní oddělení Policie České republiky. Ovšem je možné, že zkrácené 

přípravné řízení povede policejní orgán příslušný vést i vyšetřování podle § 160 odst. 2 

nebo 3 trestního řádu. Policejní orgány postupují během prověřování podle ustanovení 
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hlavy deváté trestního řádu upravující postup před zahájením trestního stíhání  

a v případě neopakovatelných nebo neodkladných úkonů se použije hlava čtvrtá 

trestního řádu. 

Dle § 179a odst. 2 trestního řádu konají zkrácené přípravné řízení policejní 

orgány uvedené v § 12 odst. 2 téhož zákona, a to v souladu se svojí příslušností. Obecně 

lze říci, že policejní orgány zde uvedené, mohou konat zkrácené řízení, jestliže jsou 

oprávněni konat prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestního činu. 

Podrobně upravuje příslušnost policejních orgánů závazný pokyn policejního prezidenta 

č. 30/2009 (dále jen „ZP PP“), který v čl. 108 stanoví příslušnost konat zkrácené řízení 

policejním orgánům uvedeným v čl. 4, 5, 8 a 9 tohoto závazného pokynu. 

Zkrácené přípravné řízení je oprávněna vést i Generální inspekce bezpečnostních 

sborů (§ 179a odst. 2 společně s § 12 odst. 2 písm. b) trestního řádu a § 2 odst. 1 zákona 

č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů), ale i jiné orgány uvedené 

v § 12 odst. 2 trestního řádu. Výjimku tvoří případy, kdy je obligatorně věcně příslušný 

státní zástupce dle § 179a odst. 3 trestního řádu, tzn. nepříslušnými budou policejní 

orgány uvedené v § 12 odst. 2 písm. f) až j) trestního řádu. Vyloučené orgány  

však mohou konat prověřování předcházející zkrácenému řízení. 

Zákon připouští i vedení řízení pověřenými celními orgány či pověřenými 

orgány Vojenské policie nebo Vězeňské služby. Ohledně útvarů Policie České 

republiky s celostátní působností je vhodné poznamenat, že jsou sice věcně příslušné 

konat zkrácený způsob řízení, avšak půjde o situace zcela výjimečné.
27

 

Policejní orgán, kterému byl trestný čin oznámen, nebo jím byl zjištěn  

či objasněn, může věc předat jinému policejnímu orgánu jen po jeho předchozím 

souhlasu nebo na základě rozhodnutí nejbližšího společně nadřízeného vedoucího 

pracovníka a po projednání se státním zástupcem. Jednání se vede zpravidla telefonicky 

a o jeho výsledku se učiní záznam v trestním spise. Tím nejsou dotčena oprávnění 

státního zástupce rozhodnout o příslušnosti policejního orgánu v případech stanovených 

právním předpisem (viz čl. 108 odst.3 ZP PP). 
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Na příslušnost policejního orgánu má zajisté vliv i změna právní kvalifikace 

trestního činu. Jestliže je shledáno, že skutek naplňuje znaky jiné skutkové podstaty 

trestného činu a nelze tak konat zkrácené přípravné řízení, je povinností policejního 

orgánu předat věc ke konání vyšetřování příslušným orgánům. Pokud by k stejnému 

závěru dospěl až státní zástupce po skončení zkráceného přípravného řízení ve stádiu 

rozhodování dané věci, postupoval by podle § 160 a násl. tr. řádu, tzn. zahájil by trestní 

stíhání a konal by vyšetřování. 

2.4.2 Státní zástupce 

Státní zástupce vykonává při zkráceném způsobu řízení dozor nad zákonností 

postupu policejního orgánu. O úkonech státního zástupce při výkonu dozorových 

pravomocí bude pojednáváno v rámci kapitoly „Průběh zkráceného přípravného řízení“. 

Zákon dále stanoví zvláštní případy, kdy je dána příslušnost konat zkrácené řízení přímo 

státnímu zástupci.  

Dle § 179a odst. 3 trestního řádu je příslušný konat zkrácené přípravné řízení 

státní zástupce, a to o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu 

pro zahraniční styky a informace a příslušníky Vojenského zpravodajství  

anebo Vojenské policie nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce 

v Generální inspekci bezpečnostních sborů. Jde o případy, kdy je trestný čin spáchán 

osobou, která je ve služebním poměru k shora uvedeným policejním orgánům.  

Na tyto případy zákon stanoví přiměřené použití § 161 odst. 4 a 5 trestního řádu,  

tzn. nikoliv použití ustanovení, jež upravuje postup policejního orgánu. Jestliže 

zkrácenému řízení předchází prověřování, konají je namísto státního zástupce 

především orgány uvedené v § 12 odst. f) až i) trestního řádu.  

Věcná příslušnost státního zástupce je dána ustanovením v § 161 odst. 4 

trestního řádu, resp. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního 

zastupitelství (dále jen „JŘStZast“). Státní zástupce, jež není věcně a místně příslušný, 

provede před předáním věci všechna opatření, která nesnesou odkladu, a oprávněná 

rozhodnutí týkající se operativně pátracích prostředků, aby nedošlo ke zmaření účelu 

trestního řízení. 
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Koná-li státní zástupce zkrácené přípravné řízení, pak se dozor nevykonává  

a nepoužije se ani ustanovení o žádosti o odstranění průtahů v řízení nebo závad v jeho 

postupu dle § 157 odst. 2 trestního řádu. Jako obranu vůči postupu státního zástupce je 

možno využít institut dohledu nad státním zástupcem dle § 12c, 12d a 12e zákona  

č.  283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále jen „StZast“), resp. § 1 a 2 JŘStZast. 

Jestliže je během řízení dán důvod pro udělení souhlasu či povolení státního 

zástupce k některým úkonům, ustanovení o jejich udělení se zde neaplikuje. Při výkladu 

je zohledněn fakt, že zde není vykonáván dozor státního zástupce, a proto není žádný 

oprávněný orgán, který by souhlas nebo povolení vydal. 

Státní zástupce konající zkrácené řízení může dožádat kterýkoliv policejní 

orgán, tj. nejenom policejní orgány uvedené v § 12 odst. 2 písm. f) až i) trestního řádu, 

o součinnost v rozsahu podstatě odpovídajícímu § 161 odst. 4 věty třetí a čtvrté 

trestního řádu. V závislosti na konkrétním případu bude vyžadováno zejména opatření 

jednotlivých důkazů nebo provedení jednotlivých úkonů a součinnost v takovýchto 

věcech, předvedení osoby dle § 90, § 98 trestního řádu a doručení písemnosti  

za podmínek uvedených v § 62 odst. 1 předposlední věty trestního řádu. Dožádaný 

policejní orgán, kterému je adresováno dožádání, je v rámci jeho působnosti povinen 

státnímu zástupci urychleně vyhovět. 

2.4.3 Podezřelý a jeho obhájce 

O osobě, proti níž se vede zkrácený způsob řízení, zákon mluví jako o osobě 

podezřelé. Dle předchozího výkladu je zřejmé, že osobou podezřelou ve zkráceném 

přípravném řízení může být i právnická osoba či mladiství. Podezřelou se osoba stává 

okamžikem zahájení zkráceného přípravného řízení, tzn. sepsáním záznamu o zahájení 

úkonů zkráceného přípravného řízení nebo provedením neodkladného  

či neopakovatelného úkonu.  

Např. Růžička se přiklání k názoru, že osoba se stává podezřelou až sdělením 

podezření a zdůvodňuje to následovně: „Pokud by byl naznačený názor pokládán  

za relevantní, znamenalo by to, že by se určitá osoba stávala podezřelou pro účely 

zkráceného přípravného řízení jen na základě úkonu policejního orgánu,  

o jehož existenci se tato osoba ani nedozví. Tato osoba může reálně využívat práv 
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podezřelého ve zkráceném přípravném řízení až po sdělení podezření.“
28

  Osobně se 

přikláním k první variantě, která vychází z podmínky zkráceného řízení, kdy pachatel 

musí být přichycen při činu nebo bezprostředně po něm. Je zřejmé, že se v naznačeném 

případě osoba o zahájení úkonů dozví již tímto okamžikem. Navíc opis záznamu  

o zahájení úkonů zasílá policejní orgán do 48 hodin státnímu zástupci, který jeho 

zákonnost přezkoumá a případně učiní nápravná opatření, není zde na místě Růžičkova 

obava o svévoli policejního orgánu, avšak je určitě žádoucí, aby výslech podezřelého 

byl jeden z prvních úkonů zkráceného přípravného řízení. 

Dle § 179b odst. 2 trestního řádu má podezřelý v řízení stejná práva jako 

obviněný. Na základě § 33 odst. 1 a 2 trestního řádu (vyjma ustanovení týkající se 

vazby, která je pojmově vyloučena) se jedná zejména o právo vyjádřit se ke všem 

skutečnostem a k důkazům, právo nevypovídat, uvádět okolnosti a důkazy sloužící 

k obhajobě, činit návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Vedle vyjmenovaných 

práv je nutné zmínit i právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetích 

osob už v průběhu zadržení. Má rovněž nárok na bezplatnou obhajobu.  

Ve zkráceném přípravném řízení přichází v úvahu jak zvolený, tak ustanovený 

obhájce. Činnost obhájce přichází v úvahu zejména při účasti na výslechu. Účast při 

jiných úkonech je výjimečná vzhledem k tomu, že v řízení je postupováno dle hlavy 

deváté trestního řádu upravující postup před zahájením trestního stíhání. Pro tuto fázi 

jsou typické úkonů podle § 158 odst. 3 a 5 trestního řádu, zejména úřední záznamy  

o vysvětlení osob, které lze za podmínek uvedených v § 314 odst. 2 poslední věty 

trestního řádu přečíst ve zjednodušeném řízení před samosoudcem. Práce obhájce bude 

obdobná jako u jiných forem přípravného řízení, avšak bude ovlivněna krátkým 

časovým rozpětím řízení. Dokazování se koná před samosoudcem v soudní části řízení, 

kde obviněný a jeho obhájce mohou využít svá práva v plném rozsahu. 

U zadrženého podezřelého se aplikuje § 179b odst. 2 druhé věty trestního řádu. 

Zadržený podezřelý má na základě uvedeného ustanovení právo zvolit si obhájce a radit 

se s ním bez přítomnosti třetí osoby, a to již v průběhu zadržení. Má též právo 

požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho výslechu, ledaže je obhájce nedosažitelný 
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(viz § § 76 odst. 6 trestního řádu). Ve své podstatě se tak bude jednat o stejná práva, 

jaká má zadržený obviněný nebo zadržená osoba podezřelá ze spáchání trestného činu, 

koná-li se standartní přípravné řízení. Při zadržení mohou nastat dvě situace – podezřelý 

bude propuštěn ze zadržení nebo bude předán spolu s návrhem na potrestání soudu. 

Teprve pokud nebude podezřelý propuštěn ze zadržení a bude předán státním zástupcem 

s návrhem na potrestání soudu k zjednodušenému řízení, nastávají podmínky nutné 

obhajoby. Ze zde řečeného plyne, že během zkráceného způsobu řízení se může uplatnit 

pouze zvolený, nikoliv ustanovený zástupce (výjimkou může být např. obhajoba 

mladistvého). 

Znění § 179b odst. 2 trestního řádu před novelou č. 459/2011 Sb. stanovilo,  

že pokud si zadržený podezřelý nezvolí ve stanovené lhůtě vlastního obhájce, je třeba 

mu na dobu, po kterou trvají důvody zadržení, obhájce ustanovit dle § 38 trestního řádu. 

Zmíněná novela tento zvláštní postup vypouští, jelikož všechny důvody zadržení jsou 

uvedeny v § 36 trestního řádu a konkrétně v jeho odst. 4 písm. a) je stanoveno,  

že obviněný musí mít obhájce též v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení 

proti podezřelému.  

Pokud podezřelý nebude propuštěn ze zadržení, ale bude později, nejdéle  

však ve lhůtě 48 hodin (viz § 77 odst. 1 trestního řádu), předán s návrhem na potrestání 

soudu k provedení zjednodušeného řízení, vyzve policejní orgán podezřelého ke zvolení 

obhájce. Ke zvolení obhájce je stanovena zadrženému přiměřená lhůta, která je dána 

řádově v hodinách. Konkrétně pak policejní orgán zadrženému dá možnost, aby se 

spojil s advokátem.
29

 Pokud si ve stanovené lhůtě podezřelý nezvolí, je mu obhájce na 

dobu, po kterou trvají důvody zadržení, ustanoven.  

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost zajistit obhájce podezřelému  

již po dobu provádění úkonů ve zkráceném přípravném řízení, což je významné 

zejména u výslechu podezřelého (viz usnesení Nejvyššího soudu vydané  

pod sp. zn. 6 Tdo 1248/2009).  Zásadní pro určení okamžiku důvodu nutné obhajoby je 

dle mého názoru sdělení podezření. Sdělení podezření ve zkráceném přípravném řízení 

vymezuje předmětný skutek spáchaný podezřelým a právní kvalifikaci spatřovaného 
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trestného činu, ale především konkretizuje osobu, proti níž je zkrácené řízení vedeno. 

Od jeho vydání je řízení vedeno proti určité osobě, a proto je vhodné závaznost důvodů 

nutné obhajoby vázat právě na toto opatření. Výše zmíněné vychází mimo jiné i z 

ustanovení § 314d odst. 2 trestního řádu, dle kterého je možné protokol  

o výslechu přečíst v hlavním líčení za podmínek v § 207 odst. 2 trestního řádu. 

Vzhledem k faktu, že osoba by měla být zastoupena obhájcem nejméně již při svém 

výslechu jako osoba podezřelá, je potřeba požádat o ustanovení obhájce v náležitém 

časovém předstihu. Záznam o sdělení podezření se ustanovenému obhájci doručuje  

dle § 179b odst. 3 věty třetí trestního řádu.  

Domnívám se, že právní úprava je z tohoto pohledu nejasná a de lege ferenda 

navrhuji vymezit v trestním řádu přesný okamžik, kdy by již zadržená podezřelá osoba, 

u níž je předpoklad podání návrhu na potrestání ve stanovené lhůtě, měla mít obhájce. 

V opačném případě je ohroženo právo na obhajobu garantované v čl. 6 odst. 3 písm. c) 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a ustanovení čl. 40 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod.  

Zvláštním případem je situace, kdy podezřelý není zadržen, ale nachází se  

ve výkonu trestu odnětí svobody či ve vazbě v jiné trestní věci. Dle rozhodnutí 

Krajského soudu v Praze vydaného pod sp. zn. 11To 287/2009, pokud je ve věci konáno 

zkrácené přípravné řízení a je zřejmé, že podezřelý nebude propuštěn na svobodu, musí 

mít obhájce od počátku úkonů dle trestního řádu. V praxi půjde zejména o záznam  

o sdělení podezření předcházející vlastnímu výslechu podezřelého.  

Různé výklady týkající se obhajoby mladistvého ve zkráceném řízení sjednotil 

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSVM“). Podle ustavení § 42 odst. 2 

ZSVM musí mít mladistvý obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření 

podle tohoto zákona nebo úkony podle trestního řádu, a to včetně neopakovatelných  

a neodkladných úkonů. Prolomení této povinnosti je možné v situaci, kdy by nebylo 

možné provedení úkonu odložit a nešlo vyrozumět o něm obhájce mladistvého. Potřeba 
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obhajoby mladistvého byla s účinností citovaného zákona zásadně stanovena již na 

okamžik sdělení podezření, bez ohledu na zadržení.
30

 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 8 Tdo 583/2009 

konstatoval, že opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo úkony 

podle trestního řádu zakládají důvod nutné obhajoby jen tehdy, jestliže jsou prováděny 

proti mladistvému jako osobě podezřelé, proti níž se řízení vede. Jedná se  

např. o zadržení mladistvého podezřelého podle § 158 odst. 3 písm. d) trestního řádu, 

výslech podezřelého ve zkráceném přípravném řízení podle § 179b odst. 3 trestního 

řádu, ale i zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu. Za úkony vedené 

proti mladistvému v uvedeném smyslu nelze pokládat úkony podle trestního řádu,  

jež jsou prováděné ve vztahu k jiným osobám. 

Pro úplnost je nutné zmínit se o postavení podezřelého při jeho výslechu. 

Podezřelého je třeba vyslechnout a nejpozději na začátku výslechu mu sdělit z jakého 

spáchání skutku je podezřelý a jaký trestní čin je v něm spatřován. Problematika sdělení 

podezření je podrobně vyložena v následující části této práce. 

Na postup při výslechu se použijí obdobně ustanovení o výslechu obviněného,  

tj. § 91 až 95 trestního řádu. Ustanovení § 179b odst. 2 věta poslední trestního řádu 

stejně jako § 33 odst. 5 trestního řádu stanoví povinnost poučit podezřelého  

před výslechem o jeho právech, aby je mohl v plném rozsahu uplatnit.
31

 Stejně jako  

v jiných případech přípravného řízení musí být podezřelému dovoleno,  

aby před výslechem nahlédl do svých poznámek, které je povinen na výzvu předložit 

vyslýchajícímu. Podezřelý má právo nevypovídat. Pokud se rozhodne k výpovědi, 

nejdříve souvisle vylíčí skutečnosti, které jsou relevantní ke sdělenému podezření, 

především okolnosti vyvracející nebo zeslabující podezření a případné důkazy o nich. 

Následně policejní orgán může klást doplňující otázky, přičemž platí obecná úprava 

zákazu kapciózních nebo sugestivních otázek. O výslechu se pořizuje protokol, nikoliv 

pouze úřední záznam, jak je někdy dovozováno ze znění druhé věty § 179b odst. 3 

                                                 
30

 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví  

ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif.  

6. aktualizované vydání podle stavu k 1.2.2016. Praha: Leges, 2016, s. 891. Glosátor. ISBN 978-80-7502-

106-9. 
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 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 2349. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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trestního řádu. Protokol o výslechu podezřelého lze číst u hlavního líčení  

ve zjednodušeném řízení před soudem za podmínek uvedených v § 207 odst. 2 trestního 

řádu a lze ho použít k vydání trestního příkazu (viz § 314 odst. 2 trestního řádu). 

Trestní řád nestanoví povinnost policejního orgánu předložit spis po skončení 

prověřování k prostudování podezřelému a jeho obhájci, ale není vyloučeno umožnit 

jim nahlédnout do spisu podle obecného ustanovení § 65 trestního řádu. I přes rychlost  

a hospodárnost způsobu řízení, má podezřelý ve zkráceném řízení, stejně jako obviněný, 

právo na stejnou lhůtu k přípravě na hlavní líčení. 

2.5 Problematika lhůt ve zkráceném přípravném řízení 

Stanovení lhůt a jejich počítání je z hlediska rychlosti řízení velmi důležitou 

otázkou. Právě ve zkráceném přípravném řízení, více než v jakémkoli jiné formě 

přípravného řízení, je stanovení počátku a konce řízení jeden ze stěžejních bodů 

vyjadřující základní princip zkráceného způsobu řízení. Z pohledu zkráceného 

přípravného řízení je nutné vyřešit především tyto otázky: 

1. okamžik počátku běhu lhůty zkráceného přípravného řízení, 

2. délka zkráceného řízení a její případné předložení, 

3. závaznost lhůt pro orgány činné v trestním řízení, 

4. okamžik zahájení trestního stíhání. 

Právní úprava týkající se lhůt je poměrně kusá, prakticky se jedná pouze o §179a  

odst. 1 písm. b), § 179b odst. 4, § 179e a § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu. Základní 

ustanovení obsahuje § 179b odst. 4 trestního řádu, jež stanoví lhůtu pro skončení 

zkráceného způsobu řízení tak, že řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů 

ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý 

a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. V následující části se pokusím vyjasnit 

shora nastíněné otázky a poukázat na některé sporné případy. 

2.5.1 Okamžik počátku běhu lhůty  

Zákon spojuje účinky počátku běhu lhůty pro skončení řízení s jediným možným 

okamžikem, a to se sdělením podezření. Vyplývá to ze znění § 178 odst. 4 trestního 

řádu, který běh lhůty ke skončení řízení váže právě na den, kdy policejní orgán sdělí 
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podezřelému, ze spáchání jakého skutu je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku 

spatřován. Pro lhůtu ke skončení zkráceného řízení tak již není po změně provedené 

zákonem č. 274/2008 Sb. relevantní okamžik, kdy policejní orgán obdrží trestní 

oznámení nebo jiný podnět k zahájení trestního stíhání. Předchozí úprava činila potíže 

při jejím správném výkladu. Novela si kladla za cíl výrazněji zvýšit počet věcí 

vyřizovaných ve zkráceném přípravném řízení, což mělo přinést policejním orgánům 

konajícím vyšetřování odlehčení od zbytečné administrativy.  

Dopad novely se záhy projevil i v praxi. Před novelou bylo zkrácené přípravné 

řízení konáno pouze v případech, kdy bylo možno pachatele v krátké době od spáchání 

činu postavit před soud. Od 1. 1. 2009 se může konat fakticky v případech všech 

trestných činů, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu  

a na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 

pět let. Reálný okruh těchto trestných činů tak byl provedenou změnou podstatně 

rozšířen.
32

 

Běžnou praxí se stal postup, kdy policejní orgán provedl prověřování v rámci 

standartního přípravného řízení a teprve v okamžiku, kdy nashromáždil veškerý důkazní 

materiál a měl tak jistotu, že bude moci řízení ukončit ve lhůtě stanovené v § 179b  

odst. 4 trestního řádu, sdělil podezření dle 179b odst. 3 trestního řádu a zahájil  

tak přípravné řízení. Prověřování trestní věci tak mohlo trvat řádově týdny a měsíce,  

než došlo k samotnému zahájení zkráceného přípravného řízení a běhu dvoutýdenní 

lhůty ke skončení řízení. Policejní orgán následně konal zkrácený způsob řízení  

i v poměrně složité věci, která by měla být vedena v rámci běžného přípravného řízení.  

Důvodem pro naznačený postup byla nejspíše menší formálnost a jednoduchost 

zkráceného řízení na rozdíl od standartního postupu a především vykazování statistik  

o činnosti policejních orgánů. Pro účely statistického vykazování se totiž za řízení 

u policejního orgánu považuje řízení od zahájení trestního stíhání či sdělení podezření  

do předložení věci státnímu zástupci na podání návrhu na potrestání. S účinností novely 

od 1.1.2009 byl ke dni sdělení podezření posunut i počátek běhu dvoutýdenní lhůty  

pro skončení zkráceného přípravného řízení, nicméně tomu může předcházet ještě fáze 
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 FRYŠTÁK, Marek. Smysl a význam zkráceného přípravného řízení z hlediska jeho rychlosti. 

Trestněprávní revue 2012/10, s. 235. 
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tzv. prověřování, která na rozdíl od klasického přípravného řízení není nijak omezena  

a není zahrnuta ani v policejních statistikách.
33

 

 Smyslem původní úpravy zkráceného přípravného řízení bylo zrychlení postupu 

v předsoudní části řízení tak, aby byl podezřelý bezprostředně po spáchání trestného 

činu postaven před soud. Je obecně prokázáno, že pokud na pachatele nedopadá trest 

v krátkém odstupu od spáchání trestného činu, ztrácí jeho potrestání na účinnosti.  

Zároveň rychlé sankcionování pachatele působí preventivně na celou společnost. Zákon 

č. 274/2008 Sb. sice maximalizovat užití zkráceného způsobu řízení a vytvořit orgánům 

činným v trestním řízení větší prostor pro prověřování, ale sám v zásadě popřel základní 

smysl zkráceného řízení.  

 Za důležitý mezník, který do jisté míry vyřešil problém „nadužívání“ zkráceného 

přípravného řízení, shledávám vydání stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu  

sp. zn. Tpjn 303/2014, jež vymezuje přijatelnou délku prověřování před zahájením 

zkráceného přípravného řízení a z ní možné odchylky. Dle stanoviska se zkrácené 

přípravné řízení koná ve skutkově, právně a důkazně jednoduchých věcech. Podmínky 

uvedené v § 179b odst. 4 trestního řádu nebudou naplněny a zkrácené řízení nelze  

tak konat, jestliže mezi počátkem prověřování a sdělením podezření podle § 179b  

odst. 3 trestního řádu uplyne doba podstatně převyšující dva týdny. V takovém případě 

samosoudce návrh na potrestání odmítne podle § 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu.
34

 

Stanovisko ovšem vymezuje i předpoklady, za kterých je možné vést prověřování  

před sdělením podezření po delší dobu. Jedná se o situace, kdy je delší doba 

prověřování před zahájením zkráceného řízení zapříčiněna objektivními překážkami 

v postupu policejního orgánu nebo překážkami na straně osoby, proti níž se řízení vede 

(např. hospitalizace, pobyt v zahraničí).
35

 Tato výjimka se neuplatní, jestliže delší doba 

prověřování byla zapříčiněna nekoncepčním postupem policejního orgánu nebo státního 

zástupce či samotnou povahou věci.   

                                                 
33

 ŠTEFUNKOVÁ, Michaela, ZEMAN, Petr. Zkrácené řízení – statistiky a realita. Trestněprávní revue 

2014/7-8, s. 186. 
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 Viz usnesení Městského soudu č.j. 9 To 27/2015 ze dne 27.1.2015. 
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Ačkoliv shora uvedené stanovisko do značné míry řeší problém „nadužívání“ 

zkráceného řízení orgány trestního řízení, de lege ferenda bych navrhovala zakotvení 

v něm uvedeného názoru přímo do trestního řádu.  

2.5.2 Délka trvání a možnost prodloužení lhůty 

Z ustanovení § 179b odst. 4 trestního řádu vyplývá, že zkrácené přípravné řízení 

musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil 

podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto 

skutku spatřován (§ 179b odst. 3 trestního řádu), tzn. do dvou týdnů od sdělení 

podezření.  Lhůta končí: 

1. podáním návrhu na potrestání či návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

soudu, 

2. jiným rozhodnutím podle § 179c odst. 1, 2 písm. b) až f) nebo § 179e věty  

za středníkem trestního řádu, 

3. opatřením podle § 179c odst. 3, § 179f odst. 2 písm. b) a c) trestního řádu, 

4. marným uplynutím lhůty deseti dnů, o niž nejvýše lze prodloužit zkrácené 

přípravné řízení, resp. uplynutím třiceti dnů v případě sjednávání dohody  

o vině a trestu. 

Stanovená lhůta je určena pro skončení celého zkráceného řízení včetně vyřízení 

věci v něm. Uvedené lhůta se tedy vztahuje jak na policejní orgán resp. státního 

zástupce, který koná zkrácené řízení podle § 179a odst. 3 trestního řádu,  

tak i na státního zástupce podávajícího návrh na potrestání nebo činícího jiné rozhodnutí 

dle § 179 odst. 2 trestního řádu.
36

 Pokud bychom lhůtu dvou týdnů aplikovali pouze  

na postup policejního orgánu, státní zástupce by při podání návrhu na potrestání soudu 

nebyl nijak časově omezen, což by evidentně popíralo základní smysl zkráceného 

přípravného řízení. Policejní orgán musí ve lhůtě učinit všechny náležité kroky, aby 

v dostatečném předstihu (nejlépe 3 dny před koncem lhůty), vypracoval stručnou zprávu 

o výsledku řízení a předal věc státnímu zástupci dle § 179c odst. 1 trestního řádu. Státní 

zástupce ve zbývající lhůtě rozhodne o dalším postupu. 
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V praxi je důležité správné spočítání lhůty, které může někdy činit nemalé 

potíže. Především je nutné říci, že jde o lhůtu stanovenou podle týdnů nikoli dní,  

proto není správné zaměňovat pojem dvou týdnů s pojmem čtrnácti dnů. Lhůta 

stanovená podle týdnů končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným 

označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty (viz § 60 odst. 2 

trestního řádu). Zkrácené řízení je zahájeno ihned, tzn. týž dnem, kdy došlo k události 

určující počátek lhůty (sdělení podezření) nikoli až následný den po této události jako je 

tomu u lhůty podle dnů (viz § 60 odst. 1 trestního řádu).  

Dle výkladového stanoviska nejvyššího státního zástupce č. 4/2011 ze dne 

15.8.2011 je lhůta stanovená pro zkrácené přípravné řízení (§ 179b odst. 4 trestního 

řádu) prodloužená případně státním zástupcem (§ 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu) 

lhůtou hmotněprávní, nikoli procesní. Pro hmotněprávní lhůty je typické, že končí 

uplynutím času a právní skutečnosti na ně vázané je nutno v takové lhůtě také uplatnit  

u příslušného orgánu. Návrh na potrestání je proto nutné doručit soudu nejpozději  

v poslední den lhůty uvedené v § 179b odst. 4 trestního řádu prodloužené případně 

státním zástupcem podle § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu (nestačí např. podání 

předat ve lhůtě k poštovní přepravě). Na tyto lhůty se nevztahuje ani § 60 odst. 3 

trestního řádu, neboť tyto lhůty se pro uvedené překážky neprodlužují. Připadá-li konec 

této lhůty na mimopracovní dny a návrh na potrestání soudu v tyto dny soudu účinně 

doručit nelze, musí se tak stát nejpozději v poslední den, kdy před koncem této lhůty lze 

soudu návrh na potrestání v takové věci doručit. 

Z výkladu ustanovení týkající se lhůty pro skončení zkráceného řízení je 

dovozováno, že jde o lhůtu maximální (viz formulace „nejpozději“), tzn. zkrácené řízení 

může být skončeno dříve než za dva týdny, naopak je žádoucí, aby skončilo co možná 

nejdříve.  

Za splnění určitých podmínek může být pachatel odsouzen do již tří dnů od jeho 

zadržení. Zmíněná situace nastává v případě zadržení podezřelého, které je možné 

maximálně na dobu 48 hodin. Pokud policejní orgán stihne obstarat veškeré důkazy  

a vyslechnout podezřelého, předá věc státnímu zástupci. Dozorující státní zástupce 

v rámci lhůty 48 hodin musí podat návrh na potrestání soudu. Soud je pří rozhodování 

vázán lhůtou 24 hodin od podání návrhu na potrestání. Během ní musí podezřelého 
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vyslechnout a případně rozhodnout o vazbě. Soud o vině a trestu rozhoduje příkazem 

nebo může se souhlasem obviněného i státního zástupce konat hlavní líčení ještě během 

24hodinnové lhůty. Tzv. super rychlé řízení bývá zejména využíváno u osob bez stálého 

bydliště, které jsou na pohybu nebo u cizinců, u nichž hrozí, že opustí území České 

republiky.
37

 

Z použití obratu „musí být skončeno“, je zřejmé, že se zároveň jedná o lhůtu 

absolutní. Nestane-li se tak, nebude splněna jedna ze základních podmínek umožňující 

konání zkráceného způsobu řízení (§ 179a odst. 1 písm. b) trestního řádu). Podání 

návrhu na potrestání po této lhůtě, by mělo být důvodem pro jeho odmítnutí soudem  

na základě § 314 odst. 1 písm. c) trestního řádu. Státní zástupce by měl po marném 

uplynutí lhůty zahájit trestní stíhání, avšak zejména v případech, kdy se bude jednat 

pouze o jednotlivé časově nenáročné úkony, může přicházet v úvahu jeden 

z následujících postupů: 

1. postup dle § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu (prodloužení lhůty),  

viz další výklad, 

2. postup dle § 179f odst. 2 písm. b) trestního řádu, kdy státní zástupce nařídí 

policejnímu orgánu, který doposud konal zkrácené řízení,  

aby zahájil trestní stíhání a dále postupoval dle ustanovení hlavy desáté 

(vyšetřování), takový postup je vhodný, jestliže ukončení zkráceného 

způsobu řízení nelze očekávat v dohledné době, ale vzhledem k náročnosti 

dalších potřebných úkonů a jejich předpokládanou délku není nutné, aby věc 

byla předána vyšetřujícímu orgánu vymezenému v§ 161 odst. 2 trestního 

řádu, státní zástupce musí zvážit, zda je orgán doposud konající řízení 

dostatečně odborně zdatný, aby mohl v závislosti na složitosti konkrétní věc 

sám dokončit, ustanovení § 179f odst. 2 písm. b) trestního řádu je speciální 

vůči § 161 odst. 2 trestního řádu, které umožňuje stanovit příslušnost  

pro konání vyšetřování stanovit v zákoně i jinak, 

3. postup dle § 179f odst. 2 písm. c) trestního řádu, dle něhož státní zástupce 

uloží, aby věc byla předána policejnímu orgánu příslušnému pro konání 
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vyšetřování dle § 161 odst. 2 trestního řádu k zahájení trestního stíhání,  

tento postup je vhodný tehdy, je-li státním zástupcem předpokládán 

náročnější postup ve věci, zejména složitější důkazní situace vyžadující 

náročnější vyšetřovací úkony, shledání důvodů pro vazbu a podezřelého 

nelze ve stanovené lhůtě postavit před soud a konání společného řízení  

o více trestných činech, kde alespoň o jednom je nutné konat vyšetřování,  

tj. nastanou negativní podmínky zkráceného řízení (viz § 179f odst. 1 

trestního řádu.
38

 

Lhůta dvou týdnů by pro skončení zkráceného přípravného řízení obvykle měla 

postačovat. Ovšem v praxi se mohou objevit skutečnosti jako je např. složitější 

provádění dokazování, které zákon předpokládá a umožňuje státnímu zástupci 

prodloužení zmíněné lhůty. Dle §179f odst. 2 trestního řádu státní zástupce prodlouží 

lhůtu, v níž je třeba zkrácené přípravné řízení skončit nejvýše o deset dnů. Z výše 

uvedeného plyne, že jde o lhůtu maximální a řízení je tudíž možné prodloužit  

např. jenom o tři dny. U sjednání dohody o vině a trestu dle § 179b odst. 5 trestního 

řádu zákonodárce zohlednil větší náročnost postupu a umožnil prodloužit řízení  

až o třicet dní. Jestliže se neuplatní postup podle § 179f odst. 2 písm. b) a c) trestního 

řádu, rozhodne státní zástupce o prodloužení lhůty opatřením, které neprodleně doručí 

policejnímu orgánu a stejnopis do spisu o zkráceném řízení i dozorového spisu. 

Státní zástupce o prodloužení lhůty může rozhodnout pouze jednou. Odůvodnění 

je jednoduché, kdyby lhůta mohla být prodlužována opakovaně, vytratil by se smysl 

zkráceného způsobu řízení. Navíc opatření o prodloužení lhůty musí být vydáno ještě 

v době konání běžné lhůty zkráceného řízení. Pokud by tomu tak nebylo, po uplynutí 

dvoutýdenní lhůty by nebyla již splněna podmínka pro konání zkráceného řízení. 

Dvoutýdenní lhůta zkráceného přípravného řízení tak tvoří s případnou lhůtou 

prodlouženou státním zástupcem prodloužením souvislý celek. 
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2.6 Zahájení zkráceného přípravného řízení a sdělení podezření 

Při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů je někdy obtížné 

stanovit jednoznačnou hranici počátku trestního řízení, na který už se vztahuje trestní 

řád. Podle trestního řádu není postupováno při tzv. operativní práci policejního orgánu, 

jakožto neformálním úseku činnosti policie, který ještě není trestním řízením ve smyslu 

trestního řádu. Při této činnosti plní policisté úkoly dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky. Rozhodující pro zahájení postupu podle trestního řádu je moment,  

kdy lze z trestního oznámení, vlastních poznatků policejního orgánu či podnětů 

doručených od jiných osob a policejních orgánů nebo základě nich učinit závěr  

o podezření ze spáchání trestného činu, opírající se o skutečnosti nasvědčující tomu,  

že byl spáchán trestný čin (viz § 158 odst. 1 trestního řádu). Policista začne vystupovat 

jako orgán činný v trestním řízení okamžikem, kdy učiní první úkon podle trestního 

řádu. 

2.6.1 Zahájení zkráceného přípravného řízení 

Jelikož trestní řád způsob zahájení zkráceného přípravného řízení výslovně 

neupravuje, je nutné vycházet z toho, že zkrácené přípravné řízení je zvláštním 

způsobem postupu před zahájením trestního stíhání a jednou z forem přípravného řízení 

jakožto součásti trestního řízení. Z výše uvedeného a z § 179b odst. 1 trestního řádu,  

jež odkazuje na ustanovení hlavy deváté, resp. hlavy čtvrté trestního řádu, plyne,  

že orgán činný v trestním řízení zahajuje zkrácené přípravné řízení sepsáním záznamu  

o zahájení úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu, resp. sepsáním 

záznamu o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení. V případě, že existuje 

odůvodněné nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše až po provedení 

potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů (viz § 158 odst. 3 věta třetí 

trestního řádu).  

V zásadě jsou možné následující situace: 

1. policejní orgán sepíše záznam o zahájení úkonů zkráceného přípravného 

řízení, tzn. již při sepsání záznamu je přesvědčen, že jsou naplněny 

podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení (zejména bude splněna 
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lhůta pro jeho konání), a proto není důvodné zahájit standartní přípravné 

řízení, v praxi je takto postupováno např. při zadržení podezřelého, 

2. policejní orgán sepíše záznam o zahájení úkonů trestního řízení, tzn. je 

zahájeno standartní přípravné řízení a teprve dodatečně je rozhodnuto o tom, 

že bude konáno zkrácené přípravné řízení, tuto skutečnost musí policejní 

orgán neprodleně sdělit státnímu zástupci, a to vhodným způsobem,  

např. telefonicky (viz čl. 109 odst. 5  ZP PP), v praxi se bude jednat  

o případy trestných činů, kde není zpočátku zřejmá časová náročnost 

prověřování. 

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení obsahuje zejména datum přijetí 

trestního oznámení či jiného podnětu k trestnímu stíhání, popis skutkových okolností, 

předpokládanou právní kvalifikaci (je-li známa) a označení podezřelé osoby. V případě 

výše uvedeném pod bodem 1. policejní orgán uvede také informaci o tom, že bude 

konáno zkrácené přípravné řízení. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního 

řízení státnímu zástupci. Pokud se bude jednat o situaci uvedenou v bodě 2., je vhodné 

záznam zaslat již společně s protokolem o výslechu, jehož součástí je i sdělení 

podezření a poučení podezřelého (viz §  179b odst. 2 a 3 trestního řádu).
39

 

Jak bylo již výše zmíněno, policejní orgán může ve smyslu § 158 odst. 3 věty 

třetí trestního řádu provádět neodkladné a neopakovatelné úkony způsobem podle hlavy 

čtvrté trestního řádu, která pojednává o zajištění osob a věcí (§ 67 až § 88o trestního 

řádu). Teprve po jejich provedení bezprostředně vydá záznam o zahájení úkonů 

zkráceného přípravného řízení a zašle ho státnímu zástupci nejlépe společně  

s protokolem o neodkladném a neopakovatelném úkonu. 

Od doručení protokolů či záznamů, resp. jiné informace (např. telefonické), 

začíná výkon dozoru státního zástupce, který dbá na zákonnost postupu policejního 

orgánu a ve zkráceném přípravném řízení také o to, aby okruh věcí, v nichž má být 

konáno zkrácené přípravné řízení, odpovídal účelu a podmínkám zkráceného řízení  

a aby se jednalo o věci, v nichž je reálný předpoklad, že mohou být skončeny ve lhůtě 

uvedené v §179b odst. 4 trestního řádu. Státní zástupce nemusí na doručené materiály 
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nijak reagovat, čímž vyjadřuje svůj souhlas pro konání zkráceného přípravné řízení  

bez jakýchkoliv námitek. Naopak, jestliže zjistí, že pro konání zkráceného přípravného 

řízení není splněna některá z podmínek, vydá policejnímu orgánu pokyn (§ 157 odst. 2 

věty první trestního řádu), aby věc předal orgánu příslušnému ke konání vyšetřování  

(§ 161 odst. 2, resp. § 161 odst. 3 trestního řádu).
40

 

2.6.2 Sdělení podezření 

Dle § 179b odst. 3 trestního řádu je třeba podezřelého ze spáchání trestného činu 

vyslechnout a nejpozději na počátku výslechu mu sdělit, ze spáchání jakého skutku je 

podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. Sdělení podezření má  

ve zkráceném přípravném řízení zcela zásadní význam, jelikož od 1.1.2009 okamžikem 

sdělení podezření počíná běžet lhůta pro skončení zkráceného způsobu řízení dle § 179b 

odst. 4 trestního řádu. Avšak neméně důležité je také z důvodu vymezení skutku a jeho 

právní kvalifikace. 

Zkrácené přípravné řízení je vedeno orgánem činným v trestním řízení v rámci 

postupu před zahájením trestního stíhání, a proto je na počátku řízení sepisován pouze 

záznam o zahájení úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestní řádu. V záznamu jsou 

uvedeny jenom skutkové okolnosti, pro které se řízení zahajuje, a způsob, jakým se 

policejní orgán o nich dozvěděl (tzn. není zde dostatečně vymezen skutek). Vzhledem 

k tomu, že na výslech podezřelého se hledí v podstatě jako na výslech obviněného  

(viz § 314d odst. 2 trestního řádu), je třeba podezřelému zajistit možnost vyjádřit se  

ke všem rozhodným skutečnostem, které se mu kladou za vinu. Zároveň je nutné 

dodržet ustanovení čl. 6 bodu 3 písm. a) Úmluvy, jež každému obviněnému z trestného 

činu deklaruje právo neprodleně se seznámit s povahou a důvodem obvinění proti němu 

v jazyce, jemuž rozumí. Z toho důvodu by mělo být sděleno podezření  

na počátku prvního výslechu podezřelého. 

Náležitosti sdělení podezření jsou v podstatě totožně jako náležitosti sdělení 

obvinění. Z výše uvedeného je nutné, aby záznam o sdělení podezření nebo písemný 

záznam o jeho obsahu (písemné sdělení podezření) obsahoval výrok, v němž bude 
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vymezený skutek, pro který se podezření sděluje, a další okolnosti jako je např. čas  

a místo spáchání trestného činu, které slouží k odlišení skutku od ostatních,  

aby nemohlo dojít k jeho záměně. Dále je nutné uvést, jaký trestný čin je ve skutku 

spatřován, jeho zákonné pojmenování a odkaz na příslušné ustanovení trestního 

zákoníku.
41

  

Sdělení podezření nemá charakter rozhodnutí ve formě usnesení, nýbrž se jedná 

o opatření. Dovozuje se tak z ustanovení § 179b odst. 3 trestního řádu, jež stanoví, že se 

má o sdělení podezření učinit záznam do protokolu. Proti tomuto opatření nelze podat 

stížnost, avšak sdělení podezření může dle § 157a odst. 1 trestního řádu na žádost 

podezřelého nebo poškozeného přezkoumat státní zástupce, který jej může v případě 

nedostatků zrušit. 

Dojde-li v průběhu zkráceného přípravného řízení ke zjištění podezření z dalšího 

skutku trestného činu, je nutno sdělit nové podezření. Pokud by se mělo konat společné 

řízení pro více skutků, je důležité splnit podmínky pro konání zkráceného řízení,  

a to především dodržení lhůty uvedené v § 179b odst. 4 trestního řádu, protože lhůta 

začíná běžet v okamžiku prvního sdělení podezření. K tomu se společné řízení nemůže 

konat, pokud je nutné alespoň o jednom skutku konat vyšetřování. 

V případě, že dojde „pouze“ ke změně právní kvalifikace skutku, musí být  

na tuto skutečnost podezřelý upozorněn z důvodu řádného uplatnění práva na obhajobu 

(viz § 160 odst. 6 trestního řádu per analogiam). Při změně právní kvalifikace je potřeba 

zkoumat, zda jsou i nadále splněny podmínky pro konání zkráceného způsobu řízení 

(zejména příslušnost okresního soudu a horní hranice trestu odnětí svobody 

nepřevyšující pět let).
42

 

Opis záznamu o sdělení podezření musí orgán konající zkrácené přípravné řízení 

doručit podezřelému a případně jeho obhájci. Policejní orgán zašle (nikoli doručí) opis 

záznamu do 48 hodin též státnímu zástupci. Ve výjimečných případech, kdy ke konání 

zkráceného přípravného řízení je oprávněn státní zástupce, se sdělení podezření 
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státnímu zástupci, který by jinak konal dozor, nedoručuje. Státní zástupce by měl hned 

po doručení sdělení podezření přezkoumat, zda bylo řádně sděleno a zda se jedná  

o trestný čin, o kterém je možné konat zkrácený způsob řízení. Jestliže státní zástupce 

shledá sdělení podezření za nezákonné nebo neodůvodněné, postupuje podle § 174  

odst. 2 písm. e) trestního řádu, tzn. opatření policejního orgánu zruší a nahradí je 

vlastním. 

2.7 Průběh zkráceného přípravného řízení 

2.7.1 Činnost policejního orgánu 

Zkrácené přípravné řízení má poskytnout především dostatek informací 

potřebných pro projednání věci před soudem a nesoustřeďuje se již na jejich procesní 

zafixování. Vlastní provedení dokazování se předpokládá až v řízení před soudem,  

ve zkráceném řízení by se mělo omezit na neodkladné a neopakovatelné úkony. Orgány 

konající zkrácené přípravné řízení provádí úkony podle hlavy deváté trestního řádu  

(viz § 179b odst. 1 trestního řádu). K objasňování a prověření skutečností důvodně 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné 

podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. Cílem je shromáždit 

podklady pro podání návrhu na potrestání nebo jiné rozhodnutí. Řízení by mělo být 

maximálně jednoduché, zejména by mělo být zamezeno duplicitě prováděných úkonů. 

Orgán konající zkrácený způsob řízení je dle § 158 odst. 3 trestního řádu oprávněn 

zejména: 

a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů, 

b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho  

pro posouzení věci třeba, též znalecké posudky, 

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály, 

d) provádět ohledání věci a místa činu, 

e) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 trestního řádu provedení zkoušky 

krve nebo jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického 

materiálu, 

f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených  

v § 114 trestního řádu snímat daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož 

pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné 
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ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků 

činu, 

g) za podmínek stanovených v § 76 trestního řádu zadržet podezřelou osobu, 

h) za podmínek stanovených v § 78 až 81 trestního řádu činit rozhodnutí  

a opatření v těchto ustanoveních naznačená, 

i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné  

nebo neopakovatelné úkony, pokud podle tohoto zákona jejich provedení 

nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 158b až 158e trestního jsou obsažena v hlavě 

deváté trestního řádu, je možné zcela výjimečně ve zkráceném řízení použít některý 

z operativně pátracích prostředků. Operativně pátrací prostředky jsou obvykle 

prováděny v typově závažnějších a složitějších případech, nicméně ve zkráceném 

přípravném řízení si lze představit použití např. předstíraného převodu (§ 158c trestního 

řádu) nebo sledování osoby nebo věci (§ 158d trestního řádu), naopak použití agenta je 

podle § 158e odst. 1 trestního řádu prakticky vyloučeno. Operativně pátrací prostředky 

však ve většině případů nebude možné použít, a to z důvodu povahy a délky zkráceného 

řízení. 

Z hlediska odborného je základním důkazním prostředkem odborné vyjádření 

(§158 odst. 3 písm. b) trestního řádu). V podstatě není vyloučeno ani vyžádání 

znaleckého posudku (§ 158 odst. 3 písm. b) trestního řádu), i když vzhledem k celkové 

maximální délce tohoto typu řízení by mělo jít pouze o výjimečné případy. Nebyl-li 

posudek vypracován písemně, umožňuje zákon znalcovi nadiktovat jej při výslechu  

do protokolu. 

Nejčastějším úkonem prováděným ve zkráceném řízení je zajisté výslech osob, 

kterým by měl být základním způsobem zachycen obsah výpovědi svědka  

v materiálním smyslu, a to sepsáním úředního záznamu o podání vysvětlení (§ 158  

odst. 3 písm. a) trestního řádu). Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, 

že byl spáchán trestný čin, a při zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný  

nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka nebo v rekognici, provede se 
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na návrh státního zástupce takový úkon za účasti soudce, který odpovídá za zákonnost 

takového úkonu (viz § 158a trestního řádu).
43

 

Velký význam z hlediska práva na obhajobu je kladen na výslech podezřelého 

§179b odst. 3 trestního řádu). V práci je podrobněji o výslechu pojednáváno v kapitole 

„Subjekty zkráceného přípravného řízení“. 

Podle hlavy čtvrté trestního řádu upravující zajištění osob a věcí může orgán 

konající trestního řízení činit pouze neodkladné a neopakovatelné úkony (viz § 160 

odst. 4 trestního řádu). V praxi půjde nejčastěji o úkony podle § 78 a násl. trestního 

řádu. Provádění zajišťovacích úkonů v ostatních případech než u neodkladných  

a neopakovatelných úkonů je zcela vyloučeno z důvodu nepřiměřeného zásahu  

do základních práv a svobod. Výjimkou je zadržení osoby podezřelé dle § 76 trestního 

řádu), které je přímo předpokládáno v návaznosti na § 179a odst.. 1 písm. a) trestního 

řádu, a je proto vždy neodkladným úkonem.
44

 Zadržení slouží především  

k předběžnému ověření odůvodnění podezření ze spáchání trestného činu a ověření,  

zda jsou dány důvody vazby. Zadržení není rozhodnutím o vazbě, jelikož důvody vazby 

dle § 67 trestního řádu nejsou totéž co předpoklady pro vzetí zadržené osoby do vazby 

dle § 68 trestného řádu. Z výše řečeného vyplývá, že i ve zkráceném přípravném řízení 

lze podezřelého zadržet, i když horní hranice trestného činu nepřevyšuje dva roky.  

Dle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 21/2002 ze dne 28.5.2002, publikovaného 

pod č. T 472 ve sv. 20 Souboru rozhodnutí nejvyššího osudu, slouží zadržení  

ve zkráceném přípravném řízení k zákonem předvídanému účelu předvedení zadržené 

osoby před soud, a proto není v rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy.
45

 

Na rozdíl od standartního přípravného řízení trestní řád nevyžaduje,  

aby po skončení prověřování policejní orgán nebo státní zástupce předložili spis 

k prostudování podezřelému a obhájci. Shora uvedené nevylučuje postup dle § 65 

trestního řádu, jež upravuje právo nahlížet do spisu. 
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2.7.2 Činnost státního zástupce 

Státní zástupce i ve zkráceném přípravném řízení vystupuje jako dominus litis, 

tzn. jen on je oprávněn podat návrh na potrestání soudu. V průběhu zkráceného řízení 

vykonává státní zástupce dozor nad zákonností postupu policejního orgánu, to neplatí 

v případech, kdy zkrácené řízení koná státní zástupce. Jedná se o dozorové pravomoci, 

které jsou obdobné těm ve standartním přípravném řízení, avšak z důvodu zvláštnosti 

zkráceného způsobu řízení je dozorová činnost v určitých částech oslabena a jinde 

naopak posílena. 

Pro výkon dozoru státního zástupce ve zkráceném přípravném řízení je 

charakteristická větší neformálnost, rychlost a jednoduchost, což vyplývá ze samotného 

smyslu zkráceného řízení. Zkrácené řízení vyžaduje výbornou spolupráci mezi orgány 

činnými v trestním řízení, aby v poměrně krátkém časovém sledu byly provedeny 

všechny náležitosti stanovené zákonem. Z toho důvodu se komunikace mezi nimi 

odehrává zejména telefonicky. Státní zástupce o takovém postupu musí sepsat úřední 

záznam, jež se založí do dozorového spisu. Na úrovní písemné se uplatní pouze úkony 

stanovené trestním řádem (např. sdělení podezření). 

Obdobně je upraven dozor nad zkráceným přípravným řízení v pokynu obecné 

povahy nejvyšší stání zástupkyně č. 8/2009 ze dne 21.9.2009 (dále jen „POP NSZ“). 

Dle něj státní zástupce dbá, aby bezodkladně po sepsání záznamu o zahájení úkonů 

trestního řízení byl policejním orgánem informován o případech, kdy zamýšlí zkrácené 

přípravné řízení konat. Za takové podání informace se považuje i označení záznamu 

jako záznamu o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení. 

Ustanovení § 157 odst. 2 trestního řádu je obecné, a proto se použije  

i na zkrácené přípravné řízení. Dle výše uvedeného ustanovení trestního řádu je státní 

zástupce oprávněn vydat pokyn, aby policejní orgán konal nebo naopak nekonal 

zkrácený způsob řízení. Touto otázkou se státní zástupce musí zabývat ihned  

po doručení záznamu o zahájení úkonů (zkráceného) řízení, jinak by hrozilo, že nebude 

splněna lhůta dle § 179b odst. 4 trestního řádu a postup podle zkráceného řízení nebude 

moci být uplatněn. Růžička se přiklání k názoru, že takový pokyn by měl být státním 
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zástupcem odůvodněn, a to z důvodu obdobného postupu policejního orgánu  

v budoucnu.
46

 

Státní zástupce má v tomto směru relativně široký prostor pro uvážení,  

zda zkrácené řízení konat či ne. Správným postupem jistě není paušální odmítání konání 

zkráceného přípravného řízení, a to z důvodu speciální povahy zkráceného řízení, která 

by se měla uplatnit vždy, pokud jsou splněny podmínky pro konání takového způsobu 

řízení (viz zmiňovaný nález Ústavního soudu vydaný pod spis. zn. ÚS 124/2014-n). 

Avšak zkrácené přípravné řízení nelze vyžadovat v případech, kdy jsou teoreticky 

splněny všechny předpoklady pro jeho konání, avšak v praxi zkrácené řízení vést nelze, 

např. z důvodu složitějšího objasňování skutku nebo delšího časového postupu. 

Jestliže státní zástupce zjistí, že pro konání zkráceného přípravné řízení není 

splněna některá z podmínek, vydá policejnímu orgánu pokyn dle § 157 odst. 2 věty 

první trestního řádu o tom, že zkrácené přípravné řízení nelze konat a vyzve k předání 

věci orgánu příslušnému ke konání vyšetřování (§ 161 odst. 2, resp. § 161 odst. 3 

trestního řádu), a to zejména: 

a) má-li mít skutek jinou právní kvalifikaci, a proto nelze zkrácené přípravné 

řízení konat (§ 179c odst. 3 trestního řádu), 

b) nastane-li překážka, pro kterou nelze zkrácené přípravné řízení konat  

(např. § 179c odst. 3 nebo § 179f odst. 1 trestního řádu), 

c) je-li předpoklad skončení věci ve zkráceném přípravném řízení ve stanovené 

lhůtě dle § 170b odst. 4 trestního řádu, ale s ohledem na to, že policejní 

orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký 

trestný čin je v tomto skutku spatřován dle § 179b odst. 3 trestního řádu se 

značným časovým odstupem od jeho spáchání, státní zástupce v takovém 

případě zvažuje účel zkráceného přípravného řízení, 

d) vyvstane-li důvodná pochybnost ohledně příčetnosti osoby, proti níž by 

zkrácené přípravné řízení mělo být konáno, a vypracování znaleckého 

posudku vylučuje dodržení lhůty pro skončení zkráceného přípravného 

řízení, 
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e) brání-li konání zkráceného přípravného řízení provedení jiného důkazu  

či úkonu, pro které skončení zkráceného přípravného řízení ve stanovené 

lhůtě dle § 179c odst. 3 trestního řádu nepřichází v úvahu. 

V případě, že policejní orgán dále koná ve věci konáním zkrácené přípravné 

řízení, může být jeho činnost usměrňována ze strany státního zástupce vydáváním 

závazných pokynů dle § 157 odst. 2 věty první trestního řádu a dle § 174 odst. 2  

písm. a) trestního řádu per analogiam (viz POP NSZ). Vydá-li státní zástupce pokyn, 

určí policejnímu orgánu lhůtu pro provedení příslušných úkonů tak, aby mu byla 

předložena zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení nejméně tři dny  

před uplynutím lhůty pro jeho skončení (čl. 63 odst. 3 písm. c) POP NSZ). 

„Zřejmě v zájmu odlišení od případu, kdy státní zástupce dává pokyny 

policejnímu orgánu, aby konal (nebo naopak nekonal) zkrácené přípravné řízení, se 

někdy dovozuje, že citovaný pokyn (popř. pokyny) dává podle ustanovení § 174 odst. 2 

písm. a) trestního řádu per analogiam.“
47

 Domnívám se, že tento postup není správný, 

protože pokyny dle § 174 odst. 2 písm. a) trestního řádu jsou systematicky zařazeny 

v hlavě desáté trestního řádu, která upravuje postup po zahájení trestního stíhání. 

Jelikož trestní stíhání je ve zkráceném přípravném řízení zahájeno až doručením návrhu 

na potrestání podezřelému a fáze před podáním návrhu je vedena v režimu hlavy deváté 

trestního řádu upravující postup před zahájením trestního stíhání, neměl by se v této 

části řízení uplatnit shora zmiňovaný postup dle § 174 odst. 2 písm. a) trestního řádu. 

Stav řízní státní zástupce zjišťuje především informacemi vyžadovanými  

od policejního orgánu, ovšem z § 18 JŘStZast je možné dovodit, že i ve zkráceném 

přípravném řízení může učinit prověrku spisu. V praxi půjde o výjimečné případy 

z důvodu krátké lhůty pro skončení řízení, ale může tak být učiněno ve složitějších 

případech, např. při prodloužení lhůty zkráceného řízení. 

Účast státního zástupce na úkonech policejního orgánu nebude nijak častá, lze o 

ni uvažovat u neodkladných a neopakovatelných úkonech. Z povahy věci rovněž 

nepřipadá v úvahu přibrání konzultanta (viz  čl. 63 odst. 3 písm. b) POP NSZ). Vyplývá 

to ze znění § 157 odst. 3 trestního řádu, který umožňuje přibrání konzultanta státním 
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zástupcem nebo policejním orgánem v závažných a skutkově složitých věcech,  

což povaha zkráceného přípravného řízení vylučuje.  

Státní zástupce dbá, aby zajištění osob a věcí a operativně pátrací prostředky  

dle § 158b až 158f trestního řádu byly ve zkráceném přípravném řízení prováděny jen, 

jde-li o neodkladné nebo neopakovatelné úkony, nebyly-li provedeny již v prověřování. 

Stejně tak dbá, aby mu zadržený podezřelý byl policejním orgánem předán tak,  

aby jej nejpozději do 48 hodin mohl předat soudu dle § 179e trestního řádu, přičemž 

dohlíží na ustanovení obhájce zadrženému podezřelému, a to i tehdy, vznikl-li by  

ve zkráceném přípravném řízení jiný důvod nutné obhajoby dle § 36 trestního řádu. 

Zjistí-li státní zástupce po doručení sdělení podezření dle § 179b odst. 3 

trestního řádu, že je nezákonné nebo neodůvodněné, zruší ho a spis vrátí policejnímu 

orgánu s pokyny k dalšímu postupu.  

Shledá-li státní zástupce nezákonným nebo neodůvodněným rozhodnutí  

nebo opatření policejního orgánu o odložení nebo odevzdání věci (179c odst. 1  

a contrario trestního řádu a § 159a odst. 1 až 3 a 5 trestního řádu, § 159a odst. 1 písm. a) 

a b) trestního řádu per analogiam) a má-li se nadále konat zkrácené přípravné řízení, 

státní zástupce takové rozhodnutí nebo opatření zruší dle § 174 odst. 2 trestního řádu 

tak, aby věc bylo možno skončit ještě ve lhůtě pro skončení zkráceného přípravného 

řízení, jinak nařídí policejnímu orgánu zahájení trestního stíhání nebo věc předá 

policejnímu orgánu k jeho zahájení.  

O prodloužení lhůty ke skončení zkráceného přípravného řízení dle § 179f  

odst. 2 písm. a) trestního řádu rozhodne státní zástupce opatřením. To neprodleně doručí 

policejnímu orgánu a stejnopis opatření založí do spisu o zkráceném přípravném řízení 

a do dozorového spisu. Po prodloužení lhůty dohlíží státní zástupce na to, aby mu 

policejní orgán předložil spis se zprávou o jeho výsledku nejpozději tří dny před jejím 

skončením, nestanovil-li jinak.
48
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2.8 Vyřízení věci ve zkráceném přípravném řízení 

K vyřízení věci je ve zkráceném přípravném řízení příslušný buď policejní orgán 

nebo státní zástupce. 

2.8.1 Vyřízení věci policejním orgánem 

Policejní orgán je po skončení zkráceného přípravného řízení oprávněn  

dle § 179c odst. 1 trestního řádu rozhodnout o odložení věci z důvodu uvedeného  

v § 159a odst. 1 až 3 nebo 5 trestního řádu. Ovšem nemůže věc odložit podle § 159a 

odst. 4 trestního řádu, tato možnost je dána pouze státnímu zástupci. Pokud pominou 

důvody pro odložení věci, zahájí výše uvedený orgán činný v trestním řízení stíhání. 

V § 179c odst. 1 trestního řádu se výslovně nezmiňuje možnost odevzdání věci 

příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu  

či ke kázeňskému či kárnému projednání dle § 159a odst. 1 písm. a) nebo b) trestního 

řádu, avšak v ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu tuto možnost připouští. Vzhledem 

k tomu zastávám názor, že odevzdání věci policejním orgánem ve zkráceném řízení je 

přípustné na základě užití analogie. „Postrádalo by logiku, kdyby policejní orgán mohl 

věc vyřídit odevzdáním věci v obecném postupu před zahájením trestního stíhání  

a nemohl tak učinit ve zkráceném řízení, kde se prověřuje podezření ze spáchání typově 

méně závažných trestných činů.“
49

 Další možností policejního orgánu je předání věci 

státnímu zástupci, který se může rozhodnout podle § 179c odst. 2 písm. d) nebo e) 

trestního řádu. 

O odložení věci policejní orgán rozhoduje formou usnesení, proti kterému je 

přípustná stížnost dle § 141 odst. 2 věty první trestního řádu. Odevzdání věci nemá 

povahu usnesení, ale pouze opatření. Domnívám se, že odevzdání je přezkoumatelné 

státním zástupcem podle § 157a odst. 1 trestního řádu.
50

 

Jestliže policejní orgán nerozhodne o odložení věci (resp. odevzdání věci), 

předloží státnímu zástupci stručnou zprávu o jeho výsledku. Ve zprávě o výsledku 

zkráceného přípravného řízení musí být uvedeno, jaký trestný čin je spatřován  

                                                 
49

 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013, s. 558. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. 
50

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 2356. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 



48 

 

 

ve skutku, pro který je sděleno podezření, a jaké důkazy, jež lze provést před soudem, 

podezření odůvodňují. Ke zprávě policejní orgán připojí všechny písemnosti a věci 

shromážděné v průběhu zkráceného přípravného řízení. Případně může připojit návrh  

na potrestání, resp. uplatnění podmíněného odložení podání návrhu na potrestání  

nebo odložení věci za současného schválení narovnání, návrhy na uplatnění 

alternativních trestů, na ochranná opatření apod. Vedle toho policejní orgán připojí  

ke zprávě všechny písemnosti a věci shromážděné v průběhu zkráceného řízení 

obsažené ve spise o zkráceném přípravném řízení nebo připojené jako přílohy spisu. 
51

  

Pokud zkrácený způsob řízení vede státní zástupce dle § 179a odst. 3 trestního 

řádu, zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení nevyhotovuje a proto ji  

ani nepředkládá státnímu zástupci, který by jinak vedl dozor. Z výše uvedeného 

vyplývá, že státní zástupce nepostupuje podle § 179c odst. 1 trestního řádu a přímo 

postupuje podle odst. 2 téhož ustanovení. Státní zástupce tedy bezprostředně podá návrh 

na potrestání nebo vydá některé rozhodnutí uvedené v § 179c odst. 2 trestního řádu. 

O odložení (resp. odevzdání) vyrozumí orgán poškozeného, pokud je znám,  

a oznamovatele, pokud o to podle § 158 odst. 2 trestního řádu požádal (viz § 179c  

odst. 4 trestního řádu). 

2.8.2 Vyřízení věci státním zástupcem 

Státní zástupce, kterému byla doručena zpráva policejního orgánu o výsledcích 

zkráceného přípravného řízení obsahující návrh policejního orgánu na určitý postup, 

nebo státní zástupce, který sám provedl zkrácené přípravné řízení, učiní některé  

z následujících rozhodnutí nebo opatření: 

a) podá soudu návrh na potrestání, shledá-li, že výsledky zkráceného 

přípravného řízení odůvodňují postavení podezřelého před soud, 

b) podá soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, přičemž použije 

obdobně ustanovení § 175b trestního řádu, 

c) věc odloží, nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, 

d) odevzdá věc příslušnému orgánu k projednání přestupku,  
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e) odevzdá věc jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání, 

f) věc odloží, jestliže je trestní stíhání nepřípustné podle § 11 trestního řádu, 

g) věc odloží, rozhodl-li o schválení narovnání, přičemž použije obdobně 

ustanovení § 309 a násl. trestního řádu, 

h) věc podmíněně odloží podle § 179g trestního řádu, 

i) věc může odložit též, jestliže je trestní stíhání neúčelné vzhledem  

k okolnostem uvedeným v § 172 odst. 2 trestního řádu, nebo 

j) opatřením vrátí věc policejnímu orgánu, je-li v rámci zkráceného 

přípravného řízení třeba provést další úkon, 

přičemž státní zástupce při uplatnění postupu podle písm. a) až j) není vázán návrhem 

policejního orgánu uvedeným ve zprávě o výsledku zkráceného přípravného řízení.  

Kromě případu podání návrhu na potrestání, podání návrhu na dohodu o vině  

a trestu, opatření o odevzdání věci a opatření o vrácení věci policejnímu orgánu, 

rozhoduje státní zástupce usnesením, ačkoliv zde zákon výslovně nestanoví formu 

rozhodnutí. Vyplývá to z ustanovení § 179c odst. 2 písm. c), f), g) a i) trestního řádu  

§ 179c odst. 4 trestního řádu, konkrétně ze slovního spojení „o rozhodnutí podle 

odstavce 2“. Naopak s přihlédnutí k § 159a odst. 1 písm. a) a b) trestního řádu rozhodne 

státní zástupce o odevzdání věci formou opatření se stejně jako při standartním 

přípravném řízení. 

Dle § 141 odst. 2 trestního řádu není možné v případech, kdy státní zástupce 

rozhoduje podle § 179c odst. 2 trestního řádu formou usnesení, podat stížnost,  

tak jako je tomu při rozhodování policejního orgánu podle § 179c odst. 1 trestního řádu. 

Stejně tak tomu bude i v situaci, kdy zkrácené řízení přísluší konat státnímu zástupci. 

Nemožnost podat stížnost lze zdůvodnit k požadavku rychlosti, neformálnosti  

a jednoduchosti zkráceného řízení. Zákonodárce předpokládal, že rozhodnutí učiněné 

státním zástupcem je dostatečnou zárukou pro splnění zákonnosti trestního řízení, navíc 

odložení věci nevytváří překážku věci pravomocně rozhodnuté (res iudicatae).
52
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O odložení nebo o rozhodnutí vyrozumí orgán poškozeného, pokud je znám,  

a oznamovatele, pokud o to podle § 158 odst. 2 trestního řádu požádal (viz § 179c odst. 

4 trestního řádu). 

Ad a) Nejčastějším způsobem ukončení zkráceného přípravného řízení je podání 

návrhu na potrestání soudu. Státní zástupce podá návrh na potrestání soudu,  

jestliže výsledky zkráceného přípravného řízení odůvodňují postavení podezřelého  

před soud ve lhůtě dvou týdnů (§ 179b odst. 4 trestního řádu), resp. v prodloužené lhůtě 

nanejvýš o deset dní (§ 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu). Postavení podezřelého před 

soud musí být dostatečně odůvodněno zprávou o výsledku zkráceného přípravného 

řízení a jejími přílohami, jež musí obsahovat dostatečné množství materiálů,  

aby z nich bylo zřejmé naplnění všech znaků pro konání zkráceného způsobu řízení. 

Tzn. musí se jednat o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí nepřevyšující pět let a přísluší o něm rozhodovat okresnímu soudu.  

Nesvědčí-li zcela výsledky zkráceného řízení proti podezřelému, tj. existují 

rozpory o pachatelově vině a nelze je odstranit provedením dalších úkonů dle § 158 

odst. 3 trestního řádu, tzn. nelze použít postup podle § 179c odst. 2 písm. j) trestního 

řádu, musí státní zástupce podat návrh na potrestání, přičemž před samosoudcem 

v hlavním líčení bude prokazovat vinu obviněného. Stejně postupuje i v pochybnostech 

týkajících se nepříčetnosti pachatele nebo zániku trestnosti trestného činu.  

V případě, že je státnímu zástupci předána zadržená osoba a státní zástupce ji 

nepropustí na svobodu, musí takovou osobu předat soudu společně s návrhem  

na potrestání do 48 hodin od jejího zadržení. Jinak rozhodne o zahájení trestního stíhání 

a předloží soudu návrh na rozhodnutí o vazbě obviněného (§ 179e trestního řádu). 

Návrh na potrestání je rozhodnutím sui generis a je obdobou obžaloby  

ve zkráceném přípravném řízení. Lze jej podat i ohledně mladistvého nebo právnické 

osoby. Zásada obžalovací se tu uplatní v plném rozsahu, oprávněn k podání návrhu je 

pouze státní zástupce a v případě splnění podmínek podle § 179c odst. 2 písm. a) 

trestního řádu je podání obligatorní. O návrhu pak rozhoduje místně příslušný okresní 

soud (§ 16 a násl. trestního řádu). Doručením návrhu na potrestání soudu je skončeno 

zkrácené přípravné řízení a věc je dále projednávána ve zjednodušené řízení (§ 314 b  
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a násl. trestního řádu).
53

 Dle usnesení Nejvyššího soudu vydaného pod sp. zn. 8 Tdo 

818/2012 se doručením návrhu na potrestání soudu z podezřelého stává obviněný. 

Skutkem vymezeným v návrhu na potrestání je pak soud v rámci zachování totožnosti 

skutku vázán. 

Náležitosti návrhu na potrestání jsou obdobné jako u obžaloby (viz § 177 

trestního řádu) vyjma jeho odůvodnění. Při postupu podle § 179e věta před středníkem 

trestního řádu musí státní zástupce v návrhu uvést, že s návrhem předává soudu i osobu 

podezřelou. V návrhové části návrhu na potrestání státní zástupce uvede zejména jména 

svědků, na jejichž výslechu před soudem bude trvat, a důležité důkazy, které navrhuje 

provést před soudem. Pokud lze označit některé skutečnosti jako nesporné, rovněž je 

státní zástupce označí v návrhové části.  

U trestných činu uvedených v § 163 odst. 1 trestního řádu je zapotřebí souhlas 

poškozeného. Státní zástupce jej předloží soudu s návrhem na potrestání, jelikož 

doručením návrhu je zahájeno trestní stíhání. Při výkonu dozorové pravomoci dbá státní 

zástupce na to, aby byl poškozený řádně poučen a byla mu dána lhůta k vyjádření, 

přičemž musí dodržet lhůtu pro skončení zkráceného řízení dle § 179b odst. 4 trestního 

řádu, resp. § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu. 

K návrhu na potrestání státní zástupce připojí všechny písemnosti a další 

přílohy, které mají význam při soudním řízení a rozhodnutí. Pokud jde o podání návrhu 

na potrestání advokáta, státní zástupce bez odkladu vyrozumí ministra spravedlnosti  

a předsedu České advokátní komory. 

Dle § 182 per analogiam trestního řádu je možné, aby státní zástupce vzal návrh 

na potrestání zpět jako je tomu u obžaloby. V praxi půjde o situace, kdy vyjdou najevo 

skutečnosti, které by vedly k jinému rozhodnutí státního zástupce ve zkráceném řízení. 

Často tak může být postupováno u pokračujících trestných činů, jestliže vyjde najevo 

další dílčí skutek, který může být posouzen jako další skutek.
54
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Jestliže státní zástupce shledá důvody pro rozhodnutí podle § 179c odst. 2  

písm. a) až i), nepodává návrh na potrestání a postupuje podle těchto ustanovení.  

Za vhodné shledávám především uplatnění tzv. odklonů, které byly do trestného řádu 

přijaty zákonem č. 283/2004 Sb. Právě podmíněné odložení návrhu na potrestání (§ 179 

odst. 2 písm. h) trestního řádu) a odložení věci po schválení narovnání (§ 179c odst. 2 

písm. g) trestního řádu) provádí do důsledku smysl úpravy zkráceného přípravného 

řízení a posilují právní úpravu o prvky oportunity. Vedle urychlení řízení o bagatelních 

trestných činech jsou odklony vhodné také z důvodu urovnání vztahů mezi pachatelem 

a obětí. I když se u odklonů nezahajuje trestní stíhání, je dle mého názoru správné,  

že rozhodnutí o nich může učinit pouze státní zástupce.
55

  

K bodům c) až f) a j) odkazuji na předchozí části této práce a na zákonná 

ustanovení postačující k jejich výkladu. 

Ad g) Možnost státního zástupce rozhodnout o odložení věci po schválení 

narovnání byla do trestního řádu vložena novelou trestního řádu č. 283/2004 Sb.  

Při tomto postupu se použije obdobně ustanovení § 309 a násl. trestního řádu. Odložení 

věci po schválení narovnání o výlučnou pravomoc státního zástupce, policejní orgán  

o narovnání rozhodnout nemůže (viz § 159a).
56

 

Smyslem narovnání je vedle zrychlení a hospodárnosti také resocializační  

a výchovný účinek působící na pachatele trestného činu, a to prostřednictvím nevydání 

stigmatizujícího rozhodnutí o vině. Smyslem narovnání je především urovnání vztahu 

pachatele trestného činu a jeho oběti a odčinění způsobené újmy.  

Z výše zmíněného a dle rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaného pod sp. zn. 4 Tz 

156/2003 vyplývá, že institut narovnání nelze užít, pokud při spáchání trestného činu 

nebyl nikdo poškozen, a to z důvodu, že zde není osoba poškozeného, která by jinak  

s narovnáním musela vyslovit souhlas a také by musela převzít od obviněného příslušné 

odškodnění. Shora uvedené je jednou ze zásadních odlišností mezi narovnáním  

a podmíněným zastavením trestního stíhání (příp. podmíněným odložením podání 
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návrhu na potrestání ve zkráceném přípravném řízení), o kterém lze rozhodnout,  

i když spácháním trestného činu nevznikla škoda 

Podmínky pro schválení narovnání jsou upraveny v § 309 odst. 1 trestního řádu. 

O schválení narovnání a zastavení stíhání může rozhodnout soud nebo státní zástupce 

v řízení o přečinu pouze se souhlasem obviněného a poškozeného, pokud obviněný: 

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

pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně  

a určitě, 

b) uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony 

k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem, 

c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná 

opatření k jeho vydání,  

d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství 

peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená 

závažnosti přečinu, 

a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze 

a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný 

zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům. 

Ve zkráceném přípravném řízení se uplatní tyto odchylky: 

 

a) musí se jednat o trestné činy, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni 

okresní soud, a zároveň je za ně možný uložit trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let, tzn. nevyužije se proti všem přečinům  

dle § 14 trestního zákoníku, 

b) jde o podezřelého, nikoli obviněného, 

c) rozhodnutí je činěno v rámci postupu před trestním stíháním.
57

 

Dle § 223a trestního řádu soud za hlavního líčení trestní stíhání podmíněně 

zastaví nebo rozhodne o schválení narovnání, shledá-li okolnosti uvedené v § 307  

odst. 1 nebo 2 nebo § 309 odst. 1 trestního řádu. Stejně jako ve standartním řízení má 

státní zástupce, podezřelý a poškozený možnost podat stížnost, která nemá odkladný 

účinek. Jestliže bylo pravomocně rozhodnuto ve zkráceném řízení o schválení 
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narovnání  

a odložení věci, trestní stíhání proti téže osobě a proto týž skutek nelze zahájí  

(res iudicatae). 

Ad h) Další možným odklonem ve zkráceném řízení je podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání, o kterém rozhodne státní zástupce na základě § 179g  

a § 179h trestního řádu. Možnost podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 

byla zavedena do trestního řádu společně s možností odložit věc po schválení narovnání 

novelou č. 283/2004 Sb.
58

 

Svojí povahou je podmíněné odložení podání návrhu na potrestání dalším 

z prostředků sloužících především k urovnání vztahů mezi pachatelem a poškozeným. 

Důraz je kladen především na výchovnou funkci a jde tak o institut vhodný k postihu 

mladistvých. 

„Institut podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je obdobou 

podmíněného zastavení trestního stíhání, která je přizpůsobena zvláštním rysům 

zkráceného přípravného řízení. Vzhledem k tomu, že v průběhu zkráceného přípravného 

řízení ještě neprobíhá trestní stíhání, není proto ani možné je podmíněně zastavit. 

Podmíněnost je proto třeba vztáhnout k jinému momentu, a tím je logicky úkon, jímž se 

trestní stíhání v těchto případech zahajuje, tedy právě k podání návrhu na potrestání.“
59

 

O podmínečném odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g odst. 1 

trestního řádu může státní zástupce rozhodnout, jestliže podezřelý: 

a) se k činu doznal, 

b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její 

náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, 

c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho 

vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, 

d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil souhlas, 
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a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu 

a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat  

za dostačující. 

Novela zákona č. 193/2012 Sb. upravila ještě další alternativu podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g odst. 2 trestního řádu). Pro její aplikaci je 

nutné splnit podmínky v § 179g odst. 1 trestního řádu a navíc podezřelý: 

a) se zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti  

s níž se dopustil trestného činu, nebo 

b) složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu  

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního 

předpisu,  

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

a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat  

za dostačující. 

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je zvláštním rozhodnutím, pro 

něž je typická dočasnost. Trestní stíhání se v tomto případě vůbec nezahajuje. Svojí 

povahou jde o mezitímní rozhodnutí, nejedná se o rozhodnutí o vině, a proto není 

v rozporu se zásadou presumpce neviny.
60

 Proti rozhodnutí o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání může podezřelý a poškozený podat stížnost, jež má 

odkladný účinek. 

Usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání by mělo 

obsahovat popis skutku, jehož se podmíněné odložení týká, jeho právní kvalifikace a 

stanovení zkušební doby. V případě podmíněného odložení podle § 179g odst. 1 

trestního řádu může činit zkušební doba šest měsíců až dva roky, u výjimečného 

podmíněného prodloužení podle § 179g odst. 2 trestního řádu lze stanovit zkušební 

dobu až na pět let. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto rozhodnutí (§ 179g odst. 3 

trestního řádu). 

Rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g 

odst. 2 trestního řádu musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se podezřelý během zkušební 

doby zavazuje zdržet. Výše částky musí být přiměřená k závažnosti trestného činu, 
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kterého se pachatel dopustil. Jestliže se podezřelý zaváže zdržet se během zkušební 

doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání řízení motorových vozidel, 

musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního 

předpisu a o tom, že právní mocí rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu  

na potrestání pozbude řidičského oprávnění. Pokud podezřelý uzavřel s poškozeným 

dohodu o způsobu náhrady škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného obohacení,  

tak se v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání uloží,  

aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době bezdůvodné 

obohacení vydal. 

Podezřelému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení 

a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život (např. zákaz používání drog, 

návštěv určitých prostor a podniků apod.). 

Vedl-li podezřelý během zkušební doby řádný život, splnil povinnost nahradit 

způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž 

splnění se zavázal, a vyhověl i dalším uloženým omezením, rozhodne státní zástupce  

o tom, že se osvědčil. V opačném případě, a to i během zkušební doby, rozhodne o tom, 

že se podezřelý neosvědčil a dále postupuje podle § 179c až 179f trestního řádu. 

Výjimečně může státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě podezřelého 

ponechat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v platnosti a prodloužit 

zkušební dobu až o jeden rok, nicméně zkušební doba nesmí překročit pět let. Povinnost 

nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení a jiná povinnost, k jejímuž 

splnění se podezřelý zavázal, i další uložená omezení trvají i v průběhu prodloužené 

zkušební doby. Proti tomuto rozhodnutí mohou podezřelý a poškozený podat stížnost, 

jež má odkladný účinek (viz § 179h trestního řádu). 

Jestliže do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebude učiněno rozhodnutí 

o osvědčení, aniž na tom měl podezřelý vinu, platí fikce, že se osvědčil. Právní mocí 

rozhodnutí o osvědčení (nebo fikce osvědčení) zakládá překážku věci rozhodnuté,  

a proto trestní stíhání proti téže osobě pro tentýž skutek nelze zahájit. Pokud by trestní 
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stíhání bylo i přesto zahájeno, nepokračovalo by se v něm a věc by byla zastavena  

podle § 11a písm. b) trestního řádu.
61

 

Ad b) Dohoda o vině a trestu jako institut původem z anglosaského práva byl 

zaveden do trestního řádu zákonem č. 193/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.9.2012.  

Na sjednání dohody se uplatní § 175a a § 175b trestního řádu.  

Smyslem dohody o vině a trestu je zjednodušení řízení, a to především 

dokazování. Na druhou stranu jde o poměrně velký zásah do zásady materiální pravdy. 

V zásadě jde o dobrovolný postup, kdy obviněný dozná svůj čin a vzdá se práva  

na pojednání věci před soudem. Státní zástupce výměnou za doznání vůči obviněnému 

navrhne mírnější trest. Dohoda mezi obviněným a státním zástupcem podléhá schválení 

soudu, přičemž proti rozsudku o schválení dohody o vině a trestu je možné odvolání.
62

 

Podmínky pro sjednání dohody o vině a trestu jsou uvedeny v § 175a odst. 1 a 3 

trestního řádu. Dohodu lze sjednat pokud: 

a) výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento 

skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný (§ 175a odst. 1 trestního 

řádu), 

b) obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě 

dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou 

důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení (§175a odst. 3 trestního 

řádu). 

Naopak dohodu nelze uzavřít v řízení o zvlášť závažném zločinu, v řízení proti 

uprchlému (§ 175a odst. 8 trestního řádu) a v řízení s mladistvým, který nedovršil 

osmnáct let věku (§ 63 ZSVM). 

Státní zástupce podá návrh soudu na schválení dohody o vině a trestu (§ 175b 

odst. 1 trestního řádu) ve lhůtě stanovené v § 179b odst. 4 trestního řádu případně  

po uplynutí prodloužené lhůty. S přihlédnutím k okolnostem může být lhůta ke skončení 
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zkráceného řízení v případě sjednání dohody o vině a trestu prodloužena až o třicet dní 

(§ 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu).  

V případě, že je státnímu zástupci předána zadržená osoba a státní zástupce  

ji nepropustí na svobodu, musí takovou osobu předat soudu společně s návrhem  

na schválení dohody do 48 hodin od jejího zadržení. Jinak rozhodne o zahájení trestního 

stíhání a předloží soudu návrh na rozhodnutí o vazbě obviněného (§ 179e trestního 

řádu).  

Soud následně postupuje v intencích § 314o a násl. trestního řádu a schválí výše 

uvedenou dohodu odsuzujícím rozsudkem, aniž by jinak prováděl dokazování. Pokud to 

však považuje za potřebné, může vyslechnout obviněného a opatřit si vysvětlení. 

Pokud k uzavření dohody o vině a trestu nedojde, učiní o tom státní zástupce 

záznam do protokolu a k prohlášení viny učiněnému obviněným se v dalším řízení 

nepřihlíží (§ 175a odst. 7 věta druhá trestního řádu).  

Neučiní-li státní zástupce žádné shora uvedené rozhodnutí nebo opatření podle  

§ 179c odst. 2 trestního řádu, předá věc policejnímu orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 

trestního řádu k zahájení trestního stíhání s poukazem na to, že skutek, pro který se 

vedlo zkrácené přípravné řízení, má být správně posouzen podle jiného ustanovení 

zákona, než podle jakého jej posuzoval policejní orgán, a vzhledem k odchylnému 

právnímu posouzení nelze zkrácené přípravné řízení konat (§ 179c odst. 3 trestního 

řádu). Jestliže zkrácené přípravné řízení není skončeno ve lhůtě uvedené v § 179b  

odst. 4 trestního řádu, státní zástupce postupuje podle § 179f odst. 2 trestního řádu  

(viz kapitola „Problematika lhůt ve zkráceném přípravném řízení“). 
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3 Věcný záměr nového trestního řádu 

V České republice je dosud platný a účinný trestní řád z roku 1961. Přestože byl 

několikrát novelizován, jeho současná podoba již neodpovídá potřebám trestního 

procesu počátku 21. století. Je potřeba vyřešit značné množství problémů, jež brání 

efektivnímu průběhu trestního procesu, zejména komplikovanost a zdlouhavost 

trestního řízení společně s vysokými formálními nároky kladenými na dokazování.  

V návaznosti na výše uvedené je připravována rekodifikace trestního řádu.  

V březnu roku 2014 zahájila činnost pracovní Komise pro nový trestní řád  

(dále jen „Komise“) složená z odborníků na trestní právo procesní. Práce Komise 

navázaly na předchozí věcné záměry trestního řádu z let 2004 a 2008. V listopadu 2014 

pak Komise schválila Východiska a principy nového trestního řádu. 

Kodifikace by měla vycházet ze zhodnocení dosavadní právní úpravy v trestně 

procesní oblasti s přihlédnutím k vývoji právní teorie a praxe zejména v evropských 

demokratických zemích. Zároveň je nutné navázat na již účinný trestní zákoník.  

Cílem trestního řádu je především zrychlení trestního řízení, posílení významu stádia 

před soudem na úkor přípravného řízení, zvýšení aktivity procesních stran, posílení 

postavení státního zástupce při výkonu dozorových pravomocí v přípravném řízení a 

zavedení jeho procesní odpovědnosti. 

Úprava zkráceného přípravné řízení procházela během rekodifikačních prací 

určitým vývojem. Nyní se plánuje zachovat s určitými modifikacemi koncepci 

zkráceného přípravného řízení. Zkrácené přípravné řízení bude i nadále představovat 

zvláštní formu přípravného řízení, na níž bude navazovat zjednodušené řízení před 

samosoudcem. Do budoucna se předpokládá, že dojde v rámci širší soudní kontroly nad 

přípravným řízením k institucionalizování soudce pro přípravné řízení, neboli tzv. 

předprocesního soudce (obdobně jako na Slovensku).  

Zkrácený způsob řízení jako typ méně formálního řízení, jehož smyslem bude 

vyhledat možné důkazy pro potřeby soudního řízení s cílem v co nejkratší době postavit 

obviněného před soud, bude veden zpravidla o přečinech jako nejméně závažné 

kriminalitě. Východiska a principy nového trestního řádu předpokládají přepracování 
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současné úpravy, neboť vede ke zkracování práv osoby, proti níž se řízení vede, a nikoli 

ke zkrácení přípravného řízení ve formě postupu před zahájením trestního stíhání 

(prověřování). 

Do výlučné působnosti státního zástupce budou patřit veškerá meritorní 

rozhodnutí v přípravném řízení, a to včetně zjednodušené obžaloby, která by měla 

nahradit návrh na potrestání podezřelého. Zásadní změnu by mělo přinést zavedení 

institutu tzv. uznání viny (vedle dohody o vině a trestu). V další fázi řízení by se  

po uznání viny na podkladě zjednodušené obžaloby (podle současné úpravy návrhu  

na potrestání) rozhodovalo jen o trestu, který by byl s ohledem na uznání viny soudem 

přiměřeně snížen. 

Návrh nového trestního řádu měl být hotový v paragrafovém znění do konce 

roku 2015, ovšem nestalo se tak a ze současné situace a z prohlášení současného 

ministra spravedlnosti Roberta Pelikána je zřejmé, že nový trestní řád nebude přijat  

ani v tomto volebním období.  
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4 Srovnání s právní úpravou ve Slovenské republice 

Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 se právní řády obou 

samostatných států začaly vyvíjet nezávisle na sobě. Ovšem jak v České republice, tak 

na Slovensku se projevovaly snahy o zrychlení trestního řízení. 

Zkrácená forma přípravného řízení byla zavedena do slovenského trestního řádu 

zákonem č. 422/2002 Z.z. s účinností od 1.10.2002. Novou formou přípravného řízení 

se vedle vyšetřování stalo tzv. „skrátené vyšetrovanie“ (dále jen „zkrácené 

vyšetřování“). Cílem tohoto institutu bylo mimo jiné „zrychlení a zpružnění řízení a 

také korigování vzájemného poměru zatíženosti mezi vyšetřovateli a policejními 

orgány.“
63

 

Dnem 1.1.2006 vstoupil ve Slovenské republice v účinnost tzv. trestný poriadok 

č. 301/2005 Z. z. (dále jen „tr. por.“). Spolu s trestným poriadkom vstoupil v účinnost 

trestní zákoník, který zavedl nové členění trestných činů na zločiny a přečiny. Přečinem 

dle trestního zákoníku je trestný čin spáchaný z nedbalosti nebo úmyslný trestný čin, za 

který je možný uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět 

let. Institut zkráceného vyšetřování byl převzat z dřívější právní úpravy do nového 

trestního řádu v poměrně nezměněné podobě, avšak musel reagovat na nové členění 

trestných činů.  

Podle § 202 odst. 1 tr. por. se zkrácené vyšetřování koná o přečinech, jestliže 

nejde o jednání podle § 200 odst. 2 tr. por. Tzn. nelze ho vést v případě, že: 

a) je obviněný ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování 

ve zdravotnickém ústavu, 

b) věc se týká náhlého úmrtí obviněného ve výkonu vazby nebo trestu odnětí 

svobody, 

c) jde o trestný čin extrémizmu, 

d) prokurátor nařídí vyšetřování. 
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Stejně tak se zkrácené vyšetřování nemůže konat, jestliže ve společném řízení  

o dvou či více trestných činech, je alespoň o jednom nutné konat vyšetřování. 

V takovém případě se musí konat vyšetřování u všech trestných činů téhož obviněného  

i proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí.   

Ke konání zkráceného vyšetřování o přečinech, na které zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři roky, je věcně příslušný policejní 

orgán uvedený v § 10 odst. 8 písm. c) až g) tr. por. O ostatních přečinech koná zkrácené 

vyšetřování policejní orgán uvedený v § 10 odst. 8 písm. a) a b) tr. por., přičemž věcně 

příslušný bude i v případě, že předpoklady pro konání zkráceného vyšetřování pominuly 

a je nutné konat standartní vyšetřování (§ 202 odst. 2 a 3 tr. por.). 

Během zkráceného vyšetřování postupuje policejní orgán podle ustanovení  

o vyšetřování, s následujícími výjimkami (§ 203 odst. 1 tr. por.): 

a) výslech svědka provede, jde-li o neopakovatelný nebo neodkladný úkon  

a jde-li o svědka, který byl osobně přítomen při spáchání trestného činu, 

v ostatních případech vyžádá pouze vysvětlení, o kterém sepíše záznam, 

b) vyhledá a zajistí důkazy, aby mohly být provedeny v dalším řízení,  

o čemž učiní záznam, 

c) zkrácené řízení je nutné skončit od dvou měsíců od sdělení obvinění. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zkrácené vyšetřování je nutné skončit do dvou 

měsíců od sdělení obvinění. Nicméně § 203 odst. 2 tr. por. připouští možnost vést 

zkrácené vyšetřování i po uplynutí této lhůty, což svědčí o tendenci co možná nejširšího 

uplatnění zkráceného vyšetřování. Jestliže tak policejní orgán prokurátorovi písemně 

oznámí důvod, proč nebylo možné zkrácené vyšetřování skončit a jaké úkony je nutné 

ještě vykonat, může prokurátor policejnímu orgánu pokynem změnit rozsah úkonu, 

které mají být ještě provedeny ve zkráceném vyšetřování nebo ve věci nařídí standartní 

vyšetřování. 

Jestliže byla prokurátorovi společně se spisem předána podezřelá osoba,  

která byla zadržena při páchání přečinu, jehož horní hranice trestu odnětí svobody 

nepřevyšuje pět let, nebo bezprostředně po něm anebo poté co odpadla překážka  

jej bezprostředně zadržet (nejvýše však 24 hodin po spáchání přečinu), musí prokurátor 
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předat tuto osobu společně se spisem do 48 hodin od zadržení soudu, jinak jí musí 

propustit na svobodu. Shledá-li prokurátor důvody vazby, rovněž navrhne, aby byl 

obviněný vzat do vazby (viz § 204 odst. odst. 1 tr. por.), přičemž se dále uplatní postup 

před soudcem pro přípravné řízení podle § 348 tr. por. V případě propuštění 

podezřelého osoby ze zadržení může prokurátor vrátit spis policejnímu orgánu 

s pokynem na doplnění. Pokud není doplnění potřebné, podá prokurátor obžalobu, 

pokud nerozhodne jinak.  

Policejní orgán může během zkráceného vyšetřování věc postoupit dle § 214 

odst. 2 tr. por. (pouze pokud ve věci nebylo vzneseno obvinění) nebo ji zastavit  

dle § 215 odst. 4 tr. por. (policista zastaví trestní stíhání, pokud je nepochybné,  

že se nestal skutek, pro který se vede trestní stíhání, nebo tento skutek není trestným 

činem a není důvod k postoupení věci, nebo je trestní stíhání nepřípustné nebo zanikla 

trestnost činu, pokud taktéž nebylo ve věci vzneseno obvinění). V ostatních případech 

po skončení zkráceného vyšetřování předloží spis prokurátorovi s návrhem na podání 

obžaloby nebo na jiné rozhodnutí (§ 209 odst. 1 tr. por.). Z výše uvedeného je zřejmé, 

že zastavit nebo postoupit věc po vznesení může pouze prokurátor, který je oprávněn 

vydávat meritorní rozhodnutí. Po podání obžaloby se koná řízení o přečinech  

před samosoudcem dle ustanovení trestného poriadoku. 

Pokud jde o instituty zjednodušených forem přípravného řízení trestního, tak obě 

země přijaly rozdílnou koncepci. V České republice bylo s účinností k 1. 1. 2002 

zavedeno zkrácené přípravné řízení, které tíhne k bývalému institutu „objasňování 

přečinů“, naproti tomu byl s účinností k 1. 10. 2002 do slovenského trestního řádu 

včleněn institut zkráceného vyšetřování, který silně kopíruje bývalé vyhledávání (viz 

kapitola „Historický exkurz“).
64

  

Podle české úpravy se koná zkrácené přípravné řízení o trestných činech,  

o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Na Slovensku se zkrácené 

vyšetřování vede o přečinech, tj. o trestných činech spáchaných z nedbalosti  

nebo o úmyslných trestných činech, za který je možný uložit trest odnětí svobody 
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s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět let. Z tohoto pohledu půjde v obou 

případech o podobný rozsah trestné činnosti. 

Při srovnání úprav institutů zkrácených forem přípravných řízení v obou zemích 

lze dospět k závěru, že nejvýraznější odlišností jsou lhůty pro konání zkrácených 

způsobů řízení. Lhůty slovenské právní úpravy jsou podstatně delší. Po trestním 

oznámení je dána lhůta 30 dní, kdy je třeba rozhodnout o trestním stíhání, následuje 

časový úsek od zahájení trestního stíhání do vznesení obvinění, který není nijak časově 

omezen. Pokud je dostatečně odůvodněn závěr, že přečin spáchala určitá osoba, 

policejní orgán vydá usnesení o vznesení obvinění, čímž je zahájeno zkrácené 

vyšetřování. Od této chvíle běží dvouměsíční lhůta, v níž by mělo být zkrácené 

vyšetřování skončeno. Trestný poriadok neupravuje prodloužení lhůty, ale pokud není 

do dvou měsíců zkrácené vyšetřování skončeno, může policejní orgán i nadále konat 

zkrácené vyšetřování dle 203 odst. 2 tr. por.  

Naopak česká úprava je daleko více rigidnější. Trestní řád stanoví dvoutýdenní 

lhůtu pro skončení zkráceného přípravného řízení, která počíná běžet okamžikem 

sdělení podezření. Před sdělením podezření je lhůta zákonem neupravená,  

ale stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu spis. zn. Tpjn 303/2014 mluví o lhůtě 

nepřevažující podstatně dva týdny. Po uplynutí dvou týdnů od sdělení podezření není 

dále možno pokračovat ve zkráceném způsobu řízení, pokud během této lhůty státní 

zástupce nerozhodne o jejím prodloužení, a to maximálně o deset dní. Shodně je 

upraven pouze okamžik zahájení běhu lhůty pro skončení zkrácených forem řízení. 

Domnívám se, že poměrně dlouhé lhůty pro skončení ve slovenské právní 

úpravě upozaďují základní smysl zkráceného řízení, kterým by měla být rychlost,  

a zároveň kladou důraz na maximální využití jednoduchého a méně formálního řízení 

před standartním vyšetřováním. V tomto ohledu je česká právní úprava důslednější,  

a proto ji shledávám vhodnější. 
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Závěr 

Problematika rychlosti a jednoduchosti řízení patřila vždy ke stěžejním otázkám 

justice obecně. I v minulosti se zdlouhavost procesu považovala za nežádoucí,  

avšak naléhavým problémem se stala až na konci 20 století. Průtahy řízení jsou v dnešní 

době chápány jako projev nefunkčnosti justičního systému a je tak zákonodárcovou 

snahou, co nejvíce je minimalizovat. „Lze konstatovat, že rychlost trestního řízení ČR 

nevybočuje z průměru států EU, ale tento stav by rozhodně neměl zapříčinit zřeknutí se 

snah o legislativní zlepšení této problematiky.“
65

 

Délka řízení v trestní věci se odvíjí především od složitosti spáchaného skutku, 

možnosti získání důkazních prostředků, kvality postupu orgánů činných v trestním 

řízení a procesní úpravy trestního řízení. Dosahování zrychlení a větší neformálnosti 

v trestním procesu pomocí legislativních prostředků je zajisté vhodnou cestou  

u tzv. bagatelních trestných činů, které jsou typické pro svojí skutkovou jednoduchost  

a menší důkazní náročnost. Předpokladem pro kvalitní právní úpravu zjednodušující 

trestní řízení je zároveň dodržení základních principů demokratického právního státu  

a práv na spravedlivý proces. 

Zavedení institutu zkráceného přípravného řízení bezesporu ovlivnilo rychlost  

a hospodárnost trestního řízení v České republice. Cílem této práce bylo zachytit 

současný trestněprávní úpravu a tendence projevující se v oblasti zkráceného 

přípravného řízení a především zhodnotit funkčnost institutu, který do českého řádu 

začlenila novela č. 265/2001 Sb. Domnívám se, že začlenění zkráceného přípravného 

řízení je poměrně zdařilým pokusem o zjednodušení řízení v jeho předsoudní části  

a jeho právní úprava si našla pevné místo v našem trestním řádu. Některé nevyjasněné 

otázky, které se v průběhu více než desetileté aplikace vyskytly, jsem se pokusila v této 

práci vyjasnit s využitím dostupné literatury, přičemž jsem se snažila zohlednit i vlastní 

názor na věc. 

  Zkrácené přípravné řízení představuje institut, prostřednictvím kterého je 

možné větší počet trestních věcí vyřídit jednodušší a méně formální cestou.  

Pro správnou aplikaci institutu je vždy nutné zvážit, zda budou splněny podmínky pro 
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jeho konání v konkrétním případě. Zákon vymezuje pouze obecné podmínky a je  

na orgánech činných v trestním řízení, aby zvážily všechny okolnosti mající vliv na 

další postup ve věci. Ačkoliv by se zkrácené přípravné řízení jako speciální způsob 

přípravného řízení mělo využívat v maximální možné míře, je třeba dbát na to,  

aby zejména policejní orgány nezneužívaly zjednodušeného způsobu řízení nad míru 

stanovenou smyslem zákonné úpravy zkráceného přípravného řízení.  

Pokud jsou však splněny podmínky pro konání a s přihlédnutím k individuální 

povaze spáchaného skutku je možné předpokládat skončení věci v přípravném řízení  

do dvou týdnů, je povinností orgánů činných v trestním řízení postupovat ve věci  

dle ustanovení o zkráceném přípravném řízení. Naopak by orgány konající přípravné 

řízení porušily své povinnosti stanovené jim zákonem, právo podezřelého na rychlý  

a spravedlivý proces i obecný zájem veřejnosti na rychlé potrestání pachatele. Z tohoto 

pohledu je nanejvýš žádoucí zvýšený dozor státního zástupce, který může zajistit vedení 

trestního řízení způsobem vhodným okolnostem případu s cílem maximálního 

zefektivnění systému justice.  

Domnívám se, že stávající úprava, která začátek běhu dvoutýdenní lhůty  

ke skončení zkráceného přípravného řízení spojuje se sdělením podezření, je ve spojení 

se stanoviskem trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 303/2014 vhodnou 

úpravou vymezující maximální délku zkráceného způsobu řízení. I když existují 

protichůdné názory, jsem toho názoru, že účelu zkráceného přípravného řízení je 

v současné právní úpravě naplněno, i přes to, že počátek běhu lhůty ke skončení řízení 

byl posunut od obdržení trestního oznámení nebo jiného podnětu k zahájení trestního 

stíhání až ke sdělení podezření. Zmíněným stanoviskem trestního kolegia byly 

stanoveny náležité lhůty, které vylučují „nadužívání“ zkráceného přípravného řízení  

v případech, o kterých by mělo být konáno standartní přípravné řízení. De lege ferenda 

by bylo vhodné zavést lhůtu mezi zahájením prověřování (tzn. od sepsání záznamu  

o zahájení úkonu v trestním řízení nebo od provedení neopakovatelných  

nebo neodkladných úkonů) a sdělením podezření, a to např. v délce dvou týdnů, 

s možností výjimky v případě objektivních překážek na straně policejního orgánu  

nebo překážek na straně osoby podezřelé. 
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Rychlost a neformálnost zkráceného přípravného řízení dle mého názoru nejsou 

důvodem zkrácení práv podezřelého, právě naopak je o to více kladen důraz  

na správnost a úplnost prováděných úkonů. Podezřelý má dle § 179b odst. 2 věta první 

trestního řádu obdobná práva jako obviněný a může je v plném rozsahu uplatnit  

před soudem. Problém spatřuji u práva na obhajobu, jelikož trestní řád neupravuje 

dostatečně jasně okamžik, kdy by zadržená podezřelá osoba, u níž je předpoklad podání 

návrhu na potrestání ve stanovené lhůtě, měla mít obhájce. Z judikatury soudů je 

dovozováno, že orgány činné v trestním řízení mají povinnost zajistit podezřelému 

obhájce již po dobu provádění úkonů ve zkráceném přípravném řízení. Domnívám se, 

že uvedené právo není v praxi řádně dodržováno a obhájce podezřelému bývá často 

ustanoven až po uplynutí 48 hodin po zadržení.  

Zásadní pro určení okamžiku důvodu nutné obhajoby by mělo být sdělení 

podezření, které konkretizuje osobu, a proto je vhodné závaznost důvodů nutné 

obhajoby vázat právě na toto opatření. K tomuto názoru se přikláním také proto,  

že z ustanovení § 314d odst. 2 trestního řádu vyplývá, že protokol o výslechu je možné 

přečíst v hlavním líčení. De lege ferenda bych navrhla vymezit v trestním řádu přesný 

okamžik, kdy by již zadržená podezřelá osoba, u níž je předpoklad podání návrhu  

na potrestání ve stanovené lhůtě, měla mít obhájce, a to k okamžiku sdělení podezření. 

Shora uvedené závěry týkající se právní úpravy zkráceného způsobu řízení 

shledávám za ty nejdůležitější. Při psaní práce jsem narazila na některé méně další 

otázky, které se mi snad úspěšně podařilo vyřešit pomocí dostupné literatury. 

Jsem přesvědčena, že zavedení zkráceného přípravného řízení pozitivně 

ovlivnilo právní vývoj trestního řízení. Institut rovnoměrně zatížil orgány činné 

v trestním řízení a umožnil jim soustředit se na závažnější formy kriminality. Zkrácené 

přípravné řízení je uplatňováno v mezích základních zásad trestního práva  

a zároveň naplňuje očekávání společnosti o rychlém potrestání pachatele. Statistiky 

ukazují, že zkrácené přípravné řízení tvoří podstatnou část agendy trestních soudů a je 

tak žádoucí, aby v případě rekodifikace trestního řádu byl tento institut ponechán.
66
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Název diplomové práce v angličtině 

Summary preliminary proceeding 

Shrnutí 

Diplomová práce se zabývá institutem zkráceného přípravného řízení. V práci je 

na úvod stručně nastíněn vývoj právní úpravy, která byla impulsem pro vedení 

zkráceného způsobu řízení, a důvody zavedení tohoto institutu. Autorka ve své práci 

vymezuje pojem zkráceného řízení ve vztahu k jiným formám přípravného řízení a části 

řízení konající se před soudem. Dále se snaží postihnout podstatu a smysl zkráceného 

způsobu řízení.  

V práci je uvedena současná právní úprava institutu a její užití v rámci ostatních 

trestních zákonů. Práce vymezuje základní zásady zkráceného přípravného řízení. 

Autorka práce pojednává o zákonných podmínkách a překážkách konání zkráceného 

způsobu řízení. Zároveň vymezuje subjekty zkráceného přípravného řízení, jejich 

postavení a konkrétní práva a povinnosti. V rámci práce je kladen důraz na 

problematiku lhůt, především stanovení okamžiku zahájení a skončení zkráceného 

řízení a jeho délka. Stěžejní částí práce je výklad o průběhu zkráceného přípravného 

řízení. Autorka popisuje činnost orgánů činných v trestním řízení od záznamu o 

zahájení úkonů v trestním řízení, prověřování, sdělení podezření, výslech podezřelého 

až po skončení řízení.  

V práci jsou dále vymezeny způsoby skončení zkráceného řízení z pohledu 

policejního orgánu a státního zástupce. V rámci skončení řízení je v práci kladen důraz 

na návrh na potrestání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a osvědčení se 

ve zkušební době, avšak práce pojednává i možnosti sjednání dohody o vině a trestu. 

Pro úplnost je v práci nastíněn postup řízení před soudem, zejména vydání trestního 

příkazu. Vzhledem k probíhajícím rekodifikačním snahám je v práci poukazováno na 

existenci návrhu věcného záměru trestního řádu. Část práce je věnována srovnání 

institutu zkráceného přípravného řízení s právní úpravou ve Slovenské republice. Práce 

zapracovává návrhy de lege ferenda, které autorka shrnuje v závěru práce. 
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Summary 

This thesis deals with the institute of summary preliminary proceedings. The 

introduction of this work briefly outlines the evolution of the legislation, which was the 

impulse for conducting the summary preliminary proceedings, and the reason for the 

introduction of this institute. The author defines the concept of summary preliminary 

proceedings in relation to other forms of preliminary proceedings and proceedings 

taking place before court. Further on the author tries to capture the essence and meaning 

of the summary preliminary proceedings.  

The work introduces the current legislation of the institute and its use under other 

criminal laws. The work defines the basic principles of summary preliminary 

proceedings. The author discusses the statutory conditions for holding summary 

preliminary proceedings. At the same time she defines the subjects of summary 

preliminary proceedings, their status, specific rights and obligations. Within this work, 

the emphasis is placed on the issue of time-limits, especially the determination of 

commencement and completion of summary preliminary proceedings and its length. 

The main part of this work is the interpretation of the processing of the summary 

preliminary proceedings. The author describes the actions of investigative, prosecuting 

and adjudicating bodies from the record of commencement of criminal proceedings, 

verification, notification of suspicion, suspect interrogation up to the end of the 

proceedings.  

In the work are defined ways to conclude summary preliminary proceedings from 

the perspective of police authorities and prosecuting attorney. The work focuses on a 

proposal for punishment and conditional postponement of submission of a proposal for 

punishment and on the probationary period, but the thesis also discusses the possibilities 

of negotiating proposal sentence. To be complete, it outlines the process of court 

proceedings, especially the issuance of court order. Due to the ongoing re-codification 

efforts the work points out the existence of a draft proposal of the Code of Criminal 

Procedure. Part of the work is devoted to the comparison of the institute summary 

proceedings with the legislation in the Slovak Republic. The work incorporates 

proposals de lege ferenda, which the author summarizes in the end of this work. 
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