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ABSTRAKT 

 

Rigorózní práce na téma Trestní řízení před samosoudcem se zabývá, jak už 

samotný název napovídá, zcela specifickým, resp. zvláštním trestním řízením před 

samosoudcem, tedy před soudcem jediným. V současnosti je trestní řízení před 

samosoudcem hojně využíváno, jelikož toto řízení umožňuje, samozřejmě za určitých, 

zákonem stanovených podmínek, vyřízení trestní věci často rychleji, hospodárněji  

a účelněji, především pokud samosoudce rozhodne tak, že vydá rozhodnutí ve formě 

trestního příkazu.  

Hlavním cílem, resp. účelem této rigorózní práce je nejenom co nejpodrobněji 

nastínit trestní řízení před samosoudcem jako takové, ale představit i všechny instituty, 

které se v trestním řízení, resp. v trestním řízení před samosoudcem objevují a jsou s ním 

úzce spjaty.   

Rigorózní práce je pro lepší přehlednost a orientaci rozdělena na několik hlavních 

kapitol a navazujících podkapitol s tím, že hlavní část, resp. právní úprava trestního řízení 

před samosoudcem de lege lata, plynule navazuje a tedy i vychází z historických 

souvislostí, a vyústí pak v podobě úvah či námětů de lege ferenda.  

Závěrem lze uvést, že hlavním přínosem této rigorózní práce je, po prozkoumání  

a nastínění současné právní úpravy trestního řízení před samosoudcem a institutů 

souvisejících, právě již zmíněné vyústění v náměty či úvahy de lege ferenda s důrazem  

a s ohledem na právě připravovanou rekodifikaci trestního řádu.  
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ABSTRACT 

 

This rigorosum thesis on the topic of criminal proceedings in front of a single 

judge deals with, as the title suggests, a very specific, extraordinary criminal proceedings 

in front of a single judge, therefore in front of the only judge. Currently, the criminal 

proceedings in front of a single judge is frequently used, as under specific conditions 

stipulated by law, this proceedings enables execution of a criminal case in an often faster, 

economical and effective manner, especially in case that the single judge decides in a way 

that a decision in form of a penalty order is issued.   

The main objective and purpose of  this work is not only to outline the criminal 

proceedings in front of a single judge as such in a close detail, but also to present all 

institutes that appear in criminal proceedings, respectively in criminal proceedings in 

front of a single judge and are closely connected to it.  

For the sake of better clarity and easier orientation of the reader this rigorosum 

thesis is divided into several main chapters and related subchapters. The main part of the 

work, respectively criminal proceedings in front of a single judge legislation de lege lata, 

continuously builds on and is based on historical context and results in the form of de 

lege ferenda consideration and suggestion.   

In conclusion, the main contribution of this thesis is, once the current legislation 

on criminal proceedings in front of a single judge and associated institutes are outlined 

and explored, the above outlined de lege ferenda consideration and suggestion with 

emphasis and with view on the currently being prepared recodification of the Criminal 

Procedure Code. 
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1 ÚVOD 

V rigorózní práci na téma Trestní řízení před samosoudcem bych se ráda zabývala 

nejenom samotným řízením před samosoudcem jako takovým. Rovněž se pokusím  

o nastínění historického vývoje tohoto zvláštního trestního řízení pomocí exkurzu, dále 

se budu zabývat odklony a ostatními zvláštními způsoby řízení. Následně se již budu 

zabývat samotným předmětem a hlavní náplní této práce, resp. již se zaměřím na trestní 

řízení, které se koná před soudcem jediným – před samosoudcem. V závěru rigorózní 

práce, kromě celkového shrnutí a závěru, námětů de lege ferenda, pak i komparací 

s právním úpravou tohoto zvláštního způsobu řízení na Slovensku a v Anglii a Walesu.  

Rigorózní práci si pro větší přehlednost rozdělím do celkem dvanácti kapitol, 

sestávající se z úvodu, deseti hlavních kapitol, které ještě rozčleněním na další 

podkapitoly, a ze závěru.  

První hlavní kapitolu, nesoucí název Historický exkurz do své práce, jakožto 

samostatnou kapitolu, řadím hned po a v úvodu proto, neboť se domnívám, že je nutné se 

nejprve ohlédnout do minulosti dané „problematiky“; nastínit podobnosti, odlišnosti či 

souvislosti s úpravou současnou, de lege lata, a zároveň lze obecně presumovat, že 

prozkoumáním úpravy minulé i té současné, případně jejich srovnáním, dochází ke zcela 

logickému vyústění v podobě vážnějšího zamyšlení i nad případnými náměty de lege 

ferenda. Samotné ponoření do historických pramenů a do vývoje trestního řízení, resp. 

do trestního řízení před samosoudcem a institutů s ním souvisejících, počíná rokem 1848 

a mapuje vývoj až do současnosti, tedy do konce roku 2016. Toto rozsáhlé období, 

zahrnující okamžiky třech století je rozděleno pro větší přehlednost na dvě hlavní období, 

která od sebe odděluji zlomovým a zásadním okamžikem pro trestní řízení jako takové; 

tedy okamžikem přijetí stále platného trestního řádu, přesně pak zákona č. 141/1961 Sb. 

o trestním řízení soudním, který byl s účinností od 1. ledna 1962 implementován do 

československého právního řádu.  

Druhá hlavní kapitola, resp. kapitola pod číslem 3, se bude zabývat Odklony  

a následně i zvláštními způsoby řízení, mezi něž trestní řád řadí právě i řízení před 

samosoudcem.  

Odklony, v dnešní době v rámci trestního řízení hojně využívané, není jednoduché 

jednoznačně vymezit a definovat. Odklony lze uchopit z více hledisek a ani podřazení 
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pod tento „institut“ není zcela jednoznačné. Vezměme si za příklad rozhodnutí v podobě 

trestního příkazu, které je příslušný vydat právě samosoudce. „V nejširším slova smyslu 

je možné chápat odklon jako jakékoli odklonění způsobu vyřízení věci mimo trestní řízení 

např. k vyřízení věci ve správním řízení, projednání věci mimosoudním orgánem, komisí, 

léčením.“ 1  V širším slova smyslu lze odklon (diversion) vnímat jako jakékoli odchýlení 

od standardního, klasického průběhu trestního řízení nebo také chcete-li, jako odklon od 

uvěznění (diversion from custody). Za odklony v užším pojetí pak lze považovat 

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

potrestání podle trestního řádu a odstoupení od trestního stíhání podle § 70 ZSVM, jelikož 

trestní řízení nedospěje do svého obvyklého konce, resp. do odsuzujícího rozsudku  

a „nejede“ v zajetých kolejích procesního schéma obžaloba - hlavní líčení – rozsudek. 2  

Trestní věc se vyřídí jinak, jinými prostředky anebo se trestní stíhání zcela zastaví. 

Důležité je taktéž zmínit, že i právě sám samosoudce může v rámci své pravomoci 

odklony aplikovat nebo o jejich použití rozhodnout, a to nejen ve formě již zmiňovaného 

trestního příkazu, ale jedná se např. i o podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení 

narovnání a dle ZSVM také o odstoupení od trestního stíhání mladistvého.  

Trestní řád ve svých příslušných ustanoveních vymezuje jednotlivé druhy zvláštních 

způsobů řízení. Mezi ně trestní řád mimo jiné řadí i trestní řízení před samosoudcem, 

proto začlenění této části a alespoň stručná charakteristika jednotlivých druhů řízení, je 

nutností. Postupně se tedy pokusím (tak jak je řazeno dle trestního řádu) o stručné 

vymezení řízení ve věcech mladistvých (které dále upravuje zvláštní zákon, resp. ZSVM 

a použití trestního řádu je zde podpůrné), řízení proti uprchlému, podmíněného zastavení 

trestního stíhání, narovnání, řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu, řízení 

o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu 

k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a v neposlední řadě  

i řízení o schválení dohody o vině a trestu. Zajímavostí je, že některé zvláštní způsoby 

řízení (např. podmíněné zastavení trestního stíhání a institut narovnání) označujeme  

a vnímáme spíše jako odklony, jelikož právě nedospějí do svého obvyklého konce. 

Následující kapitola, kterou pojmenuji Obecně k řízení před samosoudcem, se již 

pomalu zaměří na hlavní předmět této práce. Obsahem se pokusím o stručné vymezení, 

                                                 
1 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 409. ISBN 978-80-7380-488-6. 
2 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 741. ISBN 978-80-87576-44-1. 
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základní charakteristiku a hlavní rysy řízení před samosoudcem.  

V závěru této kapitoly neopomenu zmínit i pravomoc a příslušnost samosoudce v rámci 

řízení proti právnickým osobám dle TOPO či v trestním řízení ve věcech mladistvých dle 

ZSVM. 

Kapitola navazující a na rozdíl od jiných poměrně stručná, ponese název Odchylky 

řízení před samosoudcem. Jak už její název napoví, cílem bude nastínit, čím se právě 

řízení před samosoudcem liší, resp. odchyluje od „normálního“ či chcete-li od „běžného“ 

průběhu trestního řízení. Jako hlavní odlišnost lze spatřit pravomoc samosoudce vydat 

rozhodnutí ve formě trestního příkazu, a to i bez projednání věci v hlavním líčení. Dále 

pak ve věcech, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, a státní zástupce podal návrh 

na potrestání, samosoudce koná tzv. zjednodušené řízení. 

V šesté kapitole, označené jako Zkrácené přípravné řízení nejprve charakterizuji 

jednotlivé „typy“ přípravného řízení s návazností na tzv. zkrácené přípravné řízení, které 

rozvedu do dalších podrobností, a to včetně postupu při jeho provádění, rozhodnutí či 

možnosti, za určitých zákonem stanovených podmínek, podmíněně odložit podání návrhu 

na potrestání. 

Následující kapitola sedmá, nesoucí název Zjednodušené řízení před 

samosoudcem, pak v podstatě plynule naváže na kapitolu předcházející, jelikož  

i tzv. zjednodušené řízení před samosoudcem obvykle plynule navazuje na zkrácené 

přípravné řízení. Opětovně se budu zabývat charakteristikou, podmínkami, za nichž lze 

konat, ale i případy omezení či dokonce vyloučení možnosti konat zvláštní řízení před 

samosoudcem a v neposlední řadě i postupem a rozhodnutím v rámci tohoto řízení.  

V kapitole osmé se pak budu zabývat samotným Řízením před samosoudcem dle 

ustanovení § 314c trestního řádu.  

Ve shora uvedeném textu jsem již několikrát zmínila Trestní příkaz, jakožto 

formu rozhodnutí, které může vydat právě a pouze samosoudce. Jelikož institut trestního 

příkazu neodmyslitelně k samosoudci patří, rozhodla jsem se zařadit trestní příkaz do 

samostatné kapitoly, resp. do kapitoly pod č. 9. V rámci této kapitoly vymezím základní 

rysy této formy rozhodnutí i podmínky, za nichž lze trestní příkaz vydat či v jakých 

případech trestní příkaz naopak vydat nelze. V neposlední řadě pak možnost, na základě 

zákona, podat proti trestnímu příkazu řádný opravný prostředek, resp. odpor.    
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Nezbytnou součástí rigorózní práce bude i Komparace se zahraniční právní 

úpravou. Pro komparaci jsem si vybrala hned dvě zahraniční právní úpravy – klasickou 

a naší právní úpravě nejbližší, tedy slovenskou právní úpravu a druhou, zcela od naší 

právní úpravy odlišnou, komparaci s právní úpravou v Anglii a Walesu. Pro komparaci 

s právní úpravou anglosaskou, resp. právní úpravou Anglie  

a Walesu jsem se rozhodla hned ze dvou důvodů. Prvním je, že text, který bude 

předcházet, popisuje a srovnává právní úpravu trestního řízení na Slovensku, resp. 

trestního řízení před samosoudcem a v mnohém se zásadně neliší od právní úpravy 

v České republice. Je proto namístě alespoň nastínit a pokusit se o stručnou komparaci 

s právní úpravou naprosto odlišnou.  

Před samotným závěrem této práce se pokusím o úvahy či náměty, jakým směrem 

a jakým způsobem by se mohla ubírat právní úprava týkající se trestního řízení před 

samosoudcem de lege ferenda. Náměty zařadím do zvláštní kapitoly Právní úvahy de 

lege ferenda, kdy základním podkladem pro zamyšlení se mi stane právě připravovaná 

rekodifikace trestního řádu, ale i myšlenky vlastní, vycházející z praxe advokátní 

koncipientky.  

Rigorózní práce na téma trestní řízení před samosoudcem bude zakončena 

shrnutím v podobě Závěru jakožto kapitoly poslední, resp. kapitoly č. 12. Následovat 

bude již jen seznam použité literatury a pramenů v podobě monografií, časopiseckým 

článků, jiných diplomových či rigorózních prací, legislativních a elektronických zdrojů. 

V neposlední řadě i seznam literatury cizojazyčné, resp. seznam literatury ve slovenském 

a v anglickém jazyce, která mi pomůže při komparaci. Resumé v anglickém jazyce je pak 

společně s uvedením klíčových slov konečnou tečkou za celou rigorózní prací. 
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2 HISTORICKÝ EXKURZ 

2.1 Období před přijetím zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním  

 Trestní řízení od roku 1848 do 1. poloviny 20. století: 

„Rokem 1848 vstoupily české země jako jedna z nejdůležitějších součástí 

habsburského soustátí na cestu pronikavých společenských přeměn, jejichž výsledkem 

byla revoluční transformace pozdně feudální společnosti ve společnost kapitalistickou.“3  

V tomto období se v buržoazních státech začala naplno uplatňovat teorie o dělbě 

státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní; přičemž každá složka měla mít své 

vlastní orgány od ostatních oddělené. Moc soudní byla velmi rychle uspořádána  

a rozdělena mezi soudy okresní, krajské jako soudy sborové první instance v čele 

s presidentem, a v hlavních městech soudy vrchní zemské, při nichž byly zavedeny 

tribunály s přísedícími „z lidu“, tzv. poroty. 4  „Za bachovského absolutismu (1852) 

vydaný trestní zákoník spočíval z valné části na zákoníku předchozím z roku 1803. 

Absolutismus policejní podával si takto ruku s absolutismem let padesátých. Dosavadní 

rozdělování trestných činů na dvě kategorie bylo však nahrazeno rozdělením na tři 

kategorie: zločiny, přečiny a přestupky. 5  Trestní řízení bylo upraveno poměrně 

liberálním, tzv. Provizorním trestním řádem ze 17. ledna 1850, jehož hlavním úkolem 

bylo modernizovat zastaralé právní předpisy (např. Zákoník o zločinech a těžkých 

policejních přestupcích z roku 1803) a trestní řízení vystavět na zásadách ústnosti, 

veřejnosti a volného hodnocení důkazů. Státní návladnictví mělo zastupovat obžalobu,  

o které pak soudci rozhodovali v tzv. porotních soudech. Na základě silvestrovských 

patentů vydaných císařem Františkem Josefem I. v roce 1851 však zásada ústnosti  

a obžalovacího procesu byla omezena, dne 11. 1. 1852 byly odstraněny porotní soudy  

a 29. července 1853 byl vydán nový trestní řád, tzv. Patent císařský a nový soudní řád 

trestní, který se vrátil k inkvizičnímu procesu lpícímu na tajném vyšetřování  

a připouštějícím zásadu veřejnosti a ústnosti pouze u závěrečného jednání. 6 

                                                 
3 BUCHVALDEK, Miroslav aj. Československé dějiny v datech. Vyd. 1. Praha: Nakl. Svoboda, 1986, s. 292. 
4 VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, s. 328,329. 
5 Tamtéž, s. 378. 
6 BUCHVALDEK, Miroslav aj. Československé dějiny v datech. Vyd. 1. Praha: Nakl. Svoboda, 1986, s. 297. 
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Návrat k modernímu pojetí trestního řízení přišel až s rokem 1867, kdy byla na 

základě rakousko-uherského vyrovnání vydána tzv. Prosincová ústava obsahující 

komplex ústavních zákonů, mezi něž patřil i zákon o soudcovské moci. Tento zákon opět 

do trestního řízení vnesl „ve článcích 10 a 11 zásady ústnosti a veřejnosti soudního řízení, 

obžalovací proces a instituce porotních soudů.“ 7  Na základě Prosincové ústavy dne  

23. května 1873 vyšel zákon č. 119/1873 ř.z., jímž se zavedl nový trestní řád soudu 

trestního (v Rakousku stále platný). Tento zákon vycházel z trestního řádu z roku 1850 a 

navrátil se k modernímu pojetí a uplatňování liberálnějších zásad v rámci trestního řízení,  

resp. opětovně zavedl zásadu obžalovací, ústnosti, veřejnosti, volného hodnocení důkazů  

a rozhodování přiřkl porotním soudům. K vykonávání moci soudní u věcí trestních byly 

kompetentní jak soudy sborové (I. a II. instance), porotní, Nejvyšší soud, který byl 

soudem zrušovacím, tak i tzv. jednosoudy (pouze soudy okresní), které byly kompetentní 

konat řízení trestní v příčině přestupků vedle zákona uvozovacího k rozsuzování k nim 

přikázaných a byly nápomocny v přípravném vyhledávání a vyšetřování pro zločiny  

a přečiny, jak tento řád trestní ustanovoval (§ 9). 8 

„Po vzniku Československé republiky byly přejaty veškeré trestněprocesní 

předpisy Rakouska-Uherska na základě tzv. recepčního zákona č. 11/1918 Sb. z 28. října 

1918. Nikoli pouze rakouské, ale i uherské. Tím vznikl problém dvojí úpravy v Čechách, 

Moravě a Slezsku na jedné straně, kde se postupovalo podle trestního řádu z roku 1873 

a na Slovensku a Podkarpatské Rusi na straně druhé, které používali stále uherského 

trestního řádu ze 4. 12. 1896. Takto vzniklý právní dualismus se nepodařilo překonat  

a zůstal tedy zachován až do roku 1950.“ 9 

Trestní soudnictví v buržoazním Československu bylo svěřeno do pravomoci 

soudů okresních, krajských, vrchních (hlavních) a do rukou celé řady tribunálů.                     

„Teroristický a fašizující zákon z roku 1923 zvaný „zákonem na ochranu republiky´´ 

zavedl tzv. státní soud, který měl spolu s nejvyšším soudem sídlit v Brně a byl příslušný 

pro nejtěžší trestné činy, jako byly úklady proti republice apod.“ 10 

Podle publikace „Praktický advokát“, kterou v meziválečném období vydal 

tehdejší okresní soudce, JUDr. Eduard Benda, se hlavní přelíčení konalo u soudu 

                                                 
7 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. 110 s. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 6. 
8 Zákon č. 119/1873 ř.z., jimž se zavádí nový řád soudu trestního. 
9 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. 110 s. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 7. 
10 VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, s. 421.                            



17 

okresního, krajského či před soudem porotním. Hlavní rozdíl mezi přelíčením u soudu 

okresního a krajského spočíval v tom, že u okresního soudu konal a rozhodoval vždy 

pouze soudce jediný (samosoudce), zatímco u krajského soudu se hlavní přelíčení 

konalo buďto před samosoudcem nebo před tříčlenným senátem. Před samosoudcem 

okresního soudu se obžaloba nepředčítala, jelikož se ani nepodávala a hlavní přelíčení 

bylo většinou nařizováno již na základě trestního oznámení a návrhu státního 

zastupitelství na potrestání obviněného. Před samosoudcem krajského soudu mohla být 

věc projednávána pouze tehdy, když státní zastupitelství navrhlo v obžalovacím spise 

trest ztrátu svobody do šesti měsíců; tím pádem byly vyloučeny trestné činy podle zákona 

na ochranu republiky. Zajímavostí je, že obviněný i jeho obhájce mohli podat odpor proti 

tomu, aby věc projednával právě samosoudce. Pokud tento krok oprávněná osoba učinila, 

věc byla postoupena tříčlennému senátu. Další zajímavostí je, že soudce okresního soudu 

měl v určitých případech možnost obviněného odsoudit trestním příkazem i bez nařízení 

hlavního přelíčení. Trestní příkaz bylo možné vydat proti osobám, které byly na svobodě 

a v době spáchání trestného činu byly starší 18 let. Samosoudce mohl trestním příkazem 

obviněnému uložit trest peněžitý, a to až do výše 500 Kčs anebo trest na svobodě nejvýše 

sedmidenní či jejich kombinaci. Proti trestnímu příkazu mohl obviněný anebo jiné k tomu 

oprávněné osoby do osmi dnů od jeho doručení podat odpor. To následně znamenalo, že 

okresní soud nařídil hlavní přelíčení, při kterém mohl obviněný navrhnout další důkazy 

či vznést ústně své námitky proti vydanému trestnímu příkazu. Pravděpodobně k tomuto 

opravnému prostředku docházelo často, jelikož se v hlavním přelíčení po podaném 

odporu uplatňovala zásada zákazu „reformationis in peius“ a tím pádem se obviněný 

nemusel obávat rizika, že by se jeho situace zhoršila; výjimkou byla pouze situace, kdy  

v rámci hlavního přelíčení soud dospěl k závěru, že se zásadně změnil skutkový stav. 11 

„V tzv. protektorátě Čechy a Morava bylo v platnosti jednak vlastní právo 

protektorátu zděděné z doby před okupací a pocházející velkou převahou z dob 

habsburské monarchie, jednak právo německé říše, z části rovněž pocházející z doby 

starší, předhitlerovské.“ 12 Zřídily se zvláštní soudy (tzv. Sondergericht) a lidové soudy 

                                                 
11 BENDA, Eduard aj. Praktický advokát : právní rádce pro každého ve všech záležitostech soudních, finančních i správních, s 

návodem k samostatnému jich obstarávání a sepisování příslušných žádostí, návrhů, žalob, stížností a jiných podání, určených pro 
nejširší kruh občanstva, zejména pro podnikatele, obchodníky a živnostníky, zemědělce, majitele realit, kanceláře, školy, sociální 

ústavy, pro veřejné činovníky, starosty, obecní tajemníky, členy obecních a samosprávných úřadů, funkcionáře spolků a t. d. 2. vyd. 

Praha: F. Strnadel a spol., 1933, 2 sv., s. 149-159, Kniha VI.  
12 VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, s. 459. 
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(tzv. Volksgerichtshof), které soudily trestné činy proti německé říši, především pak ty, 

které německé trestní právo považovalo za velezradu či zemězradu. 13 

 

 Trestní řízení po roce 1948:               

Na konec 2. světové války bylo nutné co nejrychleji zareagovat, tedy i upravit 

stávající právní stav a vnést tak obecně pořádek do československého právního řádu. 

„Změny v organizaci soudnictví přinesl ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech  

a prokuratuře, jímž byla dotvořena jednotná soudní organizace, zahrnující dosavadní 

občanské i vojenské soudnictví na čele s jediným Nejvyšším soudem.“ 14  Organizace 

soudnictví se dotkla velkou měrou soudů trestních v tom směru, že se staly „nástroji“ 

k nastolení všeobecné komunistické diktatury. Toto se promítlo i do samotných 

trestněprávních předpisů. 15 Na přelomu 40. a 50. let 20. století vznikl po tzv. právnické 

dvouletce a po bojích o moc a postavení na politickém poli trestní zákon vydaný pod  

č. 86/1950 Sb. a také zákon č. 87/1950 Sb. o trestním řízení soudním (oba zákony účinné 

od 1. srpna 1950). Posledně uvedený zákon „byl vytvořen podle vzoru Sovětského svazu 

a svým pojetím se odkláněl od hodnot právního státu. Tento právní řád hrubě deformoval 

celou strukturu trestního procesu, když nejdůležitější jeho částí se stalo přípravné řízení, 

ovládané všemocnou policií. Práva obviněného byla okleštěna, postavení obhájce 

zeslabeno. Zcela běžným se staly mimoprávní prostředky k politickému ovlivňování 

soudnictví.“ 16 Nicméně je třeba zmínit, že tento zákon v Hlavě sedmé (Odchylky pro 

zvláštní způsoby řízení), oddílu pátém (polní řízení) 17 obsahoval možnost řízení před 

jediným soudcem, resp. vojenským soudcem bez účasti soudců z lidu, a to u nižšího 

polního soudu, konkrétně v ust. § 258 trestního řádu. Převážně se jednalo pouze o trestné 

činy s horní hranicí trestu odnětí svobody nepřevyšující dvě léta. Vojenský soudce měl 

stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda. Hlavního líčení se účastnil nižší 

polní prokurátor anebo kterýkoli důstojník určený velitelem.18 

                                                 
13 VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964, s. 461. 
14 VOJÁČEK, Ladislav; SCHELLE, Karel. Slovenské právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 357. 
15 Tamtéž, s. 357. 
16 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. s. 110. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 8. 
17 Polní řízení → předmětná ustanovení trestního řádu byla možná použít pouze v oboru vojenského soudnictví. 
18 Zákon č. 87/1950 Sb. o trestním řízení soudním. 
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V roce 1956 po konferenci KSČ došlo k přijetí zákona č. 64/1956 Sb. o trestním 

řízení soudním s účinností od 1. ledna 1957, který byl reakcí na neúnosnou situaci 

v oblasti trestního řízení, především pak přípravného řízení. Jeho nejdůležitější úpravy 

vedly k posílení „dozoru prokurátora, dále pak vytvořil institut vyšetřovatele odděleného 

od ostatních složek policie, zavedl lhůty pro vazbu a vyšetřování a také rozšiřoval práva 

obviněného.“ 19 Tento trestní řád ustanovil, že soudy v trestním řízení rozhodují zpravidla 

v senátech (§ 140 odst. 1 Úst.) za účasti soudců z lidu (§ 2 odst. 4) 20 s tím, že si byli při 

rozhodování rovni a zároveň, že senátní rozhodování mělo zajistit „důkladnější posouzení 

věci, než je tomu u soudce jediného.“ 21  

Předseda senátu mohl rozhodovat jako soudce jediný tam, kde to zákon výslovně 

připouštěl (§ 2 odst. 4). Šlo o rozhodování méně závažné, „nikoli tedy rozhodování o vině 

a trestu.“ 22 Jednalo se např. o: 

a) „Úkony, které připravují a zajišťují jednání senátu. Sem náleží úkony předsedy 

senátu k zajištění úspěšného provedení hlavního a odvolacího líčení a veřejného 

zasedání (§§ 210, 249, 276 aj.), jakož i úkony dožádaného soudu, jež koná soudce 

jediný; při tom má práva a povinnosti předsedy senátu (§ 53); 

b) Úkony předsedy senátu, jimiž řídí hlavní a odvolací líčení a veřejné a neveřejné 

zasedání soudu; 

c) Rozhodnutí svěřená předsedovi senátu v zájmu zjednodušení, která neobsahují 

rozhodování ve věci samé 

- jsou to např. příkaz k zatčení (§ 76), vzetí do vazby (§ 80), uložení pořádkové 

pokuty (§ 74) a další.“ 23 

 

2.2 Období po přijetí zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním  

Cílem rekodifikace trestního práva jako celku bylo vyřešit neduhy a předchozí 

nedostatky úprav jak trestního práva hmotného, tak i procesního. Během roku 1961 byl 

                                                 
19 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. s. 110. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 8. 
20 Zákon č. 64/1956 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
21 SOLNAŘ, Vladimír aj. Československé trestní řízení. 1. vydání. Praha : Orbis, 1958, s. 68. 
22 Tamtéž, s. 69. 
23 Tamtéž, s. 69. 
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tedy předložen a národním shromážděním přijat trestní zákon č. 140/1961 Sb. a zároveň 

také zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), kdy tyto zákony vešly 

v účinnost dnem 1. ledna 1962. Trestní řád, ač velmi letitý, je stále platnou právní normou 

používanou každodenně jak orgány činnými v trestním řízení, osobami pohybujícími se 

v právním prostředí, tak běžnou veřejností. Tento zákon samozřejmě do dnešního dne 

prošel mnoha novelizacemi pomocí tzv. pozměňovacích zákonů a je už jen otázkou času, 

kdy dojde k jeho velké rekodifikaci, na které se v současné době intenzivně pracuje.

  

 Období v letech 1961–1969: 

S účinností shora uvedeného trestního řádu k přílišným změnám v oblasti 

rozdělení pravomocí rozhodovací činnosti soudu a soudců oproti předchozímu zákonu  

č. 64/1956 Sb. nedošlo. Stále se kladl důraz na výkon soudnictví „ve sborech – senátech 

(čl. 100 odst. 1 Ústavy, § 2 odst. 9).“ 24 Senátní, resp. sborové rozhodování dle tehdejší 

koncepce zaručovalo „důkladnější posouzení věci než je tomu u soudce jediného  

a vzájemná kontrola soudců lépe zabezpečuje dodržování socialistické zákonnosti.“ 25 

Dle ust. § 2, odst. 9 trestního řádu předseda senátu sám rozhodoval jen tam, kde to tento 

zákon výslovně stanovil. Předseda senátu jako soudce jediný měl zejména pravomoc 

rozhodovat sám v případě „přijetí předběžného projednávání obžaloby senátem, a dále 

úkony nevyžadující rozhodnutí ve věci samé, např. propuštění z vazby se souhlasem 

prokurátora (§ 72 odst. 2), určení výše znalečného (§ 111)“ 26 apod.  

„Novelou z roku 1965 byly ovšem zavedeny dvě formy přípravného řízení, a to 

vyšetřování a vyhledávání. Vyhledávání bylo konáno o trestných činech jednoduchých, 

jejichž objasňování nevyžadovalo provádění rozsáhlých a náročných důkazů a u nichž 

ani právní posouzení nekladlo na příslušné orgány zvláštní nároky.“ 27  

 

                                                 
24 SOLNAŘ, Vladimír aj. Československé trestní řízení. 1. vydání. Praha : Orbis, 1958, s. 72. 
25 Tamtéž, s. 72. 
26 Tamtéž, s. 72. 
27 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. 110 s. Rigorózní práce. Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 8. 
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 Období v letech 1969–1973: 

Vzhledem k událostem, které se odehrály během roku 1968 a s ohledem na 

okupaci a následnou „normalizaci“, došlo „dalšími novelami z roku 1969 (zák.  

č.  149/1969 Sb.) a 1973 (zák. č. 48/1973 Sb.) k prosazení některých cizorodých  

a zpátečnických institutů.“ 28 Na druhou stranu došlo i k začlenění mnoha moderních  

a pokrokových ustanovení do trestního řádu, a to zákonem č. 149/1969 Sb. ze dne  

18. 12. 1969, s účinností od 1. 1. 1970, kterým se změnil a doplnil zákon č. 141/1961 Sb.  

o trestním řízení soudním. Už v samém úvodu jsme se mohli setkat s upraveným ust. § 2 

odst. 9, který zakotvil, že v trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo 

samosoudce. Nový zákon č. 150/1969 Sb. o přečinech pak předpokládal vznik nové 

formy trestního řízení – objasňování. Ta byla do trestního řádu vložena formou 

novelizace pod ust. § 179a až § 179f, ve kterých by se dalo najít mnoho společného 

s dnešní podobou zkráceného přípravného řízení. V návaznosti byl touto novelou do 

hlavy devatenácté, upravující zvláštní způsoby řízení, přidán nový oddíl, oddíl čtvrtý, 

celý věnovaný zcela novému druhu řízení, tedy „Řízení před samosoudcem“. To 

„v souvislosti se zavedením nové kategorie přečinů (zák. č. 150/1969 Sb.) jako činů, které 

nedosahují společenské nebezpečnosti trestných činů, avšak jsou nebezpečnější než 

přestupky“ 29, kdy „účelem tohoto řízení je zajistit, aby přečiny jako činy méně závažné  

a zpravidla skutkově jednoduché a některé méně závažné trestné činy byly urychleně 

projednávány a jejich pachatelé byli bezprostředně po činu potrestáni.“ 30 

Samosoudce dle tohoto zákona konal řízení o přečinech 31  a o některých 

vyjmenovaných trestných činech (§ 314a odst. 1). Jednalo se např. o trestný čin útoku na 

veřejného činitele (§ 156 odst. 2), schvalování trestného činu (§ 165), ublížení na zdraví 

(§ 221 odst. 1) anebo neoprávněné užívání cizí věci (§ 249 odst. 1). Celkem mohl konat 

trestní řízení o sedmnácti trestných činech, z toho o čtyřech vojenských. Dle ust. § 314b 

odst. 1 se ve věcech, ve kterých se konalo pouze objasňování, zahájilo trestní stíhání a 

nastaly účinky vznesení obvinění tím, že návrh prokurátora (dnes státního zástupce) na 

potrestání byl doručen soudu. Samosoudce měl stejná práva a povinnosti jako senát a jeho 

předseda (§ 314b odst. 2) a stejně jako je tomu dnes, neprojednával předběžně návrh na 

                                                 
28 MUSIL, Jan. Koncepce přípravného řízení trestního (úvahy de lege ferenda). Právník, 1990, č. 8, s. 732. 
29 HORÁK, Miloš HLADIL, Vladimír. Trestní řízení před samosoudcem. Příručky MS, sv. 37, Praha : MS, 1976, s. 7. 
30 RŮŽEK, Antonín aj. Československé trestní řízení. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : Orbis, 1977, s. 80. 
31 Přečin = zaviněný, pro společnost nebezpečný čin, jenž nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu. 
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potrestání ani obžalobu (§ 314b odst. 3). Rovněž pak samosoudce nekonal neveřejné 

zasedání (§ 314b odst. 7).  Po obdržení návrhu prokurátora na potrestání mohl (§ 314c 

odst. 1) postoupit věc místně příslušnému soudu nebo orgánu k projednání (jako 

přestupek, kárné nebo kázeňské provinění), trestní stíhání zastavit či přerušit anebo věc 

vrátit prokurátorovi (pokud mělo být konáno přípravné řízení). Do všech těchto 

rozhodnutí mohl prokurátor podat stížnost, jež měla odkladný účinek – pokud ovšem 

nešlo o přerušení trestního stíhání (§ 314c odst. 2). Pakliže samosoudce neučinil žádné 

z výše uvedených rozhodnutí (a - e), musel doručit návrh na potrestání obviněnému spolu 

s předvoláním k hlavnímu líčení (§ 314c odst. 3), případně rozhodnout o vzetí do vazby 

obviněného, a to do 48 hodin (§ 314c odst. 4). 32 Samosoudce samozřejmě mohl po 

provedeném dokazování vydat a rozhodnout ve věci rozsudkem s tím, že „v řízení  

o přečinu může samosoudce vyhotovit zjednodušený písemný rozsudek, jestliže se po 

vyhlášení rozsudku prokurátor a obviněný vzdali odvolání. Neobsahuje odůvodnění.“ 33 

 

 Období v letech 1973–1990: 

Rok 1973 lze v oblasti trestního řízení před samosoudcem považovat za velmi 

důležitý i s ohledem ke všem okolnostem přinášejícím moderní krok správným směrem. 

Dne 1. července 1973 nabyl účinnosti zákon, kterým se změnil a doplnil stávající trestní 

řád, a to zákon č. 48/1973 Sb., který stávající ustanovení trestního řádu sice nijak 

významně neupravil, nicméně přinesl jednu změnu zásadní a to znovuzavedení institutu 

trestního příkazu. 

Trestní příkaz, jako nejstarší forma odklonu v trestním řízení, byl na našem území 

poprvé zaveden již roku 1929, a to zákonem č. 31/1929 Sb. z.a n. (§ 10–14). „Soud mohl 

vydat trestní příkaz bez předchozího řízení proti obviněnému, který byl na svobodě  

a v době činu dovršil 18 let, jestliže bylo trestní oznámení učiněno veřejným úřadem, 

úředníkem nebo orgánem na základě vlastního postřehu nebo výslovného doznání, a soud 

neměl pochybnosti o pravdivosti tohoto oznámení.“ 34  Proti trestnímu příkazu bylo 

možné podat odpor, a to do osmi dnů od jeho doručení. Pokud byl tento opravný 

                                                 
32 Zákon č. 149/1969 Sb. o trestním řízení soudním, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním 
(trestní řád). 
33 RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : Orbis, 1977, s. 308. 
34 ADAMIKOVÁ, Šárka. Trestní příkaz. Praha.2006. 46 stran. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra 
trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Jiří Jelínek, Csc., s. 2. 



23 

prostředek podán včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz byl zrušen a vedlo se 

„klasické“ trestní řízení. „Tato úprava trvala s výjimkou doby okupace Československa 

až do roku 1948, kdy byla příslušná ustanovení zákona č. 31/1929 Sb. zrušena zákonem 

č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.“ 35 

K obnovení, resp. ke znovuzavedení tohoto institutu došlo právě výše zmíněnou 

novelou trestního řádu proto, aby „jednoduché přečiny nebyly zbytečně projednávány 

obsáhle před soudem tam, kde je možno věc bez průtahů rozhodnout“ 36; konkrétně pak 

byl trestní příkaz zakotven do ustanovení § 314e - § 314g. Pravomoc k vydání trestního 

příkazu měl samosoudce v řízení o přečinech bez projednání věci v hlavním líčení (§ 314e 

odst. 1), jestliže se obviněný v průběhu objasňování doznal a samosoudce vzhledem k 

výsledkům objasňování neměl důvod pochybovat o pravdivosti tohoto doznání, anebo 

jestliže rozhodné skutečnosti byly zjištěny vlastním pozorováním veřejného orgánu či 

v případě, že prokurátor navrhl vydání trestního příkazu nebo souhlasil, aby trestní příkaz 

byl vydán; návrh nebo souhlas prokurátora se musel vztahovat též na druh a výměru 

trestu, který se měl trestním příkazem uložit. Trestním příkazem bylo možné uložit trest 

odnětí svobody do dvou měsíců, nápravné opatření v délce do čtyř měsíců, zákaz činnosti 

v délce do dvou let, peněžitý trest do 5 000 Kčs  

a propadnutí věci; náhradní trest odnětí svobody pro případ, že by peněžitý trest nebyl 

zaplacen, nesměl ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat dva měsíce  

(§ 314e odst. 2). V řízení proti mladistvému, proti osobě, která byla zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo tato její způsobilost byla omezena, jestliže bylo rozhodováno  

o ochranném opatření nebo měl být uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen 

rozsudkem, trestní příkaz nebylo možné vydat (§ 314e odst. 3). Ustanovení § 314g pak 

umožňovalo proti trestnímu příkazu podat odpor ve lhůtě osmi dnů od jeho doručení 

obviněnému (§ 314g odst. 1). Podaným odporem se trestní příkaz zrušil a samosoudce 

nařídil ve věci hlavní líčení (§ 314g odst. 2), ve kterém se musel řídit zásadou zákazu 

použití principu reformationis in peius, tedy obviněnému nesměl uložit přísnější trest, než 

jaký mu uložil trestním příkazem, ledaže by se skutkový stav na základě dokazování 

podstatně změnil (§ 314g odst. 3). 37  

                                                 
35 ADAMIKOVÁ, Šárka. Trestní příkaz. Praha. 2006. 46 stran. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra 

trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Jiří Jelínek, Csc, s. 3. 
36 RŮŽEK, Antonín aj. Československé trestní řízení. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha : Orbis, 1977, s. 310. 
37 Zákon č. 48/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád. 
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V takovéto podobě se institut trestního příkazu používal a aplikoval téměř dvacet 

let. Až rozsáhlou novelizací trestního řádu provedenou zákonem č. 178/1990 Sb. 

v souvislosti s přijetím pozměňovacího návrhu, „kterým byl institut trestního příkazu 

zrušen jako protiprávní institut popírající práva obviněného na obhajobu“ 38, došlo ke 

změně, která však netrvala dlouho. Již v roce 1993 byl institut trestního příkazu znovu 

zaveden zákonem č. 292/1993 Sb., byť v pozměněné podobě.  

 

 Období v letech 1990–1993: 

Po všech událostech, které s sebou přinesl rok 1989, bylo jasné, že musí dojít  

k mnoha změnám ve všech celospolečenských i legislativních sférách, tudíž i ke změnám 

v oblasti práva, resp. v oblasti trestního práva. Orientace směrem na západ vnesla do 

celého polistopadového právního řádu, tedy i do řádu trestního, citlivější respektování 

lidských práv a svobod, liberálnější a lidštější postoj. „Již novelizace z roku 1990 

rozšiřuje práva obviněného a obhájce, poprvé upravuje odposlech telefonů, zakazuje 

použití důkazů získaných nezákonným donucením a upravuje souhlas poškozeného  

k zahájení trestního stíhání.“ 39 Nicméně, každá mince má dvě strany, a proto nedlouho 

po takovémto uvolnění a liberalizaci nastaly problémy, které bylo potřeba řešit. „Prudký 

nárůst objemu trestné činnosti po roce 1989, problémy s nedostatkem přísedících  

u okresních soudů a snahy po zjednodušení a urychlení trestního řízení vedly postupně 

přijímanými novelami trestního řádu ke stále většímu rozšiřování řízení před 

samosoudcem.“ 40 

Výše zmiňovaná novela trestního řádu, provedená zákonem č. 178/1990 Sb., 

s účinností od 1. července 1990, přinesla změny nejen v řízení před samosoudcem, ale 

v celém trestním řízení. Touto novelou byl zrušen institut trestního příkazu, kterým 

mohl rozhodnout samosoudce a také zrušen zákon č. 150/1969 Sb. o přečinech, což 

mělo samozřejmě přímý dopad na řízení, ve kterém do této doby mohl samosoudce konat, 

„jelikož do 30. 6. 1990 byl samosoudce oprávněn konat řízení toliko o přečinech  

                                                 
38 ADAMIKOVÁ, Šárka. Trestní příkaz. Praha. 2006. 46 stran. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra 

trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Jiří Jelínek, Csc., s. 4. 
39 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. 110 s. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 9. 
40 ŠÁMAL, Pavel MUSIL, Jan KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 629. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
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a vyjmenovaných trestných činech s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody do 

jednoho roku.“ 41 

Podle této novely samosoudce konal řízení o trestných činech, na které zákon 

stanovil trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšovala jeden rok (§ 314a odst. 

1). Dle ust. § 314b samosoudce stále nekonal neveřejné zasedání a obžalobu předběžně 

neprojednával, přezkoumával ji však z hledisek uvedených v ust.  

§ 181 odst. 1 a § 186. Podle výsledků přezkoumání obžaloby samosoudce učinil některá 

z rozhodnutí uvedená v ust. § 188 odst. 1 písm. a) až e), mohl zastavit trestní stíhání, byly-

li tu okolnosti uvedené v ust. § 172 odst. 2 Tr.ř., nebo vrátit věc prokurátorovi k došetření, 

jestliže vyhledáváním nebyly objasněny základní skutečnosti důležité pro rozhodnutí o 

vině (§ 314c odst. 1). Proti těmto rozhodnutím pak měl prokurátor právo podat stížnost, 

jež měla odkladný účinek (§ 314c odst. 4). 42 

V roce 1991 došlo pouze k menším změnám, provedených novelou trestního řádu 

zákonem č. 558/1991 Sb. (s účinností od 1. ledna 1992). Zásadnější změnou bylo pouze 

zvýšení horní hranice u trestných činů, o kterých mohl rozhodovat samosoudce, a to 

z jednoho roku na dvě léta (§ 314a odst. 1). 43 

 

 Období v letech 1993–1995: 

1. ledna 1993 začala nové éra, neboť rozdělením České a Slovenské federativní 

republiky vznikla samostatná Česká republika a Slovenská republika. To znamenalo 

jediné – opět další změny ve všech již výše zmíněných oblastech a sférách. Nejinak tomu 

bylo i v celé oblasti právní, resp. v oblasti trestněprávní.  

Pokud zaměříme pozornost na meritum věci této práce, jako klíčovou lze spatřovat 

novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 292/1993 Sb., účinnou od 1. ledna 1994. 

Tato novela sjednotila „přípravné řízení tak, že jeho jedinou formou se stalo vyšetřování 

vedené vyšetřovateli Úřadu vyšetřování Policie České Republiky.“ 44 Po více jak třech 

letech došlo k „opětovnému“ znovuzavedení institutu trestního příkazu do trestního 

řádu. Byla to zcela logická reakce na tu skutečnost, že po roce 1989 byl zaznamenán 

                                                 
41 ŠÁMAL, Pavel MUSIL, Jan KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 629. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
42 Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád. 
43 Zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství. 
44 KRÁLÍK, Jiří. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před samosoudcem. Praha, 2009. 110 s. Rigorózní práce. Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, s. 9. 
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prudký nárůst trestné činnosti v důsledku společenských, sociálních a ekonomických 

změn; zároveň došlo ke značnému snížení počtu přísedících z řad občanů u okresních  

a obvodních soudů. Ukázalo se také, že zrušení možnosti vydávání trestních příkazů jako 

jedné z forem rozhodovací činnosti samosoudce nebylo šťastné. Znovuzavedením 

trestního příkazu mělo proto dojít k odlehčení náporu trestních věcí a urychlení procesu 

těch se sníženou společenskou nebezpečností tak, aby „soud v hlavním líčení projednával 

především věci, které si takové pozornosti skutečně zaslouží.“ 45 Se znovuzavedením 

trestního příkazu do trestního řádu lze plně souhlasit. S interpretací posledně uvedeného 

slova „zaslouží“ však už nikoli, neboť jeho uvedení v důvodové zprávě nebylo přijatelné. 

Jakýkoli relevantní ukazatel pro rozlišení těch případů, které si pozornost v hlavním líčení 

zaslouží, či nikoli, neexistuje. Oporu tato formulace nemá ani v příslušném ustanovení 

trestního řádu. Ust. § 314e odst.1 „pouze“ uvádí, že samosoudce může bez projednání 

věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán 

opatřenými důkazy. 46  

Podoba s dnešní úpravou řízení před samosoudcem a ukládání trestního příkazu 

je značná. Nově se horní hranice u trestných činů, o kterých mohl samosoudce 

rozhodovat, posunula ze dvou až na pět let (§ 314a odst. 1). Trestním příkazem mohl 

samosoudce uložit trest odnětí svobody do jednoho roku, zákaz činnosti do pěti let, 

peněžitý trest nebo propadnutí věci (§ 314e odst. 2). Stejně jako je tomu dnes, trestní 

příkaz měl povahu odsuzujícího rozsudku a účinky spojené s vyhlášením nastávaly jeho 

doručením obviněnému (§ 314e odst. 5). Obsahoval také označení soudu, den a místo 

vydání, označení obviněného, výrok o vině a uloženém trestu, výrok o náhradě škody 

(jestliže byl nárok řádně a včas uplatněn), poučení o právu proti němu podat odpor  

(§ 314f odst. 1). Trestní příkaz se doručoval obviněnému, státnímu zástupci, případně 

poškozenému a obhájci. Lhůta pro podání odporu zůstala stejná, činila (a doposud činí) 

osm kalendářních dnů od doručení trestního příkazu. Pokud byl odpor proti trestnímu 

příkazu podán, tento se ze zákona zrušil a samosoudce nařídil hlavní líčení. 47 Oproti 

předchozí právní úpravě však došlo v tomto směru k podstatné změně. Od roku 1973 se 

znovuzavedením trestního příkazu do zmiňované novely trestního řádu z roku 1990, kdy 

byl zrušen, platila zásada zákazu uplatňování principu refomationis in peius, po podaném 

                                                 
45 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/19612 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, s. 39 . 
46 VANTUCH, Pavel. K významu a opodstatněnosti trestního příkazu v trestním řádu. Právní rozhledy.1996, č.1, s. 4. 
47 Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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odporu v následujícím hlavním líčení. Zákon č. 292/1993 Sb. toto podstatným způsobem 

změnil. Po řádně podaném odporu, samosoudce sice nařídil hlavní líčení, avšak v dalším 

řízení nebyl vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu, obsaženými v trestním 

příkazu (§ 314g odst. 2). 48 

 

 Období v letech 1995–2001: 

Zákonem č. 152/1995 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 1995, bylo do trestního 

řádu implementováno narovnání jako zcela nový institut, kterým je možno upustit od 

trestního stíhání. „Narovnání je jedním z odklonů v trestním řízení, který je někdy 

označován v trestněprocesní teorii jako tzv. prostý odklon, když jeho podstatou je upuštění 

od trestního stíhání bez plnění dalších podmínek, čímž dochází ke konečnému vyřízení 

trestní věci bez dalších následků pro pachatele.“ 49 

Narovnání bylo možné schválit v případech vymezených zákonem (§ 309 odst. 1, 

2) a zcela logicky se jednalo o trestné činy, které lze spatřovat společensky méně 

nebezpečné a pro společnost méně škodlivé, resp. ty trestné činy na které zákon stanovil 

trest odnětí svobody, jejíž horní hranice nepřevyšovala pět let (§ 309 odst. 3). Zavedením 

institutu narovnání se tedy rozšířila agenda trestních řízení, ve kterých byl kompetentní 

samosoudce, který o jeho schválení rozhodoval ve veřejném zasedání (§ 314c odst. 2). 

Zároveň mu spolu se zavedením tohoto institutu přibyla možnost uložit trest veřejně 

prospěšných prací v rámci schváleného narovnání. 50 

 

 Období v letech 2001–2004:  

„Vyhlášením zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,  

o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a některé 

další zákony byl završen několikaletý legislativní proces zásadní reformy trestního 

řízení.“ 51  Tzv. velká novela trestního řádu s sebou přinesla mnoho změn v rámci 

                                                 
48 Zákon č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
49 KOCINA, Jan. Narovnání v trestním řízení. Dny práva - 2010: 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou 

Masarykovy univerzity. 1. vyd. Editor Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 1 CD-

ROM. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 378, s. 57. 
50 Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
51 BAXA, Josef. Reforma trestního řízení – geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie. 2001, č. 11-12, s. 12. 
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přípravného řízení i na něj navazujícího řízení před soudem. Za zásadní změnu lze 

považovat vytvoření „dvou typů přípravného řízení z dosud jednotně pojímané 

předsoudní fáze trestního řízení, a to v závislosti na typové nebezpečnosti spáchaného 

trestného činu.“ 52  Vedle klasicky používaného vyšetřování se objevila možnost  

u zákonem stanovených trestných činů vést zkrácené přípravné řízení a na ně pak 

navazující zjednodušené řízení před samosoudcem. 

Cílem zákonodárců byla snaha o zjednodušení a především o zrychlení trestního 

řízení, zejména u tzv. bagatelních trestných činů, kdy do této chvíle jednotné přípravné 

řízení bylo u těchto trestných činů zbytečně zdlouhavé, složité, ekonomicky náročné  

a soudy se jimi museli zabývat stejnou měrou jako u pachatelů, kteří páchající závažnou 

trestnou činnost. „Za hlavní cíl velké novely lze zjednodušeně řečeno pokládat dosažení 

toho, aby od doby spáchání trestného činu do doby reakce státu uplynulo co nejméně 

času, a aby tato reakce byla rychlá, promyšlená a účinná.“ 53 

„Velká novela zařadila právní úpravu zkráceného řízení na dvě místa trestního 

řádu, a sice zkrácené přípravné řízení do sedmého oddílu hlavy X. (§ 179a - § 179f)  

a zjednodušené řízení před soudem do úpravy řízení před samosoudcem v pátém oddíle 

hlavy XX. (§ 314a - § 314d).“ 54 

Bylo ustanoveno, že zkrácené přípravné řízení je možné konat 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 tři léta, jestliže (§ 179a odst. 1) byl 

podezřelý přistižen při činu nebo bezprostředně poté, anebo 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 

do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět  

k trestnímu stíhání, postavit před soud. Podezřelého bylo třeba vyslechnout a sdělit, ze 

spáchání jakého trestného činu je podezřelý, učinit o tomto záznam do protokolu, opis 

doručit podezřelému (obhájci) a do čtyřiceti osmi hodin též státnímu zástupci (§ 179b 

odst. 3). 55 

                                                 
52 ŠÁMAL, Pavel. Zkrácené přípravné řízení. Trestněprávní revue. 1/2002, s. 5. 
53 BAXA, Josef. Reforma trestního řízení – geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie. 2001, č. 11-12, s. 15. 
54 ZEMAN, Petr. Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení: zpráva z výzkumu. Vyd. 1. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, 272 s. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), s. 22. 
55 Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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Zkrácené přípravné řízení muselo být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, 

kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání (§ 179b 

odst. 4). Tuto lhůtu „mohl prodloužit státní zástupce maximálně o 10 dní, avšak není 

lhůtou pro postavení podezřelého před soud [ač dikce § 179 a odst. 1 písm. b) by tomu 

napovídala], ale pro skončení zkráceného přípravného řízení. Má ji tedy celou k dispozici 

policejní orgán, který po skončení zkráceného přípravného řízení buď věc odloží podle  

§ 159 a odst. 1 až 4, anebo předloží státnímu zástupci stručnou zprávu o jeho výsledku 

spolu se spisem. Ten buď podá návrh na potrestání soudu, věc odloží, anebo odevzdá věc 

orgánu, příslušnému k projednání přestupku, nebo ke kázeňskému či kárnému 

projednání.“ 56  

Dle ust. § 179d odst. 1 návrh na potrestání obsahoval stejné náležitosti jako 

obžaloba, s výjimkou odůvodnění. „Zvláštní úprava platí pro případy, kdy je dán důvod 

vazby, případně státní zástupce nepropustí na svobodu zadrženou podezřelou osobu. V 

takovém případě musí být zadržený podezřelý spolu s návrhem na potrestání předán 

soudu do 48 hodin od zadržení, anebo musí být zahájeno trestní stíhání a státní zástupce 

soudu předloží návrh na rozhodnutí o vazbě.“ 57 

„Trestní řád svěřuje rozhodování v soudním stadiu zkráceného řízení samosoudci, 

což odpovídá obecnému ustanovení § 314a odst. 1, že samosoudce koná řízení o trestných 

činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět 

let. Věci, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, samosoudce projedná ve 

zjednodušeném řízení.“ 58   Trestní stíhání bylo tedy zahájeno tím, že návrh státního 

zástupce na potrestání byl doručen soudu (§ 314b odst. 1).  

Samosoudce, stejně jako obžalobu, návrh na potrestání předběžně neprojednával, 

pouze jej přezkoumával a na základě toho mohl návrh odmítnout, trestní stíhání zastavit 

anebo učinit některá z rozhodnutí uvedených v ust. § 188, odst. 1 písm. a) až f) [§ 314c 

odst. 1]. Samosoudce např. mohl rozhodnout o schválení narovnání anebo trestní stíhání 

podmíněně zastavit. Pokud samosoudce nařídil hlavní líčení, ve zjednodušeném řízení 

vyslechl obviněného. Poté mohl rozhodnout o upuštění od dokazování těch skutečností, 

které strany označily za nesporné, a s ohledem na ostatní zjištěné skutečnosti nebylo 

závažného důvodu o těchto prohlášeních pochybovat. Se souhlasem procesních stran 

                                                 
56 JEŽEK, Vladimír. Zkrácené řízení a zjednodušené řízení před soudem. Bulletin Advokacie. č. 11-12, 2001, s. 86. 
57 Tamtéž, s. 86. 
58 ZEMAN, Petr. Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení: zpráva z výzkumu. Vyd. 1. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, 272 s. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), s. 29. 
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mohl přečíst i úřední záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů (§ 314d 

odst. 2). Jestliže se po vyhlášení rozsudku státní zástupce i obviněný vzdali odvolání nebo 

učinili prohlášení o tom, že se vzdávají odvolání, ve lhůtě, kterou jim samosoudce 

stanovil, mohl být vyhotoven zjednodušený písemný rozsudek, který neobsahoval 

odůvodnění (§ 314d odst. 3). 59 

Samosoudce mohl v rámci zjednodušeného řízení bez projednání věci využít 

institutu trestního příkazu v případě, že byl skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými 

důkazy. Nově mohl uložit i trest vyhoštění a trest zákaz pobytu do pěti let (§ 314e odst. 

1, 2). „Před velkou novelou bylo možno trestním příkazem uložit také nepodmíněný trest 

odnětí svobody do jednoho roku. Novela možnost uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody trestním příkazem odstranila a nadále je touto formou možno uložit již pouze 

trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu. Dále pak 

velká novela výslovně stanovila povinnost uvádět v trestním příkazu upozornění, že  

v případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním 

líčení (§ 314f odst. 1 písm. f). Poslední změnou, kterou přinesla velká novela a na kterou 

pokládáme za vhodné upozornit, je zavedení možnosti osoby, oprávněné podat proti 

trestnímu příkazu odpor, po doručení trestního příkazu se odporu výslovně vzdát (§ 314g 

odst. 1).“ 60  

 

 Období v letech 2004–2009:  

Dne 1. 7. 2004 nabyla účinnosti další novela trestního řádu provedená zákonem  

č. 283/2004 Sb. Touto novelou byl zaveden zcela nový institut - podmíněné odložení 

podání návrhu na potrestání (§ 179g a § 179h), kterým mohl státní zástupce za 

podmínek uvedených v ust. § 307 rozhodnout namísto podání návrhu na potrestání. K 

podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání mohlo dojít v případě, že se 

podezřelý k činu doznal, nahradil případnou škodu, s takovýmto postupem  

a rozhodnutím vyslovil svůj souhlas a vzhledem k jeho osobě, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a k okolnostem případu bylo možné důvodně takové rozhodnutí 

považovat za dostačující. Součástí takovéhoto rozhodnutí bylo stanovení zkušební doby 

                                                 
59 Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, 272 s. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), s. 32 – 33. 
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na šest měsíců až na jeden rok anebo uložení přiměřených omezení či povinností 

směřujících k tomu, aby podezřelý vedl řádný život (§ 179g odst. 2, 3). Stížnost, resp. 

opravný prostředek proti rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení návrhu na 

potrestání mohl podat podezřelý (případně poškozený), jež měla odkladné účinky (§ 179g 

odst. 4). Pokud se podezřelý v průběhu zkušební doby choval tak, jak mu bylo 

v rozhodnutí uloženo, státní zástupce rozhodl o tom, že se tzv. osvědčil; stejně tak je tomu 

i v případě, že o tomto nebylo rozhodnuto ani do šesti měsíců od uplynutí zkušební doby, 

aniž by na tom měl podezřelý vinu (§ 179h odst. 1, 2). Právní mocí rozhodnutí o tom, že 

se podezřelý osvědčil, nebo uplynutím výše zmíněné lhůty, nastaly účinky spojené 

s překážkou trestního stíhání dle ust. § 11a, odst. 1, písm. b) [§ 179h odst. 3]. 61 

 

 Období v letech 2009–2011: 

Po téměř padesáti letech a s velkým očekáváním byl dne 8. ledna 2009 přijat nový 

trestní zákoník (z. č. 40/2009 Sb.), který nabyl účinnosti 1. lednem 2010. S přijetím tohoto 

zákoníku došlo k mnoha změnám napříč všemi možnými právními předpisy; v návaznosti 

na tento nový kodex byl ještě tentýž den přijat zákon č. 41/2009 Sb. o změně některých 

zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, který nabyl účinnosti taktéž 1. ledna 

2010. Právě na základě tohoto zákona došlo k adekvátní reakci na tento nový stav  

a stávající trestní řád byl upraven. V oblasti trestního řízení před samosoudcem však 

k mnoha změnám nedošlo. Nově mohl například samosoudce v rámci vydávání trestního 

příkazu uložit trest domácího vězení do jednoho roku [§ 314e odst. 2, písm. b)] anebo 

uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let  

[§ 314e odst. 2, písm. i)]. 62 Začleněním těchto trestů do trestního zákoníku se obecně 

rozšířil rejstřík trestních sankcí a i rejstřík tzv. alternativních trestů. Zavedení trestu 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce bylo možné vnímat jako 

reakci na neustále narůstající násilí, které se stále častěji objevovalo především v průběhu 

sportovních utkání a následnému páchání trestných činů (např. výtržnictví dle ust. § 358 

Tr.z.), anebo přestupků (např. proti veřejnému pořádku). Trest domácího vězení pak 

„představuje určitý kompromis mezi nepodmíněným trestem odnětí svobody  

                                                 
61 Zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
62 Zákon č. 41/2009 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. 
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a ponecháním pachatele na svobodě, kdy je zde snaha o nápravu pachatele mimo vězení.“ 

63 „Takový způsob potrestání má mnoho pozitivních aspektů jak vzhledem k pachateli  

a jeho blízkému okolí, tak i vzhledem k samotnému státu.“ 64 

 

 Období v letech 2011–2012: 

„Ke dni 30. 12. 2011 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována novela trestního řádu, 

tedy z. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR dne 6. 12. 2011, a prezidentem republiky podepsána dne  

21. 12. 2011, a to pod č. 459/2011 Sb.“ 65 Tímto zákonem došlo ke změnám v oblasti 

trestního řízení před samosoudcem především v rámci zkráceného přípravného řízení.  

„Z provedených analýz vyplývá, že tento typ řízení se jednoznačně osvědčil a je z pohledu 

praxe pozitivně hodnocen s tím, že jde o institut, který nepochybně přispěl ke zkrácení 

trestního řízení v tzv. bagatelních věcech. Tento postup hodnotí pozitivně i občanská 

veřejnost.“ 66 Bylo ovšem nutné reagovat na vývoj trestněprávních předpisů, především 

trestního zákoníku, který „jednoznačně zvedl hranice zákonné trestní sazby u většiny 

trestných činů, což oprávněně vedlo k závěru, že klesl počet věcí projednávaných ve 

zkráceném přípravném řízení.“ 67 Výše zmíněnou novelou došlo ke zvýšení horní hranice 

tak, že zkrácené přípravné řízení je možné konat o těch trestných činech, na které zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (§ 179a odst. 1). 68 

Novelou byl také upraven institut podmíněného odložení podání návrhu na potrestání 

státním zástupcem dle ust. § 179g a § 179h. Důvodová zpráva k tomuto institutu obecně 

uvádí, že „zcela jednoznačně jde o žádoucí trend znamenající ve svém důsledku 

především zrychlení trestního řízení a významné odbřemenění státních zástupců, kteří se 

tak mohou důsledněji věnovat dozoru ve věcech závažné kriminality.“ 69 Je třeba také 

podotknout, že od počátku postupné novelizace trestního řádu provedené zákonem č. 

                                                 
63AUEROVÁ, Zuzana. Výkon nových alternativních trestů-domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce. Brno, 2012. 82 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce prof. 

JUDr.Vladimír Kratochvíl,CSc., s.21. 
64 ŠČERBA, Filip. Právní úprava nových alternativních trestů. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 86. 
65 VICHEREK, Roman. Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012-I. část.epravo.cz.2012. 
66 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb. 
67 VICHEREK, Roman. Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012-I. část.epravo.cz.2012. 
68 Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
69 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb.  

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-trestnim-rizeni-soudnim-trestni-rad-6402.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-prosince-2011-kterym-se-meni-zakon-c-1411961-sb-o-trestnim-rizeni-soudnim-trestni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-18709.html
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274/2008 Sb. „bylo opakovaně poukazováno na jistou disproporci v úpravě postupů 

podle ustanovení § 179g tr. řádu a ustanovení § 307 tr. řádu, a to pokud jde  

o vymezení podmínek aplikace odklonů ve vztahu k institutu náhrady škody.“ 70 Novela 

trestního řádu na tento nesoulad zareagovala tím, že podmínky náhrady škody obsažené 

v těchto ustanoveních sjednotila a doplnila stávající ust. § 179g odst. 1, písm. b)  

o podmínku, aby podezřelý nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo  

s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její 

náhradě. Zakotvil rovněž podmínku v ust. § 179g odst. 1 písm. c), aby podezřelý vydal 

bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, 

anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání. Podezřelému, který uzavřel  

s poškozeným dohodu o způsobu náhrady škody nebo dohodu o vydání bezdůvodného 

obohacení, se v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání mohlo 

uložit, aby škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo aby v této době bezdůvodné 

obohacení vydal (§ 179g, odst. 3). 71  „§ 179h odst. 1 tr. řádu pak jen navazuje na 

uloženou povinnost k náhradě škody ve zkušební době dle § 179g odst. 3 tr. řádu a to  

v případě rozhodování o osvědčení podezřelého, u kterého došlo k podmíněnému odložení 

podání návrhu na potrestání, kdy umožňuje osvědčení toliko za situace, kdy splní 

povinnost nahradit způsobenou škodu.“ 72 

 

 Období v letech 2012–2016:  

Novela trestního řádu provedená zákonem č. 193/2012 Sb., účinná od 1. září 2012, 

„zakotvila do českého trestního procesu nový institut, tzv. dohodu o vině a trestu (§ 175a 

a násl. tr. řádu, § 314o a násl. tr. řádu).“ 73  Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu, 

dohoda o vině a trestu by měla obviněnému zajistit právo na rychlý a spravedlivý proces 

a mělo by tím pádem dojít k urychlení, zjednodušení a zefektivnění trestního řízení  

a v neposlední řadě k ekonomickým a finančním úsporám. 74 „Jde o institut, který má své 

                                                 
70 VICHEREK, Roman. Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012-I. část.epravo.cz.2012. 
71 Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony. 
72 VICHEREK, Roman. Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012-I. část.epravo.cz.2012. 
73 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. 2012, č. 10, s. 19. 
74 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb.  
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základy primárně v právu anglosaském, kde bývá nejčastěji označováno jako plea 

bargaining.“ 75 

Dohoda o vině a trestu byla novelou trestního řádu zakotvena hned do několika 

jeho ustanovení. Především do ust. § 175a, které přesně vymezilo kdo (státní zástupce a 

obviněný, příp. poškozený) a za jakých podmínek (výsledky vyšetřování dostatečně 

prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal 

obviněný a ten prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán), může dojít ke sjednání 

dohody a rovněž, co je jejím obsahem (označení státního zástupce, obviněného, příp. 

poškozeného, datum a místo sepsání, popis skutku, označení trestného činu, prohlášení 

obviněného o spáchání skutku, dohodnutý druh, výměra a způsob výkonu trestu včetně 

délky zkušební doby atd.). Ust. § 175b upravilo již stav po sjednání dohody o vině a 

trestu, kdy je takováto dohoda státním zástupcem podána soudu ke schválení i spolu se 

všemi podklady a písemnostmi významnými pro soudní řízení  

a rozhodnutí. 76 

Do trestního řádu, konkrétně do části třetí, hlavy dvacáté, se za oddíl sedmý 

doplnil nový osmý oddíl, který v ust. § 314o a násl. upravil řízení o schválení dohody  

o vině a trestu a v ust. § 314r a násl. pak samotné rozhodnutí o návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu. 77 

 

  

                                                 
75 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 742. ISBN 978-80-87576-44-1. 
76 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
77 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony. 
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3 ODKLONY A ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ 

3.1 Odklony v trestním řízení:  

 Obecný výklad k odklonům v trestním řízení: 

„V nejširším slova smyslu je možné chápat odklon jako jakékoli odklonění 

způsobu vyřízení věci mimo trestní řízení např. k vyřízení věci ve správním řízení, 

projednání věci mimosoudním orgánem, komisí, léčením.“ 78 „O mimosoudní řešení jde 

v tom smyslu, že odklon může být uplatňován před tím, než soud rozhodne rozsudkem  

o vině a případném trestu; neznamená to tedy, že by soud nemohl při rozhodování  

o odklonu nějak ingerovat, ostatně i česká právní úprava svěřuje rozhodování o odklonu 

nejen státnímu zástupci, ale na rozdíl od systémů zakotvených v jiných zemích právě  

i soudu.“ 79 V širším slova smyslu lze odklon (diversion) vnímat jako jakékoli odchýlení 

od standardního, klasického průběhu trestního řízení nebo také chcete-li, jako odklon od 

uvěznění (diversion from custody). Obecně odklony v užším pojetí vnímáme tak, že 

trestní řízení nedospěje do svého obvyklého konce, do odsuzujícího rozsudku a „nejede“ 

v zajetých kolejích procesního schéma obžaloba – hlavní líčení – rozsudek 80,  trestní věc 

se vyřídí jinak, jinými prostředky anebo se trestní stíhání zcela zastaví. „Právě zastavení 

trestního stíhání je podstatným znakem alternativních postupů v trestním řízení, které 

označujeme jako odklony v užším slova smyslu. Mezi ně zařazujeme podmíněné zastavení 

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

a odstoupení od trestního stíhání podle § 70 ZSM.“ 81  

Odklony se využijí zejména v případech „sporu“ mezi obviněným a poškozeným, kdy 

jejich aktivním zapojením a působením dochází k jeho vyřešení ke spokojenosti obou 

stran. Obviněný převezme odpovědnost za své jednání a následně možné odvrácení 

důsledků trestního postihu včetně záznamu odsouzení v trestním rejstříku, na druhou 

stranu má poškozený větší šanci na úspěch s vymáháním škody jemu trestným činem 

způsobené.  

                                                 
78 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 409. ISBN 978-80-7380-488-6. 
79 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha:Leges, 2011, s. 44. ISBN 978-80-87212-68-4. 
80 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 741. ISBN 978-80-87576-44-1. 
81 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 410. ISBN 978-80-7380-488-6. 
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 Historický exkurz  

„Pro zavádění odklonů v trestním řízení do českého trestního práva mělo zásadní 

význam Doporučení Rady Evropy č. 2/87/18 přijaté 17. 9. 1987 Výborem ministrů Rady 

Evropy, které se týkalo zjednodušení trestního procesu.“ 82  Doporučení obsahovalo 

nejméně pět forem, na základě kterých by bylo možné dosáhnout rychlejšího průběhu 

trestního řízení – podmíněné zastavení trestního stíhání nebo odložení věci, zkrácené 

písemné řízení, zjednodušené řízení v méně závažných věcech, uznání viny, narovnání 

(mediace) anebo dohadovací řízení. Bohužel se však nedá říci, že by se tímto 

Doporučením Československo řídilo a trestní právo dle toho upravilo, jelikož „během 

svého vývoje bylo československé právo postaveno na zásadě striktního dodržování 

zásady legality trestního stíhání. To značně komplikovalo přijetí takové právní úpravy, 

která by ve větší míře umožňovala odklonit trestní stíhání. Právní úprava platná do roku 

1990 umožňovala odklonit trestní stíhání jen ve velmi omezeném rozsahu.“ 83 Po roce 

1989 docházelo k hojnému nárůstu kriminality, která zapříčinila postupné zavádění 

rychlejších a efektivnějších cest, jak vyřizovat a postihovat ty „jednodušší a méně 

závažné“ trestné činy se zachováním principu humanity. Zkrácení trestního řízení totiž 

obecně napomáhá k rychlejšímu účinku a efektu na pachatele trestného činu, obecně 

k výkonnější justici jako takové a i ke zjednodušení administrativních záležitostí. Často 

v tomto směru pracujeme s pojmem tzv. racionalizace trestní justice. „Jako celosvětově 

účinným prostředkem této racionalizace trestní justice se ukazují být tzv. odklony 

v trestním řízení.“ 84 Postupně se tedy začaly prosazovat procesní alternativní opatření, 

resp. alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, které jsou často „označovány 

jako tzv. community sanctions (community based sanctions and measures), neboli tresty 

(opatření) vykonávané ve společenství.“ 85 Tyto alternativy „označované jako odklony 

v trestním řízení, přispívají k lepší individualizaci trestněprávního postihu, jsou spojeny 

také s některými významnými výhodami pro osoby poškozené trestnou činností, a jelikož 

je jejich aplikace významně spojena s prováděním mediace, lze využívání odklonů 

považovat za postup, který ve velké míře respektuje principy restorativní justice.“ 86 

                                                 
82 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha:Leges,2011, s. 58. ISBN 978-80-87212-68-4. 
83  KOLÁČKOVÁ, Irena. Zvláštní způsoby řízení – se zaměřením na řízení ve věcech mladistvých. 103 s. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., s. 15. 
84 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha:Leges,2011, s. 15. ISBN 978-80-87212-68-4. 
85 Tamtéž, s. 21. 
86 Tamtéž, s. 32. 
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Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody by mělo totiž být až tou nejzazší 

možností, jelikož lze v tomto trestu spatřovat hned několik negativních faktorů – např. 

nízký resocializační účinek spojený s vytržením odsouzeného z jeho přirozeného 

sociálního prostředí a jeho následným umístěním do vysoce kriminogenního a škodlivého 

prostředí, obecně neuspokojivé výsledky sankcionování prostřednictvím věznění, časté 

přeplnění věznic a vysoké náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody.  

Za zlomový okamžik v oblasti odklonů v českém právním řádu lze považovat 1. 

leden 1994, kdy došlo novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 292/1993 Sb., 

k zařazení prvního odklonu. Tím byl institut podmíněného zastavení trestního stíhání, 

jehož zakotvení dalo vznik alternativy ke klasickému trestnímu řízení. Tento institut pak 

následovaly další - narovnání, zároveň s možností konat zkrácené přípravné řízení pak 

odklon ve formě podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, dále odstoupení 

od trestního stíhání mladistvého dle ZSVM a „vyjdeme-li z nejširší definice odklonu 

jako odchylky od typického průběhu trestního řízení, která znamená, že trestní řízení 

nedospěje do svého obvyklého konce, tedy k odsuzujícímu rozsudku, k vyslovení viny  

a uložení sankce, potom je dohoda o vině a trestu nejmladším typem odklonu v českém 

trestním řízení.“ 87  

Někdy se můžeme setkat s tím, že je i trestní příkaz brán jako odklon, protože se 

samosoudce s využitím tohoto institutu odchyluje od klasického průběhu trestního řízení, 

dochází k jeho celkovému urychlení, zjednodušení a věc se neprojednává před soudem, 

„nicméně existuje zásadní rozpor mezi povahou trestního příkazu a znaky 

charakterizujícími odklon v trestním řízení.“ 88 To proto, že vydání trestního příkazu má 

povahu odsuzujícího rozsudku, a mohl jím být tedy v minulosti uložen i nepodmíněný 

trest odnětí svobody (až do novely trestního řádu, provedené zákonem č. 265/2001 Sb.).  

 

3.2 Odklony v rámci řízení před samosoudcem 

Trestní řízení před samosoudcem je trestním řádem zařazeno do zvláštních 

způsobů řízení, jelikož se odchyluje od klasického trestního procesu. Je pravdou, že 

hlavním smyslem je celkové zjednodušení a urychlení řízení, nicméně řízení před 

samosoudcem nelze považovat za odklon. Na druhou stranu samosoudce v rámci své 

                                                 
87 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. 2012, č. 10, s. 19. 
88 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha:Leges,2011, s. 60. ISBN 978-80-87212-68-4. 
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pravomoci odklony aplikuje nebo o jejich použití rozhoduje. Jedná se především  

o podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání a dle ZSVM také  

o odstoupení od trestního stíhání mladistvého.  

 

 Podmíněné zastavení trestního stíhání  

Pokud o využití tohoto institutu nebude již v přípravném řízení rozhodovat státní 

zástupce, zpravidla o něm bude rozhodovat právě samosoudce s odkazem na ust. § 314a 

odst. 1 Tr.ř. Podmíněné zastavení trestního stíhání je „klasickým zástupcem odklonů, 

v trestním řízení, resp. procesních alternativních opatření, který je v praxi využíván 

poměrně často.“ 89 Tento institut lze považovat za rozhodnutí prozatímní povahy, se 

stanovením zkušební doby, podmínek a povinností uložených obviněnému. „Z pohledu 

trestního práva hmotného trestní odpovědnost pachatele trvá, z pohledu práva 

procesního se věcí i nadále zabývají orgány činné v trestním řízení. Obviněný má nadále 

možnost požadovat řádné projednání věci příslušným soudem.“ 90  

Aby mohl být tento institut aplikován a aby mohl samosoudce vydat příslušné 

rozhodnutí – usnesení, je trestním řádem požadováno splnění několika podmínek. V prvé 

řadě se musí jednat o přečin. Obviněný musí ukázat aktivní přístup k celé záležitosti, 

s podmíněným zastavením souhlasit, k přečinu se doznat a nahradit vzniklou škodu  

(v penězích, uvedením do původního stavu) či vydat bezdůvodné obohacení, pokud 

k tomuto jeho protiprávním jednáním došlo. Ovšem v případě, kdy poškozený odmítá 

náhradu škody, která mu byla způsobena trestným činem, je možno postupovat podle ust. 

§ 307 odst. 1 Tr. ř. a podmíněně zastavit trestní stíhání i za situace, kdy obviněný 

poškozenému škodu vzniklou trestným činem neuhradil ani neučinil žádné opatření k její 

úhradě. 91 

Novelou trestního řádu z roku 2012 došlo k rozšíření aplikace tohoto odklonu. 

Nově vymezený okruh byl „rozšířen o ty nedbalostní trestné činy, které jsou ohroženy 

trestní sazbou odnětí svobody vyšší než pět let“ 92, v tomto případě ovšem již nemůže 

rozhodovat samosoudce, ale tříčlenný senát. „Výkladovou pomůckou v otázce, kdy je 

                                                 
89 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 416. ISBN 978-80-7380-488-6. 
90 Tamtéž, s. 411. 
91 VIZ R 52/2001, Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 2. 2001 sp. zn. 6 To 83/2001. 
92 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 417. ISBN 978-80-7380-488-6. 
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možné uložit toliko „prosté“ a kdy už k nim připojit „kvalifikované“ podmínky, 

nalezneme hned v úvodu 2. odstavce § 307 tr. řádu. Tento postup je odůvodněn u případů 

s tomu odpovídající povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání 

anebo poměry obviněného.“ 93  Pokud to tedy povaha a závažnost trestného činu 

vyžaduje, obviněný nejenom musí splnit již výše uvedené obligatorní podmínky, ale 

zároveň se musí zavázat, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti (typicky řízení 

motorových vozidel), přičemž doba zdržení se určité činnosti nemůže být delší než 

zkušební doba, která je stanovena v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 

94, anebo složí na účet soudu přiměřenou peněžitou částku určenou státu na pomoc obětem 

trestné činnosti. Tento postup je často volen u trestné činnosti související s dopravními 

nehodami nebo u osob, které se trestné činnosti v minulosti ještě nedopustily.  

Pokud jsou všechny tyto shora uvedené podmínky splněny, součástí příslušného 

rozhodnutí je i stanovení zkušební doby na šest měsíců až dva roky, resp. až na pět let  

u té „kvalifikovanější“ formy podle ust. § 307 odst. 2 Tr.ř. Jestliže pak obviněný 

v průběhu stanovené zkušební doby vedl řádný život a splnil veškeré mu uložené 

povinnosti (nahradit škodu, vydat bezdůvodné obohacení apod.), rozhodne samosoudce 

usnesením, že se obviněný ve zkušební době osvědčil. V opačném případě rozhodne, že 

se neosvědčil a v trestním stíhání se pokračuje. Proti usnesení o podmíněném zastavení 

trestního stíhání může obviněný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. 

Rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto právo i státní 

zástupce. V případě, že nebylo do jednoho roku od uplynutí zkušební doby učiněno žádné 

rozhodnutí, aniž by na tom obviněný nesl vinu, má se za to, že se obviněný osvědčil  

a nastane tzv. fikce osvědčení.  Právní mocí rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil, 

anebo uplynutím lhůty pro rozhodnutí, nastávají účinky zastavení trestního stíhání. 95 

 

 Narovnání  

Narovnání je jakousi formou dohody mezi obviněným a poškozeným, mezi 

kterými došlo ke „sporu“ na základě vzniklé škody. Základním předpokladem k aplikaci 

tohoto odklonu tedy je, že na jedné straně došlo k protiprávnímu jednání obviněného a na 

                                                 
93 ZŮBEK, Jan. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. Bulletin advokacie. 2016, č. 5, s. 15. 
94 VIZ R 4/2016, Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015. 
95 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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straně druhé došlo ke škodě poškozeného. O narovnání podle § 309 a násl. Tr.ř. nelze 

rozhodnout ani při splnění ostatních podmínek, jestliže je obviněný stíhán pro trestný čin, 

kterým nebyla způsobena škoda či jiná újma, kterou by bylo možné v procesu narovnání 

nahradit či jinak odškodnit podle ust. § 309 odst. 1 písm. b) Tr.ř. a jež by odůvodňovala, 

aby v řízení vystupoval poškozený ve smyslu ust. § 43 Tr.ř., s nímž by obviněný mohl 

jednat o urovnání vztahů narušených spáchaným trestným činem. 96  „Narovnání je 

klasický mediační institut, neboť mediace jako mimosoudní zprostředkování urovnání 

sporu mezi obviněným a poškozeným bude často základním, byť ne nezbytně nutným 

předpokladem pro rozhodnutí o narovnání.“ 97 

Dohoda o narovnání musí být následně náležitě schválena. Od roku 2002 může 

v rámci přípravného řízení dohodu o narovnání schvalovat též státní zástupce. 

„S ohledem na podmínku, že schválení narovnání je přípustné pouze tehdy, je-li obviněný 

stíhán pro přečin, rozhoduje zde v soudní fázi řízení zpravidla samosoudce (§ 314a).“ 98 

Ust. § 309 Tr.ř. vymezuje podmínky, které musí být splněny, aby došlo ke schválení 

dohody, resp. ke schválení narovnání a následnému zastavení trestního stíhání. 

Protiprávní čin obviněného musí být, stejně jako v případě odklonu ve formě 

podmíněného zastavení trestního stíhání přečinem, obviněný se musí k přečinu doznat, 

uhradit poškozenému vzniklou škodu či ji jinak odčinit, případně vydat bezdůvodné 

obohacení a složit na účet soudu (státního zastupitelství) peněžní částku určenou státu na 

pomoc obětem trestné činnosti. Zároveň se vyžaduje aktivní zapojení a přístup samotného 

obviněného, který by se měl především snažit odčinit následky, které svým jednáním 

způsobil právě poškozenému. „Tomuto zájmu se dává větší význam než zájmu na 

potrestání pachatele.“ 99  

Pokud dojde ke splnění všech těchto obligatorních podmínek, státní zástupce, 

resp. samosoudce pak tuto dohodu přezkoumá dle ust. § 314c odst. 1 Tr.ř.  

a vyslechne obviněného i poškozeného. Rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení 

trestního stíhání je vydáváno ve formě usnesení, proti němuž je přípustná stížnost. 

Rozhodnutí o narovnání se eviduje jako skutečnost významná pro trestní řízení podle 

zvláštního zákona a vytváří mimo jiné překážku rei iudicate. Pokud ovšem samosoudce 

                                                 
96 VIZ T 652, Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 2003, sp. zn. 4 Tz 156/2003. 
97 ŠČERBA, Filip: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 76. ISBN 978-80-87212-68-4. 
98 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 760. ISBN 978-80-87576-44-1. 
99 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 411. ISBN 978-80-7380-488-6. 
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žádosti o narovnání nevyhoví a nerozhodne o jeho schválení, nevydá rozhodnutí žádné; 

pouze by měl tento svůj postup „odůvodnit v následném meritorním rozhodnutí.“ 100 

Důležité je ovšem zmínit, že nebylo-li narovnání soudem anebo v přípravném řízení 

státním zástupcem schváleno poté, co obviněný učinil prohlášení podle ust. § 309 odst. 1 

Tr.ř., že spáchal skutek, pro který je stíhán, nelze k tomuto prohlášení v dalším řízení 

přihlížet jako k důkazu.  

 

 Odstoupení od trestního stíhání mladistvého 

Trestní řízení ve věcech mladistvých je samo o sobě zvláštním způsobem řízení 

s tím, že procesní úprava je obsažena ve speciálním zákoně, resp. v zákoně 

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) a trestní řád je používán pouze 

subsidiárně.  

„V novém systému soudnictví ve věcech mládeže tedy lze odklonem od 

standardního trestního řízení rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání 

mladistvého [§ 307 a 308 TrŘ ve spojení s § 68 a § 69 písm. a) ZSM], o schválení 

narovnání mezi mladistvým a osobou poškozenou jeho proviněním [§ 309–313 TrŘ ve 

spojení s § 68 a § 69 písm. b) ZSM] a o odstoupení od trestního stíhání mladistvého  

[§ 70 a 71 ZSM ve spojení s § 68 a § 69 písm. c) ZSM]. Zatímco první dva typy těchto 

alternativních forem řešení trestních věcí je možné s určitými modifikacemi uplatnit i ve 

vztahu k dospělým obviněným podezřelým ze spáchání trestného činu, odstoupení od 

trestního stíhání má místo pouze v trestních věcech mladistvých.“ 101  „Odstoupení od 

trestního stíhání totiž postrádá určité sankční prvky, které jsou spojeny jak s podmíněným 

zastavením trestního stíhání (sledování obviněného v průběhu zkušební doby)  

a s narovnáním (zaplacení peněžité částky k obecně prospěšným účelům).“ 102 Podstata 

odstoupení od trestního stíhání vede následně až k úplnému zastavení trestního stíhání 

mladistvého. K tomuto postupu se soud pro mládež, resp. státní zástupce v přípravném 

řízení, obligatorně uchýlí v případě, kdy se jedná o provinění, které lze postihnout trestem 

odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující tři léta; na dalším stíhání totiž není veřejný 

                                                 
100 ŠČERBA, Filip: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 87. ISBN 978-80-87212-68-4. 
101 SOTOLÁŘ, Alexander. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí mladistvých, 

Trestněprávní revue. 2004. č. 6, s. 169. 
102 ŠČERBA, Filip: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 105. ISBN 978-80-87212-68-4. 
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zájem a nejeví se jako účelné (§ 70 odst. 1 ZSVM). Fakultativně pak lze odstoupit 

zejména v případech, kdy mladistvý obviněný již úspěšně vykonal vhodný probační 

program, byla částečně či úplně nahrazena škoda způsobená proviněním anebo bylo 

mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové kázeňské řešení lze považovat 

za dostačující (§ 70 odst. 3 ZSVM). 103  Co se týče samotného způsobu řízení  

a rozhodování, bude to právě samosoudce, který vzhledem k významnému, zákonem 

vymezenému výčtu provinění osob mladistvých, kdo ve většině případů o odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého rozhodne. 

„Jestliže v řízení proti mladistvým lze v širší míře využívat odklony v trestním 

řízení, omezena je naopak možnost využití dalších zvláštních způsobů vyřizování trestních 

věcí, neboť v řízení ve věcech mladistvého nelze ani vydat trestní příkaz, ani sjednat 

dohodu o vině a trestu, pokud mladistvý nedovršil osmnáctý rok věku (§ 63 zák. 

mládeže).“ 104 

 

 Trestní příkaz 

Jak už jsem nastínila výše, institutu trestního příkazu a k jeho ne zcela jasnému 

pojetí a zařazení mezi odklony v našem trestním právu, bude věnován větší prostor až 

v samotné kapitole. Pokud se přikloníme k názoru, že trestní příkaz, jakožto forma 

rozhodnutí, odklonem je, pak je zcela jistě ideálním příkladem odklonu, který je využíván 

v rámci trestního řízení před samosoudcem. 

 

3.3  Zvláštní způsoby řízení: 

 Obecný výklad ke zvláštním způsobům řízení: 

„V hlavě dvacáté stanoví trestní řád (v ust. § 291 – 314s Tr.ř.) některé odchylky 

od obecného způsobu úpravy trestního řízení obecnými předpisy v případech, kdy by 

postup podle těchto předpisů byl na újmu cíli, jehož chce zákon v určitých případech 

dosáhnout.“ 105 Trestní řád uvádí a vymezuje hned několik zvláštních způsobů řízení, 

                                                 
103 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 
104 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 750. ISBN 978-80-87576-44-1. 
105 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 911. ISBN 978-80-
87212-22-6. 
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nicméně některé z nich (např. podmíněné zastavení trestního stíhání a institut narovnání) 

označujeme a vnímáme taktéž jako odklony, jelikož nedospějí do svého obvyklého konce. 

Trestní řád pak konkrétně za zvláštní způsoby řízení označuje: 

 Řízení ve věcech mladistvých (§ 291), které dále upravuje zvláštní zákon, resp. 

ZSVM a použití trestního řádu je zde pouze podpůrné  

 Řízení proti uprchlému (§ 302 - § 306a) 

 Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307, § 308) 

 Narovnání (§ 309 - § 314) 

 Řízení před samosoudcem (§ 314a - § 314d) 

 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h - § 314k) 

 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l - § 314n) 

 Řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 314o - § 314q) 

 

Trestní řád však tato řízení neupravuje do detailů, jednotlivá zvláštní řízení pouze 

vymezuje co do podstatných náležitostí a v případě řízení ve věcech mladistvých dokonce 

odkazuje na samostatný zákon. 106 Pokud by dle trestního řádu a jeho ustanovení v hlavě 

dvacáté nebylo možné jakoukoli konkrétní otázku či problematiku týkající se daného 

zvláštního řízení vymezit, „použije se podpůrně obecných předpisů (§ 290).“ 107  

 

3.4 Stručně k jednotlivým zvláštním způsobům řízení 

 Řízení ve věcech mladistvých 

Jak už jsem uvedla výše, řízení ve věcech mladistvých upravuje zejména zákon      

č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Řízení ve věcech mladistvých 

považujeme za zvláštní a odlišné od obecné právní úpravy hned z několika důvodů. Prvně 

se v tomto řízení uplatňují zvláštní zásady trestního řízení – jedná se např. o zásadu 

zvláštního přístupu k projednávání trestních věcí, rychlosti řízení, při dokazování se klade 

důraz na zásadu ochrany soukromí a osobnosti mladistvého a v neposlední řadě se zde 

                                                 
106 Zákon č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 
107 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 623. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
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uplatňuje zásada spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí či s probační  

a mediační službou. Tyto zásady pak mají vždy přednost před základními zásadami 

trestního řízení. Další odlišností je stanovení příslušnosti soudu. Věcně příslušnými jsou 

tzv. soudy pro mládež – zde rozhoduje specializovaný trestní senát, předseda tohoto 

senátu či samosoudce příslušného soudu. Místně příslušný je pak primárně vždy soud, 

v jehož obvodu mladistvý bydlí či se zdržuje.  

Zákon obecně vždy vyžaduje, aby se při jednání s mladistvým přihlíželo k jeho 

věku, k jeho duševní vyspělosti a k tomu, aby byl jeho další psychický i sociální vývoj co 

nejméně ohrožen. Ať už je však věk či duševní vyspělost jakákoli, mladistvý vždy dle 

ust. § 42 ZSVM musí mít obhájce, a to už od okamžiku, kdy jsou proti němu použita 

opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů 

neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění 

obhájce o něm zajistit. 108 

Samotné řízení je třeba vést tak, aby působilo preventivně a předcházelo další 

trestné činnosti mladistvého. „Soud mládeže a v přípravném řízení specializovaný státní 

zástupce by měli volit mezi projednáním věci ve standardním řízení, využitím možnosti 

provést zjednodušené řízení nebo uplatnit některý z odklonů; vždy by si měli vyžádat 

stanovisko mladistvého a zvažovat současně i zájem poškozeného.“ 109  

Co se týče užití zvláštních způsobů řízení, obecně je lze podle ZSVM v trestním 

řízení ve věcech mladistvých použít za situace, kdy se podezření ze spáchání provinění 

jeví na základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela důvodným  

a mladistvý je připraven nést odpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami 

a přičinit se o odstranění škodlivých následků jeho provinění (§ 68 ZSVM). Výčet 

uvedený v ust. § 69 ZSVM je ale spíše výčtem odklonů než zvláštních způsobů řízení; 

lze tedy aplikovat v rámci trestního řízení proti mladistvému odklon ve formě 

podmíněného zastavení trestního stíhání či narovnání anebo speciální odklon, spočívající 

v možnosti odstoupení od trestního stíhání mladistvého obviněného. Uvedený výčet však 

není úplný, neboť v trestním řízení proti osobám mladistvým lze aplikovat i ustanovení 

týkající se řízení proti uprchlému (§ 64 odst. 1 ZSVM), navíc v těchto věcech vede často 

řízení právě samosoudce. 

                                                 
108 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 743-748. ISBN 978-80-87576-44-1. 
109 Tamtéž, s. 748. 
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 Řízení proti uprchlému 

„Podmínkou konání řízení proti uprchlému je okolnost, že se pachatel vyhýbá 

některým ze způsobů uvedených v § 302 tr. řádu trestnímu řízení. Samotný pobyt v cizině, 

třebas neoprávněný, nemotivovaný ovšem snahou vyhnout se trestnímu řízení, pro konání 

řízení proti uprchlému nestačí.“ 110 Pro zahájení tohoto zvláštního způsobu řízení nestačí 

ani „zjištění, že se obviněný nezdržuje v místě svého bydliště a opakovaně si nevyzvedává 

obsílky a předvolání zasílané mu orgány činnými v trestním řízení.“ 111 

Toto řízení je zvláštní především tím, že jeho průběh nemusí být standardní již od 

samého počátku. Důvody pro konání tohoto řízení mohou nastat v kterémkoli stádiu 

trestního řízení, stejně tak mohou kdykoli pominout; proto jsou orgány činné v trestním 

řízení povinny tyto důvody průběžně zkoumat. 112  Pokud důvod nastane ještě před 

zahájením trestního stíhání, není možné postupovat podle ust. § 160 Tr.ř.; trestní stíhání 

je zahájeno až doručením příslušného usnesení obhájci obviněného. Právě proto musí mít 

obviněný vždy a po celou dobu tohoto řízení svého obhájce, který má stejná práva  

a povinnosti jako obviněný sám a jemu se také doručují veškeré písemnosti. O konání 

řízení rozhoduje soud na návrh státního zástupce a ve výjimečných případech (platí od 

roku 2001) může takto soud konat i bez návrhu. Po běžném procesním běhu může být 

nařízeno hlavní líčení, případně veřejné zasedání, kde, jak plyne z povahy tohoto 

zvláštního řízení, není podmínkou přítomnost obviněného. 113 

Pominou-li důvody pro konání předmětného řízení, pokračuje se podle obecných 

ustanovení s tím, že pokud to požaduje obviněný a je to fakticky možné, opakují se 

v řízení před soudem znovu důkazy již soudem provedené. V opačném případě jsou 

obviněnému pouze přečteny protokoly, zachycující průběh předchozího jednání nebo se 

mu přehrají obrazové či zvukové záznamy. Ke všem důkazům, takto provedeným má 

právo se obviněný vyjádřit.  

Skončilo-li však již toto řízení pravomocným odsuzujícím rozsudkem a teprve 

poté pominuly důvody pro konání řízení proti uprchlému, má odsouzený právo podat do 

osmi dnů od doručení rozsudku soudu zákonem předpokládaný procesní návrh, na 

                                                 
110 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 912. ISBN 978-80-
87212-22-6. 
111 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 413. ISBN 978-80-7380-488-6. 
112 Viz R 17/2002, Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2001 sp. zn. 3 To 46/01. 
113 Viz R 57/2205, Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2003, sp. zn. 6 Tdo 1426/2003. 
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základě kterého soud prvního stupně svůj vlastní rozsudek 114 zruší a „ve výše uvedeném 

rozsahu, pokud jde o dokazování, se hlavní líčení provede znovu.“ 115 V tomto novém 

řízení ale nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, resp. soud  

I. stupně je vždy vázán zásadou zákazu reformacionis in peius.  

Lze doplnit, jak vyplývá z ust. § 64 odst. 1 ZSVM, i proti mladistvému je možno 

vést řízení proti uprchlému a bez přítomnosti mladistvého konat jak hlavní líčení, tak 

veřejné zasedání.  

 

 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu  

„Novela trestního řádu z roku 2001 zařadila do hlavy dvacáté mezi zvláštní 

způsoby řízení „řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu“ jako samostatný 

šestý oddíl. Podle důvodové zprávy vycházel zákonodárce z ústavního principu, že 

vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby  

(srov. Čl. 89 odst. 2 Ústavy), z čehož plyne, že při pokračování v trestním řízení zásadně 

v tom stadiu, které předcházelo vydání zrušeného rozhodnutí, je příslušný orgán činný 

v trestním řízení vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Ústavní soud, a je povinen 

provést úkony a doplnění, jejichž provedení Ústavní soud nařídil.“ 116 Ačkoliv je toto 

zvláštní řízení zakotveno v trestním řádu, systémově se však nabízí začlenění jiné, když 

„vhodnější by bylo upravit otázku například v zákoně č. 182/1993 Sb., v platném znění,  

o Ústavním soudu České republiky.“ 117 

 

 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu 

„Novela trestního řádu provedená s účinností od 1. 7. 2008 zák. č. 177/2008 Sb. 

kromě jiného výrazně novelizovala § 88 tr. řádu a nově zařadila do hlavy dvacáté mezi 

zvláštní způsoby řízení „řízení o přezkumu příkazu odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu“ jako samostatný sedmý oddíl.“ 118  

                                                 
114 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
115 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 416. ISBN 978-80-7380-488-6. 
116 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 934. ISBN 978-80-
87212-22-6. 
117 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 766. ISBN 978-80-87576-44-1. 
118 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 935. ISBN 978-80-
87212-22-6. 
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Na návrh, podaný osobou, uvedenou v ust. § 88 odst. 8 Tr.ř. a v zákonem uvedené 

lhůtě, Nejvyšší soud v neveřejném zasedání nejprve přezkoumá zákonnost příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 314l odst. 1) anebo přezkoumá 

zákonnost příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu na návrh osoby uvedené 

v ust. § 88a odst. 2 Tr.ř. (§ 314l odst. 2), jelikož „odposlech  

a záznam telekomunikačního provozu je závažným zásahem do základních lidských práv 

odposlouchávaného občana – práva na soukromí podle čl. 7 Listiny základních práv  

a svobod a práva na tajemství zpráv podávaných telefonem podle čl. 13 Listiny základních 

práv a svobod. K takovému zásahu může dojít pouze za podmínek stanovených v § 88 TŘ, 

avšak vždy při tom musí být šetřena podstata a smysl práv odposlouchávaného občana.“ 

119 Následuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, které může být dvojí. Buďto Nejvyšší soud 

dojde k závěru, že byl příkaz vydán nebo jeho provedení bylo v rozporu se zákonem a na 

základě toho vysloví, usnesením, porušení zákona (§ 314m odst. 1) anebo dojde k závěru 

opačnému a taktéž usnesením vysloví, že zákon porušen nebyl (§ 314n odst.  

1). Rozhodnutím ve formě usnesení je společné, že proti nim není přípustný žádný řádný 

opravný prostředek (§ 314m odst. 2 a § 314n odst. 2). 120 Nicméně je třeba zdůraznit, že 

vyslovení toho, že došlo k porušení zákona, by mohlo být impulsem pro některou 

z oprávněných osob podat některý z mimořádných opravných prostředků (např. stížnost 

pro porušení zákona). 121 

 

 Dohoda o vině a trestu – řízení o schválení dohody o vině a trestu  

3.4.5.1 Sjednání dohody o vině a trestu 

„Dohodu o vině a trestu lze sjednat ve všech třech formách přípravného řízení, 

tedy ve standardním přípravném řízení, rozšířeném přípravném řízení (§ 175b odst. 1 tr. 

řádu) i ve zkráceném přípravném řízení (§ 179b odst. 5 tr. řádu, na sjednávání a postup 

se použije přiměřeně ustanovení § 175a tr. řádu), přičemž zkrácené přípravné řízení lze 

za účelem sjednávání dohody o vině a trestu nově prodloužit až o třicet dnů [§ 179f odst. 

                                                 
119 TOMAN, Petr, VLK, Václav. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle § 88 trestního řádu a kontrole 

zákonnosti příkazu k odposlechu. 2014, č. 8, s. 7. 
120 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
121 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 768. ISBN 978-80-87576-44-1. 
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2 písm. a)].“ 122„Využívání dohody o vině a trestu v rámci zkráceného přípravného řízení 

se však ani přes prodloužení lhůty tohoto řízení nejeví jako příliš pravděpodobné 

(zejména z časových důvodů). Další prodlužování této lhůty by pak šlo proti logice 

zkráceného přípravného řízení,“ 123 vzhledem k tomu, že při sjednávání dohody o vině  

a trestu musí být podezřelému zajištěn obhájce, neboť musí být splněna podmínka nutné 

obhajoby [§ 36 odst. 1 písm. d)] a zároveň je požadováno aktivní zapojení všech 

zúčastněných stran, jakožto premisa úspěchu uzavření jakékoli dohody.  

„V případě, že dohoda o vině a trestu byla sjednána v rámci zkráceného 

přípravného řízení, dochází zároveň s doručením návrhu na její schválení soudu 

k zahájení trestního stíhání jako takového (§ 179b odst. 5 věta druhá), obdobně jako je 

tomu v případě návrhu na potrestání (§ 314b odst. 1 věta druhá).“ 124 

 

3.4.5.2 Řízení o schválení dohody o vině a trestu 

V řízení o schválení dohody o vině a trestu je částečně omezena zásada 

bezprostřednosti a ústnosti, jelikož se v rámci tohoto řízení neprovádí dokazování  

(§ 314q odst. 5), „na druhou stranu se odsuzující rozsudek vyhlašuje veřejně.“ 125 

„Hlavním úkolem soudu v rámci řízení o dohodě o vině a trestu je však nepochybně 

schvalování této dohody. Tímto oprávněním je v tomto zvláštním druhu řízení naplňován 

ústavní princip, podle kterého může pouze soud rozhodovat o vině určité osoby ze 

spáchání trestného činu a o uložení trestu za tento čin (čl. 90 Ústavy, čl. 40 odst. 1 

Listiny). Na rozdíl od odklonů v trestním řízení je totiž obsahem dohody o vině a trestu 

prohlášení viny ze spáchání trestného činu, takže konečné slovo při tomto způsobu 

vyřízení věci nemůže mít nikdo jiný, než právě soud.“ 126  

Soudy I. stupně v tomto případě budou co do věcné příslušnosti povětšinou soudy 

okresní, kde pravděpodobně bude svěřeno schvalování těchto dohod do rukou 

samosoudce, s ohledem na ust. § 17 odst. 1 písm. a) až d) Tr.ř. však mohou nastat 

případy, kdy ke schválení dohody o vině a trestu bude příslušný soud krajský.  

                                                 
122 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. 2012, č. 10, s. 21. 
123 KURSOVÁ, Jana. Dohoda o vině a trestu v českém trestním právu a její problematické momenty.Dny práva – 2012 : 6. ročník 
mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2013, 1 DC-

ROM.Spisy  Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.   
124 CHMELÍK, Jan. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 447. ISBN 978-80-7380-488-6. 
125 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů.  

3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 46. ISBN 978-80-7502-066-6. 
126 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012, s. 44-45. ISBN 978-
80-87576-30-4. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy/KursovaJana.pdf
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Samotné řízení a schvalovací proces dohody o vině a trestu před soudem začíná 

poté, co mezi státním zástupcem a obviněným dojde ke sjednání a uzavření dohody o vině 

a trestu, tuto stvrdí svými podpisy a státní zástupce podá návrh na její schválení soudu. 

Doručením návrhu je zahájeno trestní řízení (stíhání) před soudem. Rozhoduje–li  

o schválení dohody o vině a trestu senát, předseda senátu návrh na její schválení 

přezkoumá a následně může nařídit veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu, návrh 

odmítnout pro závažné procesní vady anebo nařídit předběžné projednání návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu [§ 314o odst.1 písm. a) – c)], pokud má za to, že věc 

patří do příslušnosti jiného soudu, má být postoupena nebo tu jsou dány okolnosti 

odůvodňující zastavení či přerušení trestního stíhání [§ 314p odst. 1 písm. a) - c)]. Po 

předběžném projednání může senát rozhodnout několika způsoby. Rozhodnout  

o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, postoupit věc jinému orgánu, trestní 

stíhání zastavit či přerušit anebo senát rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody 

o vině a trestu [§ 314 odst. 3 písm. a) – f)].  

Dokazování se během procesu schvalování dohody o vině a trestu neprovádí, 

může pouze dojít k výslechu obviněného a opatření potřebných vysvětlení (§ 314q odst. 

5). Předseda senátu (samosoudce) však vždy vyzve obviněného, aby se k předmětnému 

návrhu vyjádřil, a dotáže se ho, zda sjednané dohodě rozumí, zda prohlášení o tom, že 

spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku, byl poučen o svých 

právech na obhajobu a zda jsou mu známy všechny důsledky sjednání takovéto dohody 

[§ 314q odst. 3 písm. a)-c)]. 127 

„Aby trestní řízení skutečně mohlo být vyřízeno dohodou o vině a trestu, je 

nezbytné, aby její návrh byl schválen soudem,“ 128 přičemž je soud vázán předmětným 

návrhem a nemůže do něj přímo zasahovat, „může však oznámit své výhrady státnímu 

zástupci a obviněnému, odročit veřejné zasedání a vyčkat, zda strany předloží nové znění 

dohody o vině a trestu (§ 314r odst. 3).“ 129 Soud však dohodu o vině a trestu schválit 

nemusí vůbec. V tomto případě věc vlastním usnesením vrátí do přípravného řízení. Podle 

ust. § 314r odst. 2 Tr.ř. tato situace nastane, pokud soud takovouto dohodu shledá jako 

nesprávnou či nepřiměřenou z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem, druhem 

a výší navrženého trestu (ochranného opatření), rozsahem a způsobem náhrady škody, 

                                                 
127 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
128 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 774. ISBN 978-80-87576-44-1. 
129 Tamtéž, s. 774. 
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nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, anebo zjistí, že došlo 

k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody. Pokud ovšem dojde 

k opačné situaci a soud dohodu o vině a trestu schválí, má toto rozhodnutí soudu formu 

odsuzujícího rozsudku. Za běžných okolností bývá opravným prostředkem proti rozsudku 

soudu I. stupně odvolání s odkladným účinkem; zde tomu tak ale není. Proti rozsudku, 

kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání, které má odkladný účinek 

pouze v případě, že rozsudek není v souladu se zněním státním zástupcem navržené 

dohody o vině a trestu. Za určitých podmínek má možnost proti rozhodnutí soudu podat 

odvolání i poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení a to pro nesprávnost výroku, který se ho týká (§ 245 

odst. 1, 2). Toto právo mu však zaniká, pokud s rozsahem náhrady škody souhlasil již při 

uzavírání dohody o vině a trestu. 130 

 

3.4.5.3 Řízení o schválení dohody o vině a trestu samosoudcem – odlišnosti 

V případě, že státní zástupce a obviněný projeví zájem jednat o dohodě o vině  

a trestu v průběhu zkráceného přípravného řízení, samosoudce stanoví státnímu zástupci 

přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody, má-li za to, že vzhledem  

k okolnostem případu by ji bylo vhodné sjednat, zejména navrhl-li takový postup státní 

zástupce nebo sám obviněný [§ 314c odst. 1 písm. d)]. Podá-li státní zástupce ve 

stanovené lhůtě návrh na schválení dohody o vině a trestu, samosoudce tento návrh (stejně 

jako obžalobu či návrh na potrestání) předběžně neprojedná, pouze přezkoumá a podle 

výsledků přezkoumání učiní některá z rozhodnutí uvedená v ust. § 314p odst. 3 nebo odst. 

4 Tr.ř. Jinak nařídí, stejně jako senát, veřejné zasedání, k rozhodnutí o tomto návrhu (§ 

314c odst. 2), které se musí konat za stálé přítomnosti samosoudce, obviněného a státního 

zástupce (§ 314q odst. 1).  

  

                                                 
130 Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
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4 OBECNĚ K TRESTNÍMU ŘÍZENÍ PŘED 

SAMOSOUDCEM 

Trestní řízení před samosoudcem je upraveno, jako jeden ze zvláštních způsobů 

řízení, v oddílu pátém hlavy XX. trestního řádu, konkrétně pak v ust. § 314a až 314g Tr.ř. 

„Ze systematického zařazení tohoto oddílu vyplývá, že samosoudce je příslušný nejen 

k provádění všech úkonů soudu v řízení po podání obžaloby, ale  

i v řízení vykonávacím a v řízení o zahlazení odsouzení (srov. též § 2 odst. 9, § 12 odst. 

10), je oprávněn rozhodovat též o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení 

narovnání (§ 307–314) a činí též rozhodnutí v řízení o schválení dohody o vině a trestu 

(§ 314o – 314s). Samosoudce je činný i v rámci soudu pro mládež [srov. § 2 odst. 2 písm. 

d) a § 4 ZSM] a v řízení proti právnickým osobám (srov. § 1 odst. 2 TOPO).“ 131  

 

4.1 Věcná příslušnost 

V řízení před samosoudcem jsou projednávány trestné činy menší typové 

závažnosti, kdy se zároveň s tím předpokládá menší skutková i právní složitost, následně 

umožňující méně formální a méně složitý průběh trestního řízení a případné projednání 

věci v tzv. zjednodušeném řízení. Tyto skutečnosti pak naznačují důvod, proč je 

rozhodování v těchto trestních věcech svěřeno pouze jediné osobě – samosoudci, který 

má však stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda (§ 314b odst. 4 Tr.ř.). Trestní 

řád také jednoznačně vymezuje, o kterých trestných činech, resp. o přečinech je možné 

konat řízení před samosoudcem; jedná se obecně o ty trestné činy, na které trestní 

zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let  

(§ 314a odst. 1 Tr.ř.).  

Samosoudce může být jen soudce „z povolání“ (čl. 94 odst. 1 věta druhá Úst.),  

a nikoli přísedící z řad občanů (čl. 94 odst. 2 Úst., § 60 a násl. SSZ). „Podle dosavadní 

judikatury přichází řízení před samosoudcem v úvahu pouze před okresním soudem 

konajícím řízení v prvním stupni. V řízení před krajským soudem jako soudem prvního 

stupně proto podle této judikatury neprojednává trestní věci samosoudce, a to ani  

v případech, ve kterých krajský soud z hlediska věcné příslušnosti vede řízení pro trestný 

                                                 
131 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 
628-629. ISBN 978-80-7400-496-4. 
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čin, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let (srov. § 248 odst. 1, 2, § 250 

odst. 1, § 255 odst. 1, 2, § 260 odst. 1, 2, 3, § 263 odst. 1, 2, § 264 odst. 1, 2, § 266 odst. 

1, 2, § 267 odst. 1, 2 TrZ atd.).“ 132 Můžeme se však setkat i s případy, kdy některé 

krajské soudy, ve věcech prvoinstančních, svěřily rozhodovací pravomoc právě 

samosoudci, a to u těch trestných činů, u nichž horní hranice nepřevyšuje pět let. 133 

Z rozlišujícího kritéria mezi příslušností senátu a samosoudce ovšem existují 

určité výjimky. „I když jde o uvedené trestné činy, musí být konáno řízení podle obecných 

předpisů, tj. před senátem, jestliže má být uložen souhrnný trest (§ 43 odst. 2 tr. zákoníku) 

nebo společný trest (§ 45 tr. zákoníku) a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem  

(§ 314a odst. 2)“ 134 135 a „jde-li o trestný čin opilství podle § 360 odst. 1 TrZ, může se 

příslušnost samosoudce uplatnit jen za předpokladu, že přichází v úvahu mírnější sazba 

trestu odnětí svobody s horní hranicí trestu odnětí svobody nepřevyšující 5 let.“ 136 

„Obdrží-li samosoudce obžalobu pro skutek, který je trestným činem neuvedeným 

v § 314a odst. 1, nařídí věc k projednání a rozhodnutí v senátu, aniž by činil rozhodnutí 

o postoupení věci podle § 314c odst. 1 písm. a).“ 137 

 

4.2 Zjednodušený procesní postup 

„Zjednodušený procesní postup spočívá zejména v tom, že samosoudce má stejná 

práva a povinnosti jako senát a jeho předseda, nekoná neveřejné zasedání, neprojednává 

předběžně obžalobu a může vydat trestní příkaz.“ 138  

Podrobněji o tom, v čem tkví zjednodušený procesní postup v řízení před 

samosoudcem v následující kapitole, resp. v kapitole věnující se odchylkám v řízení před 

samosoudcem.  

  

                                                 
132 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck. 2013, s. 3541. ISBN 978-80-7400-465-0. 
133 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 4. 2008, sp. zn. TpR 7/2009, s. 219 
134 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 790. ISBN 978-80-7478-750-8. 
135 Viz T 1011, Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2007, sp. zn. 4 Tz 38/2007. 
136 Šámal, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C. H. Beck, 2013, s. 629. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
137 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 790. ISBN 978-80-7478-750-8. 
138 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck. 2013, s. 3541. ISBN 978-80-7400-465-0.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmrwg4
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4.3 Samosoudce a řízení ve věcech mladistvých 

Řízení ve věcech mladistvých, jak už jsem několikrát v předchozím textu zmínila, 

je upraveno ve speciálním zákoně č. 218/2003 Sb., resp. v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže. Dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) a § 4 ZSVM je samosoudce činný i v rámci řízení 

ve věcech mladistvých. Specializovaní samosoudci vykonávají svou činnost  

u věcně a místně příslušných soudů pro mládež. Obecně, a tedy i na samosoudce jsou 

kladeny zvláštní nároky a požadavky. V řízení proti mladistvým je třeba dbát toho, aby 

vyšetřování, projednávání i rozhodování jejich trestních věcí bylo svěřováno osobám, 

jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaručí splnění výchovného účelu 

řízení. Orgány činné podle tohoto zákona postupují ve spolupráci s příslušným orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí a s Probační a mediační službou (§ 36 ZSVM). Samotné 

řízení je třeba vést tak, aby působilo preventivně a předcházelo další trestné činnosti 

mladistvého. „Soud mládeže a v přípravném řízení specializovaný státní zástupce by měli 

volit mezi projednáním věci ve standardním řízení, využitím možnosti provést 

zjednodušené řízení nebo uplatnit některý z odklonů; vždy by si měli vyžádat stanovisko 

mladistvého a zvažovat současně i zájem poškozeného.“ 139  

Na základě shora uvedeného lze dospět k závěru, že velice často bude v řízení ve 

věcech mladistvých rozhodovat právě samosoudce. Řízení před „specializovaným“ 

samosoudcem by mělo mladistvému zajistit rychlejší průběh trestního řízení jako 

takového s tím, že bude-li to možné, samosoudce využije možnosti provést zjednodušené 

řízení či uplatní některý z odklonů (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání či 

odstoupení od trestního stíhání mladistvého). Stejně jako v „klasickém“ trestním řízení 

samosoudce obžalobu předběžně neprojednává, ale podle výsledků jejího přezkoumání 

může odstoupit od trestního stíhání mladistvého (§ 62 odst. 2 ZSVM). Na druhou stranu 

v řízení ve věci mladistvého, který nedovršil osmnáct let věku, nelze sjednat dohodu  

o vině a trestu a samosoudce nemá ani možnost vydat rozhodnutí ve formě trestního 

příkazu (§ 63 ZSVM). I když je snahou specializovaných soudů pro mládež zajistit co 

nejrychlejší trestní řízení pro mladistvého, trestní příkaz samosoudce vydat nemůže. 

„Účelem trestního příkazu je zejména urychlení trestního řízení, a odlehčení zahlcené 

                                                 
139 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 748. ISBN 978-80-87576-44-1. 
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trestní justici, které by se však v řízení s mladistvým minulo výchovným účinkem, neboť 

by směřovalo pouze k rychlému uložení sankce a jejímu pasivnímu přijetí mladistvým, 

který by se k okolnostem případu ani nemohl sám vyjádřit.“ 140 

 

4.4 Samosoudce a řízení proti právnickým osobám 

Zákonem č. 418/2011 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2012 do právního řádu 

zavedena trestní odpovědnost právnických osob. V souladu s principem speciality, se 

v řízení proti právnickým osobám, není-li to z povahy věci vyloučeno, použije podpůrně 

trestní řád (§ 1 odst. 2 TOPO). I v řízení proti právnickým osobám, jelikož to není 

z povahy věci vyloučeno, se plně uplatní ust. § 314a Tr.ř. Zvláště, když zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nemá žádná speciální ustanovení 

týkající se řízení před samosoudcem. 141  V řízení proti právnickým osobám se tedy 

uplatní většina ustanovení týkající se řízení před samosoudcem vymezených trestním 

řádem. Výjimkou jsou ta ustanovení, která se týkají rozhodování o vazbě v řízení před 

samosoudcem (§ 314b odst. 2 a § 314c, odst. 3).  

 Právnické osoby a trestní příkaz 

Samosoudce může v řízení proti právnické osobě vydat trestní příkaz, je však 

omezen co do druhu trestu, který může uložit. Trestním příkazem podle ust. § 314e Tr.ř. 

samosoudce právnickým osobám nemůže uložit trest odnětí svobody, trest domácího 

vězení, trest obecně prospěšných prací, trest vyhoštění či trest zákazu pobytu a vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce § 314e odst. 2 písm. a), b), c), g), h) a i), 

které zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v ust.  

§ 15 a násl. neupravuje. Samosoudce tak může trestním příkazem uložit pouze peněžitý 

trest, trest propadnutí věci anebo trest zákazu činnosti do pěti let.  

Zajímavostí, co do ukládání trestů právnickým osobám pomocí trestního příkazu 

je, že občas můžeme zaznamenat taková rozhodnutí samosoudce, která nejsou v souladu 

se zákonem, resp. v souladu s trestním řádem. Příkladem vadného rozhodnutí je například 

                                                 
140 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Trestní soudnictví nad mládeží. Brno, 2008. 211 s. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, Katedra trestního práva. 2008, s. 149. 
141 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 3542. ISBN 978-80-7400-465-0. 
 



55 

trestní příkaz, vydaný Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou. 142  Tímto trestním 

příkazem byl právnické osobě uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu 

provozování živnosti, v délce deseti let. Dle příslušného ustanovení trestního řádu však 

lze tento trest uložit v délce do pěti let. Jako příklad další lze uvést rozhodnutí Obvodního 

soudu pro Prahu 1 143, kdy samosoudce trestním příkazem právnické osobě uložil trest 

uveřejnění rozsudku (jako jeden z trestů, které lze uložit právnické osobě dle § 15 TOPO). 

Problém tkví však v tom, že tento trest není obsažen ve výčtu trestů, které lze uložit 

trestním příkazem (srov. § 314e odst. 2). 144  

Lze shrnout, že ač je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob již téměř pět 

let platný a účinný, některé soudy, resp. v tomto případě samosoudci se s aplikační praxí 

stále potýkají. Ovšem s přibývajícím časem a s novelizací TOPO 145 (zejména pak ust.  

§ 7 TOPO) lze očekávat v praktické aplikaci zlepšení.   

  

                                                 
142 Rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. 3 T 174/2015. 
143 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 3 T 19/2013. 
144 TIBITANZLOVÁ, Alena. Sankcionování právnických osob a praxe českých trestních soudů. Bulletin advokacie. 2016, č. 10. s.36. 
145 Zákonem č. 183/2016 Sb. ze dne 24. května 2016, s účinností od 1. prosince 2016. 
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5 ODCHYLKY V ŘÍZENÍ PŘED SAMOSOUDCEM 

„Hlavní odchylky od obecného způsobu řízení vyplývají zejména z ustanovení  

§§ 314a – 314g“ 146 , která konkrétně uvádějí, že samosoudce má sice stejná práva  

a povinnosti jako senát a jeho předseda, nicméně nekoná neveřejné zasedání (§ 314b odst. 

5), „neboť neveřejné zasedání je formou senátního projednávání věci (srov. § 242)“ 147, 

ani předběžně neprojednává podanou obžalobu (nebo návrh na potrestání). Pouze je 

přezkoumává (§ 314c odst. 1) z hledisek uvedených v ust. § 181 odst. 1 a § 186 Tr.ř. „a 

podle výsledků tohoto přezkoumání může učinit převážnou část rozhodnutí, která 

přicházejí v úvahu i při předběžném projednání obžalob.“ 148 Samosoudce ani předběžně 

neprojednává návrh na schválení dohody o vině a trestu, nicméně rovněž jej přezkoumává 

z hledisek uvedených v trestním řádu (§ 314o a § 314p odst. 1) a poté může o návrhu 

rozhodnout podle ust. § 314p odst. 3 nebo 4 Tr.ř.; jinak nařídí veřejné zasedání 

k rozhodnutí o tomto návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Také může rozhodnout 

o dalším setrvání obviněného ve vazbě po přezkoumání obžaloby nebo návrhu na 

potrestání, pokud nenařídí hlavní líčení (§ 314c odst. 4). 149  

Za zcela zásadní odchylku (odklon) v řízení před samosoudcem lze označit jeho 

možnost rozhodnout formou tzv. trestního příkazu (§ 314e - § 314g), a to i bez 

projednání věci v hlavním líčení. Dále pak ve věcech, v nichž se konalo zkrácené 

přípravné řízení, a státní zástupce podal návrh na potrestání, samosoudce koná  

tzv. zjednodušené řízení. Více a podrobněji bude uvedeno v následujících kapitolách.  

„Neučiní-li samosoudce žádné z rozhodnutí uvedených v § 314c odst. 1  

a nerozhodne-li ve věci trestním příkazem podle § 314e a § 314f, nařídí k projednání 

obžaloby nebo návrhu na potrestání hlavní líčení. V něm pak postupuje zpravidla podle 

obecných ustanovení (§ 196 a násl.), přičemž činí všechna rozhodnutí a opatření, která 

jinak zákon svěřuje senátu a předsedovi senátu.“ 150 

  

                                                 
146 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA Tomáš; CÍSAŘOVÁ Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 790. ISBN 978-80-7478-750-8. 
147 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck. 2013, s. 3551. ISBN 978-80-7400-465-0. 
148 Tamtéž, s. 790. 
149 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
150 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 7. ISBN 978-80-7478-750-8. 
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6 ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ  

6.1 Formy přípravného řízení 

Platná právní úprava zná od roku 2001, kdy byla provedena zák. č. 265/2001 Sb. 

novela trestního řádu, tři formy přípravného řízení. Jednotlivé formy se od sebe liší 

podmínkami, za kterých je lze konat, rozsahem provádění jednotlivých důkazů, 

způsobem ukončení, ale zejména pak závažností trestných činů, o kterých se má přípravné 

řízení konat. Na základě těchto kritérií lze tyto formy rozlišit na standardní přípravné 

řízení, na rozšířené přípravné řízení, pro něž je v prvním stupni příslušný krajský soud  

a na zkrácené přípravné řízení. V trestním řádu však výslovně najdeme pouze poslední 

uvedenou formu, ostatní dvě formy používá pouze nauka a aplikační praxe.151 Na základě 

míry použitelnosti výsledků přípravného řízení ve vztahu k hlavnímu líčení je možné toto 

řízení rozdělit na postup před zahájením trestního stíhání (§ 158–159b), vyšetřování (§ 

160-175) a již zmiňované zkrácené přípravné řízení. 152 

  

6.2 Zkrácené přípravné řízení 

 Charakteristika zkráceného přípravného řízení 

„Jedním z největších průlomů, provedených novelou do dosavadní koncepce 

trestního řízení, je zavedení tzv. zkráceného přípravného řízení, na něž v soudní fázi 

navazuje tzv. zjednodušené řízení.“ 153 Zkrácené přípravné řízení bylo zavedeno novelou 

trestního řádu, provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., především z důvodu urychlení 

celého trestního řízení a odlehčení trestním soudům. „Důvodová zpráva k této novele 

k tomu uvádí, že: „...o typově nejméně závažných trestných činech se navrhuje v zásadě 

konat tzv. zkrácené přípravné řízení, jehož podstatou je rychlé a neformální objasnění 

skutku, ve kterém je spatřován trestný čin, zjištění osoby, důvodně podezřelé z jeho 

spáchání a vyhledání (nikoli provedení) důkazů. Zkrácené přípravné řízení se navrhuje 

konat pouze za podmínek, že lze očekávat, že toto řízení bude v několikadenní lhůtě 

                                                 
151 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 501. ISBN 978-80-87576-44-1. 
152 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 476. ISBN 978-80-7478-750-8. 
153 JEŽEK, Vladimír. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Bulletin advokacie. č. 11-12/2001, s. 78. 
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ukončeno a podezřelý bude postaven před soud. Pokud tyto podmínky nejsou splněny 

např. proto, že šetřením se nezjistily skutečnosti odůvodňující závěr o tom, že ze 

spáchaného trestného činu je důvodně podezřelá určitá osoba, pak konání zkráceného 

přípravného řízení nebude přicházet v úvahu.“ 154 Zkrácené přípravné řízení také není 

možné konat, případně v něm pokračovat, pokud „je dán důvod vazby a nejsou splněny 

podmínky pro předání zadrženého podezřelého spolu s návrhem na potrestání soudu,    

nebo jsou dány důvody pro konání společného řízení o dvou nebo více trestných činech, 

a alespoň o jednom z nich je třeba konat vyšetřování.“ 155 

„Zkrácené přípravné řízení je zvláštním způsobem postupu před zahájením 

trestního stíhání, kdy hlavním smyslem je urychlení předsoudního stadia a rychlý přechod 

věci do stadia řízení před soudem.“ 156  Toto řízení je určeno pro řešení méně závažných 

deliktů, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

nepřevyšující pět let, spadající v 1. stupni do příslušnosti okresních, resp. obvodních 

soudů, a to za situace, kdy je pachatel přistižen buďto přímo při trestném činu anebo 

bezprostředně poté, či za podmínek uvedených výše. Hlavním účelem zkráceného 

přípravného řízení je tedy rychlost, s jakou je pachatel trestného činu odhalen a případně 

i následně potrestán. Každopádně by ale toto „urychlení“ nemělo jít na úkor osoby 

pachatele a mělo by se dbát i na to, aby nedocházelo k potlačení hlavních zásad trestního 

řízení, neboť trestní řízení jako takové by mělo být vždy spravedlivé a řádné. Byť samotné 

zkrácené přípravné řízení se jeví jako jednoduché, krátké a rychlé, jiné zkrácení trestní 

řád nepřipouští. Především nepřichází v úvahu zkrácení procesních práv osoby, proti níž 

je toto řízení vedeno. Jeho procesní práva jsou garantována jak trestním řádem, tak  

i Listinou základních práv a svobod. „Zadržený podezřelý má tedy právo zvolit si obhájce 

a radit se s ním bez přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení. Pokud nebude ze 

zadržení propuštěn a obhájce si sám ve stanovené lhůtě nezvolí, musí mu být ustanoven. 

O tom je třeba podezřelého před jeho výslechem poučit a poskytnout mu plnou možnost 

uplatnění jeho práv (§ 179b odst. 2).“ 157  Dle Listiny, Úmluvy a Protokolů na tuto 

Úmluvu navazujících, má zadržený podezřelý (obdobně jako obviněný ve vyšetřování) 

právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces, s tím, že je zde zachováno právo na 

                                                 
154 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H. Beck, 2013, s. 547. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
155 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 323. ISBN 978-80-7380-488-6. 
156 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 547. 

ISBN 978-80-7400-496-4.  
157 Tamtéž, s. 548. 
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rozhodnutí nezávislým a nestranným soudem za současného předpokladu, že by se jeho 

trestní věc měla přezkoumat co nejrychleji (podle čl. 6 EÚLP v přiměřené lhůtě).  

 

 Postup při provádění zkráceného přípravného řízení 

Orgány činné v tomto řízení jsou vymezeny v ust. § 12 odst. 2 Tr.ř. a jedná se 

obecně o orgány policejní. V ust. § 179 odst. 2,3 Tr.ř. jsou pak uvedeny případy, kdy je 

oprávněn konat zkrácené přípravné řízení pouze státní zástupce – jde-li o trestné činy 

spáchané příslušníky Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky  

a informace, Vojenského zpravodajství či Vojenské policie anebo příslušníky Generální 

inspekce bezpečnostních sborů.  

Co se týče samotného zahájení zkráceného přípravného řízení, toto trestní řád 

výslovně neřeší. „Je nutno vycházet z toho, že zkrácené přípravné řízení je jednou z forem 

postupu před zahájením trestního stíhání a jednou z forem přípravného řízení, které jsou 

součástí trestního řízení. Z toho důvodu, i s ohledem na budoucí posloupnost těchto 

forem, nelze opomenout význam sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení  

(§ 158 odst. 3). Vedle toho je nutno vzít do úvahy i fakt, že jak v rámci postupu před 

zahájením trestního stíhání, tak i v rámci přípravného řízení, i s ohledem na specifické 

postavení podezřelého a jeho práva, dobu zahájení trestního stíhání, význam dodržování 

a kontroly lhůt trvání, má úprava zkráceného přípravného řízení postavení úpravy 

speciální. Procesní úprava dává dvě základní možnosti zahájení zkráceného přípravného 

řízení: 

1. provedením neodkladného úkonu (zpravidla zadržením podle § 76) a následným 

sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení se současným sepsáním 

záznamu o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení, 

2. sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení se současným sepsáním 

záznamu o zahájení úkonů zkráceného přípravného řízení.“ 158  

 

Podezřelého je třeba vyslechnout a nejpozději na počátku výslechu mu sdělit, ze 

spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován.  

O tomto úkonu orgán konající zkrácené přípravné řízení učiní záznam do protokolu, opis 

                                                 
158 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 551. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
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záznamu doručí podezřelému a jeho obhájci a do čtyřiceti osmi hodin též státnímu 

zástupci (§ 179b odst. 3). „Pro státního zástupce je sdělení skutku důležité z hlediska 

výkonu jeho dozoru a z hlediska obžalovací zásady. Sdělení podezření podle § 179b odst. 

3 plní analogickou funkci jako usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1). Státní 

zástupce může ve zkráceném přípravném řízení návrh na potrestání nebo návrh na 

uzavření dohody o vině a trestu podat pouze pro ten skutek, který byl podezřelému sdělen 

(§ 220 odst. 1). Stejně platí, že není vázán jeho právní kvalifikací.“159 

„Zákonodárce předpokládá, že zkrácené přípravné řízení bude ve vhodných 

případech skončeno ve lhůtě do 48 hodin, určené pro zadržení podezřelého – tzv. super 

rychlé zkrácené přípravné řízení (§ 179e).“ „Obecně totiž platí, že pokud na pachatele 

nedopadá trest v krátkém časovém odstupu od spáchání trestného činu, tak tento trest 

ztrácí na své účinnosti.“ 160 Státní zástupce tedy zkoumá, zda jsou dány předpoklady ke 

skončení zkráceného přípravného řízení v zákonné dvoutýdenní lhůtě. Pokud se tuto lhůtu 

nepodaří dodržet, státní zástupce je, s přihlédnutím k okolnostem případu, oprávněn lhůtu 

prodloužit (maximálně jednou), a to nejvýše o deset dnů, resp. o třicet dnů v případě 

sjednání dohody o vině a trestu [§ 179f odst. 2 písm. a)]. Může také nařídit policejnímu 

orgánu, který dosud vedl zkrácené přípravné řízení, aby zahájil trestní stíhání a dále 

postupoval podle ustanovení hlavy desáté [§ 179f odst. 2 písm. b)] anebo uloží, aby věc 

byla předložena policejnímu orgánu uvedenému v ust. § 161, odst. 2 Tr.ř. k zahájení 

trestního stíhání [§ 179f odst. 2 písm. c)].  

Orgány (uvedené výše) činné ve zkráceném přípravném řízení provádí úkony 

především podle hlavy desáté trestního řádu, podle hlavy čtvrté pouze úkony neodkladné 

a neopakovatelné s tím, že je celé řízení vedeno proti osobě známé, resp. proti známému 

podezřelému. Všechny procesní postupy výše naznačené zpravidla směřují k řízení před 

soudem, které je rovněž kratší a zjednodušené. „Odlišně od vyšetřování nemá záznam  

o sdělení podezření účinky zahájení trestního stíhání, ty má až okamžik doručení návrhu 

na potrestání soudu (§ 314b, odst. 1). Celé řízení ovšem může přerůst jak v prověřování 

podle hlavy deváté trestního řádu, tak ve vyšetřování (§ 179c, odst. 3 či § 179f), nebo 

může být ukončeno jiným opatřením [§ 179c odst. 2 písm. b) až f)].“ 161 

                                                 
159 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 
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 Rozhodnutí ve zkráceném přípravném řízení 

„Nerozhodne-li po skončení zkráceného přípravného řízení policejní orgán  

o odložení věci z důvodů uvedeného v § 159a odst. 1-3 nebo 5, předloží státnímu zástupci 

stručnou zprávu o jeho výsledku. V této zprávě popíše skutek, jaký trestný čin je ve skutku 

spatřován, a jaké důkazy, které je navrhováno provést před soudem, podezření 

odůvodňují.“ 162 Trestní řád pak v ust. § 179c odst. 2 písm. a) - j) uvádí výčet možností 

státního zástupce, kterému byl doručen návrh policejního orgánu, nebo který sám provedl 

zkrácené přípravné řízení. Státní zástupce může podat soudu návrh na potrestání nebo 

návrh na schválení dohody o vině a trestu; věc odložit, nejde-li ve věci o podezření 

z trestného činu; odevzdat věc příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jinému 

orgánu ke kázeňskému či kárnému projednání; věc odložit, jestliže je trestní stíhání 

nepřípustné podle ust. § 11 odst. 1 či bylo rozhodnuto o narovnání (§ 309); dále může věc 

podmíněně odložit (§ 179g), a to v případě, že je trestní stíhání neúčelné vzhledem 

k okolnostem uvedeným v ust. § 172 odst. 2 Tr.ř. a v neposlední řadě má možnost věc 

vrátit policejnímu orgánu, je-li zde potřeba v rámci zkráceného přípravného řízení, 

provést další úkon.  

Pokud státní zástupce shledá důvody pro odložení nebo odevzdání věci, rozhodne 

usnesením, proti kterému není přípustný žádný řádný opravný prostředek, neboť 

„skutečnost, že v případě zkráceného přípravného řízení nečiní rozhodnutí policejní 

orgán, ale rozhoduje sám státní zástupce, a v takto zjednodušeném řízení není dalšího 

instančního přezkumu vyšším státním zástupcem třeba.“ 163 O odložení věci podle ust. § 

179c odst. 1 Tr.ř. vyrozumí orgán, který takovéto rozhodnutí učinil, poškozeného, pokud 

je znám a případně oznamovatele, pokud o to požádal.  

Neučiní-li státní zástupce žádné rozhodnutí nebo opatření uvedená shora, předá 

věc policejnímu orgánu 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).  
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Pokud státní zástupce však shledá, že výsledky zkráceného přípravného řízení 

odůvodňují postavení podezřelého před soud, podá soudu návrh na potrestání. Návrh 

na potrestání (zjednodušená obžaloba), musí obsahovat stejné náležitosti jako obžaloba 

s výjimkou odůvodnění (§ 179d odst. 1), s tím, že státní zástupce k tomuto návrhu připojí 

všechny písemnosti a přílohy, které mají význam pro soudní řízení a následné rozhodnutí 

(§ 179d odst. 2). Doručením návrhu na potrestání soudu se zahajuje trestní stíhání a věc 

bude následně projednávána v tzv. zjednodušeném řízení konaném samosoudcem (§ 

314b odst. 1).   

 

 Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je jedním z odklonů, resp. je 

jedním z alternativních způsobů vyřízení věci ve zkráceném přípravném řízení za 

podmínek stanovených trestním řádem. Tento odklon byl do trestního řádu zaveden 

novelou trestního řádu, provedenou zákonem č. 283/2004 Sb. „Argumenty podporující 

alternativní způsoby řízení jsou zejména racionalizace systému trestní justice, řešení 

konfliktu mezi podezřelým, poškozeným a státem, vyvarování se nadměrné stigmatizace 

podezřelého, nalezení a používání méně intenzivních, ale dostatečně efektivních forem 

státního donucení a v neposlední řadě zabezpečení pomoci oběti poškozené trestným 

činem.“ 164 

Státní zástupce takto může rozhodnout v případě, že se podezřelý k činu doznal, 

nahradil škodu, pokud byla trestným činem způsobena či s poškozeným o její náhradě 

uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě; vydal bezdůvodné 

obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil 

jiná vhodná opatření k jeho vydání; s podmíněným odložením vyslovil podezřelý souhlas 

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

a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující [§ 179g 

odst. 1 písm. a) – d)]. Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného 

činu, okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, státní zástupce 

rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pouze tehdy, pokud 

podezřelý splní podmínky uvedené výše a zaváže se, že se během zkušební doby zdrží 

                                                 
164 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2379. ISBN 978-80-7400-465-0.   
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určité činnosti, v jejíž souvislosti se dopustil trestného činu anebo složí na účet státního 

zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 

podle zvláštního právního předpisu 165, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti 

trestného činu [§ 179g odst. 2 písm. a), b)]. Jedná se tu o stanovení zcela stejné podmínky 

jako podle ustanovení o narovnání podle § 179c odst. 2 písm. g) a dále v ust. § 309 odst. 

1 Tr.ř.  

„Podmíněné odložení návrhu na potrestání (§ 179g odst. 1, příp. odst. 2) je 

zvláštním rozhodnutím pro svou jistou dočasnost; trestní stíhání v případě takového 

rozhodnutí není vůbec zahájeno. Nejde o rozhodnutí o vině, nýbrž o tzv. mezitímní 

rozhodnutí, a proto není v rozporu se zásadou presumpce neviny. Podmínkou pro vydání 

tohoto rozhodnutí je souhlas podezřelého [§ 179g odst. 1 písm. d)]; pokud podezřelý 

souhlas nevysloví, má v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 

(č. 209/1992 Sb.) možnost domoci se práva ústního projednání své věci před soudem.“ 

166 

O podmíněném odložení podání návrhu na potrestání rozhoduje státní zástupce 

usnesením, proti kterému je přípustný řádný opravný prostředek (stížnost) s odkladným 

účinkem. Usnesení nutně stanoví jednak tzv. zkušební dobu v rozmezí šesti měsíců až 

dvou let, resp. dvou až pěti let u těch závažnějších trestných činů (§ 179g odst. 3); může 

také stanovit výši peněžité částky určené státu na pomoc obětem trestné činnosti nebo 

určit činnosti, kterých se podezřelý během zkušební doby zavazuje zdržet (§ 179g odst. 

5). Podezřelému je kupříkladu uloženo zdržet se řízení motorových vozidel během 

zkušební doby. V tomto případě je podezřelého třeba poučit o povinnosti odevzdat 

řidičský průkaz podle zvláštního právního předpisu (§ 94a odst. 1) 167 a o tom, že právní 

mocí rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pozbude řidičského 

oprávnění. 168 

Po uplynutí stanovené zkušební lhůty, mohou nastat celkem tři různé situace. 

V případě, že podezřelý v rámci zkušební doby dodržel a splnil všechny stanovené 

podmínky, státní zástupce rozhodne, že se podezřelý tzv. ve zkušební době osvědčil; 

v opačném případě rozhodne, že se podezřelý neosvědčil a nařídí policejnímu orgánu, 

                                                 
165 Podle zákona č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů. 
166 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 560. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
167 Podle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. 
168 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2387. ISBN 978-80-7400-465-0. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mzwgexhazrzgrqq


64 

aby zahájil trestní stíhání. Výjimečně může státní zástupce, vzhledem k okolnostem 

případu a k osobě podezřelého, ponechat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání 

v platnosti a prodloužit zkušební dobu až o jeden rok; celkem však zkušební doba nesmí 

přesáhnout délku pěti let. Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné 

obohacení a jiná povinnost, k jejímuž splnění se podezřelý zavázal, jakož i další uložená 

omezení trvají i v průběhu prodloužené zkušební doby (§ 179h odst. 1). Poslední 

variantou, se kterou trestní řád taktéž počítá, je tzv. fikce osvědčení, k jejímuž uplatnění 

dochází v případě, že státní zástupce do jednoho roku po uplynutí stanovené zkušební 

doby bez viny podezřelého nevydá žádné shora uvedené rozhodnutí (§ 179h odst. 2). 

Proto se má za to, že se podezřelý ve zkušební době osvědčil.  

Oprávněnými osobami k podání stížnosti proti rozhodnutí o podmíněném 

odložení podání návrhu na potrestání je osoba podezřelého a poškozeného s tím, že 

poškozený může podat stížnost i v případě, kdy mu škoda byla plně nahrazena. 

Pravomocným rozhodnutím o tom, že se podezřelý osvědčil nebo datem, kdy 

došlo k osvědčení tzv. fikcí, zakládá překážku rei iudicatae (§ 179h odst. 3).   
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7 ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ PŘED SAMOSOUDCEM 

7.1 Charakteristika zjednodušeného řízení před samosoudcem 

Zjednodušené řízení před samosoudcem, které ve většině případů plynule 

navazuje na zkrácené přípravné řízení (srov. § 179a až § 179f Tr.ř.), bylo do trestního 

řádu implementováno novelou trestního řádu (zákonem č. 265/2001 Sb). Hlavním 

důvodem pro jeho zavedení byla potřeba odlehčit, zjednodušit a urychlit značnou část 

trestního procesu, a to jak u orgánů činných v přípravném řízení trestním, tak i v řízení 

před soudy, v tomto případě před soudy okresními, resp. obvodními. „Takto je ostatně  

i argumentováno v důvodové zprávě, kde se poukazuje jednak na nárůst kriminality, 

zahlcenost soudů, a tím i prodlužování průměrné délky trestního řízení, přičemž se 

neopomíjí podotknout, že délka trestního řízení je v podstatě přímo úměrná jeho 

nákladnosti, respektive výdajům státního rozpočtu na tento účel.“ 169  

Zjednodušené řízení před samosoudcem nenalezneme v samostatné části trestního 

řádu, ale pouze v části, spadající pod ustanovení, upravující řízení před samosoudcem 

jako takovým. Nicméně se domnívám, že i přesto zde můžeme hovořit o jakémsi relativně 

samostatném druhu řízení před samosoudcem, a to z důvodu rozdílnosti ve formě 

zahájení řízení. Standardně je řízení před samosoudcem zahájeno podáním obžaloby po 

provedeném vyšetřování, zatímco zjednodušené řízení před samosoudcem se zahajuje 

podáním návrhu na potrestání státním zástupcem. 170 

 

7.2 Podmínky, za nichž lze konat zjednodušené řízení před 

samosoudcem 

Předně, jak již z názvu vyplývá, zjednodušené řízení koná pouze samosoudce, 

resp. samosoudce okresního či obvodního soudu. „Před krajským soudem jako soudem 

prvního stupně nepřichází toto řízení v úvahu, a to ani v případě, že by šlo o trestný čin, 

jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let (srov. dikci § 179a odst. 1 –  

                                                 
169 JEŽEK, Vladimír. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Bulletin advokacie. 2001, č. 11-12, s. 78. 
170 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 631. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
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„o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu 

soudu…“).“171 

Zjednodušené řízení se uplatní i v trestním řízení ve věcech mladistvých, jakož  

i v řízení proti právnickým osobám, pokud to není z podstaty věci vyloučeno (srov.  

§ 1 odst. 3 ZSVM § 1 odst. 2 TOPO). Podmínky a předpoklady, za nichž lze konat 

zjednodušené řízení před samosoudcem, upravuje trestní řád v ust. § 16, odst. 1 a  

§ 314b odst. 1 ve spojení s § 179a odst. 1, a tyto musí být splněny kumulativně: 

 pokud se jedná o trestný čin, o němž přísluší konat řízení v prvním stupni 

okresnímu soudu (§ 16 odst. 1) 

 pokud se jedná o trestný čin, za který je možné uložit trest odnětí svobody, 

jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (§ 179a odst. 1) 

 pokud bylo ve věci konáno zkrácené přípravné řízení (§ 314b odst. 1) 

 pokud s podezřelým nebyla sjednána dohoda o vině a trestu ve zkráceném 

přípravném řízení (§ 179b odst. 5) 

 pokud v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu 

k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující zahájení 

trestního stíhání (§ 179a odst. 1 a § 160 odst. 1) 

 pokud byl podezřelý postaven před soud podáním návrhu na potrestání  

- buďto ve lhůtě dvou týdnů od sdělení policejním orgánem, z jakého skutku 

je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován (§ 179b odst. 

4) 

- anebo ve lhůtě nejvýše dvaceti čtyř dnů od uvedeného dne, pokud původní 

dvoutýdenní lhůtu státní zástupce prodloužil o dalších (maximálně) deset 

dnů [§ 179f odst. 2 písm. a)]. 

 

7.3 Případy omezení, vyloučení možnosti konat zjednodušené řízení 

před samosoudcem   

„Zákonodárce vychází z toho, že zjednodušené řízení před soudem by mělo být 

konáno ve většině případů, v nichž proběhlo zkrácené přípravné řízení. Neplatí to ovšem 

                                                 
171 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3546. ISBN 978-80-7400-465-0.       
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bezvýjimečně, neboť vedle tohoto předpokladu stanoví zákon i některé další omezující 

podmínky.“ 172 Omezující podmínky lze spatřovat v tom, že musí být dáno důvodné 

podezření, že byl spáchán konkrétní osobou určitý trestný čin, pro který je vedeno trestní 

řízení. Tyto skutečnosti by měly vyplynout z průběhu zkráceného přípravného řízení tak, 

aby následně odůvodňovaly zahájení trestního stíhání a postavení podezřelého před soud 

[§ 179a odst. 1 písm. b) § 179c odst. 2 písm. a)]. „Tento závěr vyplývá z faktu, že 

doručením návrhu na potrestání soudu nastávají účinky zahájení trestního stíhání, 

a proto míra důvodnosti podezření by měla zásadně odpovídat srovnatelné úrovni, jako 

by bylo trestní stíhání zahajováno standardním způsobem (srov. § 160 odst. 1).“ 173 

Dále, „zjednodušené řízení nelze vést proti osobě, která byla v přípravném řízení 

vzata do vazby, a to ani, kdyby se ve lhůtě vymezené v § 179b odst. 4 nebo v § 179f odst. 

2 písm. a) podařilo zjistit skutečnosti odůvodňující jinak podání návrhu na potrestání a 

zahájení trestního stíhání (srov. § 179b odst. 2, § 179d, § 314b odst. 2), což je odůvodněno 

tím, že předpokladem rozhodnutí o vzetí do vazby je rozhodnutí o zahájení trestního 

stíhání podle § 160 odst. 1 (srov. § 68 odst. 1).“ 174 

Jako další příklad, kdy není možné vést v trestní věci zjednodušené řízení, lze 

uvést případ, kdy podezřelý „stíhaným skutkem naplnil v jednočinném souběhu skutkové 

podstaty dvou nebo více trestných činů, z nichž alespoň jeden patří do kategorie trestných 

činů, ohledně nichž se musí konat vyšetřování (srov. § 160 a násl. a § 179a odst. 1  

a contrario). Za těchto okolností lze obviněného postavit před soud pouze podáním 

obžaloby podle § 176.“ 175 

Zajímavostí je, že ani v případě, kdy v průběhu vyšetřování nebo po již 

provedeném vyšetřování státní zástupce dojde k závěru, že by bylo možno konat  

o trestném činu zkrácené přípravné řízení, návrh na potrestání již podat nelze a tedy ani 

následně konat zjednodušené řízení; nýbrž je nutné pokračovat podáním obžaloby. 

 

                                                 
172 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 631. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
173 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3546. ISBN 978-80-7400-465-0.       
174 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 632. 

ISBN 978-80-7400-496-4.  
175 Tamtéž, s. 632. 
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7.4 Postup a rozhodnutí v rámci zjednodušeného řízení před 

samosoudcem 

 Zahájení zjednodušeného řízení před samosoudcem 

„Zahájení zjednodušeného řízení před samosoudcem počíná doručením návrhu 

na potrestání soudu, čímž se současně zahajuje trestní stíhání, podezřelý se stává 

obviněným.“ 176 Samotné účinky zahájení pak nastávají okamžikem doručení podaného 

návrhu na potrestání a okamžikem doručení obviněnému. 177  Pokud státní zástupce 

podaný návrh na potrestání vezme zpět (podle § 182 per analogiam), účinky zahájení 

samy pominou, aniž by o tomto bylo nutné vydat jakékoli rozhodnutí.  

„Pokud jde o účinky přerušení linie pokračování v trestném činu (srov. § 116 

TrZ), které jinak nastávají doručením usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému 

(srov. § 12 odst. 11, § 160 odst. 1, 2), vzniknou tyto účinky ve zjednodušeném řízení před 

soudem až doručením návrhu na potrestání obviněnému do vlastních rukou [srov. § 64 

odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a)]. Jde-li o trestné činy trvající nebo hromadné, na něž 

nedopadá zásada vyplývající z § 12 odst. 12, a pachatel v trestné činnosti pokračuje 

předtím, než je mu návrh na potrestání doručen, soud musí rozhodnout i o těch částech 

skutku spáchaných do této doby, byť nejsou popsány v návrhu na potrestání. V případech, 

kdy se pachatel dopouští trestné činnosti formou pokračování v trestném činu ve smyslu 

§ 116 TrZ, může soud s ohledem na § 12 odst. 12 považovat za skutek, který je vymezen 

žalobním návrhem (§ 220 odst. 1 TrŘ, § 179d), jen ty z dílčích útoků, které jsou v tomto 

návrhu popsány.“ 178 

 

 Přezkoumání podaného návrhu na potrestání samosoudcem 

Samosoudce nekoná neveřejné zasedání, podaný návrh na potrestání ani 

předběžně neprojednává, pouze jej přezkoumává (v podstatě ve stejném rozsahu jako 

senát přezkoumává obžalobu) a rozhoduje tzv. bez jednání. „Je tedy povinen přezkoumat 

jej ve stejném rozsahu jako senát obžalobu, zejména zda pro další řízení poskytuje 

                                                 
176 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3547. ISBN 978-80-7400-465-0.       
177 Viz R 15/2003, Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 4. 2002 sp. zn. 14 To 49/2002. 
178 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3547. ISBN 978-80-7400-465-0.       
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spolehlivý podklad, zda předcházející zkrácené přípravné řízení bylo provedeno podle 

zákona a zda byly splněny podmínky pro jeho konání (srov. § 314c odst. 1).“ 179  

Samosoudce v rámci přezkumu podaného návrhu na potrestání především 

„prověřuje, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci, zda není namístě v tomto 

stadiu trestní stíhání zastavit nebo přerušit, věc postoupit jinému orgánu, trestní stíhání 

podmíněně zastavit, schválit narovnání nebo vydat trestní příkaz, anebo zda by nebylo 

vhodné sjednat dohodu o vině a trestu. Samosoudce se dále zaměří na zkoumání existence 

případných závažných procesních vad, které nelze napravit v řízení před soudem, a na 

stav objasnění základních skutečností, bez nichž není možné provést hlavní líčení a v něm 

rozhodnout.“ 180 Samosoudce může například podaný návrh na potrestání odmítnout, 

nejsou-li splněny podmínky pro konání zjednodušeného řízení (např. spáchaný skutek je 

trestným činem, u kterého nelze aplikovat příslušná ustanovení, týkající se 

zjednodušeného řízení).  

Pokud v projednávané věci nastanou jisté vhodné okolnosti, může samosoudce 

stanovit státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu. 181  Takovýto následně podaný návrh samosoudce předběžně neprojednává, 

přezkoumává jej však z hledisek uvedených v ust. § 314o a § 314p odst. 1 Tr.ř.. Podle 

výsledků přezkoumání, samosoudce pak učiní některé z rozhodnutí, uvedených v ust.  

§ 314p odst. 3 nebo 4 Tr.ř., jinak nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu (§ 314c odst. 2).  

 

 Souhlas poškozeného s trestním stíháním ve smyslu ust. § 163 odst. 1 Tr.ř. 

Souhlas poškozeného pro podání návrhu na potrestání je nezbytností v případě, že 

je zahájeno trestní stíhání obviněného pro skutek, v němž je spatřován některý z trestných 

činů uvedený v ust. § 163 odst. 1 Tr.ř., ovšem s některými výjimkami uvedenými v ust. 

§ 163a odst. 1 Tr.ř., kdy souhlasu poškozeného není třeba. Tato podmínka vychází 

„z okolnosti, že podáním návrhu na potrestání soudu nastávají účinky zahájení trestního 

                                                 
179 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3547. ISBN 978-80-7400-465-0.       
180 Tamtéž, s. 3547. 
181 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck,2013, s. 633. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
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stíhání, je třeba dovodit též postup při projednávání trestních věcí, v nichž je podmínkou 

pro trestní stíhání souhlas poškozeného.“ 182 

 

 Postup samosoudce po podání návrhu na potrestání 

„Postup samosoudce po podání návrhu na potrestání se liší v závislosti na tom, 

zda byl současně s doručením návrhu na potrestání soudu předán zadržený podezřelý 

(fyzická osoba) či nikoli.“ 183 

7.4.4.1 Podezřelý je zadržen a následně, spolu s návrhem na potrestání, předán soudu  

1. Předání zadrženého podezřelého soudu 

Podezřelý je zadržen a následně, spolu s návrhem na potrestání, předán soudu 

s tím, že státní zástupce většinou podá soudu i návrh na vzetí podezřelého do vazby. 

„V praxi se přitom vyskytly pochybnosti, zda obviněného je možno v rámci zkráceného 

přípravného řízení vůbec zadržet s ohledem na znění § 68 odst. 2, který vylučuje vzetí do 

vazby obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, jehož horní hranice trestní 

sazby nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti s horní hranicí 

sazby do tří let. Tento názor dovozující nemožnost obviněného zadržet nepovažujeme za 

správný. Ustanovení § 76 odst. 1 o zadržení osoby podezřelé odkazuje pouze na existenci 

důvodů vazby (včetně výslovného odkazu na § 67), nikoli na § 68 a další ustanovení 

o vazbě včetně jejich omezení.“ 184  Pokud se podíváme na situace z praxe, pak nejčastěji 

k zadržení podezřelé osoby dochází např. při krádeži v obchodním domě, při rvačce na 

sportovním utkání apod. U takto zadržených podezřelých osob jsou pak orgány činnými 

v trestním řízení zkoumány důvody vazby pouze ve vztahu k ust. § 67 Tr.ř. „Úprava 

obsažená v § 179a odst. 1 písm. a) neodporuje čl. 8 odst. 3 větě první LPS, resp.  

čl. 5 odst. 1 písm. c), odst. 3 EÚLP. Zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu 

(stejně tak jako převzetí osoby, jejíž svoboda byla omezena podle § 76 odst. 2) slouží pro 

účely předběžného ověření odůvodněnosti podezření ze spáchání trestného činu a zjištění, 

                                                 
182 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3547. ISBN 978-80-7400-465-0.       
183 Tamtéž, s. 3548. 
184 Tamtéž, s. 3548. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrqhe
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zda jsou dány důvody vazby uvedené v § 67; nelze na ně klást stejné podmínky jako na 

rozhodování soudce o zadržené osobě (§ 77 odst. 2, § 314b odst. 2 věta první).“ 185 

 

2. Výslech zadrženého podezřelého (obviněného) 

Samosoudce zadrženého podezřelého, resp. obviněného nejpozději do dvaceti čtyř 

hodin vyslechne, „zejména k okolnostem zadržení a důvodům vazby, dále k tomu, které 

skutečnosti považuje za nesporné, a zda souhlasí s tím, aby takové skutečnosti nebyly 

dokazovány v hlavním líčení.“ 186 Skutečnosti nesporné slouží ke zjednodušení celého 

„procesu“, „je však třeba důsledně činit rozdíl mezi doznáním obviněného či podezřelého, 

jakožto důkazem, a mezi jeho souhlasem s absencí dokazování některých skutečností, což 

je procesní stanovisko, nikoliv důkaz.“ 187 Obviněný musí dát dále souhlas k tomu, že tyto 

nesporné skutečnosti již nebudou předmětem dokazování v rámci řízení před soudem 

s tím, že „ani toto prohlášení neznamená automaticky, že ze skutečností, které obviněný 

takto uvede, je možno bez dalšího vycházet.“ 188 

 

3. Postup samosoudce po výslechu obviněného 

Podle povahy věci samosoudce buďto vydá některé z rozhodnutí, jež může vydat 

mimo hlavní líčení anebo obviněnému doručí předvolání k hlavnímu líčení, které se 

může se souhlasem obviněného konat ihned po jeho výslechu.  

Mezi rozhodnutí, která může samosoudce vydat mimo hlavní líčení, patří 

především tzv. odklony, resp. odklon v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání, 

schválení narovnání, či vydání trestního příkazu. „Nemá-li dosud dostatečné podklady, 

může předat věc probačnímu úředníkovi (srov. § 27b), neboť právě Probační a mediační 

služba vytváří předpoklady pro rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení, pro projednání věci 

v některém ze zvláštních druhů řízení a pro uložení trestů nespojených s odnětím 

svobody; za tím účelem probační úředník vyžaduje a opatřuje potřebné podklady (srov. 

§ 184 odst. 3).“ 189 

                                                 
185 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3548. ISBN 978-80-7400-465-0.  
186 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA Tomáš; CÍSAŘOVÁ Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 792. ISBN 978-80-7478-750-8. 
187 JEŽEK, Vladimír. Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem. Bulletin advokacie. č. 11-12/2001, s. 87. 
188 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3549. ISBN 978-80-7400-465-0. 
189 Tamtéž, s. 3549. 
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4. Rozhodnutí o vazbě obviněného, doručení předvolání k hlavnímu líčení 

obviněnému, předvolání a vyrozumění dalších osob 

Pokud samosoudce rozhodne o vzetí obviněného do vazby, jsou ihned naplněny 

důvody pro nutnou obhajobu a obviněný má právo si svého obhájce ve stanovené lhůtě 

zvolit (§ 314b odst. 2). 

„Jestliže samosoudce provede hlavní líčení ve lhůtě 24 hodin od předání 

zadrženého soudu (§ srov. § 77 odst. 2), nemusí být obviněný (obžalovaný) ani vzat do 

vazby a je možno provést hlavní líčení v rámci jeho zadržení, přičemž je však třeba, aby 

byla zajištěna účast obhájce, neboť jde o důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 4.“ 190 

Podmínkou k takovémuto maximálně urychlenému procesnímu postupu je však nutný 

souhlas jak obviněného, resp. jeho obhájce, tak i státního zástupce. Obviněný, obhájce, 

stejně tak i státní zástupce mají právo na zachování lhůty pěti pracovních dnů a tedy, 

„nesouhlasí-li některá z uvedených osob se zkrácením lhůty k přípravě na hlavní líčení, 

samosoudce rozhodne o vazbě obviněného a nařídí hlavní líčení tak, aby všechny 

předvolané i vyrozuměné osoby měly zachovánu lhůtu k přípravě na hlavní líčení.“ 191  

Nejpozději s předvoláním k hlavnímu líčení, samosoudce doručí obviněnému  

a jeho obhájci návrh na potrestání. Vyrozumět nebo předvolat k hlavnímu líčení je nutné 

i některé další osoby, a to zejména poškozeného nebo zúčastněnou osobu, v řízení proti 

mladistvému zákonného zástupce a příslušný orgán pověřený péčí o mládež, anebo 

svědky či znalce. 

 

7.4.4.2 Podezřelý je na svobodě a trestní stíhání se zahajuje okamžikem, kdy je soudu 

doručen návrh na potrestání státním zástupcem 

Nebyl-li podezřelý zadržen a nachází se na svobodě, samosoudce na základě 

protokolu o jeho výslechu posoudí, zda je třeba obviněného předvolat k výslechu anebo 

zda je možné neprodleně nařídit hlavní líčení (§ 314b, odst. 3 Tr.ř.). Zásadním 

rozhodovacím prvkem pro samosoudce jsou právě výše uvedené tzv. nesporné 

skutečnosti. Pro další postup samosoudce není nutné obviněného vyslechnout, „jestliže 

                                                 
190 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 634. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
191 Tamtéž, s. 634. 
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s přihlédnutím k protokolu o výslechu podezřelého a stanovisku státního zástupce 

v návrhu na potrestání lze předpokládat, že se tyto strany mohou shodnout na některých 

tzv. nesporných skutečnostech, které pak není třeba v hlavním líčení dokazovat, případně 

zda lze předpokládat jejich souhlas s přečtením úředních záznamů o vysvětleních osob 

a o provedení dalších úkonů, o kterých se sepisuje úřední záznam.“ 192 V případě, že 

samosoudce obviněného k výslechu nepředvolá, „měl by v zásadě, pokud nevyužije 

postup podle § 314c odst. 1, nařídit hlavní líčení. Ani v tomto případě však nelze úplně 

vyloučit některá procesní řešení věci mimo hlavní líčení, a to i po jeho nařízení, ale ještě 

před jeho zahájením, vyvstanou-li okolnosti předpokládané ustanovením § 231 (viz 

přiměřeně R 5/1999). V praxi to může být aktuální zvláště tehdy, vyvstanou-li okolnosti 

opodstatňující zastavení trestního stíhání vzhledem k jeho nepřípustnosti nebo okolnosti 

odůvodňující postoupení věci jinému orgánu nebo její vrácení státnímu zástupci.“ 193  

 

7.5 Postup samosoudce v hlavním líčení dle ustanovení § 314d 

Trestního řádu 

Samosoudce nekoná neveřejné zasedání, „neboť neveřejné zasedání je formou 

senátního projednávání věci (srov. § 242).“ 194 Ve veřejném zasedání pak samosoudce 

jedná jen v zákonem stanovených případech – např. o uložení ochranných opatřeních,  

o schválení narovnání či o návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Ve většině případů 

je pak rozhodnutí ve formě usnesení. Kromě projednání věci v hlavním líčení 

samosoudce činí řadu rozhodnutí mimo hlavní líčení bez jednání taktéž formou usnesení.  

Samosoudce nařídí hlavní líčení v případě, že po přezkoumání obžaloby nebo 

návrhu na potrestání, neučiní žádné z rozhodnutí uvedených v ust. § 314c odst. 1 Tr.ř. (§ 

314d odst. 1). To znamená, že nerozhodne „o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti 

nadřízenému soudu, dále nerozhodne o postoupení věci soudu, u něhož je konání 

hlavního líčení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější, ani nerozhodne 

o postoupení věci jinému příslušnému orgánu, případně nerozhodne o zastavení  

(i podmíněném) trestního stíhání, o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, 

                                                 
192 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3551. ISBN 978-80-7400-465-0. 
193 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C.H.Beck,2013, s. 634, 

635. ISBN 978-80-7400-496-4. 
194 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3552. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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o přerušení trestního stíhání nebo o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, 

o odmítnutí návrhu na potrestání, eventuálně nevydá bez projednání věci v hlavním líčení 

trestní příkaz.“ 195 

Samotné hlavní líčení a jeho průběh je především ovlivněn tím, zda samosoudce 

jedná na podkladě obžaloby, tedy řídí se úpravou obecnou, či jedná na podkladě návrhu 

na potrestání podle speciální úpravy. Jinak se samosoudce v zásadě řídí obecnými 

pravidly a ustanoveními trestního řádu o hlavním líčení. „Odchylná úprava je pouze  

v § 314d odst. 2, podle něhož při hlavním líčení ve zjednodušeném řízení samosoudce 

vyslechne obviněného; na přečtení protokolu o výslechu podezřelého (§ 179b odst. 3) se 

užije § 207 odst. 2 obdobně.“ 196  K výslechu obviněného však nemusí dojít v rámci 

hlavního líčení vždy. Hlavní líčení lze totiž konat i v nepřítomnosti obviněného ve 

zjednodušeném řízení před samosoudcem po podání návrhu na potrestání. Jestliže celé 

soudní řízení není dotčeno v takové míře a takovým způsobem, aby pozbylo podstatných 

rysů spravedlivého procesu, neodporuje pak ani čl. 38 odst. 2 věty první LPS. 197 

 

 Dokazování v hlavním líčení 

Co se týče dokazování, je v hlavním líčení v zásadě omezeno na dokazování 

pouze tzv. sporných skutečností. Je na samosoudci, aby rozhodl o tom, jak velký bude 

rozsah dokazování v rámci hlavního líčení, neboť může rozhodnout i o upuštění od 

dokazování všech těch skutečností, které obviněný a státní zástupce označili do té doby 

za nesporné a s ohledem na ostatní zjištěné skutečnosti není závažného důvodu o těchto 

jejich prohlášeních pochybovat. Je však důležité upozornit na tu skutečnost, že prohlášení 

obviněného nelze ztotožňovat a zaměňovat za jeho doznání. „Prohlášení je třeba přísně 

oddělovat od doznání, byť okolnost, že se obviněný doznal, může mít na jeho prohlášení 

podstatný vliv.“ 198 Toto prohlášení může jak obviněný, tak i státní zástupce vzít zpět do 

doby, než samosoudce rozhodne o upuštění od dokazování nesporných skutečností. 

Následně samosoudce prozkoumá předložené důkazní materiály a usnesením rozhodne, 

zda a v jakém rozsahu je možné od dokazování nesporných skutečností upustit.  

                                                 
195 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3565. ISBN 978-80-7400-465-0. 
196 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 

635. ISBN 978-80-7400-496-4. 
197 Viz 32/2012, Usnesení nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 4 Tdo 659/2011. 
198 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3566. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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Pokud k tomu obviněný a státní zástupce vysloví souhlas, lze přečíst i úřední 

záznamy o vysvětlení konkrétních osob a o provedení dalších úkonů z přípravného řízení 

(§ 158 odst. 3 a 6) [§ 314d odst. 2]. To neplatí v případě, kdy se hlavní líčení ve 

zjednodušeném řízení před samosoudcem koná v nepřítomnosti obviněného. 199 Pokud 

souhlas, resp. souhlasy uděleny nejsou či se hlavní líčení koná bez přítomnosti 

obviněného, uplatní se obecná pravidla pro dokazování v hlavním líčení.  

„Jestliže byli výjimečně ve zkráceném přípravném řízení vyslechnuti svědci nebo 

byla provedena rekognice za podmínek § 158 odst. 9 a § 158a, přichází v úvahu postup 

podle § 211 odst. 2 písm. b), byly-li tyto úkony provedeny v souladu se zákonem a shledal-

li je samosoudce neodkladnými nebo neopakovatelnými. Pokud byly postupem podle 

§ 158 odst. 9 vyslechnuty jiné osoby jako svědci a nebyly splněny podmínky uvedené 

v § 211 odst. 1 nebo 2, bylo by potřeba jejich výslechy v hlavním líčení opakovat a v 

návaznosti na to popř. postupovat podle § 211 odst. 3, jinak je možno protokoly o jejich 

výpovědích pouze předestřít podle § 212 (srov. § 158 odst. 9 poslední věta za středníkem 

i. f.).“ 200 

 

 Rozhodnutí v hlavním líčení  

Samotné rozhodnutí po provedeném hlavním líčení, se řídí obecnými pravidly                

a ustanoveními, platnými pro rozhodování soudu v hlavním líčení (§ 222 a násl. Tr.ř.).        

Pokud samosoudce dospěje k závěru, že je na místě důvod ke zproštění viny obviněného, 

postupuje podle ust. § 226 Tr.ř.  

„Byl-li o průběhu hlavního líčení pořizován zvukový záznam, není třeba 

vyhotovovat písemný protokol, jestliže obviněný a státní zástupce prohlásí, že se vzdávají 

práva opravného prostředku proti rozhodnutí a na písemném vyhotovení protokolu 

o hlavním líčení netrvají, anebo žádná z oprávněných osob nepodá opravný prostředek, 

a rozhodnutí tak nabude právní moci. V takovém případě vyhotoví vyšší soudní úředník 

nebo protokolující úředník pouze stručný záznam o průběhu hlavního líčení, v němž 

uvede jen místo a dobu trvání hlavního líčení, přítomné osoby a výrok rozhodnutí 

                                                 
199 Viz R 4/2004, Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 12 To 113/2003. 
200 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3567. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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s uvedením zákonných ustanovení, kterých bylo použito, a vyjádření oprávněných osob 

o využití opravných prostředků.“ 201 

„Rozsudek vyhlašovaný v řízení před samosoudcem musí mít zásadně všechny 

náležitosti podle § 128 odst. 2 TrŘ, včetně odůvodnění. Za podmínek § 129 odst. 2 TrŘ 

(státní zástupce i obžalovaný se po vyhlášení rozsudku nebo v soudem stanovené lhůtě 

vzdali odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění, a obžalovaný zároveň 

prohlásil, že si nepřeje, aby v jeho prospěch podaly odvolání jiné oprávněné osoby; 

pokud oprávněné osoby mohou podat odvolání ve prospěch obžalovaného i proti jeho 

vůli, je třeba, aby se i ony vzdaly odvolání) může i 202 samosoudce vyhotovit zjednodušený 

rozsudek, který neobsahuje odůvodnění.“ 203 

  

                                                 
201 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3567. ISBN 978-80-7400-465-0. 
202 Zjednodušený rozsudek může být za obdobných podmínek vydán i v řízeních, ve kterých je příslušný konat senát. 
203 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 429, 430. ISBN 978-80-7380-488-6. 
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8 ŘÍZENÍ PŘED SAMOSOUDCEM DLE 

USTANOVENÍ § 314c TRESTNÍHO ŘÁDU 

8.1 Přezkoumání obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu samosoudcem 

 Přezkoumání obžaloby nebo návrhu na potrestání samosoudcem 

Samosoudce obžalobu a návrh na potrestání předběžně neprojednává. „Toto 

ustanovení je speciální vůči § 185. Zvláštní úprava je odůvodněna požadavkem 

zjednodušení řízení po nápadu obžaloby nebo návrhu na potrestání ve věcech skutkově 

i právně jednodušších svěřených do příslušnosti samosoudce (srov. § 314a).“ 204 

Samosoudce ovšem obžalobu či návrh na potrestání musí přezkoumat z hledisek 

uvedených v § 181 odst. 1 a § 186 Tr.ř., a to ve stejném rozsahu jako senát. Samosoudce 

musí především zkoumat, „zda je dána příslušnost soudu (srov. § 16 až 22), zda 

předcházející přípravné řízení bylo provedeno zákonným způsobem, zda nedošlo v jeho 

průběhu k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda 

byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní 

líčení provést a v něm rozhodnout (srov. § 181 odst. 1), dále zda u podaného návrhu na 

potrestání byly splněny podmínky pro konání zjednodušeného řízení a zda nejde o případ, 

v němž by bylo vhodné sjednat dohodu o vině a trestu.“ 205 

 

 Rozhodnutí samosoudce po přezkoumání obžaloby nebo návrhu na 

potrestání 

„Rozhodování podle § 314c odst. 1 je omezeno na stadium do nařízení hlavního 

líčení (srov. § 314d odst. 1), shledá-li samosoudce až v jeho průběhu nebo mimo něj 

důvody pro postup podle § 314c odst. 1 písm. a) až d), rozhoduje za podmínek uvedených 

v ustanovení hlavy XIII. oddílu sedmého a osmého (srov. § 221 až 224, § 231); v této fázi 

již sjednání a schválení dohody o vině trestu nepřichází v úvahu. Ve všech případech, kdy 

samosoudce rozhoduje mimo hlavní líčení, musí (neučinil-li tak již dříve) nejpozději 

                                                 
204 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3556. ISBN 978-80-7400-465-0. 
205 Tamtéž, s. 3556. 



78 

s tímto rozhodnutím doručit obviněnému obžalobu nebo návrh na potrestání.“ 206 

Samosoudce tedy podle výsledků přezkoumání obžaloby nebo návrhu na potrestání: 

a) učiní některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 písm. a) až f), 

b) může zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2, 

c) nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 179a odst. 1 pro konání zjednodušeného 

řízení, návrh na potrestání odmítne, nebo 

d) stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody 

o vině a trestu, má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu by ji bylo vhodné 

sjednat, zejména navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný; přitom 

samosoudce postupuje přiměřeně podle § 187 odst. 4. § 314c odst. 1 Tr.ř. 

 

a) Vrácení věci státnímu zástupci k došetření 

Samosoudce vrátí věc státnímu zástupci k došetření jen v případě, že v rámci 

přípravného řízení došlo k závažným procesním vadám, pokud tyto vady měly za 

následek, že ve věci nebyly náležitě objasněny základní skutečnosti důležité pro 

rozhodnutí o vině. 207 

„V řízení o návrhu na potrestání bude vrácení věci státnímu zástupci k došetření 

přicházet v úvahu jen výjimečně, neboť samosoudce zpravidla zvolí postup dle § 314c 

odst. 1 písm. c) a návrh na potrestání odmítne, což plyne z toho, že zkrácené přípravné 

řízení předcházející návrhu na potrestání přichází v úvahu jen v důkazně jednoduchých 

věcech a vzhledem k velmi krátkým lhůtám zkráceného přípravného řízení by ani nebylo 

možné došetření vykonat a stejně by muselo proběhnout vyšetřování.“ 208 

 

b) Fakultativní zastavení trestního stíhání pro neúčelnost 

Samosoudce může trestní stíhání zastavit, je-li trest, k němuž může trestní stíhání 

vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný trestný čin byl obviněnému již uložen 

nebo který ho podle očekávání postihne, případně bylo-li o skutku obviněného již 

rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem 

a toto rozhodnutí lze považovat za dostačující srov. § 172 odst. 2 písm. a), b) Tr.ř. 

„Novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. rozšířila princip oportunity 

                                                 
206 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3559. ISBN 978-80-7400-465-0. 
207 Viz R 49/1994, Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 2.1994 sp. zn. 4 To 64/94. 
208 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3557. ISBN 978-80-7400-465-0. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mrwgu
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o možnost fakultativního zastavení trestního stíhání o situaci, kdy porovnáním činu 

a chování obviněného po jeho spáchání je možno učinit závěr o dosažení účelu trestního 

řízení a dostatečném působení na obviněného [srov. § 172 odst. 2 písm. c)]. Obviněný ve 

všech těchto případech má právo žádat, aby v řízení bylo pokračováno (srov. § 172 odst. 

4).“ 209 

 

c) Odmítnutí návrhu na potrestání 

„Mezi nové pravomoci samosoudce zavedené novelou trestního řádu provedenou 

zákonem č. 265/2001 Sb. patří v souvislosti s institutem zkráceného přípravného řízení 

možnost odmítnout podaný návrh na potrestání, jestliže nebyly dány podmínky pro konání 

zkráceného přípravného řízení (srov. § 179a odst. 1), a nemůže tedy následovat 

o podaném návrhu na potrestání zjednodušené soudní řízení.“ 210  

V praxi se bude jednat například o situace, kdy samosoudce zjistí, že se jedná 

o trestný čin náležející v prvním stupni do příslušnosti krajskému soudu (srov. § 17 odst. 

1 Tr.ř.) na projednávaný případ zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

převyšuje pět let ve věci nebylo konáno zkrácené přípravné řízení, ale bylo zahájeno 

trestní stíhání a konáno vyšetřování v průběhu prověřování trestního oznámení nebo 

jiného podnětu k trestnímu stíhání nebyly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující 

zahájení trestního stíhání anebo podezřelý nebyl postaven před soud podáním návrhu na 

potrestání buď ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil podle § 179b odst. 

3 Tr.ř. podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto 

skutku spatřován (srov. § 179b odst. 4 Tr.ř.), anebo ve lhůtě maximálně dvaceti čtyř dnů 

od uvedeného dne, prodloužil-li státní zástupce výjimečně původní dvoutýdenní lhůtu 

o dalších nejvýše deset dnů (srov. § 179f odst. 2 Tr.ř.). 211 

 

d) Stanovení přiměřené lhůty k podání návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu 

„Novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 193/2012 Sb. bylo s účinností od 

1. 9. 2012 zařazeno do § 314c odst. 1 nové písmeno d), podle kterého na základě výsledků 

přezkoumání obžaloby nebo návrhu na potrestání může samosoudce také stanovit 

                                                 
209 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3557. ISBN 978-80-7400-465-0. 
210 Tamtéž, s. 3557. 
211 Tamtéž, s. 3557, 3558. 
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státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, 

má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu by ji bylo vhodné sjednat, zejména navrhl-

li takový postup státní zástupce nebo obviněný; přitom samosoudce postupuje přiměřeně 

podle § 187 odst. 4.“ 212  To znamená, že samosoudce především zjistí stanovisko 

obviněného a státního zástupce ke sjednání dohody o vině a trestu. Vyjádří-li se státní 

zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, teprve poté 

samosoudce stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení 

takové dohody. Podá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení 

dohody o vině a trestu, postupuje samosoudce podle § 314o až 314s Tr.ř., „přičemž 

v případech, ve kterých se podle § 314o až 314r věc vrací do přípravného řízení, 

samosoudce jedná na podkladě původní obžaloby nebo návrhu na potrestání. Důležité je 

v této souvislosti připomenout, že samosoudce návrh na schválení dohody o vině a trestu 

předběžně neprojednává, přezkoumá jej však z hledisek uvedených v § 314o a § 314p 

odst. 1.“ 213  Nepodá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení 

dohody o vině a trestu, samosoudce nařídí hlavní líčení, neučiní-li některé z rozhodnutí 

uvedených v ust. § 314c odst. 1 písm. a) až c). Tr.ř. 

 

 Přezkoumání návrhu na schválení dohody o vině a trestu 

Samosoudce, stejně jako podanou obžalobu či podaný návrh na potrestání, návrh 

na schválení dohody o vině a trestu po sjednání dohody o vině a trestu podle ust. § 175a 

Tr.ř., předběžně neprojednává, přezkoumává jej však z hledisek uvedených v ustanovení 

§ 315o a 315p odst. 1 Tr.ř. Podle výsledků přezkoumání samosoudce učiní některé  

z rozhodnutí uvedených v § 314p odst. 3 nebo 4, tedy: 

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

společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám 

není příslušný k jejímu projednání, 

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

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

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

e) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení 

                                                 
212 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3558. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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narovnání podle § 309 odst. 1, 

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

procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu 

obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2 jinak nařídí veřejné zasedání 

k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu (§ 314c odst. 2 Tr.ř.).  

 

8.2 Schválení narovnání ve veřejném zasedání 

Institut narovnání byl do českého právního řádu zaveden novelou trestního řádu, 

resp. zákonem č. 152/1995 Sb. „Protože o schválení narovnání a zastavení trestního 

stíhání rozhoduje v řízení před soudem často samosoudce, který jinak, pokud nekoná 

hlavní líčení, rozhoduje o obžalobě či návrhu na potrestání bez nařízení soudního 

jednání, bylo nutno vzhledem ke zvláštnímu způsobu řízení o narovnání stanovit formu 

konání veřejného zasedání (srov. větu druhou § 314c odst. 3). Ta však již na rozdíl od 

předchozí úpravy není obligatorní, nýbrž fakultativní (srov. i § 187 odst. 1).“ 214 

Samosoudce nařídí veřejné zasedání za situace, kdy „potřebuje ověřit existenci některé 

ze zákonných podmínek, např. výslechem poškozeného zjistit, zda souhlasí s narovnáním, 

zda mu byla uhrazena způsobená škoda apod.“ 215  

 

8.3 Rozhodnutí o dalším trvání vazby obviněného 

Pokud se obviněný nachází ve vazbě, samosoudce po přezkoumání obžaloby či 

návrhu na potrestání nenařídí hlavní líčení, ale musí nejprve rozhodnout o dalším trvání 

vazby obviněného. „Toto ustanovení navazuje na zásadu vyjádřenou v § 71 odst. 1 věta 

první, podle níž jsou všechny orgány činné v trestním řízení povinny průběžně zkoumat 

v každém období trestního stíhání (srov. § 12 odst. 10), zda důvody vazby ještě trvají nebo 

zda se nezměnily a zda nelze vazbu nahradit některým z opatření uvedených v § 73 

a 73a.“ 216 „Rozhodnutí podle § 314c odst. 4 a podle § 192 je třeba vzhledem k nové 

konstrukci § 72, které nyní upravuje nikoli prodlužování vazby, ale pravidelné 

                                                 
214 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3561. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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rozhodování o trvání vazby, považovat za rozhodnutí podle § 72 v příslušném odstavci, 

lze je učinit kdykoli v průběhu tam stanovených maximálních lhůt a spojuje tak 

rozhodování o trvání vazby podle § 72 s těmito ustanoveními.“ 217 Samosoudce je jinak 

povinen o trvání vazby rozhodovat z moci úřední nebo na základě žádosti obviněného  

o propuštění vazby na svobodu. V praxi se můžeme setkat i se souběhem. Samosoudce 

pak musí rozhodnout podle ust. § 314c odst. 4 Tr.ř. a zároveň o žádosti obviněného 

o propuštění z vazby, přičemž zváží všechny rozhodné okolnosti.  

 

8.4 Forma rozhodnutí a opravné prostředky  

„Samosoudce rozhoduje podle § 314c odst. 1 písm. a) až c) usnesením (srov. 

§ 119 odst. 1, § 134 a násl.), proti němuž je přípustná stížnost (srov. § 141 odst. 2), okruh 

osob oprávněných podat stížnost je shodný jako u rozhodnutí téhož druhu učiněných 

v řízení před senátem (srov. § 188 odst. 3), kde základními oprávněnými osobami u všech 

usnesení jsou státní zástupce a obviněný. To platí i ohledně nepřípustnosti stížnosti proti 

rozhodnutí samosoudce, kterým bylo rozhodnuto o předložení věci k rozhodnutí 

o příslušnosti soudu (byť to v tomto ustanovení pro legislativní nedůslednost odlišeno 

z hlediska nepřípustnosti stížnosti není – srov. výklad k § 188 odst. 3).“ 218 Právo stížnosti 

má i poškozený v případě, že samosoudce usnesením rozhodl o schválení narovnání či  

o podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 314c odst. 5) . Stížnost má odkladný účinek. 

Jediným případem, kdy odkladný účinek z povahy věci nepřichází v úvahu, je rozhodnutí 

o přerušení trestního stíhání (§ 314c odst. 5). Stížnost ovšem není přípustná v případě 

„stanovení přiměřené lhůty k podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu podle 

§ 314c odst. 1 písm. d) státnímu zástupci“ 219, jelikož toto rozhodnutí vydává samosoudce 

ve formě opatření.  

„Neučiní-li samosoudce žádné z rozhodnutí, uvedených v § 314c odst. 1, je třeba 

ve věci nařídit hlavní líčení (srov. § 314d odst. 1).“ 220 
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9 TRESTNÍ PŘÍKAZ 

9.1 Charakteristika trestního příkazu 

Již v předchozích kapitolách jsem se zmínila o významném institutu trestního 

řízení, kterým je rozhodnutí ve formě trestního příkazu, a to především v souvislosti se 

soudní praxí ve vztahu k odklonům v rámci trestního řízení. Institut trestního příkazu je 

totiž velice těžko zařaditelný, přičemž díky tomu jsou zastávány dva rozdílné názory. 

První názor považuje trestní příkaz za formu odklonu v trestním řízení, jelikož se svou 

podstatou odchyluje od klasického průběhu trestního řízení, když jeho hlavní účel spočívá 

v urychlení a zjednodušení vyřízení celé věci (trestní věc se před vydáním trestního 

příkazu před soudem neprojednává). Druhý názor ale oponuje tím, že trestní příkaz má 

povahu odsuzujícího rozsudku a „je tedy meritorním rozhodnutím o vině a trestu“ 221, 

což se zásadně neslučuje s hlavním rysem odklonu jako takového, neboť zde trestní řízení 

nedospěje do svého obvyklého konce vynesením odsuzujícího rozsudku. Také zde chybí 

jakákoli součinnost či aktivita procesních stran, které jsou ovšem podstatnými znaky 

„pravých“ odklonů.  Každopádně, ať už budeme zastávat jakýkoli z těchto názorů, lze 

trestní příkaz chápat jako zvlášť důležitou a zásadní odchylku od klasického způsobu 

vyřízení trestní věci v rámci trestního řízení, která vyplývá z ust. § 314e - § 314g Tr.ř..  

„Doporučení RE č. R (87) 18, přijaté Výborem ministrů Rady Evropy 17. 9. 1987 

říká: „V případě málo závažných trestných činů vzhledem k okolnostem případu, jestliže 

skutkový stav byl řádně zjištěn a jestliže je jisté, že obviněný je pachatelem trestného činu, 

lze použít zjednodušeného řízení, tj. písemného řízení provedeného soudním orgánem bez 

ústního jednání a končícího rozhodnutím podobným rozsudku, jakým je například trestní 

příkaz.“222 Trestní příkaz má tedy „povahu odsuzujícího rozsudku (§ 314e, odst. 7), 

nevyhlašuje se, ale jen se vyhotovuje; autentickým zněním je tedy jeho písemné vyhotovení 

obsažené ve spise (viz rozhodnutí č. 1/1975 Sb., č. 66/1978 a č. 36/1981-I. Sb. rozh. tr.).“ 

223 224 Se skutečností, že má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku, souvisí i další 

dva závažné důsledky. Jednak není možné zahájit trestní stíhání pro týž skutek za použití 

                                                 
221 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů.     

3.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges,2015, s. 112. ISBN 978-80-7502-066-6.      
222 Tamtéž, s. 109. 
223 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 793. ISBN 978-80-7478-750-8. 
224 VIZ R 29/2000, Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 3. 1998, sp. zn. 4 To 124/98. 
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zásady ne bis in idem, což lze dovodit i z ust. § 11 odst. 1 písm. f) za použití ust. 314 odst. 

7 Tr.ř. a jednak, že je soud v rámci občanskoprávního řízení vedeném o náhradu škody 

vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin a kým, resp. kdo 

za něj odpovídá. 225 V řízení, ve kterém je vydáván trestní příkaz, se však neuplatní hned 

několik základních zásad trestního řízení - „zásada bezprostřednosti  

a ústnosti, zásada veřejnosti, a je oslabeno právo obviněného na obhajobu. Zvlášť citelná 

je tato okolnost u zásady veřejnosti, neboť přímé výchovné působení soudu může být 

v některých případech nejdůležitějším převýchovným podnětem ve vztahu k obviněnému. 

Právo obviněného na projednání věci veřejně před soudem v řádném procesu (srov.  

čl. 38 odst. 2 Listiny) je zachováno tím, že obviněný může podat proti trestnímu příkazu 

odpor, který není ani třeba odůvodňovat.“ 226  

 

 Obecné podmínky pro vydání trestního příkazu 

Trestní příkaz je institutem, který lze aplikovat toliko v trestním řízení, konaném 

před samosoudcem, a po novele trestního řádu, provedenou zák. č. 265/2001 Sb.,                             

také v tzv. zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení                           

(§ 314e odst. 1). Jde o „nástroj“ sloužící především „k urychlení a zjednodušení trestního 

řízení, a to ve skutkově a právně méně složitých věcech.“ 227 „Vydání trestního příkazu 

přichází v úvahu výlučně bez projednání věci v hlavním líčení, tzn. i po nařízení hlavního 

líčení, nejpozději však do jeho zahájení (srov. § 205 odst. 1).“ 228  

„Pokud se samosoudce rozhodne ve věci, v níž mu byl doručen návrh na 

potrestání nebo obžaloba, vydat trestní příkaz, pak musí nejpozději současně s doručením 

trestního příkazu obviněnému a jeho obhájci doručit i opis návrhu na potrestání nebo 

podané obžaloby.“ 229 

Vydání trestního příkazu není vyloučeno ani v případě více obviněných v téže 

věci, jsou-li pro to zákonné podmínky. „Takový postup bude vhodný v případech, kdy 

                                                 
225 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 762. ISBN 978-80-87576-44-1. 
226 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 

3.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges,2015, s. 121. ISBN 978-80-7502-066-6.      
227 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H. Beck, 2013, s.733. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
228 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3573. ISBN 978-80-7400-465-0. 
229 Tamtéž, s. 3573. 
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jednotlivé skutky jsou oddělitelné a nevzniknou v dalším řízení o zbylých trestných činech 

v hlavním líčení potíže v důkazním řízení.“ 230 

 

 Kdy trestní příkaz vydat nelze 

V trestním řízení ale také často nastanou situace, kdy trestní příkaz vydat nelze. 

Trestním příkazem, dle stávající judikatury, není možné upustit od potrestání anebo 

obviněného obžaloby zprostit.  

Trestním příkazem není možné rozhodnout o ochranném opatření. 

„Ochrannými opatřeními, která zde přicházejí v úvahu, jsou ochranné léčení (srov. § 90 

TrZ), zabezpečovací detence (§ 100 TrZ) a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

(srov. § 101 až 104 TrZ). Jejich vyslovení předpokládá konání hlavního líčení, a proto 

jsou zábranou pro vydání trestního příkazu (srov. i § 47 TrZ o upuštění od potrestání za 

současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence). Ochrannou výchovu 

je možno uložit jen mladistvému, který dosud nedovršil osmnáct let věku, u něhož však je 

vydání trestního příkazu vyloučeno (srov. § 98 odst. 1, 2 TrZ a § 22, 23 a § 63 ZSM).“ 231 

Trestní příkaz není možné ani vydat v řízení, které se vede proti osobě zbavené 

způsobilosti k právním úkonům anebo jejíž způsobilost k právním úkonům je 

omezena. „Zda obviněný je osobou, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům 

nebo jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, zjistí samosoudce jen tehdy, je-li 

taková okolnost uvedena ve spise. Předpokládá se zde předchozí rozhodnutí soudu  

v občanskoprávním nesporném řízení.“ 232 233 

Dále v případech, kdy má být uložen trest společný či souhrnný a předchozí 

trest byl uložen rozsudkem (§ 314e odst. 6), nelze trestní příkaz vydat, a to ani, kdyby 

mělo být upuštěno od uložení souhrnného trestu. Je tedy možné uložit trestním příkazem 

trest společný nebo souhrnný, pokud byl předchozí trest uložen právě trestním příkazem.  

Konečně ani v řízení ve věcech mladistvého, který ještě nedovršil osmnáctý 

rok věku (§ 63 ZSVM) není možné vydat trestní příkaz. Zde je však nutné uvést, že 

„novelou provedenou zákonem č. 193/2012 Sb. došlo s účinností od 1. 9 2012 ke změně 

                                                 
230 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3574. ISBN 978-80-7400-465-0. 
231 Tamtéž, s. 3580. 
232 Tamtéž, s. 3580. 
233 Dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmojq
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https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmjqga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmjqge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmjqgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmnbx
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmojy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazv6mrrhaxhazrsgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazv6mrrhaxhazrsgm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazv6mrrhaxhazrwgm


86 

právní úpravy obsažené v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, a to v neprospěch 

mladistvého, neboť trestní příkaz bude možné vydat i v řízení ve věcech mladistvých, 

pokud mladistvý v době rozhodování již dovršil osmnáct let věku (srov. § 63 ZSM).“ 234 

 

 Pro vydání trestního příkazu musí být skutkový stav opatřenými důkazy 

spolehlivě prokázán 

Na rozdíl od právní úpravy platné do 30. 6. 1990, není podmínkou pro vydání 

trestního příkazu samosoudcem podle ust. § 314e odst. 1 Tr.ř., aby se obviněný ke 

spáchání trestného činu doznal. Trestní příkaz lze vydat i v případech, kdy obviněný ve 

své výpovědi líčí rozhodné skutkové okolnosti odlišně, než jak vyplývají z jiných důkazů, 

anebo když popírá své zavinění. Nezbytným předpokladem ovšem i v takových případech 

je, aby byl skutkový stav spolehlivě prokázán ostatními opatřenými důkazy, které 

umožňují rozhodnout o vině a trestu trestním příkazem i bez konání hlavního líčení. 235 

Tedy, „oproti dřívější právní úpravě není nutnou podmínkou pro vydání trestního příkazu 

doznání obviněného“ 236, ale aby byl skutkový stav spolehlivě zjištěn již z důkazů, 

které jsou součástí spisového materiálu, jelikož soud rozhoduje právě a pouze na 

základě obsahu spisu, který je mu předložen spolu s podanou obžalobou nebo s návrhem 

na potrestání. Samosoudce tedy nenařizuje hlavní líčení a neprovádí dokazování, a proto 

musí velmi pečlivě vážit jednotlivé předložené důkazy spolu s podanou obžalobou či 

návrhem na potrestání při zachování všech základních zásad trestního řízení (§ 2 odst. 10, 

11, 12). Pokud samosoudce dospěje k závěru, že trestní příkaz vydat nelze, musí nařídit 

hlavní líčení k projednání celé věci.  

 

 Vydání trestního příkazu ve zjednodušeném řízení 

„Vydání trestního příkazu je možné po podání návrhu na potrestání i ve 

zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení, v němž bude podkladem 

pro skutková zjištění samosoudce postup podle § 179a až 179f, tzn. výslech podezřelého 

a další důkazy opatřené zejména způsobem uvedeným v § 158.“ 237 

                                                 
234 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C. H. Beck, 2013, s. 734. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
235 Viz SR 33/1997. 
236 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3574. ISBN 978-80-7400-465-0. 
237 Tamtéž, s. 3574. 
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 Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku 

Jak jsem již uvedla výše, trestním příkazem není možné upustit od potrestání  

(§ 46 Tr.z.), nelze obviněného zprostit obžaloby (§ 226 Tr.ř.), ani podmíněně upustit od 

potrestání a stanovit dohled (§ 48 Tr.z.), to právě na základě té skutečnosti, že trestní 

příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. „Povahou odsuzujícího rozsudku se rozumí 

v případě nabytí právní moci vykonatelnost trestů, ochranných opatření a náhrady škody 

nebo nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení (srov. § 139), povinnost 

k náhradě nákladů trestního řízení (srov. § 152), zápis odsouzení do rejstříku trestů (srov. 

zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) a vytvoření překážky věci rozsouzené [srov. § 11 

odst. 1 písm. f)]. Stejně jako pravomocný rozsudek, je i pravomocný trestní příkaz 

odsouzením nezměnitelným, závazným a vykonatelným. Jeho změny lze pak dosáhnout 

zpravidla jen cestou mimořádného opravného prostředku (podáním stížnosti pro porušení 

zákona nebo návrhu na obnovu řízení).“ 238 

 

9.2 Tresty, které lze uložit trestním příkazem 

Trestním příkazem lze uložit celou řadu trestů, jejichž počet ještě vzrostl po 

novele trestního řádu z roku 2001. Tato novelizace ale na druhé straně již znemožnila 

trestním příkazem uložit nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře do jednoho roku 

(což dřívější úprava umožňovala), ale „nekorespondovala s požadavkem vzájemné 

adekvátnosti závažnosti spáchaného trestného činu, podobě řízení o něm a ukládané 

sankce podle Doporučení Rady Evropy č. R (87) 18 ohledně zjednodušení trestního 

řízení.“ 239  Samosoudce má tedy dle stávající platné právní úpravy možnost uložit 

v souladu s ustanovením § 314e, odst. 2 trestního řádu tyto tresty: 

1. Trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu  

2. Trest domácího vězení do jednoho roku 

3. Trest obecně prospěšných prací 

4. Trest zákazu činnosti do pěti let 

5. Peněžitý trest   

                                                 
238 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3581. ISBN 978-80-7400-465-0. 
239 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 432. ISBN 978-80-7380-488-6. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrwhe
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6. Trest propadnutí věci 

7. Vyhoštění do pěti let 

8. Zákaz pobytu do pěti let 

9. Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let 

 

Výčet shora uvedených trestů, je výčtem taxativním, a proto trestním příkazem 

nelze žádný jiný trest uložit. „Všechny tyto tresty lze uložit trestním příkazem 

obviněnému-fyzické osobě. U trestně odpovědných právnických osob, pokud by byl 

výjimečně ukládán trest trestním příkazem, lze uložit ze shora vymezených trestů jen 

peněžitý trest, trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a trest zákazu činnosti 

(srov. § 15, 18, 19 a 20 TOPO).“ 240  

Shora uvedené tresty lze, pokud je to vhodné a účelné, i kombinovat a ukládat 

kumulativně. Lze kupříkladu uložit podmíněně odložený trest odnětí svobody a zároveň 

trest zákazu činnosti spočívající např. v zákazu řízení motorových vozidel. Naopak nelze 

uložit trest domácího vězení společně s trestem odnětí svobody a trest vyhoštění vedle 

trestu zákazu pobytu.  

 

 Trest odnětí svobody 

Jak jsem již uvedla výše, trestním příkazem již nemůže být uložen nepodmíněný 

trest odnětí svobody. Tato změna nastala novelizací trestního řádu, resp. zákonem  

č. 265/2001 Sb. „a vyhověla tak alespoň částečně doporučení Rady Evropy č. R (87)  

18 ohledně zjednodušení trestního řízení, které váže konání písemného řízení 

provedeného soudním orgánem bez ústního jednání na sankce toliko peněžité a ztrátu 

práv s vyloučením jakéhokoli trestu odnětí svobody.“ 241 

Trestním příkazem může být trest odnětí svobody v trvání do jednoho roku uložen 

tedy pouze jako podmíněně odložený, případně i s uložením dohledu, „přičemž délka 

zkušební doby na jeden rok až pět let není oproti obecné úpravě (srov. § 82 odst. 1 a § 85 

odst. 1 TrZ) nijak omezena; u mladistvých činí jeden rok až tři léta (§ 33 odst. 1 ZSM).“ 

242  Horní hranice jednoho roku trestu odnětí svobody, který lze uložit trestním příkazem 

                                                 
240 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3575. ISBN 978-80-7400-465-0. 
241 Tamtéž, s. 3575. 
242 Tamtéž, s. 3575. 
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podle ust. § 314e odst. 2 písm. a) Tr.ř., je nepřekročitelná a platí bez ohledu na trestný 

čin, za nějž je trest ukládán, a ve vztahu ke kterémukoli pachateli, jenž má být odsouzen 

trestním příkazem. 243 Výměra jednoho roku platí jak pro trest úhrnný, souhrnný, tak i pro 

trest společný. „Je-li však jedním trestním příkazem ukládán zároveň trest souhrnný 

a trest samostatný (i úhrnný), může jejich výměra vcelku překročit jeden rok, neboť se 

jedná o dva tresty a u každého z nich se podmínky pro uložení posuzují samostatně 

a odděleně.“ 244 

 

 Trest domácího vězení a obecně prospěšných prací 

Trest domácího vězení byl zaveden v souvislosti s přijetím nového trestního 

zákoníku, resp. s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., „který v rámci trestů vymezil i domácí 

vězení (srov. § 52, 60 a 61 TrZ), upravena nově v písmenu b) možnost uložit trestním 

příkazem i trest domácího vězení, jehož maximální délka byla oproti obecné úpravě až na 

dvě léta (srov. § 60 odst. 1 TrZ) snížena na jeden rok.“ 245 

Trest obecně prospěšných prací byl zaveden s účinností od 1. ledna 1996 novelou 

trestního zákona do trestního řádu, který byl převzat i novým trestním zákoníkem. „Ze 

zákonné úpravy tohoto trestu vyplývá, že jeho uložení přichází v úvahu jen u přečinů 

(srov. § 14 odst. 2 TrZ). Byl proto logicky zařazen mezi sankce, jež je možno bez omezení, 

tedy v rozmezí od 50 do 300 hodin, uložit trestním příkazem (srov. 63 odst. 1 TrZ).“ 246 

Oběma trestům je společné, že pokud samosoudce zvažuje uložení, trestním 

příkazem, trest domácího vězení či trest obecně prospěšných prací, musí si nejprve 

vyžádat zprávu probačního úředníka, obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto 

trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení těchto trestů (ust. § 314e odst. 3, 4) a 

k těmto přihlédnout. Obsahem této zprávy je zjištění o možnostech výkonu trestu obecně 

prospěšných prací, resp. trestu domácího vězení zjištění o zdravotní způsobilosti 

obviněného (v případě trestu obecně prospěšných prací) a stanovisko obviněného 

k uložení druhu trestu. Samosoudce zprávou, předloženou probačním úředníkem, sice 

není vázán, ale je povinen k ní přihlédnout a s uvedenými skutečnostmi se vypořádat. 

                                                 
243 Viz NS 8/2001-T 227. 
244 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3575. ISBN 978-80-7400-465-0. 
245 Tamtéž, s. 3575. 
246 Tamtéž, s. 3576. 
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Tato povinnost zavedená novelami – zák. č. 41/2009 Sb. a zák. č. 193/2012 Sb. má 

zabránit ukládání takovýchto trestů „tzv. od stolu, na základě spisu, aniž by samosoudce 

obviněného alespoň jednou viděl“ 247 , ve zjevně nevhodných případech (např. není 

možné přistoupit k uložení trestu obecně prospěšných prací ze zdravotních důvodů 

obviněného).  

 

 Trest zákazu činnosti 

Trest zákazu činnosti lze uložit v maximální délce do pěti let, „tedy v délce, která 

je oproti obecné úpravě snížena, pokud jde o horní hranici na polovinu (srov. § 73 odst. 

1 TrZ s obecnou výměrou jeden rok až deset let; u právnické osoby jeden rok až dvacet 

let – viz § 20 odst. 1 TOPO).“ 248  

 

 Peněžitý trest a trest propadnutí věci 

Pokud se samosoudce rozhodne uložit trest peněžitý anebo trest propadnutí věci, 

není nikterak vázán, resp. není omezen. Samosoudce je pouze omezen v případě, že 

trestním příkazem ukládá jak peněžitý trest, tak současně i trest odnětí svobody, přičemž 

„nesmí součet náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest a uložený trest odnětí 

svobody přesahovat jeden rok.“ 249 250 

„Jestliže samosoudce při rozhodování o trestném činu, o kterém jinak lze 

rozhodnout trestním příkazem, dojde k závěru, že je důvodné uložit vedle trestu odnětí 

svobody i peněžitý trest, a jestliže náhradní trest odnětí svobody stanovený podle § 69 

odst. 1 TrZ by spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesáhl dobu 1 roku, avšak 

nepřesáhl horní hranici trestní sazby stanovené trestním zákoníkem, je v takové věci 

vyloučeno vydání trestního příkazu a samosoudce musí rozhodnout rozsudkem v hlavním 

líčení. Samosoudce nemůže v tomto případě trestním příkazem upustit od stanovení 

náhradního trestu s odkazem na § 314e odst. 5.“ 251 

 

                                                 
247 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 

3.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges,2015, s. 108. ISBN 978-80-7502-066-6.      
248 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3576. ISBN 978-80-7400-465-0. 
249 Tamtéž, s. 3579. 
250 Viz R 36/1996, Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Stn 1/96. 
251 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3580. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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 Trest vyhoštění a trest zákazu pobytu 

Samosoudce má možnost fyzickým osobám uložit trest vyhoštění a trest zákazu 

pobytu již od novely trestního řádu, resp. s účinností zákona č. 265/2001 Sb., a to nejvýše 

na dobu pěti let. „Obecná sazba těchto trestů tedy byla snížena na polovinu (srov. § 75 

odst. 1 TrZ se sazbou jeden rok až deset let u zákazu pobytu a § 80 odst. 2 TrZ se sazbou 

jednoho roku až deset let u vyhoštění, nehledě na možnost jeho uložení na dobu 

neurčitou).“252 

 

 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce  

V souvislosti s rekodifikací trestního zákona, resp. s účinností nového trestního 

zákoníku z. č. 40/2009 Sb., byly zavedeny nové tresty. Samosoudce má tedy možnost 

trestním příkazem, obviněnému – fyzické osobě, uložit trest zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní či jiné společenské akce, a to až do pěti let (oproti obecné úpravě je maximální 

délka trestu snížena na polovinu).   

 

9.3 Náležitosti trestního příkazu 

„Samosoudce má široké oprávnění vydat trestní příkaz – může tak učinit téměř          

ve všech věcech, v nichž je příslušný konat řízení, a to bez ohledu na (předchozí) souhlas 

státního zástupce nebo obviněného.“ 253 Pokud tedy samosoudce na základě spisového 

materiálu dospěje k závěru, že jsou splněny všechny trestním řádem stanovené  

a vymezené podmínky pro jeho vydání, rozhodne ve formě trestního příkazu, který 

obligatorně musí obsahovat několik podstatných náležitostí (tyto však nejsou konkrétně 

vymezeny v trestním řádu a je třeba vycházet z obecných pravidel, vztahujících se  

k soudním rozhodnutím). Trestní příkaz, ač má povahu odsuzujícího rozsudku a formálně 

se rozsudku podobá, rozsudkem není a ani se nevyhlašuje „Jménem republiky“.  

Z formálního hlediska lze trestní příkaz rozdělit na tři části: 

1. Úvodní část, obsahující označení soudu, který trestní příkaz vydal, den a místo vydání, 

označení obviněného [§ 314f odst. 1 písm. a)-c)]. „Obviněný musí být v trestním příkazu 

označen jménem, datem a místem narození, svým zaměstnáním a bydlištěm, popřípadě 

                                                 
252 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3576. ISBN 978-80-7400-465-0. 
253 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 432. ISBN 978-80-7380-488-6. 
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dalšími údaji, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou (např. u žen je nutno uvést též 

rodné a případně jiné předchozí příjmení, v některých případech rodné číslo, přezdívku 

apod.).“ 254 

 

2. Výrokovou část, obsahující výrok o vině a trestu. „Výrok o vině musí přesně označovat 

trestný čin, a to nejen zákonným pojmenováním a uvedením příslušného zákonného 

ustanovení, nýbrž i vymezením skutku včetně uvedení místa, času a způsobu spáchání, 

popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba, aby skutek nemohl být zaměněn 

s jiným (tzv. skutková věta), jakož i uvedením všech zákonných znaků včetně těch, které 

odůvodňují určitou trestní sazbu (tzv. právní věta – srov. § 120 odst. 3). Není nutno, aby 

výrok o vině byl v doslovné shodě se zněním obžaloby či návrhu na potrestání [srov. § 177 

písm. c), § 179d odst. 1], což platí i pro použití právní kvalifikace, samosoudce však může 

vydat trestní příkaz jen při zachování totožnosti skutku uvedeného v obžalobě (návrhu na 

potrestání) a musí jej vyčerpat v celé jeho šíři (srov. § 220).“ 255 

Dále také výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo  

o vydání bezdůvodného obohacení (§ 228 a § 229 odst. 1 a 2), pokud byl takovýto nárok 

řádně (viz ust. § 43 odst. 3, § 228 odst. 1, § 229 odst. 1 nebo 2) a včas (nejpozději do 

okamžiku vydání trestního příkazu) poškozeným uplatněn [§ 314f odst. 1 písm. d), e) 

Tr.ř.]. 

 

3. Poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, že v případě, kdy obviněný odpor 

nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním líčení [§ 314f, odst. 1, písm. f) 

Tr.ř.]. „Doplněné poučení slouží obviněnému k úvaze o užití tohoto práva s ohledem na 

možnosti uplatnění obhajoby v projednávané věci (srov. čl. 6 odst. 1 EÚLP a čl. 38 odst. 

2 a čl. 40 LPS). Úprava tak vyhověla též doporučení Rady Evropy č. R (87) 18 ohledně 

zjednodušení trestního řízení.“ 256 

                                                 
254 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3587. ISBN 978-80-7400-465-0. 
255 Tamtéž, s. 3587. 
256 Tamtéž, s. 3587. 
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9.4 Doručení trestního příkazu 

Samosoudcem vydaný trestní příkaz je následně nutné řádně doručit, a to 

obviněnému, případně jeho obhájci, státnímu zástupci, případně i poškozenému či jeho 

zmocněnci (§ 314f odst. 2).  

Trestní příkaz musí být obviněnému doručen do vlastních rukou, přičemž 

náhradní doručení je zde vyloučeno. „Doručení trestního příkazu obviněnému se 

považuje za okamžik vyhlášení rozsudku s účinky s tím spojenými (srov. § 314e odst. 7 

věta druhá).“257 Obviněnému má být doručen do vlastních rukou opis trestního příkazu. 

Protože faxová kopie nemá takový charakter, nenastávají jejím doručením účinky spojené 

s vyhlášením odsuzujícího rozsudku, a to ani v případě, že je obviněnému předána 

dožádaným soudem a obviněný její přijetí svým podpisem potvrdí. 258  

Obhájci obviněného, státnímu zástupci, poškozenému a případně jeho zmocněnci 

se trestní příkaz doručuje stejným způsobem jako při doručování rozsudku. „Podle 

judikatury však obhájce obviněného nelze považovat za osobu oprávněnou podat proti 

rozhodnutí opravný prostředek ve smyslu § 64 odst. 1 písm. b) TrŘ. Stačí mu proto doručit 

opis rozsudku způsobem uvedeným v § 62 a 63 TrŘ ve spojení s § 45 a násl. OSŘ (to se 

však netýká obhájce obviněného v řízení proti uprchlému a obhájce zemřelého 

obviněného – srov. R 20/1973-I.).“ 259 

Nejpozději s trestním příkazem by měla být obviněnému, případně i jeho obhájci 

doručena též obžaloba či návrh na potrestání, „neboť zejména obviněný má jistě právo 

vědět (zejména z hlediska úvah o případném podání odporu), v jakém rozsahu byla na 

něho podána obžaloba a jakým způsobem bylo ve vztahu k ní samosoudcem rozhodnuto. 

V případě návrhu na potrestání nastávají účinky zahájení trestního stíhání jeho podáním 

soudu (srov. § 314b věta druhá). Doručením návrhu na potrestání obviněnému dochází 

k obdobným účinkům jako v případě doručení usnesení o zahájení trestního stíhání, proto 

je nutné nejpozději s doručením trestního příkazu doručit obviněnému a jeho obhájci 

i návrh na potrestání. Jestliže samosoudce tak nepostupuje, pak v důsledku toho není 

obviněný seznámen ani s tím, co mu vlastně státní zástupce klade za vinu, což lze pokládat 

                                                 
257 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3588. ISBN 978-80-7400-465-0. 
258 Viz R 6/1997, Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 5. 1996 sp. zn. 1 To 65/96. 
259 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3588. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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za porušení práva obviněného na obhajobu zaručeného v ustanovení § 2 odst. 13 TrŘ 

(srov. TR NS 9/2004-T 734.).“ 260 

 

9.5 Odpor proti trestnímu příkazu 

Řádným opravným prostředkem proti vydanému trestnímu příkazu je odpor, který 

se podává k soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho doručení. Odpor 

je velmi specifickým opravným prostředkem, neboť jeho podání nemá devolutivní účinek 

261 (jako má odvolání), není tedy ani soudem druhého stupně přezkoumáván z hlediska 

věcné správnosti a bez ohledu na obsah se trestní příkaz ipso facto ruší a samosoudce 

zpravidla ve věci nařídí hlavní líčení. „Ustanovení § 314g, odst. 2 věty první, které ukládá 

samosoudci povinnost nařídit hlavní líčení po podání odporu proti trestnímu příkazu, 

ovšem nevylučuje, aby samosoudce učinil meritorní rozhodnutí ve věci mimo hlavní 

líčení, a to i před jeho nařízením, vyvstanou-li v této době okolnosti předpokládané 

ustanovením § 231 (viz rozhodnutí č. 5/1999 Sb. rozh. tr.).“ 262 Tento postup samosoudce 

se uplatní v době, než je nařízeno hlavní líčení, neboť v mezidobí mohou nastat okolnosti, 

které vedou k zastavení či přerušení trestního stíhání anebo k podmíněnému zastavení 

trestního stíhání či schválení narovnání, a to ihned po podání odporu. Pokud by 

v takovýchto případech přesto samosoudce nařídil hlavní líčení, bylo by toto jeho jednání 

v rozporu s procesní ekonomií a proti zásadám hospodárnosti a rychlosti trestního řízení.  

 

 Osoby oprávněné podat odpor 

Možnost podat odpor proti trestnímu příkazu se přiznává obviněnému, státnímu 

zástupci a osobám, které jsou oprávněny podat ve prospěch obviněného odvolání (§ 314g 

odst. 1). Obhájce obviněného může podat za obviněného odpor proti trestnímu příkazu, 

který byl obhájci doručen, s účinky uvedenými v § 314g odst. 2 Tr.ř. dříve, než byl trestní 

příkaz doručen obviněnému. 263  

                                                 
260 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3588. ISBN 978-80-7400-465-0. 
261 devolutivní účinek = odkladný účinek. 
262 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 795. ISBN 978-80-7478-750-8. 
263 Viz Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 4 Tz 209/99. 
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Naopak osoba poškozeného v tomto případě možnost podat odpor proti trestnímu 

příkazu nemá. Toto „vyloučení poškozeného z okruhu osob oprávněných podat odpor, 

plyne ze skutečnosti, že pokud by podal odpor pouze on, nabyly by oddělitelné výroky o 

vině a trestu právní moci a další trestní řízení by bylo konáno pouze o náhradě škody, což 

není v souladu s účelem trestního řízení.“ 264  Z uvedeného vyplývá, že tedy pouze státní 

zástupce je oprávněn podat odpor v neprospěch obviněného. 265 

 

 Lhůta k podání odporu 

Odpor, který nemusí být odůvodněn, je nutné podat ve lhůtě do osmi dnů od 

doručení trestního příkazu, a to k soudu, který tento trestní příkaz vydal.  

Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch obviněného, s výjimkou 

státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako obviněnému. Jestliže se trestní příkaz 

doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo 

provedeno později (§ 314g odst. 1).  

O navrácení lhůty k podání odporu, může z důležitých důvodů, požádat obviněný 

(případně i jeho obhájce). Na navrácení lhůty se obdobně užije ust. § 61 Tr.ř. „To však 

neřeší otázku, který orgán by o takové žádosti měl rozhodnout. Tímto orgánem nemůže 

být nadřízený soud, jemuž by příslušelo rozhodovat o navrácení lhůty k podání odvolání 

či stížnosti, neboť z charakteru odporu jakožto řádného opravného prostředku sui generis 

vyplývá, že o něm žádný orgán nerozhoduje, když samotným jeho podáním nastávají 

účinky zrušení napadeného trestního příkazu ex lege. Podáním odporu také nedochází 

k tzv. devolutivnímu účinku typickému pro ostatní řádné opravné prostředky, totiž 

k přenesení rozhodování o něm na soud druhého stupně. Z uvedených skutečností vyplývá 

závěr, že navrácení lhůty povolí za splnění podmínek § 61 odst. 1 samosoudce, který vydal 

napadený trestní příkaz, a to usnesením, proti němuž není přípustná stížnost (srov. § 134, 

§ 141 odst. 2 věta druhá).“266 

V případě, že je odpor proti trestnímu příkazu podán opožděně či osobou 

neoprávněnou, „samosoudce tuto skutečnost pouze přípisem sdělí osobě, která jej podala, 

                                                 
264 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 434. ISBN 978-80-7380-488-6. 
265 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 734. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
266 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3592. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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a uvědomí ji zároveň, že trestní příkaz se stal pravomocným a vykonatelným (srov. 

§ 139).“267 

Pokud již oprávněná osoba odpor podala, není možné jej vzít zpět, vzhledem 

k tomu, že se jeho podáním trestní příkaz automaticky zrušuje (viz rozhodnutí č. 32/1997 

Sb. rozh. tr.) 268 a samosoudce zpravidla ve věci nařídí hlavní líčení. 

 

 Vzdání se odporu 

Po doručení trestního příkazu se může oprávněná osoba práva odporu výslovně 

vzdát. Tato možnost byla do trestního řádu zavedena z. č. 265/2001 Sb. Obviněný rovněž 

může vyloučit právo jiných oprávněných osob podat v jeho prospěch odpor, a to 

prohlášením. Pokud se obviněný, jenž je plně způsobilý k právním úkonům, výslovně 

vzdal práva odporu, nemůže poté podat odpor ani prostřednictvím svého obhájce.  

V takovém případě obviněným podaný odpor nemá účinky uvedené v § 314g odst. 2 Tr.ř.  

Není-li proti trestnímu příkazu v zákonné lhůtě podán odpor jinou oprávněnou 

osobou, stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným. Postup soudu, který  

v takové věci přesto nařídí hlavní líčení a dokonce vydá rozhodnutí, je v rozporu se 

zákonem, neboť o podané obžalobě již bylo rozhodnuto pravomocným trestním 

příkazem. Je-li proti takovému rozhodnutí podán opravný prostředek, je třeba v opravném 

řízení postupovat podle § 258 odst. 1 písm. a) Tr.ř., popř. podle § 149 odst. 1 Tr.ř.,  

tj. napadené rozhodnutí se bez dalšího zruší. 269  

 

 Zrušení trestního příkazu ex lege 

Pokud je včas a oprávněnou osobou podán proti trestnímu příkazu odpor, trestní 

příkaz se ruší ze zákona a samosoudce postupuje tak, jakoby trestní příkaz nikdy vydán 

nebyl a zpravidla nařídí ve věci hlavní líčení. Zákon ovšem nevylučuje, aby samosoudce 

postupoval i jiným způsobem. Jak jsem již uvedla výše, může vydat meritorní rozhodnutí 

mimo hlavní líčení, kterým například dojde k zastavení či přerušení trestního stíhání, 

                                                 
267 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3592. ISBN 978-80-7400-465-0. 
268 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 795. ISBN 978-80-7478-750-8. 
269 Viz 64/1999, Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 1999 sp. zn. 4 To 486/98. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrtge2go
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrsgu4a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrrgq4q
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anebo k podmíněnému zastavení trestního stíhání či schválení narovnání, a to ihned po 

podání odporu. „Opětovné vydání trestního příkazu je však vyloučeno (srov. SR 14/1997). 

Samosoudce ale už nemůže v této fázi řízení (po podání odporu) vrátit věc státnímu 

zástupci k došetření ani odmítnout návrh na potrestání (srov. R 34/1995).“ 270 

 

 Nařízení hlavního líčení a vyloučení zákazu reformationis in peius 

Podle ust. § 314g odst. 2 věty prvé Tr.ř., byl-li podán proti trestnímu příkazu 

oprávněnou osobou v zákonné lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce 

zpravidla nařídí ve věci hlavní líčení; při projednání věci v hlavním líčení však není 

samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním 

příkazu. Zásada zákazu reformationis in peius zde tedy obecně neplatí a samosoudce 

„může uložit přísnější trest nebo může obžalovaného uznat vinným i těžším trestným 

činem. V takovém případě však musí postupovat podle § 190 odst. 2, resp. § 225 odst. 2, 

pokud by ho chtěl uznat vinným trestným činem podle přísnějšího ustanovení, než podle 

kterého ho posuzovala obžaloba.“ 271  Uložení přísnějšího trestu ovšem nemůže být 

založeno na libovůli soudu, ale musí odpovídat zjištěným skutečnostem. 272
 

Tato skutečnost má pochopitelně vliv na rozhodování obviněného, zda odpor 

podat či nikoli, když nemá a ani nemůže mít jistotu, že se jeho postavení novým 

rozhodnutím nezmění k horšímu. Na druhou stranu je jisté, že v rámci hlavního líčení 

dojde ke zjišťování skutkového stavu věci, o němž nesmí být důvodné pochybnosti (§ 2 

odst. 5) a k dokazování, což se v případě trestního příkazu, jež je vydán pouze na 

podkladě spisového materiálu z přípravného řízení, neodehrává. 273 

 

 Právní moc a vykonatelnost trestního příkazu 

Pokud ani v zákonem stanovené lhůtě osmi dní není žádnou oprávněnou osobou 

proti trestnímu příkazu podán opravný prostředek - odpor, výroky obsažené v trestním 

příkazu se po uplynutí této lhůty stávají pravomocnými. 274  Ve stejném okamžiku, 

v jakém trestní příkaz nabyl právní moci, je trestní příkaz rovněž vykonatelný (§ 314g 

                                                 
270 ŠÁMAL, Pavel aj. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3593. ISBN 978-80-7400-465-0. 
271 Tamtéž, s. 3593. 
272 Viz 19/2002 USn., Nález Ústavního soudu II. ÚS 213/2000, zúženo nálezem III. ÚS 39/09 z 10.12.2009 (N 256/55 SbNU). 
273 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 434. ISBN 978-80-7380-488-6. 
274 ŠELLENG, Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin advokacie. 2016, č. 5, s. 18. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpxg4s7grpxg5dsl4yteoi
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odst. 2). „Trestní příkaz se tedy ruší jen včasně, oprávněnou osobou, podaným odporem. 

Je-li odpor podán neoprávněnou osobou, nebo sice osobou oprávněnou, ale po lhůtě 

(neuvažuje se zde případ navrácení lhůty), nemá to na předpoklady pro nabytí právní 

moci trestního příkazu žádný vliv, a pokud ve lhůtě nepodá odpor ani další osoba k tomu 

oprávněná, trestní příkaz nabývá uplynutím lhůty právní moci, bez ohledu na nepřípustně 

podaný odpor.“ 275 

Vzhledem k tomu, že včasným podáním odporu se trestní příkaz ruší, zpětvzetí 

odporu nepřichází v úvahu. Zpětvzetím odporu by trestní příkaz nikdy nenabyl právní 

moci, zůstal by ale zrušený, protože v době, kdy by k takovému úkonu mělo dojít, je již 

trestní příkaz v důsledku účinně podaného odporu zrušen a samosoudce je povinen věc 

projednat v hlavním líčení.276 

Trestní příkaz avšak nemůže nabýt právní moci, jestliže v době po jeho vydání 

soudem, ale ještě před doručením obviněnému, bylo vyhlášeno rozhodnutí prezidenta 

republiky o amnestii, jehož aboliční ustanovení se vztahuje na skutek, o kterém bylo 

trestním příkazem rozhodováno. V takovém případě je třeba trestní stíhání obviněného 

zastavit, pokud obviněný není podle dalších ustanovení rozhodnutí o amnestii z jejího 

použití vyloučen.277 

 

 Zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním u trestných činů 

uvedených v ust. § 163 Tr.ř. 

U trestných činů, uvedených v ust. § 163 Tr.ř., jejichž stíhání je možné pouze se 

souhlasem poškozeného, může poškozený vzít svůj předchozí souhlas s trestním 

stíháním obviněného zpět až do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob 

uvedených v ust. § 314g odst. 1 Tr.ř.. Zpětvzetím souhlasu se trestní příkaz ruší  

a samosoudce trestní stíhání zastaví (§ 314g odst. 3), a navíc je další trestní stíhání již 

nepřípustné. „Jinak je ovšem třeba i v této souvislosti konstatovat nerovné postavení 

poškozeného v současném českém trestním řízení; poškozenému totiž platný trestní řád 

nedává právo podat proti trestnímu příkazu odpor a nápravy vadného výroku o náhradě 

                                                 
275 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 

3.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges,2015, s. 169. ISBN 978-80-7502-066-6.      
276 Viz R 32/1997, Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 10. 1996, sp. zn. 2 Tzn 169/96. 
277 Viz R 31/2001. 
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škody se může domáhat jedině složitou cestou mimořádného opravného prostředku.“278 

„De lege ferenda by tedy bylo vhodné poškozenému, který řádně uplatnil nárok na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení (§ 43 odst. 3), přiznat právo odporu proti trestnímu příkazu.“ 279 

 

 Zpětvzetí obžaloby nebo návrhu na potrestání státním zástupcem  

Byl-li vydán trestní příkaz, může státní zástupce vzít obžalobu či návrh na 

potrestání zpět do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob uvedených 

v ustanovení § 314g odst. 1 Tr.ř.. Rozhodující je tedy okamžik „prvního“ doručení 

některé z oprávněných osob. Zpětvzetím obžaloby, resp. návrhu na potrestání se trestní 

příkaz ruší a věc se tím vrací do přípravného řízení (§ 314g odst. 4). 

  

                                                 
278 JELÍNEK, Jiří aj. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 765. ISBN 978-80-87576-44-1. 
279 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 795. ISBN 978-80-7478-750-8. 
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10 KOMPARACE SE ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ 

ÚPRAVOU 

„V zahraničí je zpravidla zásada senátního rozhodování a v některých státech  

i porotního rozhodování uplatňována ve větším rozsahu. Pokud v určitých zahraničních 

systémech trestní věci projednává a rozhoduje samosoudce, jde v podstatě vždy  

o rozhodování v prvním stupni, neboť o opravných prostředcích rozhodují zásadně senáty 

příslušných soudů (někde s výjimkou určitých procedurálních otázek). V některých 

státech Evropy, jako např. ve Švédsku, není připuštěno při meritorním rozhodování vůbec 

projednání věci a rozhodnutí samosoudcem, nýbrž u okresních soudů zásadně rozhodují 

senáty složené ze soudce z povolání a tří přísedících laických soudců (v některých 

zvláštních případech může mít senát i jiné složení).“ 280 „V Rakousku se samosoudce 

uplatňuje jen v prvním stupni u okresních soudů, které projednávají zpravidla jen přečiny. 

U soudních dvorů první instance působí již jen senáty. V Rakouské republice působí  

i porotní soudy, které se skládají z porotního soudního dvora, ke kterému přísluší tři 

soudci, z nichž jeden předsedá, a porotní lavice, která se skládá z osmi porotců.“ 281 

 

10.1 Komparace s právní úpravou na Slovensku 

 Historický exkurz 

Historický vývoj trestního práva, resp. trestněprávních norem obsažených 

v trestním zákoně a v trestním řádu, jejich rekodifikací a novelizací na Slovensku, je 

pochopitelně totožný s vývojem českým, resp. československým a je již velice detailně  

i se všemi souvislostmi popsán v samostatné kapitole, nazvané Historický exkurz. 

Totožnost úpravy trestněprávních norem se ovšem zcela logicky začala rozcházet 

s rozpadem České a Slovenské federativní republiky na samostatnou Českou  

a Slovenskou republiku, počínaje 1. lednem roku 1993. Tímto datem došlo k novelizacím 

trestních zákonů a trestních řádů na obou stranách. Nicméně, zlomová a zásadní datace 

se v tomto ohledu zcela rozchází. Zatímco na straně českého trestního práva došlo 

                                                 
280 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 629. 

ISBN 978-80-7400-496-4. 
281 Tamtéž, s. 629. 
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prozatím „pouze“ k rekodifikaci trestního zákona, a to dnem 1. ledna 2010, kdy nabyl 

účinnosti nový trestní zákoník, resp. z. č. 40/2009 Sb. a na rekodifikaci trestního řádu, 

resp. z. č. 140/1961 Sb. se v současné době intenzivně pracuje, strana slovenská již téměř 

deset let pracuje jak s novým trestním zákonem, resp. se z. č. 300/2005 Z.z. – Trestný 

zákon, tak i s trestním řádem, resp. se z. č. 301/2005 Z.z. – Trestný poriadok. Obě dvě 

právní normy, tedy jak hmotněprávní, tak i procesněprávní mají představovat komplexní 

a ucelenou rekodifikaci trestního práva reagující na společenské, ekonomické i politické 

změny. Z pohledu datace se jedná především o zlomové roky 1989, potažmo rok 1993  

a v neposlední řadě i rok 2004, kdy Slovensko společně s dalšími devíti zeměmi (včetně 

České republiky) 1. května 2004 vstoupilo do Evropské unie a rozšířilo tak její řady.   

 

 Rekodifikace trestního řádu zák. č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok 

Důvodová zpráva Národní rady Slovenské republiky ve svém úvodu především 

zdůrazňovala naléhavou potřebu rekodifikace více jak čtyři dekády „starého“ trestního 

řádu, resp. zákona č. 41/1961 Sb., s cílem dosáhnout rychlejšího, efektivnějšího, 

jednoduššího a v neposlední řadě i hospodárnějšího trestního řízení. Předpokládala 

změny dotýkající se i koncepčních a strukturálních změn. „Nový“ trestní řád 

s přihlédnutím ke slovenským, resp. československým právním tradicím má představovat 

syntézu kontinentálního trestního procesu s prvky anglosaského práva. 282  Přesunem 

kompetencí mezi orgány činnými v trestním řízení a soudem, v soudním řízení má dojít 

k výraznému posílení jeho kontradiktorních prvků s uplatněním odklonů. Jedním 

z hlavních záměrů je projednání valné většiny trestních řízení mimo hlavní líčení, 

možnost častějšího vydávání trestního příkazu samosoudcem, využití institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání či smíru (a to i v přípravném řízení). Podmínky 

pro jejich aplikaci jsou vázané na vlastnosti trestného činu, trestní sazbu, vypořádání se 

se způsobenou škodou, osobu obviněného i na jeho souhlas. Pokud jde o chápání 

samotného pojmu odklonů (diversion) ve slovenském trestním procesu, tento pak je 

chápán v tzv. užším slova smyslu, tedy jako odklon od klasického průběhu trestního 

řízení. 283 Začlení zcela nového prvku do trestního řádu – odklonu ve formě dohody  

                                                 
282  MADLIAK, Jozef; ROMŽA, Sergej. Niekoĺko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem v Slovenskej republike. 

Bulletin advokacie. 2007, č. 1, s. 40. 
283 Tamtéž, s. 43, 44. 
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o vině a trestu mezi obviněným a prokurátorem, kterou následně schvaluje soud a která 

v případě uzavření umožňuje obviněnému uložit trest odnětí svobody snížený o jednu 

třetinu pod dolní hranicí zákonné trestní sazby (§ 39 odst. 4 Tr.p.), je jen dalším 

„nástrojem“ k urychlení celého trestního řízení. Podrobnosti o tomto odklonu upravuje 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 619/2005 Z.z.  

Nový trestní řád „znovuzavedl“ tříčlánkovou soustavu soudů sestávající se ze 

soudů okresních, krajských a soudu Nejvyššího; tato je ovšem doplněna ještě o zvláštní 

soud (Špeciálny súd, resp. Špecializovaný trestný súd). Tento specializovaný trestní soud 

je příslušný konat řízení v 1. stupni o těch nejzávažnějších trestných činech, jež jsou 

taxativně vymezeny v ust. § 14 Tr.p. (např. trestný čin úkladné vraždy či organizované 

kriminality) s tím, že jeho místí příslušnost je celostátní. Nadřízeným soudem je pak 

Nejvyšší soud SR. O ostatních trestných činech rozhodují (samosoudci či senáty)  

v 1. stupni soudy okresní. Samosoudce okresního soudu je příslušný konat trestní řízení 

o přečinech a o těch zločinech s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 

osm let. Senáty složené z předsedy senátu (soudce z povolání) a dvou přísedících (soudci 

z lidu, laici) pak konají trestní řízení o ostatních trestných činech. 284 

Řízení před samosoudcem, stejně jako řízení proti uprchlému, podmíněné 

zastavení trestního stíhání, smír či zastavení trestního stíhání a konání o dohodě o vině  

a trestu je nadále zařazeno v oddílu nazvaném Zvláštní způsoby řízení, resp. Osobitné 

sposoby konania.  

Vyřízení věci samosoudcem se v praxi osvědčilo, především přispělo k urychlení 

celého trestního řízení. Zároveň se navrhovalo uzákonit jako součást soudního řízení  

i konání soudců v přípravném řízení se stejnými právy a povinnostmi jako má 

samosoudce. Trestní příkaz se vzhledem k nové systematice trestního řádu zařadil taktéž 

do oddílu upravující zvláštní způsoby řízení, a to konkrétně do ust. § 353 –  

§ 357 Tr.p. Samosoudci se rozšířily tresty, které může uložit trestním příkazem o trest 

domácího vězení a trest obecně prospěšných prací. Trest odnětí svobody zůstal 

nezměněný s omezením horní hranice výměry tří let, přičemž se zdůraznila 

nepřekročitelnost této hranice, a to ani formou náhradního trestu odnětí svobody za trest 

peněžitý. 285 

                                                 
284 ŘÍHA, Jiří. Trestní soudnictví v zahraničí – mezinárodní srovnání. Trestněprávní revue. 2015, č. 5, s. 105. 
285 Dovodová správa NR SR k zákonu č. 301/2005 Z.z., s. 65-68. 
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 Komparace de lege lata 

Jak už jsem předestřela v předchozím textu, s přijetím nového trestního řádu,  

resp. s přijetím z. č. 301/2005 Z.z., došlo na Slovensku k mnoha změnám v rámci 

trestního řízení jako takového. Nový trestní řád především posílil prvky kontradiktornosti 

s důrazem na význam a postavení procesních stran, došlo k posílení práv obhajoby  

a poškozeného na straně jedné, ale i postavení obžaloby na straně druhé, zejména 

zodpovědnosti prokurátora za věci předložené soudu. 286 Trestní řád byl však od roku 

2005 již několikrát novelizován. Jen do roku 2011 byl změněn sedmnácti novelizacemi  

a jedním nálezem Ústavního soudu SR.  

V následujícím textu se pokusím o srovnání platné právní úpravy, s důrazem na 

trestní řízení před samosoudcem, v České republice a na Slovensku. 

 

10.1.3.1 Odklony 

Odklony, resp. alternativní způsoby řešení trestních věcí, představují zvláštní 

instituty trestního řízení, které směřují ke stejnému účelu. Formou „odklonění se“ od 

klasického průběhu trestního řízení má dojít k urychlení, zjednodušení a zefektivnění 

vyřešení trestních věcí.  

Slovenský trestní řád v současné době upravuje pouze dva druhy odklonů – 

podmíněné zastavení trestního stíhání, resp. podmíněné zastavení trestního stíhání 

spolupracujícího obviněného a smír. Institut dohody o vině a trestu bývá také někdy 

řazen mezi odklony, avšak názory se různí v souvislosti s pojetím odklonů jako takových. 

Pokud tedy vnímáme odklon jako alternativní opatření, kdy základním rysem je zastavení 

trestního stíhání bez vyslovení viny, pak začlenění dohody o vině a trestu není správné. 

287 Stejně tak tomu je i v případě trestního příkazu, resp. trestného rozkazu, jelikož jeho 

vydáním dojde k vyslovení viny a k uložení trestu. 288  

„Právo slovenské nezná ani žádný zvláštní druh odklonu vztahující se výhradně 

k řízení proti mladistvým, což souvisí s tím, že na Slovensku není trestní odpovědnost 

mladistvých a řízení proti nim upraveno zvláštním zákonem, jako je tomu v České 

republice, ani odklony určené specificky pro zkrácené přípravné řízení, což zase vyplývá 

                                                 
286 REDAKCIA BULLETINU ČARNOGURSKÝ ULC PRO BONO. Novelizácia Trestného poriadku. Pro Bono. 2010, č. 9, s. 3. 
287 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 120. ISBN 978-80-87576-93-9. 
288 VRÁBLOVÁ, Miroslava. Niekoľko poznámok k historicky najmladšiemu odklonu v slovenskom trestnom konaní – dohode o vine a treste. 
Trestněprávní revue. 2007, č. 7, s. 192. 
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z toho, že slovenský trestní řád koncipuje tzv. zkrácené vyšetřování (srov. § 200 a násl. tr. 

por.) odlišně od českého zkráceného přípravného řízení v tom smyslu, že i v jeho průběhu 

již probíhá trestní stíhání, a je tedy bez problémů možné využít oba zmíněné druhy 

odklonu, tj. podmíněné zastavení trestního stíhání i smír.“ 289 

 

a) Podmíněné zastavení trestního stíhání (podmienečné zastavenie trestného 

stíhania) 

Podmíněné zastavení trestního stíhání upravuje slovenský trestní řád v ustanovení 

§ 216 a násl. Tr.p. Podmínky pro využití tohoto odklonu jsou velmi podobné jako 

v českém právu. „Využitelnost podmíněného zastavení trestního stíhání je dle slovenské 

úpravy omezena na kategorii přečinů, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět 

let (§ 216 odst. 1 tr. por.) – jde tedy o stejnou kategorii deliktů, u nichž bylo podmíněné 

zastavení trestního stíhání přípustné i dle českého trestního řádu před rokem 2010.“ 290 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání je rovněž vyžadován souhlas obviněného 

obviněný se musí s poškozeným vyrovnat (nahrazením škody, jinými potřebnými 

opatřeními anebo v podobě uzavření dohody o náhradě škody) a v neposlední řadě musí 

prokurátor dospět k závěru, že vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a vzhledem k okolnostem případu lze rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání považovat za dostačující (§ 216 odst. 1 Tr.p.).  

„První zajímavější odlišností oproti české právní úpravě je podmínka vyjádřená 

v ustanovení § 216 odst. 1 písm. a) tr. por., podle které lze trestní stíhání podmíněně 

zastavit pouze tehdy, když obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán  

a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že toto prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně  

a srozumitelně. Slovenské trestní právo procesní tedy k podmíněnému zastavení trestního 

stíhání vyžaduje nikoli doznání obviněného, jak to činí česká právní úprava  

srov. 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu, ale pouze prohlášení o spáchání stíhaného skutku.“ 

291  Tato odlišnost byla do slovenského trestního řádu implementována rekodifikací 

trestného poriadku. Nutno zmínit, že český trestní řád tuto podmínku také zná, avšak 

v souvislosti s institutem narovnání. Slovenská úprava v tomto směru mezi oběma typy 

                                                 
289 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 119. ISBN 978-80-87576-93-9. 
290 Tamtéž, s. 120. 
291 Tamtéž, s. 120. 
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odklonů rozdíl nedělá, což by jistě stálo za úvahu de lege ferenda v souvislosti 

s rekodifikací trestního řádu. 

Výraznější rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou lze najít také 

v ustanovení § 216 odst. 6 Tr.p., které vylučuje podmíněné zastavení trestního stíhání 

v případě, kdy trestným činem byla způsobena smrt, trestní stíhání je vedeno pro korupční 

delikty anebo je trestní stíhání vedeno proti veřejnému činiteli nebo zahraničnímu 

veřejnému činiteli. Oproti tomu česká právní úprava takovéto podmínky, resp. vyloučení 

možnosti podmíněně zastavit trestní stíhání nezná. Dle názoru Ščerby „omezení pro 

aplikaci podmíněného zastavení trestního stíhání vyplývající u ustanovení § 216 odst. 6 

tr. por. je velice sporné.“ 292 „Je třeba si uvědomit, že ve všech případech, na které se 

toto omezení vztahuje, přichází v úvahu uložení některého z alternativních trestů, ale také 

aplikace institutu upuštění od potrestání. Právní důsledky pro pachatele tedy nemusí být 

o tolik závažnější, jako kdyby bylo jeho trestní stíhání podmíněně zastaveno, ale jsou tím 

eliminovány všechny výhody odklonu. Ustanovení § 216 odst. 6 tr. por. tedy nepředstavuje 

příklad hodný následování a jako účelnější se jeví ponechat státnímu zástupci resp. soudu 

prostor pro vlastní uvážení ohledně adekvátnosti případné aplikace odklonu.“ 293 

Opět, s rekodifikací slovenského trestního řádu, došlo k dalšímu podstatnému 

rozdílu, a to ohledně stanovení délky zkušební doby, která může být obviněnému 

vymezena. Zatímco dle ust. § 307 odst. 2 Tr.ř. může být obviněnému stanovena zkušební 

doba v rozmezí šesti měsíců až dvou let, dle ust. § 216 odst. 2 Tr.p. může být 

obviněnému stanovena zkušební doba v rozpětí jednoho roku až pěti let. „Slovenské 

právo je tedy v tomto směru výrazně přísnější a u podmíněného zastavení trestního stíhání 

stanovuje zkušební dobu v naprosto stejném rozmezí, jako u podmíněného odkladu 

výkonu trestu odnětí svobody (srov. § 50 odst. 1 slov. tr. zák.) resp. u podmíněného 

odkladu výkonu trestu odnětí svobody s probačním dohledem (srov. § 51 odst. 2 slov.  

tr. zák.).“ 294  

Co se týče řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání, pak „zajímavý 

rozdíl oproti české úpravě představuje možnost vyplývající z ustanovení § 320 odst. 1 

písm. b) tr. por., podle kterého může trestní stíhání podmíněně zastavit i odvolací soud, 

jestliže dospěje k závěru, že toto rozhodnutí měl učinit již soud prvního stupně. Slovenský 

                                                 
292 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 124. ISBN 978-80-87576-93-9. 
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trestní řád však nijak neřeší problém, z něhož se v rámci úpravy české jednoznačně 

dovozuje, že v odvolacím řízení není možné aplikovat některou z forem odklonu, tedy že 

proti takovému rozhodnutí odvolacího soudu by žádný subjekt nemohl podat stížnost  

a domáhat se tak nápravy.“ 295 Proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání 

lze podat stížnost, která bude mít odkladný účinek. Toto právo se vždy přiznává 

obviněnému, prokurátorovi (pokud rozhoduje soud) a poškozenému, avšak s “výjimkou, 

kdy o tomto odklonu rozhodne soud (resp. samosoudce) v rámci přezkoumání obžaloby, 

neboť ustanovení § 214 odst. 4 poškozeného neuvádí ve výčtu osob oprávněných k podání 

tohoto opravného prostředku.“ 296  Pravděpodobně se jedná ale pouze o opomenutí, 

jelikož k vyloučení poškozeného, jako osoby oprávněné k podání stížnosti proti usnesení 

o podmíněném zastavení trestního stíhání, není žádného důvodu.  

 

b) Podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného 

(podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obviněného)  

Institut podmíněného zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného, 

zavedený v rámci rekodifikace slovenského trestního řádu, upravuje trestný poriadok 

v ustanovení § 218 a násl. Tr.p. „a navázal tak na již existující instituty (zavedené novelou 

č. 457/2003 Z. z.) dočasného odložení vznesení obvinění (§ 205 odst. 1 tr. por.), zastavení 

trestního stíhání podle § 215 odst. 3 tr. por. a přerušení trestního stíhání podle § 228 

odst. 3 tr. por., které se rovněž vztahovaly pouze k tzv. spolupracující osobě.“ 297 

Hlavním smyslem tohoto institutu je především „přispět k efektivnějšímu 

odhalování organizované kriminality a dalších závažných forem trestné činnosti.“ 298  

I když tento institut není alternativním opatřením, mezi odklony ho ovšem zařadit 

můžeme, jelikož základní rysy a prvky odklonů vykazuje. Podmíněným zastavením 

trestního stíhání spolupracujícího obviněného dochází k odchýlení se od klasického 

průběhu řízení a zároveň dochází k ukončení trestního stíhání, aniž by byl vynesen 

odsuzující rozsudek nad obviněným.   

Tento odklon lze použít za předpokladu, že se obviněný významnou měrou podílí 

na objasnění korupce, trestného činu založení, zosnování a podporování zločinecké 

skupiny, nebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou nebo zločineckou skupinou 
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nebo trestných činů terorismu anebo obviněný pomáhá zjistit anebo usvědčit pachatele 

takového trestného činu a zájem společnosti na objasnění takového trestného činu 

převyšuje zájem na trestním stíhání obviněného pro takový trestný čin anebo pro trestný 

čin jiný. To vše za předpokladu, že osoba obviněného není organizátorem, návodcem či 

objednatelem trestného činu, na jehož objasnění se podílí (§ 218 odst. 1 Tr.p.).  

V usnesení o tom, že se podmíněně zastavuje trestní stíhání spolupracujícího 

obviněného, se obviněnému stanoví zkušební doba na dva roky až deset let (§ 218 odst. 

2 Tr.p.). „Kromě samotné délky, která např. v českém trestním právu nemá obdobu, je 

tato zkušební doba specifická i tím, že v jejím průběhu nemá obviněný povinnost vést 

řádný život, nelze mu uložit ani přiměřená omezení či povinnosti nebo povinnost nahradit 

škodu jedinou povinností obviněného je plnit podmínky uvedené v § 218 odst. 1 tr. por., 

tedy spolupracovat při odhalování zde uvedených druhů trestné činnosti.“ 299 V případě, 

že obviněný v rámci zkušební doby splní podmínky zákonem stanovené, prokurátor 

(v rámci přípravného řízení) anebo soud (v rámci přezkoumání obžaloby, předběžného 

projednání obžaloby, hlavního líčení, anebo mimo hlavní líčení) usnesením rozhodne, že 

se tzv. osvědčil a trestní stíhání zastaví. Spolupracující obviněný se osvědčí i v případě, 

že do dvou let od uplynutí zkušební doby nebylo vydáno rozhodnutí o osvědčení se. Jinak 

se usnesením rozhodne, že se obviněný neosvědčil a v jeho trestním stíhání se pokračuje.  

Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání spolupracujícího 

obviněného je možné podat stížnost, která má odkladný účinek. Okruh oprávněných osob 

k podání stížnosti je stejný jako v případě podmíněného zastavení trestního stíhání podle 

ust. § 216 odst. 5 Tr.p. „Poškozený je opět vyloučen z možnosti podat stížnost proti tomuto 

rozhodnutí, pokud bylo učiněno při přezkoumání obžaloby nebo při předběžném 

projednání obžaloby.“ 300  

„Závěrem lze připomenout, že institut spolupracujícího obviněného zná i české 

trestní právo (srov. § 178a tr. řádu). Právní důsledky označení obviněného jako 

spolupracujícího resp. výhody pro pachatele vyplývající z tohoto postavení jsou však 

omezeny pouze na hmotněprávní rovinu, neboť trestní zákoník v ustanovení § 41 písm. m) 

tuto skutečnost považuje za polehčující okolnost a za podmínek vymezených v § 58 odst. 
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4 tr. zák. může soud spolupracujícímu obviněnému uložit trest odnětí svobody pod dolní 

hranici trestní sazby.“ 301  

 

c) Smír (zmier)  

Smír upravuje trestný poriadok v ust. § 220 a násl. Smír, jež lze přirovnat 

k českému odklonu v podobě narovnání, je dalším typem odklonu, který zná a upravuje 

slovenské trestní právo procesní.   

V případě, že se jedná o přečin, na který trestní zákon ustanovuje trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, může prokurátor se souhlasem 

obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení smíru a zcela zastavit trestní stíhání 

obviněného. K tomu je zapotřebí splnění několik podmínek, které jsou obdobné jako 

v případě institutu narovnání.  Obviněný musí prohlásit, že spáchal skutek, za který je 

trestně stíhán a není důvodných pochybností o tom, že toto prohlášení bylo učiněno 

svobodně, vážně a srozumitelně nahradil škodu anebo uzavřel dohodu o náhradě škody 

složí na účet soudu (v přípravném řízení na účet prokuratury) peněžní částku určenou 

konkrétnímu adresátovi na veřejně prospěšné účely a s přihlédnutím k osobě  

a k dosavadnímu životu obviněného je možné schválení smíru a zastavení trestního 

stíhání považovat za dostačující (§ 220 odst. 1 Tr.p.).  

První odchylku od institutu narovnání lze spatřovat v tom, že v případě smíru 

jej není možné schválit hned ve třech případech (stejných jako u podmíněného zastavení 

trestního stíhání). Smír není možné schválit v případě, že trestným činem byla způsobena 

smrt osoby je-li trestní stíhání vedeno pro korupci anebo je vedeno proti veřejnému 

činiteli nebo zahraničnímu veřejnému činiteli (pro trestný čin spáchaný v souvislosti 

s výkonem jeho pravomocí a v rámci jeho zodpovědnosti) § 220 odst. 2 Tr.p..  

„Druhý, sice méně významný, avšak zajímavý rozdíl mezi slovenskou a českou 

právní úpravou podmínek pro schválení smíru resp. narovnání představuje ustanovení  

§ 225 tr. por., které stanoví, že práva poškozeného podle § 220 nepřísluší tomu, na koho 

přešel nárok na náhradu škody toto pravidlo však neplatí, pokud jde o dědice 

poškozeného. Tento dovětek spočívající v možnosti uzavřít smír mezi obviněným  

a dědicem poškozeného český trestní řád nezná (srov. § 310a tr. řádu).“ 302 V tomto 
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případě se jistě nabízí otázka, zda tento postup naplní účel institutu smíru, jakožto 

prostředku k urovnání vztahů mezi obviněným a poškozeným, když nárok na náhradu 

škody přejde na dědice poškozeného. V praxi se tato situace nebude pravděpodobně 

vyskytovat často, „avšak přesto by se v tomto směru mohla inspirovat i česká právní 

úprava a mohla by přiznat práva související s institutem narovnání dědicům 

poškozeného.“ 303 

O schválení smíru pak rozhoduje v přípravném řízení prokurátor nebo soud 

v rámci přezkoumání obžaloby, v hlavním líčení anebo i mimo hlavní líčení. V případě, 

že smír schválen není, v trestním stíhání se pokračuje, nicméně v dalším řízení 

k prohlášení obviněného o spáchání skutku nelze hledět jako na důkaz. 

„Oproti české úpravě je odlišné vymezení práva podat stížnost proti usnesení, 

kterým bylo zastaveno trestní stíhání na základě schválení smíru, přesněji řečeno 

vyloučení obviněného a poškozeného z možnosti podat takový opravný prostředek.“ 304 

Vyloučení těchto osob lze považovat za nedostatek ze strany slovenské právní úpravy, 

neboť v případě nezákonného schválení smíru má pak obviněný či poškozený možnost 

obrany pouze v podobě podání návrhu na postup dle ust. § 363 odst. 1 Tr.p., na základě 

kterého může generální prokurátor zrušit pravomocné rozhodnutí prokurátora anebo 

policejního orgánu, pokud takovým rozhodnutím, anebo v řízení, které mu předcházelo, 

byl porušen zákon.  

Pokud porovnáme shora uvedené odklony (smír a narovnání), pak spojujícím 

faktorem je možnost obviněného, aby trestní stíhání proti němu vedené, bylo, za 

podmínek stanovených zákonem, zcela zastaveno. Rozdílnost pak lze spatřovat, 

pomineme-li státního zástupce, resp. prokurátora, v osobě, resp. v osobách, které mohou 

ovlivnit a následně docílit zastavení trestního stíhání. V případě prvně zmiňovaného 

odklonu (narovnání) je to pouze osoba obviněného, v případě smíru má na zastavení 

trestního stíhání obviněného vliv i sám poškozený, kterému spácháním trestného činu 

obviněným vznikla škoda či újma.    

 

                                                 
303 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011, s. 133. ISBN 978-80-87576-93-9. 
304 Tamtéž, s. 133. 
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10.1.3.2 Zvláštní způsoby řízení (osobitné spôsoby konania) 

Slovenský trestní řád, resp. trestný poriadok mezi zvláštní způsoby řadí Dohodu 

o vině a trestu, resp. Rozhodnutí o návrhu na dohodu o vině a trestu (§ 331 a násl. Tr.p.) 

Řízení proti mladistvým, které upravuje výlučně trestný poriadok (na rozdíl od českého 

práva, Slovensko nemá pro řízení proti mladistvým speciální zákon, na který by odkázal) 

336 a násl. Tr.p. Řízení před soudcem pro přípravné řízení a řízení před samosoudcem 

(§ 348 a násl. Tr.p.) Trestní příkaz (§ 353 a násl. Tr.p.) Řízení proti uprchlému (§ 358  

a násl. Tr.p.) Řízení o zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 362b a násl. Tr.p.) 

a v neposlední řadě i Řízení o přezkumu zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění a oznámení údajů o telekomunikačním 

provozu (§ 362f a násl. Tr.p.). 

Kromě řízení před samosoudcem, se budu dále a podrobněji zabývat pouze 

institutem, resp. zvláštním řízením v podobě Dohody o vině a trestu, resp. Rozhodnutí  

o návrhu na dohodu o vině a trestu. 

 

Dohoda o vině a trestu (Dohoda o vine a treste) 

Dohoda o vině a trestu je někdy vnímána a řazena mezi odklony, které slouží jako 

alternativy k potrestání pachatele. Nicméně z tohoto pohledu, dohoda o vině a trestu  

(s výjimkou, kdy soud schválí dohodu o vině a trestu, jejímž obsahem je dohoda 

o upuštění od potrestání a u mladistvého i o podmíněném upuštění od potrestání), stejně 

tak i trestní příkaz, odklonem v pravém slova smyslu není, jelikož výsledkem je uložení 

trestu. Ať už ale institut dohody o vině a trestu řadíme či nikoli mezi odklony, slouží 

bezesporu k tomu, aby trestní věc byla vyřízena nějakým alternativním (zvláštním) 

způsobem, a to co možná nejrychleji.  

Slovensko, které patří mezi země s kontinentálním systémem práva, přijala tento 

institut v jakési modifikované podobě (obdoba americké dohody o trestu „sentence 

bargain“). Slovenský právní pořádek je založený na striktní potřebě kvalifikace skutku 

jako konkrétního trestného činu. Možnost prokurátora nekvalifikovat určité konání 

obviněného jako některého z trestných činů, jehož zákonné znaky svým konáním naplnil, 

anebo neobvinit pachatele za některý ze skutků, které prokazatelně spáchal, by bylo 

v rozporu se základními zásadami slovenského trestního procesu (se zásadou stíhání jen 
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ze zákonných důvodů, s obžalovací zásadou). Na základě uvedených skutečností nebylo 

možné zavedení dohody typu „charge bargain“. 305  

Dohodu o vině a trestu lze tedy vnímat jako dohodu mezi obviněným  

a prokurátorem, a v případech vymezených zákonem i poškozeného anebo jiné 

oprávněné osoby, o přiznání se ke spáchání skutku, uznání viny a přijetí trestu 

obviněným.  

Řízení lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi, tj. v přípravném řízení před 

prokurátorem, probíhá jakési dohadovací řízení mezi obviněným a prokurátorem  

o konkrétní podobě dohody o vině a trestu, která je v případě shody předložena soudu ke 

schválení. Samotné schválení, resp. neschválení dohody soudem v soudním řízení pak 

představuje fázi druhou. O tomto návrhu pak ve smyslu ust. § 237 odst. Tr.p. koná a ve 

věci rozhoduje buďto soudce pro přípravné řízení, pokud jde o zkrácené vyšetřování 

podle § 204 Tr.p. samosoudce o přečinech a zločinech, na které zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje osm let anebo předseda senátu či 

senát v ostatních případech. Dle trestního řádu dohodu o vině a trestu schvaluje, resp. 

neschvaluje buďto předseda senátu či senát, anebo samosoudce v řízení o přečinech, na 

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

pět let.  

V souvislosti s právní úpravou dohody o vině a trestu je vhodné upozornit na 

problematiku týkající se omezení aplikace tohoto institutu. Trestný poriadok použití nijak 

neomezuje, což znamená, že je tento institut možné využít jak v řízení o přečinu, ale  

i zločinu, resp. zvlášť závažného zločinu, nezávisle na závažnosti trestného činu. Tato 

problematika pak ve všech zemích, které se pro zavedení dohody o vině a trestu rozhodují, 

vyvolává diskuze. V případě přiznání obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu 

ulehčuje práci prokurátorům i soudům, nicméně v těchto situacích by zúžení dokazování 

nemělo přicházet v úvahu, jelikož výsledek vyšetřování mnohdy dostatečně neprokáže, 

že předmětný zvlášť závažný zločin spáchal nepochybně obviněný.  Za úvahu by proto 

stálo, alespoň v případě zvlášť závažných zločinů, vyloučit možnost dohodu o vině  

a trestu uzavřít. 306 Oproti tomu, dle české právní úpravy, nelze sjednat dohodu o vině 

a trestu v řízení o zvlášť závažném zločinu (§ 175a odst. 8 Tr.ř.) a také v řízení proti 

                                                 
305 VRÁBLOVÁ, Miroslava. Niekoľko poznámok k historicky najmladšiemu odklonu v slovenskom trestnom konaní – dohode o vine 

a treste. Trestněprávní revue. 2007, č. 7, s. 192. 
306 JALČ, Adrian. K niektorým aspektom dohodovacieho konania v trestnom konaní. Trestněprávní revue. 2011, č. 4, s. 106. 
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uprchlému, což trestným poriadkem vyloučeno není.  

„Uzavření dohody o vině a trestu obviněným je důvodem fakultativního 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby o jednu třetinu 

srov. § 39 odst. 4 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(„STZ“), přičemž výjimku tvoří taxativně uvedené závažné trestné činy, za které je možné 

uložit trest ve výměře 20 let a výše.“ 307 Co se týče české právní úpravy, tak ta možnost 

mimořádně snížit trest odnětí svobody v případě uzavření dohody o vině a trestu, nezná. 

Po vzoru slovenské předlohy se tak často navrhuje upravit stávající ustanovení § 58 Tr.z. 

Je však třeba vzít v úvahu, že srovnávané trestněprávní kodexy nejsou totožné, přičemž 

„slovenský trestní kodex je charakteristický svou přísností trestních sazeb (např. za 

trestný čin úkladné vraždy obdobný našemu ust. § 140 odst. 2 tr. zákoníku je stanovena 

trestní sazba 20-25 let, v případě kvalifikované skutkové podstaty jde pak o 25 let až 

doživotí).“ 308  Dle úpravy slovenské je tedy možné uzavřít dohodu o vině a trestu  

i v řízení o zvlášť závažných zločinech, což v České republice možné není.  

 

10.1.3.3 Přípravné řízení, zkrácené vyšetřování (Prípravné konanie, skrátené 

vyšetrovanie) 

Přípravné řízení je druhým stádiem předsoudního řízení a navazuje na výsledek, 

resp. na výsledky postupu před začátkem trestního stíhání, čímž se rozumí úsek trestního 

konání od začátku trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody  

o vině a trestu anebo do vydání jiného pravomocného meritorního rozhodnutí orgánu 

činného v trestním řízení. 309  

Přípravné řízení konají orgány činné v trestním řízení a soudce pro přípravné 

řízení. Úlohou orgánů v trestním řízení je rozhodovat o přijatých trestních oznámeních  

a vést vyšetřování anebo zkrácené vyšetřování. Soudce pro přípravné řízení především 

rozhoduje o zásazích do základních lidských práv a svobod a v případech zvláštního 

zkráceného vyšetřování i jako samosoudce. Za zvláštní druhy rozhodnutí v přípravném 

řízení trestním můžeme považovat obžalobu, kterou podává soudu prokurátor, smír, jako 

                                                 
307 ZAORALOVÁ, Petra. Dohodnutý trest aneb chybějící právní úprava sankcí v řízení o dohodě o vině a trestu. Bulletin advokacie. 

2016, č. 11, s. 41. 
308 Tamtéž, s. 41.  
309 ZÁHORA, Jozef aj. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 66. ISBN 978-80-7502-030-7. 
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dohodu mezi poškozeným a obviněným a dohodu o vině a trestu, kterou uzavírá obviněný 

s prokurátorem. 310  

„Co se týče přípravného řízení, zkrácené vyšetřování (skrátené vyšetrovanie) 

jako samostatná forma byla do slovenského trestního řízení zavedená již v roce 2002, kdy 

v podstatě nahradila policejní prověřování. Aktuálně je možné jej vykonat v zásadě  

u všech přečinů.“ 311 Soudní řízení pak probíhá před samosoudcem, který může vydat 

trestní příkaz či nařídit ve věci hlavní líčení.  

 

10.1.3.4 Postup podle ustanovení § 204 trestného poriadku 

Postup podle ust. § 204 Tr.p. je trestněprocesní institut předsoudního řízení, 

kterým se zrychluje zjištění skutkového stavu a potrestání osoby, která byla zadržena jako 

osoba podezřelá při spáchání přečinu. Účelem tohoto postupu je rychlé a neformální 

objasnění skutku, vyhledání a zabezpečení důkazů, které bude možné vykonat před 

soudem. Je to úsek od začátku trestního stíhání, kdy byla podezřelá osoba zadržena při 

páchání přečinu, až do podání obžaloby a návrhu na vzetí obviněného do vazby, soudci 

pro přípravné řízení. 312  Tento postup je taktéž nazýván jako tzv. super zkrácené 

vyšetřování, resp. zvláštní zkrácené vyšetřování či super rychlé vyšetřování.  

Tento institut, kterým se zrychluje zjištění skutkového stavu a potrestání zadržené 

osoby, lze aplikovat pouze u přečinů, za něž pachateli hrozí trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let, přičemž osoba podezřelá musí být buďto přistižena 

přímo při páchání přečinu anebo bezprostředně poté. Pokud není osoba podezřelá ze 

spáchání trestného činu propuštěna, poté co odpadla překážka jejího bezprostředního 

zadržení na nejvýše dvacet čtyři hodin po spáchání přečinu, na svobodu, je tato osoba 

spolu se spisem do čtyřiceti osmi hodin od zadržení předána spolu s obžalobou soudu. 

Pokud prokurátor zjistí důvody vazby, současně navrhne, aby byl obviněný vzat do 

vazby. Pokud prokurátor propustí obviněného na svobodu, může vrátit spis příslušnému 

policejnímu orgánu s pokynem k doplnění zkráceného vyšetřování. Pokud doplnění není 

potřebné, prokurátor podá obžalobu, pokud nerozhodne jinak (§ 204 odst. 1, 2 Tr.p.).  

                                                 
310 ZÁHORA, Jozef aj. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 67-74. ISBN 978-80-7502-030-7. 
311 ZEMAN, Petr aj. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2013. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), s. 17. Dostupné také na: http://www.ok.cz/iksp/docs/408.pdf. 
312 ZÁHORA, Jozef aj. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 189. ISBN 978-80-7502-030-7. 
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Postup podle § 204 Tr.p. je bezprostředně spojený s ust. § 348 Tr.p. upravující 

postup soudce pro přípravné řízení rozhodující v režimu tzv. super rychlého řízení. 

 

10.1.3.5 Řízení před soudcem pro přípravné řízení (konanie pred sudcom pre prípravné 

konanie) 

Soudcem pro přípravné řízení je dle ust. § 10 odst. 3 Tr.p. soudce prvního stupně, 

který je rozvrhem práce soudu pověřený rozhodovat o zásazích do základních práv  

a svobod před začátkem trestního stíhání a v přípravném řízení rozhodovat o stížnostech 

proti rozhodnutím prokurátora a dále v jiných případech ustanovených trestným 

poriadkom.  

Jak už jsem uvedla výše, na tzv. super rychlé vyšetřování plynule navazuje řízení 

před soudem, resp. soudní řízení před soudcem pro přípravné řízení (§ 348 Tr.p.), 

nazývané též i jako super rychlé řízení. Soudce pro přípravné řízení byl, jako nový institut 

trestního práva procesního, do trestního řádu zakotven zákonem č. 301/2005 Z.z., trestný 

poriadok s účinností od 1. ledna 2006. Jedná se o úsek od odevzdání obviněného spolu 

s obžalobou a návrhem na vzetí do vazby soudci pro přípravné řízení, až do 

pravomocného rozsudku, anebo jiného meritorního rozhodnutí. Účelem tohoto postupu 

je zrychlit, zefektivnit a zjednodušit trestní řízení tak, aby byl co nejdříve vydán trestní 

příkaz, anebo rozhodnutí podle ust. § 241 odst. 1 písm. a) až g) Tr.p., anebo po nařízení 

a vykonání hlavního líčení vyhlášen rozsudek. Postup podle ust. § 348 odst. 1 Tr.p. jako 

zvláštní způsob řízení je odlišný od klasického projednání věci před soudem s cílem 

zjednodušit a tím i urychlit procesní postup soudu ve věcech skutkově i právně méně 

náročných. Super krátké vyšetřování (§ 204 odst. 1 Tr.p.) a super rychlé řízení  

(§ 348 Tr.p.) spoluvytváří tzv. zrychlené trestní řízení, tedy řízení, kterým se rychle  

a neformálně objasní skutek podezřelé osoby, vyhledání a zabezpečení důkazů, 

vypracování obžaloby a věc se do čtyřiceti osmi hodin předá soudci pro přípravné řízení 

k rozhodnutí. 313 Pokud se ve lhůtě podle ust. § 87 odst. 2 Tr.p., tedy do čtyřiceti osmi 

hodin od podání obžaloby, nepodaří věc pravomocně ukončit, super rychlé řízení končí  

a ve věci se dále pokračuje podle všeobecných ustanovení trestného poriadku 

                                                 
313 ZÁHORA, Jozef aj. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 194. ISBN 978-80-7502-030-7. 
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upravujících soudní řízení. To znamená, že ve věci už může dále konat a rozhodovat jen 

samosoudce určený rozvrhem práce soudu.314 315 Proto po podání obžaloby podle § 204 

odst. 1 Tr.p. může soudce pro přípravné řízení ve smyslu § 348 odst. 1 písm. c) Tr.p. 

rozhodovat jen o návrhu na vzetí obviněného do vazby. V dalším řízení už nemůže jako 

soudce pro přípravné řízení rozhodovat o vazbě, jelikož tato jurisdikce patří již 

samosoudci dle rozvrhu práce. 316  

Pokud není vydán trestní příkaz, může soudce pro přípravné řízení konat hlavní 

líčení bezprostředně po výslechu obviněného, jinak nařídí hlavní líčení v co nejbližším 

termínu, zpravidla do 15 dnů od podání obžaloby. 317 V tomto případě je třeba vyřešit 

otázku, kdo bude v dalším řízení zákonným soudcem v případě podání odporu proti 

trestnímu příkazu. Zda přechází pravomoc na jiného soudce, resp. samosoudce anebo ve 

věci bude nadále jednat ten samý soudce pro přípravné řízení, označený však již jako 

samosoudce.  

Soudce pro přípravné řízení má v řízení podle ust. § 348 odst. 1 Tr.p. rovné 

postavení jako samosoudce. Zároveň nekoná neveřejné zasedání a pokud rozhoduje  

o vazbě, postupuje podle ust. § 72 odst. 2 Tr.p (§ 348 odst. 1, 2 Tr.p.).  

 

10.1.3.6 Řízení před samosoudcem (Konanie pred samosudcom) 

Trestní řízení před samosoudcem je upraveno ve stejném oddílu jako řízení před 

soudcem pro přípravné řízení, a to v ust. § 349 a násl. Tr.p.  

Stěžejní rozdíl od naší právní úpravy lze spatřovat v tom, že dle trestného 

poriadku je samosoudce příslušný konat řízení o přečinech a o zločinech, na které trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje osm let.  

Následující je již v podstatě totožné. Samosoudce má stejná práva a povinnosti 

jako senát a jeho předseda, nekoná neveřejné zasedání ani předběžně neprojednává 

obžalobu a má možnost vydat rozhodnutí ve formě trestního příkazu (trestný rozkaz). 

Pokud samosoudce neučiní žádná z rozhodnutí uvedených v ust. § 241 odst. 1 písm. a) až 

                                                 
314 ZÁHORA, Jozef aj. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2014, s. 360. ISBN 978-80-7502-030-7. 
315 Viz Jtk 7/2013, Usnesení Krajského soudu v Žilině, sp. zn. 1 To 88/2012 ze dne 30. 10. 2012. 
316 Viz Jtk 19/2012, Usnesení Krajského soudu v Žilině, sp. zn. 2 Tos 54/2012 ze dne 30. 5. 2012. 
317 ZEMAN, Petr aj. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2013. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), s. 18. Dostupné také na: http://www.ok.cz/iksp/docs/408.pdf. 
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h) anebo j) podle § 241 odst. 6 Tr.p., nařídí hlavní líčení pokud je podaný návrh na 

dohodu o vině a trestu, nařídí veřejné zasedání k řízení o tomto návrhu (§ 352 Tr.p.). 

 

10.1.3.7 Trestní příkaz (Trestný rozkaz) 

Trestní příkaz, jež má povahu odsuzujícího rozsudku, může dle ust. § 353 a násl. 

Tr.p. samosoudce bez projednání věci v hlavním líčení vydat, pokud je skutkový stav 

spolehlivě prokázán provedenými důkazy. Trestním příkazem může samosoudce uložit 

celou škálu trestů. Některé tresty stejně tak nalezneme v trestním řádu, některé s mírnými 

niancemi. Jmenujme trest zákazu činnosti, peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest 

domácího vězení, trest vyhoštění či zákazu pobytu, trest zákazu vstupu na různé 

společenské akce anebo trest obecně prospěšných prací (trest povinnej práce, ak s tým 

obvinený súhlasí). Ovšem trestným rozkazom lze uložit i tresty, které náš trestní řád 

absolutně nezná a nepřipouští, a to jednak uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody (trest odňatia slobody do troch rokov), a jednak uložení trestu v podobě 

ochranného opatření (ochranné opatrenie). Společně pak trestný rozkaz nelze vydat v 

řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost 

k právním úkonům je omezena, anebo jestliže má být uložen souhrnný trest nebo 

společný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem. 

 

10.1.3.8 Odpor proti trestnímu příkazu  

Odpor proti trestnímu příkazu, je oprávněn podat obviněný a osoby, které jsou 

oprávněné v jeho prospěch podat odvolání, stejně tak je k podání odporu oprávněn státní 

zástupce (prokurátor). Zajímavostí ovšem je, že na rozdíl od právní úpravy české, může 

dle ust. § 355 odst. 2 Tr.p. proti výroku o náhradě škody, kterým byla přiznaná náhrada 

škody, podat odpor poškozený. Pokud poškozený odpor proti výroku o náhradě škody 

podá, trestný rozkaz se v tomto výroku automaticky ruší a samosoudce poškozeného 

usnesením odkáže na občanskoprávní řízení, popřípadě na řízení před jiným příslušným 

orgánem. Stejně postupuje v případě, že odpor proti výroku o náhradě škody podá jiná 

oprávněná osoba. I proti výroku, kterým bylo uloženo ochranné opatření, může 

zúčastněná osoba podat odpor a pokud není důvod nařídit ve věci hlavní líčení, projedná 

samosoudce návrh na uložení ochranného opatření ve veřejném zasedání.  
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Další odchylkou od české právní úpravy, týkající se odporu, je možnost 

zpětvzetí již podaného odporu. Obviněný a osoby, které jsou oprávněné podat v jeho 

prospěch odvolání, poškozený, zúčastněná osoba, stejně jako prokurátor, se mohou 

výslovným prohlášením vzdát práva podat odpor a kromě poškozeného mohou 

výslovným prohlášením vzít podaný odpor zpět, a to až do té doby, než prokurátor 

přednese v hlavním líčení obžalobu; po tomto prohlášení už nemohou odpor podat. 

Osoba, která je oprávněná podat ve prospěch obviněného odvolání, může vzít podaný 

odpor zpět jen s jeho výslovným souhlasem (§ 355 odst. 8 Tr.p.). Zpětvzetí odporu, pokud 

není překážek, posléze vezme samosoudce usnesením na vědomí (§ 355 odst. 9 Tr.p.). 

Pokud byl odpor podaný ve lhůtě anebo byl vzat zpět, trestný rozkaz se přednesením 

obžaloby prokurátorem v hlavním líčení ruší. Pokud v hlavním líčení postupuje soud 

podle § 255 odst. 3 Tr.p. a prokurátor nepřednese obžalobu, trestný rozkaz se ruší 

vyhlášením usnesení o vrácení věci prokurátorovi na postup podle § 232 a 233 Tr.p. anebo 

vyhlášením rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu (§ 355 odst. 10 Tr.p.).  

Jinak je následující z pohledu procesního prakticky totožné. Po podání odporu 

oprávněnou osobou a ve lhůtě osmi dní od doručení, je trestní příkaz automaticky zrušen 

a ve věci je zpravidla nařízeno hlavní líčení. Při následném projednání věci v hlavním 

líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženého 

v trestním příkazu, resp. neuplatní se zásada zákazu reformationis in peius.  

V případě, že proti trestnímu příkazu není podán odpor anebo okamžikem 

zpětvzetí podání odporu anebo v případě, že se oprávněná osoba vzdala práva podat 

odpor a obviněný současně prohlásil, že nesouhlasí, aby odpor podala v jeho prospěch 

jiná oprávněná osoba, tedy dnem vzdání se práva podat odpor, se trestní příkaz stává 

pravomocným a vykonatelným rozhodnutím podle ust. § 356 Tr.p. 

 

 Závěrečné shrnutí, úvahy de lege ferenda 

Na základě shora uvedených skutečností lze dospět k závěru, že je platná právní 

úprava trestního řízení v České republice a na Slovensku velmi podobná. Některé prvky 

jsou zcela totožné, vycházejíc ze stejného historického základu, některé jsou si podobné 

s většími či menšími odlišnostmi a některé prvky jsou pak absolutně odlišné či je v té 

které právní úpravě vůbec nenalezneme.  
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Pro lepší a konkrétní představu lze uvést dle mého názoru naprosto ideální 

příklad, zahrnujíc v sobě všechny prvky shora nastíněné, čímž je možnost 

samosoudce vydat rozhodnutí ve formě trestního příkazu. Trestní příkaz, resp. trestný 

rozkaz, jež má povahu odsuzujícího rozsudku, může samosoudce bez projednání věci 

v hlavním líčení vydat, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. 

Trestním příkazem, resp. trestným rozkazom lze uložit celou škálu trestů - trest zákazu 

činnosti, peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest domácího vězení, trest vyhoštění či 

zákazu pobytu, anebo trest zákazu vstupu na různé společenské akce. Drobný rozdíl lze 

spatřit za situace, kdy chce samosoudce uložit trest obecně prospěšných prací, jelikož 

tento trest je možné uložit, dle trestného poriadku, jen se souhlasem obviněného. Český 

trestní řád pak explicitně stanoví maximální délku trvání trestu (do pěti let) zákazu 

činnosti, vyhoštění, zákazu pobytu a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. Zásadní rozdíl je pak v trestu odnětí svobody. Zatímco dle trestního 

řádu může samosoudce trestním příkazem uložit trest odnětí svobody do jednoho roku 

s podmíněným odkladem jeho výkonu, trestný poriadok je v tomto ohledu „velkorysejší“ 

a samosoudce může uložit nepodmíněný! trest odnětí svobody až do tří let. Trestní příkaz, 

resp. trestný rozkaz nelze vydat v řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena. Ovšem oproti 

trestnímu příkazu, trestným rozkazem lze uložit ochranné opatření. Co se týče podání 

opravného prostředku proti vydanému trestnímu příkazu, resp. podání odporu, pak 

odpor je oprávněn podat obviněný a osoby, které jsou oprávněné v jeho prospěch podat 

odvolání, stejně tak je k podání odporu oprávněn státní zástupce (prokurátor). I lhůta pro 

podání odporu je stejná a činí osm dní od doručení trestního příkazu, resp. trestného 

rozkazu. Zásadní rozdíl, který rozhodně stojí za úvahu i při rekodifikaci českého trestního 

řádu, je možnost poškozeného podat proti trestnému rozkazu odpor, a to proti výroku  

o náhradě škody, kterým byla tato škoda přiznána. Ovšem v tomto případě se trestný 

rozkaz ve výroku o náhradě škody automaticky ruší a samosoudce poškozeného 

usnesením odkáže na občanskoprávní řízení, popřípadě na řízení před jiným příslušným 

orgánem. Stejně se postupuje v případě, že odpor proti výroku o náhradě škody podá jiná 

oprávněná osoba. Právo podání odporu má i osoba zúčastněná, a to proti výroku, kterým 

bylo uloženo ochranné opatření. Pomineme-li výrok o náhradě škody a o uložení 

ochranného opatření, pak podaným odporem se trestní příkaz, resp. trestný rozkaz 
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automaticky ruší a ve věci je nařízeno hlavní líčení. Při projednávání věci v hlavním líčení 

pak není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženého 

v trestním příkazu, resp. samosoudce není vázán zásadou zákazu reformationis in peius. 

S ohledem na uvedené a s ohledem na právní úpravu trestného poriadku de lege 

lata, máme hned několik podnětů ke změně či k úpravě v českém trestním řádu de lege 

ferenda. Jako příklad lze uvést, již výše zmíněnou možnost, resp. právo oprávněného 

podat proti trestnímu příkazu odpor, co do výroku o náhradě škody. Více pak 

v samostatné kapitole zaměřené na úvahy de lege ferenda jako takové.  

 

10.2 Komparace s právní úpravou trestního řízení v Anglii a Walesu 

„Rozdílným historickým vývojem došlo k tomu, že v anglosaských zemích se 

zformoval odlišný typ trestního řízení než na evropském kontinentu, nazývaný 

adverzární 318  řízení. Na rozdíl od kontinentálních evropských zemí nedošlo 

v anglosaských státech k recepci římského a kanonického práva, staletý vývoj trestního 

řízení je tam kontinuální a vychází převážně z domácí tradice, kdy základní rozdíl mezi 

kontinentálním a adverzárním trestním řízením vyplývá z rozdílně chápané role 

procesních stran a soudu v průběhu procesu. Tato rozdílnost se projeví nejvíce 

v dokazování.“ 319 

„Jurisdikce ve Velké Británii není jednotná, ale je tvořena třemi oddělenými 

jurisdikcemi. První tvoří Anglie a Wales, další Severní Irsko a poslední je Skotsko.“ 320 

Rozhodla jsem se však pro komparaci pouze s právní úpravou v Anglii a Walesu, jelikož 

„tyto systémy mají tradiční anglosaskou úpravu. Ostatní z těchto tří územních celků mají 

jiné organizační členění policie, veřejné žaloby, soudců a soudů a každá jurisdikce má 

vlastní systém trestního řízení a vlastní systém trestního práva hmotného.“ 321  

 

                                                 
318 Od lat. Adversus = stojící proti sobě, vzájemný, obapolný. 
319 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 29. 
ISBN 978-80-7400-496-4.  
320 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 886. ISBN 978-80-7478-750-8. 
321 Tamtéž, s. 886.  
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 Historický exkurz 

Jedním z obecných znaků odlišujících kontinentální systém a common law je 

pojetí právnických profesí, především advokátů a soudců. Podobu anglického trestního 

práva velmi ovlivnilo již anglosaské období, což můžeme dovodit z v té době vznikajících 

zákoníků, v nichž je jako jedna z hlavních oblastí trestního práva zachycena jednání 

ohrožujících společnost, označovaná jako „wrongs“. Od počátku v anglickém trestním 

právu však hrála roli stránka procesní. 

Zajímavým úkazem anglosaského práva bylo dozajista užívání ordálů 322 a přísah. 

Měly význam především pro trestní řízení a nejčastěji se používaly „u těch případů, které 

nebylo možno rozhodnout jiným způsobem nebo u osob, u kterých se již projevilo, že se 

jim nedá důvěřovat.“ 323  V této době se (pravděpodobně z náboženských důvodů) 

zastával názor, že o vině či nevině spáchání těch nejzávažnějších trestných činů není 

možno rozhodnout jinak, než za pomoci boží, resp. božího zásahu v podobě zázraku. 324 

Ordály byly hojně používány, a to až do počátku 13. století. V průběhu 13. století již byly 

ordály postupně zakazovány pro jejich procesní nedostatky ve formě nestálosti, nejistoty 

výsledku či mnohdy zřejmé nespravedlnosti. „Profesor dějin anglického práva John 

Baker jej proto trefně přirovnal ke hře v kostky. Pro srovnání, v českých zemích si na 

podobný krok musely strany soudního sporu počkat ještě dlouhých 130 let…“ 325 Ordály 

a přísahy byly tedy postupně zakazovány a nahrazovány porotním soudnictvím. První 

zmínka o porotě v trestním řízení se objevila ale již v roce 1164 v dokumentu zvaném 

Constitutions of Clarendon. 326 O dva roky později byl následován významným 

dokumentem pro formování porotního soudnictví, tzv. Clarendonské výnosy (Clarendon 

Assizes) z roku 1166, resp. Northamptonskými výnosy (Northampton Assizes) z roku 

1176, vydané za vlády Jindřicha II. Tyto reformy procesního práva také zvýšily počet 

soudců tím, že Jindřich II. zavedl instituci pojízdných královských soudců (justices in 

„eyre“), kteří především rozhodovali o pachatelích čekajících na soud, spolu s porotou. 

Jejich počet se ze dvou zvýšil na několik desítek a rozšířil se i okruh jejich pravomocí. 

                                                 
322 Ordály=  boží soudy, sloužící jako krajní důkazní prostředek k nalézání práva, kdy o vině či nevině měla rozhodnout zkouška 
(soubojem, ohněm, vodou), při níž byl očekáván zásah nadpřirozených sil. 
323 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 24. ISBN 978-80-7380-441-1.  
324 HOSTETTLER, John. A history of criminal justice in England and Wales. Portland, Or.: North American distributor,   International 
Specialised Book Services, 2009, s. 19.  
325 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 28. ISBN 978-80-7380-441-1. 
326 HOSTETTLER, John. A history of criminal justice in England and Wales. Portland, Or.: North American distributor,   International 
Specialised Book Services, 2009, s. 47. 
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Kromě rozhodování o uvěznění a o uvězněných (gaol delivery) měli dohlížet na smírčí 

soudce, kteří byli pověřeni ochranou panovníkova míru. 327 

Do konce 15. století se postupně vyvinuly dvě kategorie trestných činů – 

nejzávažnější (felonies) a méně závažné trestné činy, resp. přečiny (misdemeanours), 

které se takto rozdělené používaly až do roku 1967, resp. až do vydání Criminal Justice 

Act. Toto rozdělení pak určovalo příslušnost soudu, který se trestným činem bude 

zabývat, procesní stránku věci a konečně i uložení trestu.  328  

V průběhu 19. století se výrazně změnila podoba trestního práva procesními  

i soudními reformami, zejména pak zákonem o přečinech (Misdemeanours Act), který 

zavedl zrychlené procesní řízení u méně závažných činů a dále zákonem nazývaným 

Criminal Justice Act z roku 1855. Tímto zákonem bylo umožněno, aby o některých méně 

závažných trestných činech rozhodovali představitelé jednotlivých měst či hrabství  

v tzv. petty sessions, nejčastěji se skládající z dosavadních smírčích soudců, namísto 

soudů s porotou. 329 

Trestní právo hmotné i procesní se neustále vyvíjelo a docházelo k častým 

změnám. Rozsáhlá změna v oblasti trestního práva přišla s rokem 1967, kdy parlament 

přijal Criminal Law Act, který zrušil rozdělení trestných činů na zločiny a přečiny, 

nicméně zachoval rozdělení na dvě kategorie dle závažnosti. Tyto kategorie pak 

přejmenoval na arrestable a non-arrestable offences podle toho, zda lze či nelze 

podezřelého zatknout bez příkazu k zatčení. 330 Dále byla sjednocena procesní stránka, 

zavedeny některé nové skutkové podstaty a především se zavedla pravidla pro 

rozhodování o vině porotou. V 60. letech 20. století došlo také k vytvoření jakési reformní 

komise, na základě jejích návrhů byl schválen zákon o soudech (Courts Act) v roce 1971, 

místo pojízdných a smírčích soudů byly zřízeny soudy korunní (Crown courts), soudy 

v jednotlivých hrabstvích (County courts) a v roce 1980 vytvořeny tzv. Magistrátní 

soudy (Magistrate´s courts), které nahradily tzv. petty sessions. 331  

Nicméně je nutno podotknout, že jednotný trestněprocesní kodex stále 

neexistuje, v Anglii a Walesu je trestní právo převážně součástí tzv. common law za 

                                                 
327 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 70-71. ISBN 978-80-7380-441-1. 
328 Tamtéž, s. 253. 
329 Tamtéž, s. 269. 
330 HANKOVÁ, Lucie. Angličtina pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 265. ISBN 978-80-7380-285-1. 
331 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 270-281. ISBN 978-80-7380-441-1. 
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použití rozhodnutí královských soudů (precedents) a v omezené míře parlamentních 

zákonů (statutes), což v poslední době čím dál tím více způsobuje „volání“ po právní 

úpravě, která by omezila tuto roztříštěnost a nepřehlednost. Příkladem je i Criminal 

Justice and Public Order Act z roku 1994 332 a naposledy v roce 2003 nový Criminal 

Justice Act, který změnil řadu tradičních věcí, jako např. institut podmíněného propuštění, 

doživotního vězení za vraždu a možnost rozhodování soudcem bez poroty. 

 

 Trestní řízení obecně de lege lata 

„Velká Británie je typickým reprezentantem systému „common law“. Oproti 

kontinentální Evropě má policie relativně širokou samostatnou diskreční pravomoc 

(může rozhodnout, že z důvodu nedostatku veřejného zájmu nebude pachatele stíhat; se 

souhlasem pachatele může udělovat podmíněné či nepodmíněné výstrahy, tzv. cautions  

a institut veřejného žalobce, jenž byl zaveden poměrně nedávno, stojí více v pozadí.“ 333 

„Trestní řízení je založeno především na řízení před soudem.“ 334 K „nastolení 

spravedlnosti“ je zapotřebí spáchaný trestný čin ohlásit orgánu činnému v trestním řízení 

a tento trestný čin pak zaznamenat a náležitě prozkoumat. „Velmi významným úkonem je 

předvedení podezřelého na policejní stanici. Tehdy musí být velmi detailně poučen  

o svých právech, mj. též o právu nevypovídat vůbec. Formulace poučení jsou velmi 

precizně formulovány v tzv. Judges Rules, které vydávají soudci korunního soudu 

Queen´s Bench.“ 335 „V případě méně závažných deliktů, ke kterým se pachatel přiznal 

(dopravní přestupky, drobné krádeže) může policie ukládat pokuty, zpravidla do 100 

GBP. Toto policejní rozhodnutí (caution) je ekvivalentem odsouzení a zaznamenává se 

do rejstříku trestů.“ 336 

Pokud není podezřelý po předvedení na policejní stanici propuštěn, do dvaceti čtyř 

hodin musí být předveden před magistrátní soud, zároveň dochází ke změně v označení 
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podezřelého jako osoby už obviněné. Pokud je nashromážděno dostatek důkazů, je 

následně podána obžaloba – buďto Královskou službou veřejné žaloby (Crown 

Prosecution Service – CPS) nebo jinou institucí (úřadem veřejné žaloby), která umožní 

zahájení trestního řízení a pokračování ve věci. 337  

 

10.2.2.1 Příslušnost soudu 

Co se týče příslušnosti soudu, v podstatě všechny trestní případy se řeší před  

tzv. magistrátními soudy, procentuálně se odhaduje až 95% všech trestních záležitostí. 

O tom, zda bude případ po celou dobu projednáván u magistrátního soudu nebo bude 

postoupen k soudu vyšší instance, k tzv. Korunnímu soudu (Crown Court), záleží na 

mnoha faktorech.  

Samozřejmě nejdůležitějším hlediskem je závažnost a kvalifikace spáchaného 

trestného činu. Trestné činy jako je např. zabití, znásilnění nebo loupež jsou 

kvalifikovány jako závažné trestné činy a mají být ihned po podání obžaloby postoupeny 

ke Korunnímu soudu, tedy k vyšší instanci. Na druhém konci kvalifikační stupnice jsou 

ty méně závažné trestné činy (drobnější dopravní trestné činy nebo trestné činy poškození 

cizí věci s nižší hodnotou), které mají být projednávány pouze před soudy magistrátními. 

Někde uprostřed pak můžeme naleznout ty trestné činy, u kterých není z počátku zcela 

jasné, kterému soudu přísluší (např. trestný čin krádeže), tedy zda některému  

z magistrátních soudů anebo soudu Korunnímu. Pokud tedy nastane poslední zmiňovaná 

situace nejasnosti v otázce příslušnosti, státní zástupce seznámí magistrátní soud s daným 

případem a prohlásí, zda by měl trestný čin zůstat u magistrátního soudu anebo být 

postoupen a projednán u soudu Korunního. Tento pak rozhodne, zda bude názor státního 

zástupce akceptovat či nikoli. Pokud je trestný čin uznán natolik závažným a rozhodne se 

o postoupení věci, obviněný nemá jinou možnost, než být souzen porotním soudem. 

Pokud ale dojde k opačné situaci, obviněný má zvláštní právo odmítnout tzv. summary 

trial (zkrácené řízení) a vyžadovat taktéž trestní řízení vedené před porotním soudem. Je 

to právo, které vyvstává v případě, že se jedná o nerozhodný případ a s tímto postupem 

souhlasí jak magistrátní soudci, tak i státní zástupce. 338 
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Společné pro magistrátní i Korunní soudy je pak existence laického prvku v rámci 

trestního řízení, i když se u každého projevuje jinak a v odlišných fázích řízení.  

U magistrátních soudů je to prvek vtělený co do rozhodovací pravomoci soudců, resp. 

senátů tvořených třemi laiky, kteří rozhodují o vině či nevině obviněného, u Korunních 

soudů co do rozhodovací pravomoci o tomtéž, avšak v rukou dvanáctičlenné poroty 

sestavené z „obyčejných“ mužů a žen (ovšem pokud na její svolání dojde). 339  

 

10.2.2.2 Zrychlené řízení 

„V případech, jejichž rozhodování již nepřísluší do pravomoci policie, disponují 

zase soudy možností rychle a efektivně vyřešit jednoduché trestní věci s dostatečně 

prokázanou vinou pachatele. Podobné případy bývají rozhodovány v tzv. zrychleném 

řízení (Accelerated Court Proceedings) (dopravní pokuty, neplacení poplatků). Tento 

proces je realizován obvykle písemně (poštou), uloženou sankcí bývá pokuta.“ 340 

 

10.2.2.3 Odklony 

Odklony jsou i anglickým právem vnímány jako prostředky, jak trestní věc 

v trestním řízení vyřídit co nejrychleji a nejefektivněji. I když odklony mohou mít více 

různých podob, smysl a účel je obdobný. Typicky se však jedná o docílení toho, aby 

osoba, která byla obviněna z trestného činu, nebyla uvězněna, resp. aby jí nebyl uložen 

trest odnětí svobody a věc byla vyřízena nějakým alternativním (efektivnějším) 

způsobem.  

V anglickém trestním řízení lze najít dva typy odklonů – formální a neformální. 

Neformální odklon lze využít v případě, kdy policejní orgán (úředník) rozhodne, že bude 

lepší věc vyřešit alternativním způsobem. Samozřejmě se jedná pouze o trestné činy 

menší společenské nebezpečnosti, typicky se pak jedná o trestné činy v souvislosti 

s porušením dopravních předpisů (traffic violation) anebo s užíváním návykových látek 

(drug offences). Pro ty více „formální“ případy je vytvořen speciální program, který 
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pachatel trestného činu musí vykonat a splnit jako podmínku nezbytnou pro aplikaci 

odklonu. Jedná se například o léčebný program anebo pachateli, který se dopustil 

trestného činu domácího násilí, může být nařízen i tzv. program anger-management. 

V případě úspěšného dokončení, bude ve většině případech trestní stíhání zastaveno. 341  

Odklony lze aplikovat v různých stadiích trestního řízení, obecně jsou pak využity 

především u osob, které do té doby byly osobami bezúhonnými. Obecně lze u méně 

závažných trestných činů a u osob bezúhonných vnímat vykonání některého z příslušných 

programů jako lepší prevenci před pácháním další trestné činnosti, než „zbavení“ svobody 

uložením nepodmíněného trestu. Pro společnost obecně je toto řešení i mnohem 

ekonomičtější a výhodnější, zvláště když je například pachateli trestného činu (i v rámci 

odklonu) uložen trest obecně prospěšných prací.  

Odklony jsou ale také kritizovány, jelikož ne všechny programy jsou úspěšné.  

V některých případech jsou špatně navrženy nebo provedeny a ve výsledku je pak, i přes 

veškerou snahu, pachatel trestného činu ve výkonu trestu.  

 

Odklon, pomineme-li jeho sporné zařazení, jež zná a upravuje jak naše trestní 

právo, tak i právo anglosaské, je institut v podobě dohody o vině a trestu. 

 

Dohoda o vině a trestu (guilty plea) 

„Přestože obžalovací sporný proces common law je postaven na odlišných 

principech, nemělo by to automaticky znamenat, že některé jeho prvky či instituty nelze 

přejímat, zdokonalovat a zavádět. Smyslem je vytvořit moderní trestněprocesní systém 

odpovídající současným poznatkům vědy i praxe, nikoli násilné přebíraní a začleňování 

dohadovacího řízení (plea bargain), tak jak je uplatňováno v angloamerickém právním 

systému.“ 342 

V anglosaském právním systému se plea bargain uplatňuje v limitované podobě. 

Veřejný žalobce se s obviněným dohodne na tom, že obviněný uzná vinu ze spáchání 

některého skutku a veřejný žalobce na druhé straně upustí od vznesení obvinění pro 

                                                 
341 WEISE-PENGELLY, Carrie; DAMMER Harry. Diversion CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. Dostupné také na: 
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skutky jiné. V těchto zemích veřejný žalobce a obviněný výšku trestu za projednávané 

trestné činy nedohaduje – toto právo patří výhradně soudu. 343 

Nástrojem pro urychlení trestního řízení, je tedy odklon v podobě dohody o vině 

a trestu, jež se uzavírá mezi obviněným a veřejným žalobcem za předpokladu, že se 

obviněný k činu dozná. „Guilty plea vyvolává značnou kontroverzi. Odpůrci argumentují 

zejména oslabením práva na obhajobu. Tento institut se totiž často využívá v případech, 

kdy veřejný žalobce předpokládá, že by se mohl dostat do důkazní nouze, pokud by se 

případ řešil ve standardním řízení. Obvykle jde tedy o vyjednávání právníků (plea 

bargain), kde se zvažují všechna pro a proti pro jednotlivé strany. Navzdory tomu, že 

snížení trestu je garantovaným právním následkem pachatelova doznání, neexistují jasná 

pravidla, která by určovala konkrétní výšku finálního trestu. V průběhu vyjednávání na 

neveřejném zasedání proto soudce stranám předem sděluje, jaký trest uloží. Trest se 

pachateli obvykle snižuje o třetinu. Institut guilty plea je v anglickém trestním řízení 

využíván velmi často a možnosti použití moderních technologií při dokazování tomuto 

trendu jen nahrávají.“ 344  

„Současný anglický systém funguje jen díky tomu, že dvě třetiny obžalovaných 

před Crown Court a 80–90 % obžalovaných před magistrate‘s courts uznává vinu (guilty 

plea). Soudy přitom motivují obžalované k uznání viny tím, že obžalovaným, kteří vinu 

uznali, zmírňují trest zhruba o jednu třetinu.“ 345 Pro postup snížení trestu pak jsou dána 

přesně stanovená pravidla s tím, že je trest snížen ve většině případů o jednu čtvrtinu až 

o jednu třetinu. 346  

Pokud přistoupíme ke srovnání s právní úpravou Dohody o vině a trestu 

z pohledu českého právního řádu, pak spojujícím prvkem je ta skutečnost, že 

pachatelé trestných činů uznají svou vinu a následně dochází k vyjednávání, případně 

k uzavření dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem, resp. veřejným žalobcem  

a obviněným.  Následující  postup je pak rozdílný. Především, „trest v případě uzavření 

dohody o vině a trestu nestanovuje soud, jako je tomu ve standardním řízení“ 347, ale 

státní zástupce po domluvě s obviněným. Oproti tomu, v rámci guilty plea trest právě 

                                                 
343 VRÁBLOVÁ, Miroslava. Niekoľko poznámok k historicky najmladšiemu odklonu v slovenskom trestnom konaní – dohode o vine 
a treste. Trestněprávní revue. 2007, č. 7, s. 192. 
344 ZEMAN, Petr aj. Zkrácené formy trestního řízení – možnosti a limity. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

2013. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), s. 21. Dostupné také na: http://www.ok.cz/iksp/docs/408.pdf. 
345 KORBEL, František; BRŇÁKOVÁ, Simona. Dohoda o vině a trestu. Trestněprávní revue. 2008, č. 9, s. 271. 
346 ZAORALOVÁ, Petra. Dohodnutý trest aneb chybějící právní úprava sankcí v řízení o dohodě o vině a trestu. Bulletin advokacie. 

2016, č. 11, s. 41. 
347 Tamtéž, s. 40. 



127 

určuje soud, v mnoha případech je výše trestu známa ještě před zahájením samotného 

„vyjednávání“. Obvinění jsou k uzavření guilty plea především motivováni zárukou 

snížení trestu, a to až o jednu třetinu. Dle české právní úpravy pak „sjednání dohody  

o vině a trestu není polehčující okolností ani důvodem pro mimořádné snížení trestu 

odnětí svobody.“ 348 „Podíváme-li se na dikci ust. § 58 tr. zákoníku, jasně z něj vyplývá, 

že o mimořádném snížení trestu odnětí svobody může, popř. musí, po zvážení relevantních 

okolností, rozhodnout soud.“ 349  Jinými slovy, ustanovení § 58 Tr.z., je spojováno 

s činností soudu a nejedná se o typický postup pro státní zástupce v přípravném řízení. 

De lege ferenda by bylo vhodné zařadit prohlášení obviněného o spáchání skutku mezi 

polehčující okolnosti (§ 41 Tr.z.), a tím motivovat obviněné ke sjednání dohody o vině  

a trestu s vidinou mírnějšího trestu.   

 

 Magistrátní soudy 

Magistrátní soudy jsou dvojího typu. V prvním případě se jedná o soudy sborové 

složené z laiků, resp. z neprávníků (lay men), označované také jako smírčí soudci (justice 

of the peace, JPs), které tvoří převážně tříčlenné senáty (bench of lay magistrates) a jejich 

historie sahá až do 12. století. Ve druhém případě se jedná o novodobější záležitost 

s historií sahající „pouze“ do 18. století, kdy o trestních případech rozhoduje pouze 

jediný okresní soudce (district judge, dříve nazývaný stipendiary judge),  

resp. samosoudce. 350  

Obsazení magistrátních soudů odpovídá i jim svěřená pravomoc. Před tyto soudy 

se sice procentuálním odhadem dostane až 95% všech trestních věcí, na druhou stranu se 

však jedná pouze o ty méně závažné trestné činy, za něž je možno udělit pouze omezenou 

škálu trestů, jako např. trest odnětí svobody v maximální délce šesti měsíců, resp. 

dvanácti měsíců při souběhu. Nejčastěji ukládanými tresty jsou ale pokuty, a to 

maximálně ve výši pěti tisíc liber, či obecně prospěšné práce. 
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Řízení před magistrátními soudy se koná bez přítomnosti poroty, je velice 

rychlé, jednoduché a „do značné míry neformální v podobě tzv. sumárního řízení, 

v němž veřejnou obžalobu zastupuje policejní úředník.“ 351  Řízení se zahajuje 

předvoláním obviněného (summons) a pokud uzná svou vinu, průměrná doba takto 

zkráceného trestního řízení je okolo třiceti minut. Během tohoto řízení se nastíní všechny 

podstatné okolnosti a předvolají všichni svědci. Obhajoba nemá povinnost vyhledat 

anebo předložit jakýkoli důkaz, naopak je na straně obžaloby, aby prokázala vinu 

obviněného nade vší pochybnost. Obžalovaný se rovněž nemusí podrobit tzv. křížovému 

výslechu, což se ale v běžné praxi často nestává, naopak většina obžalovaných chce 

vylíčit svou verzi případu. Soud si pak na základě zjištěného a na základě předložených 

důkazů pokládá otázku, zda je možné obžalovaného odsoudit na základě toho, co bylo 

dosud slyšeno a předloženo. Pokud si, v tomto případě, senát smírčích soudců není jist, 

může se s právní stránkou věci obrátit na právně kvalifikovaného úředníka. Po 

závěrečném shrnutí případu se magistrátní soudci odeberou k poradě a poté se dostaví již 

s konečným verdiktem. V případě, že samosoudce či senát dospěje k závěru, že 

obžalovaný je nevinen, případ zde v podstatě končí a maximálně se může debatovat  

o soudních nákladech vynaložených na trestní řízení. Pokud je ale vyřčen verdikt opačný 

a obžalovaný je shledán vinným, trestní řízení se pochopitelně ubírá směrem 

k otázce trestu. Jednoduché případy mohou být vyřešeny následně po vyřčení viny, ale 

ve většině případů bude nutné nařídit ještě další jednání. Za situace, kdy bude uvažováno 

o uložení trestu veřejně prospěšných prací anebo dokonce trestu odnětí svobody, bude 

nutné si vyžádat zprávu od probačního úředníka o obžalovaném. 352  Celé řízení je 

označováno jako prvoinstanční (first appearanc), jelikož je možné se proti rozsudku ještě 

odvolat k vyšší instanci, resp. ke Korunnímu soudu. „V závažnějších trestních věcech, 

k jejichž meritornímu rozhodnutí není příslušný, provede magistrátní soudce pouze 

předběžné posouzení věci (preliminary examination) a shledá-li, že podezření je důvodné, 

předá věc porotnímu soudu.“  353 

 

                                                 
351 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 29. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
352 MALLESON, Kate. The Legal System. Third edition. Oxford, New York: Oxford University Press, 2007, s. 152. 
353 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C. H. Beck, 2013, s. 29. 
ISBN 978-80-7400-496-4. 
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 Korunní soudy a porota 

Korunní soud (Crown Court) je formálně považován za jediný jako součást soudu 

Nejvyššího (the Supreme Court), nicméně Korunních soudů je celkem sedmdesátšest 

hlavních rozdělených do šesti regionů známých pod názvem Circuits, s jím udělenou 

možností zasedat kdekoli v Anglii či Walesu. 354  Tyto soudy bývají také často 

označovány jako soudy porotní. Je tomu tak proto, že ať už je případ (podle závažnosti) 

projednáván soudcem nazývaným Recorder, soudcem obvodu (Circuit Judge) anebo 

soudcem soudu Vrchního (High Court Judge) a obviněný prohlásí, že je nevinen, vždy je 

přítomna porota, která posléze rozhoduje o vině či nevině, a jako taková je jediným 

laickým prvkem v rámci trestního řízení před Korunním soudem. Soudci u těchto soudů 

už jsou pouze profesionály, resp. soudci z povolání. Soudci i právní zástupci jsou, stejně 

jako v České republice, povinni nosit během celého trestního řízení taláry. Zajímavostí 

je, že jsou rovněž povinni nosit i paruky, které dle zastánců této praktiky mají dodat 

trestnímu řízení na úctě a respektu.  

Před Korunními soudy se jedná a rozhoduje o závažnějších či o těch 

nejzávažnějších trestných činech, jako je např. trestný čin vraždy či znásilnění. Žalující 

stát a zpravidla i obviněného zastupuje advokát nazývaný barrister. Celý proces se 

zahajuje podáním obžaloby (on indictment) a po zahájení hlavního líčení a přečtení 

obžaloby je obžalovaný soudcem, resp. samosoudcem dotázán, zda se cítí vinen  

a „jestliže prohlásí, že ano, nekoná se již žádné další dokazování a soudce sám (bez 

poroty) rozhodne o vině a trestu. Toto uznání viny obžalovaným (guilty plea) vede 

zpravidla k vynesení zmírněného trestu.“ 355  V opačném případě se přistupuje 

k dokazování, je svolána porota, sestavená ze dvanácti mužů a žen z lidu (ve věkovém 

rozmezí 18-70 let), kteří jsou přítomni po celou dobu trestního řízení a rozhodují po 

shrnutí celého případu o vině či nevině obviněného. „Porotu reprezentuje její mluvčí – 

foreman, který sdělí, na čem se porota usnesla a kolik hlasů bylo pro verdikt. Porota se 

má radit nejméně dvě hodiny, nejčastěji se však radí mezi čtyřmi až pěti hodinami. 

Potvrzeno zákonem Criminal Justice Act z roku 1967 bylo jak pravidlo „tajemství 

místnosti poroty“, tak i zákaz ovlivňování poroty soudcem, včetně eventuálního nátlaku 

                                                 
354 např. Old Bailey – Korunní soud, resp. centrální trestní soud pro oblast Londýna. 
355 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 
29,30. ISBN 978-80-7400-496-4. 



130 

na urychlení rozhodnutí.“ 356 Pro dosažení verdiktu poroty není u korunních a vyšších 

soudů potřebná jednomyslnost, což potvrdil zákon z roku 1974. Pokud se porota usnese 

na nevině obviněného, ten je vzápětí zproštěn viny, v opačném případě je obviněný uznán 

vinným a posléze o uložení trestu již rozhoduje soudce, resp. samosoudce, nikoli 

porota.357  

 

 Odvolací soudy 

Obviněný, jež byl uznán vinným a následně mu byl soudcem,  

resp. samosoudcem uložen trest a s tímto rozhodnutím nesouhlasí, resp. s rozhodnutím 

soudu prvního stupně není spokojen, má právo odvolat se k vyšší instanci. Odvolatel se 

může obrátit v Anglii a Walesu jednak na Korunní soudy (v případě, že I. stupni 

rozhodoval magistrátní soud), Sněmovnu lordů (the House of Lords) anebo na Evropský 

soudní dvůr (the European Court of Justice). 358 

 

  Závěrečné shrnutí, úvahy de lege ferenda 

Srovnávat v podstatě nesrovnatelné je velice těžkým úkolem, naprosto odlišným, 

než tomu bylo při srovnání s právní úpravou na Slovensku. Nicméně, i zde se dají najít 

drobné shodné prvky či znaky. V prvé řadě vůbec to, že anglosaské právo využívá institut 

samosoudce. Samosoudci vykonávají svou pravomoc buďto u tzv. magistrátních soudů 

(District judge) anebo v rámci rozhodování u soudů Korunních.  

Pokud jde o soudy magistrátní, obecně lze trestní řízení před těmito soudy 

vnímat jako maximálně jednoduché a rychlé, k čemuž by se dalo v zásadě přirovnat  

i „naše“ tzv. zjednodušené řízení před samosoudcem. Další podobnost lze spatřovat 

v tom, že samosoudce je příslušný rozhodovat pouze o některých trestných činech a za 

ně uložit omezený výčet trestů. Na rozdíl však od české právní úpravy, jež trestné činy 

taxativně vymezuje stanovením horní hranice nepřevyšující pět let, samosoudci 

magistrátních soudů jsou příslušní rozhodovat o neuzavřeném výčtu trestných činů, resp. 

o případech známých jako tzv. summary offences. Může se jednat buďto o trestné činy 

                                                 
356 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 350. ISBN 978-80-

7380-441-1. 
357 MALESSON, Kate. The Legal System. Third edition. Oxford, New York: Oxford University Press, 2007, s. 153. 
358 HANKOVÁ, Lucie. Angličtina pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 293. ISBN 978-80-7380-285-1. 
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nejméně společensky závažné, jako je např. výtržnictví, opilství či poškozování cizí věci 

menší hodnoty, ale i o závažnější trestné činy, jakou je např. loupež. Co se týče ukládání 

trestů, záleží na situaci. Samosoudce je při ukládání trestů omezen pouze za situace, kdy 

vydává tzv. trestní příkaz, tyto tresty pak taxativně vymezuje trestní řád. Jelikož 

anglosaské právo nezná institut trestního příkazu, vztahuje se omezení co do ukládání 

trestů na veškerou rozhodovací pravomoc samosoudců. Nejčastěji ukládanými tresty jsou 

pak tresty peněžité (maximálně do výše pěti tisíc liber), obecně prospěšné práce, ale  

i tresty odnětí svobody v maximální délce šesti měsíců, resp. dvanácti měsíců při 

souběhu. 

Pokud jde o soudy Korunní, pak tyto soudy jsou obecně věcně příslušné 

rozhodovat o závažnějších či o těch nejzávažnějších trestných činech, např. vždy 

rozhodují o trestném činu vraždy. Je velice komplikované procesně srovnávat trestní 

řízení před těmito soudy a soudy českými, především pak z toho důvodu, že v rámci řízení 

před soudy Korunními je vždy přítomna porota. Oproti tomu „laický“ prvek poroty české 

právo absolutně nezná, objevuje se pouze v rámci senátního rozhodování v prvním stupni. 

Nepatrné podobnosti se zjednodušeným řízením před samosoudcem lze možná hledat za 

situace, kdy obžalovaný uzná svou vinu a následný proces je již velmi rychlý  

a jednoduchý, bez dokazování a bez zásahu poroty. Samosoudce sám následně rozhoduje 

o trestu, který je vzhledem k “doznání“ obžalovaného často i mírnější (guilty plea).  

Pokud se zamyslíme nad rozhodovací praxí u magistrátních soudů, poměrně 

zarážející je ta skutečnost, že o některých, byť o méně závažných trestných činech, ale 

stále o trestných činech, nerozhodují soudci z povolání. Tito „laičtí soudci“ zasedající 

však vždy v senátech, mohou (ale nemusí) pouze využít pomoci v podobě právní rady 

z řad odborníků, kteří jsou magistrátním soudům, resp. soudcům plně k dispozici. Avšak 

tyto porady zabírají poměrně mnoho času, který oproti tomu ušetří samosoudce, který je 

soudcem z povolání a právo zná. Jistě pak vyvstává otázka, jaké jsou právní závěry a na 

nich postavená rozhodnutí, pokud soudci rozhodují bez jakékoli kvalifikované, právní 

rady odborníka. Zastánci „soudců laiků“ spatřují pozitivní prvek v lidském faktoru, který 

vede k „fair“ rozhodnutí. Možným řešením by bylo zakotvení povinnosti odborné 

konzultace, to by ovšem bylo na úkor úspory času a nákladů trestního řízení. 359 Dalším 

řešením, navrhovaným tzv. The Auld report of 2001 by bylo zřízení jakési „meziinstance“ 

                                                 
359 BRISTOW, Richard. Are professional judges better than lay magistrates? The Guardian, 17. 11. 2011. 
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mezi soudy magistrátními a soudy Korunními (a Middle Tier of Jurisdiction), 

kombinující soudce z lidu i soudce z povolání, který by nesl název the District Division 

of the unified Criminal Court. 360  

                                                 
360 ZANDER, Michael. Lord Justice Auld´s review of the criminal courts- a response. 2001, s. 10, 30. 
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11 PRÁVNÍ ÚPRAVA DE LEGE FERENDA 

11.1 Rekodifikace trestního řádu 

Při obecných úvahách nad právní úpravou de lege ferenda mi jako první vytane 

na mysl rekodifikace trestního řádu.  Tento legislativní záměr byl započat (rokem 2014) 

sestavením Komise pro nový trestní řád. Předsedou komise byl nejprve jmenován prof. 

JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., krátce po jeho zvolení předsedou Nejvyššího soudu ho však 

nahradila prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Členy Komise se stali odborníci na trestní 

právo procesní ze všech oborů práva, aby byly zastoupeny různé názory na trestní řízení 

jako takové. Podle nejnovějších dostupných informací se na rekodifikaci usilovně 

pracuje, ovšem prozatím nejsou známy žádné konkrétní výstupy. Můžeme se tedy jen 

odpíchnout od východisek a principů, resp. od cílů, které by měly být podkladem pro 

vypracování nového trestního řádu. 

 

Základní a konkrétní cíle kladené na rekodifikaci trestního řádu: 

1. zrychlit trestní řízení ve všech jeho stadiích,  

2. posílit význam stadia řízení před soudem na úkor přípravného řízení, 

3. zvýšit aktivitu procesních stran, 

4. posílit postavení státního zástupce při výkonu dozoru v přípravném řízení,  

5. zavést procesní odpovědnost státního zástupce za neprovedení důkazů 

v potřebném rozsahu prokazujících vinu obžalovaného v řízení před soudem 

(i nadále však státní zástupce bude v trestním řízení zastupovat veřejný zájem),  

6. chránit práva poškozeného, především umožnit účinný výkon jeho procesních 

práv pomocí soukromé nebo subsidiární žaloby a dosažení náhrady škody, 

nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení, 

7. chránit práva nezletilých poškozených,  

8. více chránit práva poškozených vybraných trestných činů zvlášť zasahujících do 

jejich osobnostní integrity, zejména právo na soukromí a bezpečnost,  

9. vytvořit úpravu opravného řízení zahrnujícího všechny typy opravných 

prostředků včetně stížnosti, 

10. rozšířit možnost autoremedury, 
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11. v řízení o odvolání vyvážit prvky kasace a apelace a omezit možnost vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření i možnost vrácení věci odvolacím soudem soudu 

prvního stupně, a to jen na případy nedostatečně objasněného skutkového stavu 

věci nebo závažná procesní pochybení,  

12. v rámci mimořádných opravných prostředků pojmout stížnost pro porušení 

zákona tak, aby byla věcně součástí řízení o kasační stížnosti nebo o dovolání, 

13. rozšířit možnost podat návrh na obnovu řízení,  

14. zavést možnost využití majetku, který připadl státu na základě majetkových trestů 

uložených v trestním řízení, ve prospěch obětí trestných činů. 361 

 

Nová právní úprava trestního řádu je zcela nezbytná. Jak už jsem průběžně v této 

práci zmiňovala, stávající právní úprava pochází z počátku 60. let minulého století  

a přestože byl trestní řád v průběhu let mnohokrát novelizován, tato podoba trestního 

procesu je zcela neodpovídající potřebám 21. století. 362  

 

11.2 Samotné úvahy de lege ferenda se zaměřením na trestní řízení 

před samosoudcem 

 Trestní řízení před samosoudcem – ještě rychlejší = ještě efektivnější? 

Historicky přinesla právní úprava této části trestního procesu jistě celkově 

rychlejší postup v řízení, konaném před soudy prvního stupně po podání obžaloby, resp. 

návrhu na potrestání. Konkrétní procesní postupy se zjednodušily, jistě se zkrátila také 

doba pro vynesení „prvního“ soudního rozhodnutí. Tím došlo k ovlivnění efektivity  

a hospodárnosti trestního řízení a zejména byl lépe plněn požadavek směřující 

k bezprostřednímu působení trestního řízení na pachatele trestné činnosti, včetně jeho 

případného potrestání (účel trestního procesu).  

Mám za to, že výše popsaný postup soudů by však mohl být, alespoň v části 

projednávaných případů ještě rychlejší, a tím i ještě efektivnější – viz některé níže 

uvedené úvahy.  

                                                 
361 Dostupné na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460. 
362 Dostupné na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460. 
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 Omezení, resp. zúžení okruhu trestních věcí, v nichž je možno vydat 

trestní příkaz  

Podle současné právní úpravy může samosoudce vydat trestní příkaz v řízení  

o trestných činech, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje pět let. Ve shodě s mezinárodním doporučením by, de lege ferenda, 

stálo za úvahu, zda možnost vyřídit věc trestním příkazem neomezit, resp. nezúžit tak, 

aby se vztahovalo pouze na řízení o těch nejméně závažných trestných činech. Konkrétně 

by se jednalo o ty trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje dvě, nejvýše však tři léta. 363 

„Zúžení by se kladně mohlo projevit i v proporcionálnějším využívání trestního 

příkazu vůči podmíněnému zastavení trestního stíhání a narovnání, které nejsou, právě  

i vzhledem k masivnímu řešení věcí trestním příkazem, používány ve všech vhodných 

případech. Okruh věcí pro řešení trestních případů těmito okruhy odklonu je totiž 

v zásadě obdobný (srov. § 307, § 309 a § 314a odst. 1tr.ř.), avšak rozhodnutí věci trestním 

příkazem je pro samosoudce vzhledem k jeho právní úpravě mnohem snadnější než 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání či schválení narovnání. Přitom tyto 

druhy odklonu, zejména při zapojení kvalifikovaných probačních úředníků – mediátorů, 

vedou zpravidla k odstranění konfliktu mezi obviněným (pachatelem) a poškozeným (obětí 

trestného činu) i k nápravě jeho škodlivých následků a jsou tedy pro společnost 

užitečnější.“ 364 

K výše uvedenému je třeba dodat, že samotné zúžení okruhu trestních věcí, 

v nichž je možno trestní příkaz vydat, samo o sobě by jistě neovlivnilo možnost 

postupovat v některých případech v souladu s ustanoveními § 307 a § 309 Tr.ř.. Naopak 

se domnívám, že zachování limitní horní hranice trestu odnětí svobody u trestných činů, 

kde lze vydat trestní příkaz, je na místě a bývá samosoudci hojně využívána. Úvahy  

o možnosti využití podmíněného zastavení trestního stíhání či narovnání nejsou 

nepřínosné, nicméně by vyžadovaly zcela zásadní úpravu konkrétní části trestního řádu, 

která se zabývá institutem trestního příkazu. Přeci jen jde o rozhodnutí, které má „povahu 

odsuzujícího rozsudku“.  

                                                 
363 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 

3.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges,2015, s. 557. ISBN 978-80-7502-066-6.      
364 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Jiří aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 735, 
736. ISBN 978-80-7400-496-4. 
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 Trestní příkaz ve vztahu k upuštění od potrestání 

„Trestní příkaz i upuštění od potrestání představují trestněprávní alternativy 

uvnitř systému trestního práva, ať již hmotného (jde-li o upuštění od potrestání), či 

procesního (trestní příkaz).“ 365  

 Účelem trestního řízení a uložení trestu (potrestání) je především náprava 

pachatele, prevence či ochrana společnosti. Soud má ovšem možnost, ve výjimečných 

případech, od potrestání upustit. Institut upuštění od potrestání je zakotven 

v ustanoveních trestního zákoníku, resp. v ust. § 46 a v ust. § 47 Tr.z., jde-li o upuštění 

od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence. 

Podstata tohoto institutu tkví v tom, že soud u obviněného sice rozhodne o jeho vině, 

nicméně mu neuloží žádný trest. Oproti tomu trestním příkazem musí být vždy 

vyslovena vina a zároveň uložen trest. Právní úprava pak vymezuje celou škálu trestů, 

které lze trestním příkazem uložit, od trestu odnětí svobody do jednoho roku 

s podmíněným odkladem jeho výkonu, až po trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní  

a jiné společenské akce v trvání až do pěti let. Zda je možné trestním příkazem od 

potrestání pachatele upustit či nikoli, pak zcela explicitně z textu zákona nevyplývá. 

Tato nejasnost pak může působit problémy právě samosoudcům v rámci jejich 

rozhodovací činnosti, jelikož jak vyplývá ze statistik Ministerstva spravedlnosti, 

samosoudci v uplynulých letech v několika případech skutečně trestním příkazem 

rozhodli o upuštění od potrestání. Na druhou stranu pak, Nejvyšší soud České republiky 

trestní příkazy, kterými bylo upuštěno od potrestání, zrušil s tím, že soud první instance 

takovýmto rozhodnutím porušil zákon. Dle stávající judikatury tak lze dospět k závěru, 

že není trestním příkazem možné upustit od potrestání dle ust. § 46, resp. dle ust. § 47 

Tr.z., jde-li o upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo 

zabezpečovací detence. 366 

De lege refenda by stálo za úvahu, zda tuto stávající praxi nezměnit. „Pokud 

trestní právo připouští vyslovit vinu a uložit trest pouze na podkladě spisového materiálu, 

o to spíše by mělo umožňovat tímto způsobem i pouhé vyslovení viny, přičemž ze spisu 

může stejně jako potřeba pachatele potrestat vyplývat i dostatečnost samotného vyslovení 

viny v konkrétní věci. Bylo by tedy vhodné zahrnout do nového trestního řádu možnost 

                                                 
365 ŠELLENG, Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin advokacie. 2016, č. 5, s. 18. 
366 Tamtéž, s. 18-21. 
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rozhodnout trestním příkazem o upuštění od potrestání ve smyslu ust. § 46 odst. 3 tr. 

zákoníku, příp. i podle § 46 odst. 1 tr. zákoníku, a to včetně možnosti takto rozhodnout 

podmíněně za současného stanovení dohledu ve smyslu § 48 tr. zákoníku.“ 367  

Při zamyšlení se nad touto problematikou, která by dle mého názoru mohla a měla 

být řešena připravovanou novelou trestního řádu, by pro značné zjednodušení nové 

úpravy postačilo, aby z konkrétní formulace znění ust. § 314e odst. 7 Tr.ř. bylo vypuštěno 

slovo „odsuzujícího“. Navíc podle situace by mohl samosoudce v takovémto případě 

významněji použít ust. § 314b odst. 3 Tr.ř. a pachatele osobně vyslechnout (tento postup 

by mohl nahradit projednání věci před soudem v hlavním líčení). 

 

 Řízení před samosoudcem po podání odporu proti trestnímu příkazu – 

otázka podjatosti samosoudce 

Za povšimnutí stojí úvaha autora, který se zabývá možností podjatosti soudce, 

resp. samosoudce, který vydal trestní příkaz, proti kterému byl podán odpor. „Otázkou 

je, zda by neměl být soudce, který vydal trestní příkaz, z dalšího projednávání věci po 

případném podání odporu vyloučen pro svou možnou podjatost.“ 368   

Uvedená úvaha by jistě nevedla ke zrychlení trestního řízení před samosoudcem, 

natož k jeho efektivnějšímu průběhu, a proto je třeba ji odmítnout. To  

i s ohledem na tu skutečnost, že v průběhu standardního trestního řízení, kdy je vynesen 

rozsudek soudcem soudu prvního stupně, tak tato věc je až na výjimky (např. personální 

změna, zdravotní důvody apod.), témuž soudci, s ohledem na podaný opravný prostředek 

a následné rozhodnutí odvolacího soudu o jeho zrušení, vrácena zpět k novému 

projednání a rozhodnutí.  

 

 Poškozený a právo podat odpor proti trestnímu příkazu 

Poškozený, a to i v řízení před samosoudcem, neodmyslitelně patří ke stranám 

trestního řízení. Přestože je poškozený zpravidla fakticky účasten již na počátku určitého 

protiprávního jednání pachatele, kdy dochází k jeho újmě a tuto újmu (hmotnou, 

nehmotnou, zdravotní apod.), si s sebou nese nejen v průběhu dalšího trestního řízení, ale 

                                                 
367 ŠELLENG, Dalibor. Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu. Bulletin advokacie. 2016, č. 5, s. 21. 
368 ŠÁMAL, Pavel; MUSIL, Jan; KUCHTA, Josef aj. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha:C.H.Beck, 2013, s. 736. 
ISBN 978-80-7400-496-4.  
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většinou i po jeho pravomocném skončení, nedosahuje poškozený takového 

trestněprocesního postavení, jakého se dostává např. státnímu zástupci.  

Obecně platí, že poškozený patří k subjektům, kterým je na základě zákona dáno 

právo podávat opravné prostředky proti rozhodnutím soudů či jiných orgánů činných 

v trestním řízení. Ovšem právě zde lze spatřit rozdílné postavení poškozeného od 

ostatních stran trestního řízení. Dle mého názoru by poškozenému mělo být umožněno 

bránit se opravnými prostředky i proti všem rozhodnutím orgánů činných v trestním 

řízení, ve kterých budou jeho oprávněné nároky opomenuty. 

Obecně, vezmeme-li si za příklad rozhodnutí ve formě Usnesení, vydaného dle           

ust. § 188 odst. 1 Tr. ř., pak zde může poškozený podat stížnost pouze proti rozhodnutí           

o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání (§ 188 odst. 3 Tr.ř.). 

Proti ostatním rozhodnutím soudu po předběžném projednání obžaloby (zde projednává 

toliko senát, nikoliv samosoudce) dle ust. § 188 odst. 1 písm. b) – e) a odst. 2 Tr.ř. může 

podat stížnost mimo obviněného pouze státní zástupce. Poškozenému (na rozdíl od 

státního zástupce) také nepřísluší právo podat stížnost proti rozhodnutí soudu (senátu  

i samosoudce) v hlavním líčení, učiněném podle ust. § 222 odst. 2 Tr.ř. a také podle  

ust. § 223 odst. 1, odst. 2 Tr.ř.  

Platná právní úprava umožňuje rozhodnout trestním příkazem i o náhradě škody, 

avšak poškozený není osobou, které je přiznáno právo podání odporu proti trestnímu 

příkazu. 369 „Vyloučení poškozeného z okruhu osob oprávněných podat odpor, plyne ze 

skutečnosti, že pokud by podal odpor pouze on, nabyly by oddělitelné výroky o vině  

a trestu právní moci a další trestní řízení by bylo konáno pouze o náhradě škody, což není 

v souladu s účelem trestního řízení.“ 370 Na jednu stranu lze toto „vyloučení“ chápat jako 

smysl naplnění podstaty institutu trestního příkazu, tedy především, aby bylo trestní řízení 

co možná nejrychlejší a nejekonomičtější. Ovšem na stranu druhou, pokud se chce 

poškozený „bránit“ a dosáhnout nápravy nesprávného nebo chybějícího výroku o náhradě 

škody, pak jedinou cestou je podání mimořádného opravného prostředku, a to jistě nelze 

považovat za cestu jednoduchou, rychlou a už vůbec ne ekonomickou. „De lege ferenda 

by tedy bylo vhodné poškozenému, který řádně uplatnil nárok na náhradu škody nebo 

                                                 
369 JELÍNEK, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SOVÁK, Zdeněk. Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 

3.aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges,2015, s. 557. ISBN 978-80-7502-066-6.      
370 CHMELÍK, Jan aj. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 434. ISBN 978-80-7380-488-6. 
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nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3), 

přiznat právo odporu proti trestnímu příkazu.“ 371 

Inspirací či předlohou by se mohla v rámci předpokládané rekodifikace trestního 

řádu, stát právní úprava, platná na Slovensku. Dle ust. § 355 odst. 2 Tr.p. totiž proti 

výroku o náhradě škody, kterým byla přiznána náhrada škody, může poškozený podat 

odpor. Pokud poškozený odpor podá, trestní příkaz se ve výroku o náhradě škody ruší a 

samosoudce poškozeného usnesením odkáže na řízení občanskoprávní, případně na řízení 

před jiným příslušným orgánem.  

 

 Samosoudce a odvolací řízení 

Za úvahu by stála i možnost rozhodování samosoudcem v odvolacím řízení, 

pokud v prvním stupni rozhodoval právě samosoudce. V současné době o všech 

opravných prostředcích, podaných proti rozhodnutí samosoudce, rozhoduje vždy 

odvolací senát, složený ze tří soudců z povolání. Na jednu stranu by senátní rozhodování 

mělo zajišťovat kvalifikovanější právní jistotu a snižovat riziko pochybení, nicméně na 

stranu druhou by navrhované řešení přispělo k dalšímu urychlení odvolacího řízení  

a odlehčilo pracovně soudcům, rozhodujícím ve druhém stupni a jednotlivým odvolacím 

soudům i personálně.  

  

                                                 
371 FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš; CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 795. ISBN 978-80-7478-750-8. 



140 

12 ZÁVĚR  

Touto závěrečnou „kapitolou“ bych ráda uzavřela celou rigorózní práci na téma 

Trestní řízení před samosoudcem s krátkým exkurzem, resp. s krátkým ohlédnutím do 

všech částí a kapitol, ze kterých se tato práce sestává, a o kterých jsem pojednávala, 

včetně jejich závěrečného shrnutí a zároveň se závěrečnou rekapitulací cílů, které jsem si 

vytyčila hned v samém úvodu.  

Rigorózní práci jsem si, pro větší přehlednost, orientaci a systematičnost, rozdělila 

do několika kapitol tak, aby na sebe jednotlivé kapitoly obsahově a zcela plynule 

navazovaly. Po úvodu, kterým jsem se ve stručnosti snažila nastínit směr, jakým se tato 

práce bude ubírat a vytyčit si cíle, jsem navázala deseti hlavními kapitolami, které jsem 

dále rozdělila na menší části a podkapitoly vztahující se k dané problematice. Samotnou 

práci pak, kromě závěru samotného, uzavírá závěrečné shrnutí v anglickém jazyce 

v podobě Resumé.  

Do samého úvodu jsem zařadila část zabývající se historickým vývojem, 

historickými souvislostmi, týkající se trestního řízení, resp. trestního řízení před 

samosoudcem, a to pomocí Historického exkurzu. Hlavním cílem této kapitoly bylo 

nastínit podobnosti, odlišnosti či souvislosti s právní úpravou současnou, resp. s právní 

úpravou de lege lata. Velmi podrobně jsem zmapovala historický vývoj trestního řízení, 

s důrazem na trestní řízení před samosoudcem, na našem území již od roku 1848 až do 

současnosti s tím, že jsem si takto rozsáhlé časové období rozdělila na dvě hlavní části, 

oddělené od sebe zlomovým okamžikem přijetí trestního řádu, resp. zákona č. 141/1961 

Sb. Vzhledem k této skutečnosti a zároveň k tomu, že mi náhled do minulosti posloužil i 

jako jeden z podkladů při úvahách a námětech de lege ferenda, lze cíl, resp. smysl 

historického exkurzu považovat za dosažený.  

Ve druhé hlavní kapitole jsem se zabývala Odklony a zvláštními způsoby řízení, 

jež jsem pro lepší orientaci rozdělila na dvě samostatné podkapitoly, i když v některých 

případech se tyto překrývají - např. podmíněné zastavení trestního stíhání a institut 

narovnání jsou zvláštními způsoby řízení, ovšem vnímáme je spíše jako odklony, jelikož 

nedospějí do obvyklého konce trestního řízení.   

Odklony v dnešní době představují hojně využívané a potřebné instituty.  Jak už jejich 

označení napoví, aplikací odklonu dochází k „odklonění“ se od klasického průběhu 

trestního řízení, což ve většině případů způsobí vyřízení trestní věci v trestním řízení 
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rychleji, efektivněji a ekonomičtěji. Lze očekávat i pozitivní význam a vliv hlavně na 

samotného pachatele trestného činu, jelikož v některých případech je trestní stíhání zcela 

zastaveno pro poškozeného je vyřízení věci alternativním způsobem taktéž často 

přínosnější, než kdyby byla osoba, která mu trestným činem způsobila škodu či újmu, 

uvězněna. Využívání odklonů orgány činnými v trestním řízení je krok správným 

směrem, ve kterém by se mělo do budoucna pokračovat, ať už rozšiřováním možností 

jejich aplikace, či zařazením zcela nových odklonů do trestního řádu. Proto jsem této časti 

věnovala dostatek prostoru a vymezila, charakterizovala jednotlivé odklony, konkrétně 

pak odklon v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání, institut narovnání, 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání dle trestního řádu a odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.   

Na odklony jsem pak plynule navázala charakteristikou jednotlivých zvláštních druhů 

řízení, jež trestní řád ve svých příslušných ustanoveních vymezuje. Trestní řád, mimo 

jiné, mezi zvláštní druhy řízení řadí i trestní řízení před samosoudcem, proto jsem 

začlenění této části do rigorózní práce považovala za nutnost. Postupně (dle ustanovení 

trestního řádu) jsem tedy stručně popsala řízení ve věcech mladistvých (které dále 

upravuje zvláštní zákon, resp. zákon o soudnictví ve věcech mládeže a trestní řád je pouze 

zákonem podpůrným), řízení proti uprchlému, podmíněného zastavení trestního stíhání, 

narovnání, řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu, řízení o přezkumu 

příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů  

o telekomunikačním provozu a v neposlední řadě i řízení o schválení dohody o vině  

a trestu. 

V následujících kapitolách jsem se pak už věnovala hlavnímu předmětu této práce, 

resp. samotnému řízení před samosoudcem. Kapitolou Obecně k řízení před 

samosoudcem, jsem se pokusila o jakýsi prvotní vstup a nastínění základních rysů  

a prvků, které se objevují právě v řízení před samosoudcem, a to i v rámci řízení proti 

právnickým osobám dle TOPO či v trestním řízení ve věcech mladistvých dle ZSVM.  

Navazující kapitola, Odchylky řízení před samosoudcem, měla za „úkol“ pouze 

stručně vymezit, v čem jsou spatřovány zásadní rozdíly mezi řízením probíhajícím před 

samosoudcem a „normálním“, běžným průběhem trestního řízení. Jako zásadní rozdíl 

jsem uvedla, pouze a jemu svěřenou pravomoc, vydat rozhodnutí ve formě trestního 

příkazu, a to i bez projednání věci v hlavním líčení. Dále pak ve věcech, v nichž se konalo 
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zkrácené přípravné řízení, a státní zástupce podal návrh na potrestání, samosoudce koná 

tzv. zjednodušené řízení. Tyto odlišnosti, resp. odchylky jsem pak podrobněji rozvedla 

v následujícím textu.  

Jak už jsem naznačila výše, samosoudce koná tzv. zjednodušené řízení o trestních 

věcech, ve kterých probíhalo Zkrácené přípravné řízení, a státní zástupce podal soudu 

návrh na potrestání. Nejprve jsem, dle logické posloupnosti, charakterizovala zkrácené 

přípravné řízení s tím, že jsem uvedla i další „druhy“ přípravného řízení. Popsala jsem 

postup orgánů činných v trestním řízení při jeho provádění, rozhodnutí, která lze vydat, 

včetně možnosti návrh na potrestání podmíněně odložit, za podmínek daných zákonem.  

Plynule jsem pak navázala již zmiňovaným, zcela specifickým řízením,  

tzv. Zjednodušeným řízením před samosoudcem, které zpravidla rovněž plynule 

navazuje na zkrácené přípravné řízení. Opětovně jsem se v této části zabývala základní 

charakteristikou, specifickými podmínkami, za nichž lze toto řízení konat a v neposlední 

řadě i postupem a rozhodnutím, jež je samosoudce oprávněn ve zjednodušeném řízení 

vydat. 

Kapitolu následující jsem pak věnovala pouze jedinému ustanovení trestního řádu, 

resp. Řízení před samosoudcem podle ustanovení § 314c trestního řádu, jež upravuje 

postup samosoudce v rámci přezkumu obžaloby návrhu na potrestání a návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu. Především jsem zmínila tu skutečnost, že samosoudce 

shora uvedené předběžně neprojednává, ale pouze přezkoumává s tím, že podle výsledku 

přezkoumání učiní některá z rozhodnutí uvedená v ust. § 314c odst. 1 a násl. trestního 

řádu.  

Samosoudce má v rámci své pravomoci možnost vydat zcela specifické 

rozhodnutí, a to rozhodnutí ve formě Trestního příkazu, a jelikož trestní příkaz  

a samosoudce k sobě neodmyslitelně patří, rozhodla jsem se trestnímu příkazu věnovat 

celou samostatnou kapitolu. V rámci této části jsem velice podrobně vymezila podmínky, 

za nichž lze trestní příkaz vydat či nikoli, jaké druhy trestů a na základě jakých podmínek 

mohou být trestním příkazem uloženy. V neposlední řadě jsem se zabývala zcela 

specifickým opravným prostředkem – odporem, který je možno podat proti trestnímu 

příkazu. 

Jako zcela nezbytnou část jsem do své rigorózní práce zařadila Komparaci se 

zahraniční právní úpravou, resp. komparaci s právní úpravou trestního řízení, resp. 
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trestního řízení před samosoudcem na Slovensku a v Anglii a Walesu. V rámci srovnání 

jsem se nejprve ponořila do historického exkurzu, především při srovnání právní úpravy 

české a slovenské, která vychází ze stejných historických právních základů, z něhož jsem 

pak vycházela při srovnání právní úpravy de lege lata přičemž jsem dospěla k závěru, že 

lze v těchto nalézt mnoho podobných, či dokonce zcela shodných prvků, rysů, a to i právě 

v trestním řízení před samosoudcem a instituty souvisejícími. Nicméně jsem se pokusila 

o nalezení podobných prvků a rysů, objevujících se i v trestním právu v Anglii a Walesu 

jako příklad lze uvést institut – odklon v podobě dohody o vině a trestu (guilty plea), 

anebo možnost rozhodovat o trestních věcech (méně závažných trestných činech) pouze 

soudcem jediným (district judge), a v rámci této pravomoci vydávat rozhodnutí. Zároveň 

mi historické souvislosti a komparace právní úpravy de lege lata posloužila při úvahách 

de lege ferenda s případnými náměty na zapracování do stávající české trestněprávní 

úpravy.  

Před samotným závěrem rigorózní práce jsem se pokusila o úvahy a náměty, 

jakým směrem a jakým způsobem by se mohla ubírat trestněprávní úprava, týkající se 

právě trestního řízení před samosoudcem de lege ferenda. Náměty a úvahy jsem zařadila 

do samostatné kapitoly Právní úprava de lege ferenda, kdy základním stavebním 

kamenem se mi stala nejenom právě připravovaná rekodifikace trestního řádu, ale  

i myšlenky a zkušenosti, které jsem měla možnost načerpat v rámci dosavadní praxe 

advokátní koncipientky. Pokusila jsem se tedy nastínit ta nejzásadnější a nejdůležitější 

témata, jež se v souvislosti s rekodifikací trestního řádu objevují. Mezi náměty a úvahy 

de lege ferenda jsem ovšem zařadila především úvahy, týkající se trestního řízení před 

samosoudcem s důrazem kladeným na možnosti ho ještě více zefektivnit, případně  

i urychlit, a naplnit tak hlavní účel a smysl tohoto trestního řízení.  

Rigorózní práci na téma Trestní řízení před samosoudcem jsem pak, kromě 

samotného závěru a seznamu použité literatury a pramenů (jak českých tak  

i cizojazyčných), zakončila shrnutím v anglickém jazyce v podobě Resumé.  

Nezbývá než shrnout, že cílů, které jsem si vymezila a vytyčila hned v samotném 

úvodu této práce, i s ohledem na shora uvedené, jsem dle mého názoru dosáhla. Zároveň 

si myslím, že jsem naplnila i smysl a účel, jež je obecně spatřován a kladen na jakoukoli 

práci takovéto úrovně.   
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RESUMÉ 

In this rigorosum thesis on the topic of criminal proceedings i front of a single 

judge I dealt with not only this very specific, respective extraordinary criminal 

proceedings in front of an only one judge – the single judge, but I also aimed to present 

all institutes that appear and are closely and inherently connected with a criminal 

proceedings, respective with a criminal proceedings in front of a single judge. 

For the sake of easier orientation this rigorosum thesis was divided into twelve 

chapters that consist of an introduction, ten main chapters divided into additional 

subchapters and a conclusion.   

The first part was devoted to a historical excursion, tracking the development  

of criminal proceedings from 1848 to present.  

In the next chapter I was concerned with diversions and special methods  

of proceedings. Nowadays diversions account for a widely used institutes, as by their 

application the criminal proceedings is faster, more effective and economical, therefore 

it is very important. The diversions have been included in this work also because a penalty 

order, as a specific form of a decision of a single judge, is sometimes considered to be  

a diversion, as its release causes a diversion  from a traditional process of a criminal 

proceedings. 

In a part dedicated to extraordinary ways of proceedings among which the 

Criminal Procedure Code, respectively Act no. 141/1961 Coll. includes a proceedings in 

front of a single judge, I individually and briefly characterized individual extraordinary 

proceedings. I mentioned also the fact that some proceedings are labeled as diversions 

and sometimes they thus overlap. 

The following chapters I dedicated to the legislation of criminal proceedings in 

front of a single judge de lege lata with the main focus on simplified proceedings in front 

of a single judge, which usually follows  a shortened preparatory proceedings and a 

decision in form of a penalty order with the possibility of being filled against a specific 

remedy – resistence. 

As a necessary part I included a separate chapter concerned with the comparison 

of legislation in Slovakia and in the United Kingdom and Wales. 

Before the conclusion I aimed to outline suggestions de lege ferenda mainly with 

focus on the recodification of the Criminal Procedure Code that is being prepared. 
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After an analysis and a study of a historical development of a legislation de lege 

lata are de lege ferenda suggestions a logical outcome and the main goal of this work. 

The rigorosum thesis is concluded with a summary in form of a conclusion, which 

is followed by a list of used literature and sources.  
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