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Abstrakt

Úvod
Základní zásady trestního řízení jsou vůdčí právní ideje, na nichž je trestní řízení
postaveno. Umožňují pochopit cíl, smysl trestního řízení a jeho jednotlivých institutů.
K těmto základním zásadám trestního řízení patří také zásada legality. Zásada legality
ukládá státnímu zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy o nichž se dozví, pokud
zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví
jinak. Tato zásada je však v trestním řádu prolomena řadou výjimek.
Ve své práci se budu zabývat uplatněním zásady legality v trestním řízení. Považuji proto
za vhodné nejprve krátce věnovat pozornost samotnému pojmu trestního řízení. Poněkud
podrobněji se poté zaměřím na význam, funkce základních zásad trestního řízení, a to
především z pohledu významných odborníků na trestní právo. Vzhledem k tomu, že
právní úprava trestního řízení prošla na území České republiky řadou změn, budu se ve
své práci v rámci historického exkurzu zabývat také tím, jak byla v trestních řádech
platných na našem území od roku 1918 pojímána zásada legality.
Podstatná část práce však bude zaměřena na zásadu legality, její uplatňování v trestním
řízení a na výjimky z této zásady dle platné právní úpravy. V souvislosti s těmito
výjimkami je třeba vymezit zásadu oportunity. Zásada oportunity nepatří k zásadám
ovládajícím české trestní řízení, nicméně do trestního řádu jsou stále častěji zaváděny
instituty, které představují prolomení zásady legality právě ve prospěch zásady
oportunity. Povaha výjimek ze zásady legality je různá. Trestní řád rozlišuje případy, kdy
pachatelé trestných činů nemohou být stíháni a případy, kdy stíháni být nemusejí.
Rozhodnutí, na jejichž základě nedojde k trestnímu stíhání by měla být v rámci naplnění
požadavku rychlosti trestního řízení učiněna již v přípravném řízení. V tomto stadiu
trestního řízení je postavení státního zástupce velmi významné a trestní řád mu přiznává
značná oprávnění, které mu poskytují možnost výrazně průběh přípravného řízení
ovlivnit.
Ve své práci se tedy budu věnovat důvodům nepřípustnosti trestního stíhání nebo
možnostem odložit či jinak vyřídit věc ještě před zahájením trestního stíhání, včetně
dočasného odložení trestního stíhání. Zaměřím se na institut zastavení trestního stíhání,
zejména na možnost státního zástupce učinit tak, jestliže dle jeho uvážení již bylo účelu
trestního řízení dosaženo za splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Pozornost
si dle mého názoru zasluhuje také institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného,
1

kdy v případě neudělení tohoto souhlasu, jestliže je poškozený v příbuzenském či
obdobním vztahu k obviněnému, je trestní stíhání vyloučeno. V neposlední řadě se pak
ve své práci budu věnovat odklonům v trestním řízení. Závěr práce věnuji stručnému
pojednání o rekodifikaci trestního řádu a navrhovaným změnám, jež se mají dotknout
zásady legality a jejímu uplatňování v trestním řízení de lege ferenda.
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1. Trestní řízení
Zásada legality je jednou ze základních zásad trestního řízení, přičemž pro vysvětlení
jejího významu a uplatnění v trestním řízení, je nutné zabývat se pojmem trestního řízení
včetně významu jeho dalších základních zásad.
Trestní řízení představuje zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a
dalších subjektů, které se podílejí na tomto řízení. Jeho hlavním cílem je náležité zjištění
trestných činů a spravedlivé potrestání pachatele způsoby, které zákon výslovně upravuje.
Řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné
činnosti, výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel
občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.1
Trestní řád je tedy obecným předpisem, který upravuje trestní řízení. Vedle něj nicméně
ještě existují i další významné právní předpisy, a to především 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) a dále zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jedná se předpisy, které jsou
ve vztahu speciality k trestnímu řádu a jejichž vztah právě k tomuto obecnému předpisu
je vyjádřen v § 1 odst. 3 zákona č. 218/2013 Sb., a v § 1 odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb.
Není však možné opomenout třetí zvláštní právní předpis upravující postupy justičních
orgánů, tedy soudu, státního zastupitelství, ústředních orgánů, tzn. ministerstva
spravedlnosti a Nejvyššího státního zastupitelství, v oblasti mezinárodní justiční
spolupráce ve věcech trestních, který upravuje vztah k trestnímu řádu obdobně jako
předešlé dva zvláštní právní předpisy.2
Trestní řízení je postup, jehož hlavním úkolem je zjistit, zda se trestný čin stal, kdo je
jeho pachatelem, uložení trestu případně ochranného opatření a zajištění vykonaní tohoto
trestu. Jaké jednání je trestným činem a jaké tresty za něj lze uložit stanoví trestní
zákoník.3 Můžeme tedy rozlišovat mezi trestním právem hmotným a trestním právem
procesním. Jedná se o odvětví práva, která jsou spolu neodmyslitelně spjata a která
umožňují chránit práva a oprávněné zájmy fyzických osob, právnických osob,
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§ 1 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), dále jen trestní řád či TŘ
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
3
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
2

3

společnosti, státu, ústavního zřízení České republiky a zaručují spravedlivé potrestání
pachatele v rámci ústavně souladného procesu.4
Pokud tedy dojde ke spáchání trestného činu vzniká v rovině hmotného práva
trestněprávní vztah, a to mezi státem a pachatelem. Obsahem tohoto vztahu, obdobně jako
u jiných právních vztahů, jsou vzájemná práva a povinnosti, tzn. v případě
trestněprávního vztahu právo, resp. povinnost státu pachateli uložit trest (případně
ochranné opatření), čemuž odpovídá povinnost pachatele tomuto trestu se podrobit a
zároveň jeho právo na to, aby jeho jednání bylo posuzováno podle trestního zákona.
Spácháním trestného činu vzniká materiální trestní nárok státu. Právo uložit pachateli
trest v důsledku spáchání trestného činu označuje Pipek za trestněprávní nárok státu.
Realizaci trestněprávního nároku, jehož nositelem je stát, svěřuje do rukou svých orgánů
– orgánů činných v trestním řízení. Zmocnění státu k realizaci trestněprávního nároku
označuje Pipek jako trestněprocesní nárok státu, z nějž vyplývá jeho trestněprocesní
monopol.5 Trestní právo procesní pak tedy upravuje trestněprocesní vztahy, což jsou
vztahy vznikající v trestním řízení. Tímto vztahem je především vztah mezi orgány
činnými v trestním řízení a osobou, proti níž se řízení vede.
Jestliže trestněprávní vztah vzniká na základě právní skutečnosti, kterou je spáchání
trestného činu, v případě trestněprocesního vztahu je touto skutečností podezření ze
spáchání trestného činu.6 Právem a povinností orgánů činných v trestním řízení je zde
postupovat dle trestního řádu a používat taková opatření, která tento zákon připouští.
Obviněný má povinnost těmto opatřením se podvolit a samozřejmě právo na to, aby
využil všechny způsoby obhajoby, které mu zákon umožní a především, aby byl stíhán
jen tak, jak to trestní řád dovoluje. Trestněprocesní vztahy jsou tedy výlučně vztahy
právní, které mohou vzniknout pouze v trestním řízení. Jelínek k tomu dále uvádí, že
subjektem trestněprávního vztahu může být pouze a jen pachatel trestného činu, fyzická
nebo právnická osoba. Naproti tomu subjektem trestněprocesního vztahu může být i ten,
kdo trestný čin nespáchal, jestliže existuje podezření ze spáchání trestného činu touto
osou a vede se proti němu trestní řízení.7 Je třeba, aby trestněprávní a trestněprocesní
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JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student.
ISBN 978-80-7502-278-3. s. 23-26
5
PIPEK, Jiří. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. Trestněprávní revue, č. 11, 2004.
6
CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008.
ISBN 978-80-7357-348-5. s. 13-14
7
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student.
ISBN 978-80-7502-278-3. s. 24
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vztahy byly přesně rozlišovány. Subjektem trestněprávního vztahu je pachatel trestného
činu. Trestněprocesní vztahy vznikají v rámci úkonů, kde se pachatel hledá. Pravomocně
odsouzený může být totožný s pachatelem a zpravidla tomu tak bude. Totožný s ním však
být nemusí. Proto je vyžadováno, aby zákony terminologicky rozlišovaly mezi těmito
vztahy.8
Vedle účelu trestního řízení je také třeba vymezit předmět trestního řízení, kterým je
určitý skutek, z něhož je obviněna konkrétní osoba. Pro rozhodnutí soudu o vlastním
předmětu trestního řízení je nicméně v některých případech také třeba vyřešit tzv.
prejudiciální (předběžné) otázky. Tyto otázky však vlastním předmětem řízení nejsou.
Obdobně se k předmětu trestního řízení vyjadřoval ve své učebnici již např. Solnař, který
uvádí, že předmětem procesu je událost, o níž má být v tomto procesu rozhodnuto. Tato
událost je určena osobou obviněného a domněle vykonaným skutkem. Rozhodnutí o této
události je vlastním úkolem procesu a je třeba od tohoto rozhodnutí odlišovat otázky
procesní a prejudiciální, o nichž však soud musí rozhodnout, protože podmiňují
rozhodnutí meritorní. Soud tak nerozhoduje jen o trestním právu, ale také o
soukromoprávních nárocích poškozeného, které plynou z trestného činu a také o
nákladech řízení.9 Později Růžek uvádí, že předmětem řízení je skutek a úkolem trestního
řízení je o skutku rozhodnout. Do těchto úkolů řadí tedy vedle zjištění skutku a pachatele,
posouzení skutku dle hmotného práva, ale také např. výkon rozhodnutí a rozhodnutí o
nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem.10 Pokud bychom se
dnes zaměřili na předmět řízení, mohli bychom dojít k jistým rozdílům, především
bychom mohli rozdělit předmět řízení na předmět v užším a širším smyslu. V učebnici
trestního práva procesního11 Musil uvádí, že předmět řízení v širším smyslu může
zahrnovat také výkon rozhodnutí, rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody či
nemajetkové újmy způsobené trestným činem, objasňování okolností, které vedly
k trestné činnosti a dále např. zjišťování důvodů vazby či důvodů pro uložení pořádkové
pokuty. Jelínek naproti tomu uvádí, že předmětem trestního řízení v užším smyslu je
zjištění skutku a jeho pachatele, správné posouzení skutku dle hmotného práva,
8

SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého
trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9. s. 29-31
9
SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi české a moravskoslezské. Praha:
Melantrich, 1946. s. 12
10
RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení: vysokoškolská učebnice pro právnické fakulty. Praha:
Panorama, 1982. Učebnice (Panorama). s. 16-18
11
ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 6
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především, zda je skutek vůbec trestným činem a pokud ano, je třeba zjistit dle jakého
ustanovení se bude posuzovat. Dále do předmětu v užším smyslu řadí uložení trestu nebo
ochranného opatření a rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání,
podmíněném zastavení trestního stíhání nebo např. rozhodnutí o narovnání. V širším
smyslu je pak předmětem řízení rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody a
nemajetkové újmy způsobené trestným činem, případně vydání bezdůvodného
obohacení, jestliže byl v obou případech nárok uplatněn řádně a včas a konečně také
objasnění okolností, které vedly k trestné činnosti nebo ji umožnily.12 Jestliže je tedy
stanoveno, že předmětem řízení, ať už v širším či užším smyslu je skutek, je třeba tento
termín definovat.
Skutkem je určitá událost ve vnějším světě vyvolaná jednáním člověka. Je to část
objektivní reality, něco, co se ve vnějším světě stalo. Určitá událost vzešlá z jednání
člověka.

13

Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle pachatele navenek, které

jsou pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho zaviněním.14 Podstatu skutku
tvoří jednání a následek tímto jednáním způsobený. Podstata skutku je určena účastí
obžalovaného na určité události popsané v žalobním návrhu, z níž vzešel následek
porušující nebo ohrožující společenské zájmy chráněné trestním zákoníkem. Jen pro
skutek, pro nějž bylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 trestního řádu) může být podána
obžaloba. Pokud v průběhu vyšetřování vyjde najevo, že se obviněný dopustil ještě jiného
skutku, musí být trestní stíhání zahájeno i pro tento skutek. V usnesení o zahájení
trestního stíhání musí být tento skutek vymezen tak, aby nebylo možné zaměnit ho
s jiným. V tomto usnesení musí být obviněný označen stejnými údaji, jako musí
obsahovat rozsudek.15 Obžaloba musí v žalobním návrhu přesně označit skutek, pro něj
je obviněný stíhán. V žalobním návrhu je tak uvedeno místo, čas, způsob spáchání,
popřípadě i další skutečnosti, je-li jejich uvedení třeba proto, aby nemohlo dojít k záměně
s jiným skutkem. Státní zástupce musí v obžalobě uvést, jaký trestný čin je v tomto
skutku spatřován. Soud může rozhodnout pouze o skutku, který je uveden v žalobním
návrhu (§ 220 odst. 1 trestního řádu). Neznamená to však, že mezi skutkem uvedeným
12

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student.
ISBN 978-80-7502-278-3, s. 28
13
Tamtéž.
14
Rozhodnutí nejvyššího soudu ČSSR ze 7. 5. 1984 sp. Zn. 3 Tz 6/84
15
Dle § 120 odst. 2 trestního řádu musí být v rozsudku obviněný označen jménem, příjmením, dnem a
místem narození, jeho zaměstnáním, bydlištěm, popřípadě jiným údaji, které jsou potřebné k tomu, aby
nemohlo dojít k zaměnění s jinou osobou. Jedná-li se o příslušníka ozbrojených sil či ozbrojeného sboru,
uvede se také hodnost obžalovaného a útvar, jehož je příslušníkem.
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v žalobním návrhu a skutkem uvedeným ve výroku rozsudku, musí být naprostá shoda.
Některé skutečnosti mohou odpadnout, některé mohou přibýt, nesmí se však změnit již
zmíněná podstata skutku. Totožnost skutku je zachována, jestliže je alespoň částečně
zachována totožnost jednání nebo totožnost následku.16

2. Základní zásady trestního řízení
Trestní řád v § 12 odst. 10 stanoví, že trestní řízení je řízení podle tohoto zákona a v § 1
odst. 1 stanoví, že účelem zákona je úprava postupu orgánů činných v trestním řízení.
Trestní řízení představuje složitý proces, v němž je rozhodováno především o trestných
činech. Pachatelem trestného činu je, dle definice uvedené v trestním zákoníku ten, kdo
se dopustí protiprávního činu, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje
znaky uvedené v tomto zákoně. K tomu dále zákon stanoví, že trestní odpovědnost
pachatele jakož i důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky
škodlivých, jestliže nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
Jde o jednu ze základních zásad trestního práva hmotného.
Trestní právo tak bývá označováno jako prostředek ultima ratio, tedy prostředek poslední
instance. Má nastoupit tam, kde se ostatní prostředky ukáží jako neúčinné. V přídech, kdy
postačí prostředky správního nebo např. občanského práva, je použití trestního práva
nepřípustné. Jelínek označuje zásadu subsidiarity trestní represe jako hmotněprávní
korektiv trestního bezpráví.17 Jedná se o zásadu, nikoliv konkrétní normu. Je třeba ji
aplikovat nikoliv přímo, ale v zásadě jen prostřednictvím právních institutů a jednotlivých
norem trestního práva. Společenská škodlivost pak musí být zvažována v konkrétním
posuzovaném případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je
nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií stanovených trestním
zákoníkem v ustanovení § 39 odst. 2 ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové
podstaty a dalším okolnostem případu.18
Trestní řád svěřuje orgánům činným v trestním řízení, tedy soudu, státnímu zástupci a
policejním orgánům řadu pravomocí a nástrojů, prostředků k tomu, aby byl naplněn účel

16

Rozhodnutí nejvyššího soudu ČSSR z 31. 5. 1973 sp.zn. 2 Tzf 2/73
JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a
Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání.
Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-236-3. s. 129
18
Rozhodnutí Nejvyššího soudu zde dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012
17

7

a smysl trestního řízení. Může se jednat o nástroje, které představují zásah do základních
práv a svobod osob. Je třeba, aby k naplnění účelu trestního řízení orgány činné v trestním
řízení postupovaly podle ustanovení zákona, což znamená také v souladu se základními
zásadami trestního řízení.
Základní zásady trestního řízení jsou obecně definovány jako právní principy, vůdčí
právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení.19 Na těchto zásadách je vybudováno celé
trestní řízení. Uplatňování těchto zásad, je předpokladem a zárukou toho, že v řízení bude
dodržován smysl zákona, jsou zárukou toho, že bude splněn úkol trestního řízení.20
Definici základních zásad vymezil např. v učebnici trestního řízení Kallab tak, že se jedná
o teoretické konstrukce, které mají podporovat správné chápání pozitivních právních
předpisů a pro rozhodnutí v jednotlivých věcech je možné se jich dovolávat pouze jako
interpretační pomůcky, nikoliv jako platných norem. K tomu dále dodal, že zásady
v podstatě shrnují obsah předpisů vztahující se k tomu, zda a případně jak právní řád řeší
konflikt mezi zájmem státu na potrestání a individuálním zájmem na zachování svobody,
kdy k tomuto konfliktu dochází právě v trestním řízení, tedy zda je stát ochoten obětovat
zájem jednotlivce zájmu obecnému.21
Zásadám se věnoval také Solnař, který k těmto uvádí, že se původně jednalo o požadavky,
jak nejlépe upravit trestní proces adresované zákonodárci, později pak mají sloužit
především jako pomůcka k výkladu pozitivně právních předpisů. Je však třeba, aby byly
dodržovány a správně aplikovány v zájmu zachování podstaty řízení, protože zabezpečují
nejen trestní stíhání ale také obhajování. Dále uvádí, že některé zásady jsou natolik
významné, že jsou z tohoto důvodu obsaženy v ústavních listinách.22
Růžek pak ve své učebnici Československého trestního řízení v kapitole věnované
základní zásadám dodává, že význam těchto zásad je dán již tím, že jsou základem, na
kterém spočívá trestní právo procesní. Uplatňování těchto zásad je podle něj nejdůležitější
19

Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.
Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 121., ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo
procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-4964. s. 87, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI,
2008. ISBN 978-80-7357-348-5. s. 63, FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo procesní. Ostrava: Key
Publishing, 2008. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-87071-72-4.
20
CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008.
ISBN 978-80-7357-348-5. s. 63-64
21
KALLAB, Jaroslav. Učebnice trestního řízení, platného v Čechách a v zemi Moravsko-slezské. Brno:
Právník, 1930. s. 18-19
22
SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi české a moravskoslezské. Praha:
Melantrich, 1946. s. 13-14
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zárukou splnění úkolů trestního řízení. Zároveň zajišťují nejenom ochranu zájmů
společnosti, ale také zájmy a především práva osoby, proti níž se řízení vede. Všechny
zásady tvoří harmonickou soustavu, bez jejich znalostí nelze pochopit smysl, jeho
podstatu a význam jednotlivých institutů trestního řízení. Nejedná se však o soustavu,
která by byla neměnná, což ostatně dokládá vývoj trestního řízení. 23
Kratochvíl se zabývá otázkou, zda existuje rozdíl mezi základními zásadami trestního
řízení a základními zásadami trestního práva procesního. V učebnici trestního práva
procesního rozdíl mezi těmito pojmy shledává. V trestním právu hmotném se totiž hovoří
o jeho základních zásadách jako o základních zásadách právního odvětví. Základní
zásady trestního řízení mají stejnou povahu jako zvláštní základní zásady trestního práva
hmotného. Zásady trestního práva hmotného a zásady trestního řízení se dotýkají
předmětu trestněprávně hmotné či procesní regulace. Jestliže se v případě trestního práva
hmotného rozlišují zvláštní a obecné zásady a jestliže jsou zvláštní zásady nazývány
zásadami trestního práva hmotného, zřejmě nebrání nic tomu, abychom nazvali základní
zásady trestního řízení zásadami trestního práva procesního. Rozdíl mezi pojmy základní
zásady trestního práva procesního a trestního řízení zde existuje, avšak to nevylučuje, aby
základní zásady, ať už hovoříme o zásadách, na nichž je vystavěn trestní zákon a trestní
řád, byly jednotně označeny jako základní zásady trestního práva. Základní zásady
trestního práva procesního definuje jako ty, které jsou zpravidla vyjádřeny v trestním
řádu, zpravidla ústavně podmíněná východiska pro tvorbu, aplikaci a interpretaci systému
trestněprávně procesních norem.24

Dnes plní zásady tyto funkce:
i.

poznávací

ii.

interpretační

iii.

aplikační

iv.

zákonodárná (význam pro tvorbu práva)

Znalost základních zásad trestního řízení je důležitá zejména pro pochopení podstaty a
smyslu řízení a všech institutů trestního řízení. Jejich význam se projevuje také při
23

RŮŽEK, Antonín. Československé trestní řízení: vysokoškolská učebnice pro právnické fakulty. Praha:
Panorama, 1982. Učebnice (Panorama). s. 38-40
24
MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3.
přeprac.a dopl. vyd. Praha: Beck, 2007. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-8. s. 106
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výkladu trestního řádu, případně při řešení sporných otázek, které se mohou v praxi
vyskytnout.25
Trestní řád vymezuje základní zásady v § 2. K těmto zásadám dle zákona tedy patří:
i.

§ 2 odst. 1 zásada stíhání jen ze zákonných důvodů. Je označována také jako
zásada zákonnosti nebo zásada řádného zákonného procesu.26

ii.

§ 2 odst. 2 zásada presumpce nevinny

iii.

§ 2 odst. 3 zásada legality

iv.

§ 2 odst. 4 zásada oficiality, rychlosti řízení a přiměřenosti

v.

§ 2 odst. 5 zásada materiální pravdy a zásada vyhledávací

vi.

§ 2 odst. 6 zásada volného hodnocení důkazů

vii.

§ 2 odst. 7 zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů

viii.

§ 2 odst. 8 zásada obžalovací

ix.

§ 2 odst. 10 zásada veřejnosti

x.

§ 2 odst. 11 zásada ústnosti

xi.

§ 2 odst. 12 zásada bezprostřednosti

xii.

§ 2 odst. 13 zásada zajištění práva na obhajobu

xiii.

§ 2 odst. 15 zásada zajištění práv poškozeného

Jak uvedl již Solnař, některé z těchto zásad jsou vkládány do ústavních listin.
V souvislosti se zakotvením základních zásad trestního řízení v ústavních listinách se
hovoří o konstitucionalizaci trestního řízení.27 Je tomu tak i dnes v případě Listiny
základních práv a svobod České republiky, která v hlavě páté upravuje právo na soudní a
jinou ochranu. Některá z těchto práv se výslovně vztahují k trestnímu řízení, některé
články zakotvují přímo základní zásady trestního řízení. Článek 38 zakotvuje zásadu
veřejnosti, článek 40 zásadu presumpce nevinny, právo na obhajobu. Dle článku 37
Listiny základních práv a svobod může každý odepřít výpověď v případě, že by jí
způsobil trestní stíhání sobě nebo osobě blízké. Článek 40 navíc doplňuje, že jen soud
může rozhodovat o vině a trestu za trestné činy. Dále Listina stanoví, že nikdo nemůže
být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby,
25

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student.
ISBN 978-80-7502-278-3. s. 121-125. Obdobně také CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš
GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5. s. 63-65
26
Označení ,,zásada stíhání jen ze zákonných důvodů uvádí např. Jelínek či Císařová. Termín ,,zásada
řádného zákonného procesu“ uvádí Šámal. Označení ,,zásada zákonnosti“ doc. Fryšták.
27
CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008.
ISBN 978-80-7357-348-5. s. 63-64
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zároveň však nevylučuje použití mimořádných opravných prostředků. V článku 8
zaručujícím osobní svobodu Listina stanoví, za jakých okolností je možný zásah do této
základní svobody osob, kdy je možné obviněného či podezřelého z trestného činu zadržet
a v odstavci 4 pak obecné podmínky, za nichž může dojít k zatčení obviněného. Podrobné
podmínky tohoto postupu stanoví trestní řád. K tomu Listina uvádí, že je tak možné učinit
pouze v zákonem stanovených případech, uvádí maximální dobu 48 resp. 72 hodin, po
kterou může tento zásah v souladu s trestním řádem trvat. V případě zatčení pak nejdéle
48 hodin. Samozřejmě je možné vztáhnout k trestnímu řízení i další základní práva a
svobody obsažené v Listině, jako např. právo na zachování lidské důstojnosti,
nepřípustnost trestu smrti, zákaz mučení nebo jiného nelidského zacházení.
V případě dalšího dělení zásad se můžeme setkat s rozdělením na zásady obecné,
dopadající na celý právní řád obsažené v ústavních právních předpisech, zásady
meziodvětvové, zasahující do několika právních odvětví a zásady specifické, které se
uplatňují jen v trestním právu procesním.28
Jelínek uvádí dělení základních zásad dle převažujícího obsahu na zásady obecné (zásada
stíhání jen ze zákonných důvodů, zásada rychlosti řízení, zásada přiměřenosti), zásady
zahájení řízení (zásada oficiality, legality, obžalovací), zásada veřejnosti, zásada
dokazování (zásada vyhledávací, zásada bezprostřednosti a ústnosti, volného hodnocení
důkazů), zásada materiální pravdy.29 V učebnici trestního práva procesního Císařová
vedle tohoto dělení uvádí zásadu rychlosti řízení a přiměřenosti, kterou vykládá
v souvislosti se zásadou oficiality z toho důvodu, že souvisí především s postupem
orgánů činných v trestním řízení.30
Je třeba dodat, že všechny zásady se navzájem podporují a jako celek umožňují naplnit
cíl, smysl trestního řízení. Trestní řízení se skládá z několika stádií. Je to řízení přípravné,
předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, opravné řízení, které dále můžeme
rozlišovat na řádné a mimořádné a závěrem řízení vykonávací. V trestním řízení se zásady
neuplatňují všechny ve stejné míře, některé z nich mohou být prolomeny výjimkami.
Rozhodujícím stadiem trestního řízení je hlavní líčení, zpravidla je vyvrcholením

28

ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 83-84
29
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student.
ISBN 978-80-7502-278-3. s. 126
30
CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008.
ISBN 978-80-7357-348-5. s. 70-72
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trestního procesu a právě v něm se základní zásady uplatní nejdůsledněji, v největší
míře.31
Naproti tomu trestní zákoník na rozdíl od trestního řádu výslovně nevymezuje základní
zásady na jednom místě. Tyto zásady jsou promítnuty do jednotlivých ustanovení,
institutů trestního zákona. Tvoří základ, na němž je založena právní úprava podmínek
trestní odpovědnosti a následků s jejich porušením spojených.32 Hovoří se o základních
zásadách trestního práva hmotného jako základních zásadách celého právního odvětví.33
Vedle trestního řádu však existují také dva již zmiňované speciální právní předpisy, a to
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) a
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže upravuje základní zásady uplatňované v řízení proti
mladistvým v § 3, které se vyznačují značnými odchylkami od základních zásad trestního
řízení obsažené v trestním řádu. Mezi tyto zvláštní zásady je řazena zásada zvláštního
přístupu k projednávání trestních věcí mladistvých (§ 3 odst. 4), zásada spolupráce
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo např. zájmovými sdruženími občanů
realizujícími probační programy (§ 3 odst. 4), zásada ochrany soukromí a osobnosti
mladistvého (§ 3 odst. 5), zásada rychlosti řízení (§ 3 odst. 6) a zásada uspokojení zájmů
poškozeného (§ 3 odst. 7).34
Můžeme se setkat se specifickým vymezením těchto speciálních zásad, kdy je zdůrazněn
především princip restorativní justice, princip upřednostnění výchovy před represí,
princip včasné a adekvátní reakce a specializace.35 Naproti tomu zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob žádné zvláštní zásady, jako je tomu u zákona o soudnictví
ve věcech mládeže, neupravuje. V tomto případě bychom mohli uvést ustanovení § 1
31

ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. Díl 1. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Beck, 2005. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 80-7179-405-8. s. 13-14
32
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Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání.
Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-236-3. s. 26
33
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odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který stanoví, že se v řízení proti
právnické osobě užije trestní řád, pokud tento zákon nestanoví něco jiného a pokud to
nevylučuje povaha věci.
Výše uvedené definice základních zásad trestního řízení jsou dle mého názoru
vyčerpávající, vystihují nejdůležitější podstatu potřebnou ke správnému uchopení zásad,
a to i v případě definic pocházejících z učebnic starších, jako je tomu např. u definic
Kallaba či Solnaře, jejichž výklad je, pokud samozřejmě vezmeme v úvahu vývoj
trestního práva procesního a úpravu trestních řádů včetně základních zásad trestního
řízení, pro teoretické účely výstižný i dnes.
Základním zásadám trestního řízení pro jejich význam a uplatnění v praxi by bylo možné
věnovat podrobněji nespočet dalších stránek, nicméně tato práce bude nadále věnovaná
především problematice zásady legality a jejímu uplatnění v trestním řízení, a to nejen
dle platné právní úpravy, ale také vývoji uplatňování této zásady v trestním řízení od
vzniku samostatné Československé republiky.

3. Historický vývoj
Úprava trestního práva, procesního i hmotného, prošla v historii Československé
republiky řadou změn. Na následujících stránkách se pokusím vyzdvihnout
nejvýznamnější změny, a to především ty, které se týkaly trestního práva procesního se
zaměřením především na to, jak se od vzniku samostatného Československého státu, tedy
od roku 1918, vyvíjely a měnily zásady, na nichž bylo v různých dobách trestní řízení
postaveno. Především pak pozornost věnuji pojetí zásady legality a povaze výjimek z této
zásady v trestních řádech z roku 1873, 1950 a 1956.

3.1 Trestní řád z roku 1873
Po vzniku samostatného československého státu došlo na základně tzv. recepční normy,
zákona o zřízení samostatného československého státu, k převzetí doposud platných
říšských a zemských zákonů a nařízení. Ačkoliv byly ještě před vznikem samostatné
republiky zahájeny práce na vytvoření nových právních předpisů, ke schválení žádného
z těchto návrhů nedošlo především proto, že byly považovány za nedostatečné. Situaci
tedy měl prozatímně vyřešit právě zákon Aloise Rašína o zřízení samostatného
13

Československého státu schválený Národním výborem, co by zákonodárným orgánem,
v říjnu roku 1918. Hlavním účelem tohoto narychlo sepsaného zákona bylo především to,
aby po vzniku Československé republiky ,,nenastal stav bezprávní“.36
Na základě této recepční normy platil na území nyní již samostatného Československa
trestní řád z roku 1873. Trestní řízení dle tohoto procesního předpisu, alespoň jednalo-li
se o zločiny a přečiny, se dělilo na jednotlivá stadia či oddíly. 37 Prvním stadiem bylo
řízení přípravné. Trestní řád rozlišoval přípravné vyhledávání a přípravné vyšetřování.
Dále to bylo řízení přechodné, které zahrnovalo tzv. vydání v obžalovanost, zahajované
vydáním obžalovacího spisu a přípravu k hlavnímu přelíčení. Cílem tohoto řízení
přechodného bylo rozhodnout o tom, zda obviněný má být a může být postaven před soud.
Hlavní přelíčení bylo zakončeno vynesením rozsudku. Trestní řád upravoval také opravné
prostředky, které pokud byly využity, konalo se řízení opravné. Posledním stadiem pak
bylo řízení vykonávací. Jestliže se jednalo o řízení před okresními soudy, v případě řízení
přestupkového, potom bylo řízení do jisté míry ,,zjednodušeno“. Přípravné vyšetřování
ani vydání v obžalovanost bychom zde nenašli.
K zásadám ovládajícím trestní proces v této době patřila zásada oficiálnosti vztahující se
nejen na zahájení trestního řízení, ale také na jeho další průběh. Tato zásada však mohla
být, jak uvádí Miřička, prolomena požadavkem žaloby soukromé.38 Řízení bylo založeno
za zásadě obžalovací. Jejím protikladem je zásada inkviziční. V procesu založeném na
zásadě inkviziční to byl soud, kdo zahajoval trestní řízení, soudce plnil úkoly žalobce i
obhájce. K rozdílnostem těchto zásad se vyjadřoval také např. Prušák, který uvádí, že
proces akuzační a inkviziční představují dvě různé formy řízení. V procesu obžalovacím
(akuzačním) se setkáváme s žalobcem a obžalovaným, kteří spor vedou před nestranným
soudem. V procesu inkvizičním je zde pouze soud, který stíhá, hají a soudí, jakmile se
dozví o trestném činu. Toto je však, jak dále konstatuje, důvodem vzniku nedůvěry
v nestrannost soudu.39 Naopak v případě obžalovací zásady je trestní řízení zahájeno na
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základě návrhu žalobce a proti jeho vůli v tomto řízení nelze pokračovat. Úkolem soudu
tak bylo především řízení jednání a rozhodovaní.
Iniciativa trestního stíhání náležela zásadně žalobci. Prušák uváděl, že pouze státnímu
zastupitelství příslušelo uplatňovat trestní nárok státu, hovořil o žalobním monopolu
státního zastupitelství.40 Shledal-li státní zástupce, že jsou splněny podmínky pro zahájení
řízení proti určité osobě, podal návrh na zahájení přípravného vyšetřování, nebo podal
obžalobu. Jestliže bylo řízení zahajováno např. proti nepřítomnému, muselo být vždy
zahájeno přípravné vyšetřování. V jiných případech rozhodoval státní zástupce, případně
soukromý žalobce, zda bude zahájeno přípravné vyšetřování. Nebyly-li splněny
podmínky pro zahájení stíhání, věc odložil a spis s vyjádřením předal vyšetřujícímu
soudci. Tento byl povinen přípravné vyhledávání ukončit a obviněného, byl-li uvězněn,
propustit.41
Státní zástupce byl povinen zkoumat důvodnost všech, i anonymních, oznámení o
trestných činech. Přípravné vyhledávání mělo sloužit státnímu zástupci k učinění
rozhodnutí o zavedení trestního řízení proti určité osobě, pro určitý trestný čin, nebo pro
odložení oznámení. Přípravné vyhledávání se konat nemuselo. Pokud se však konalo,
mohl potřebná zjištění provést sám státní zástupce, k čemuž Prušák dodává, že to sice
bylo teoreticky možné, avšak prakticky bezvýznamné, protože se tak mohlo týkat pouze
některých vyšetřovacích úkonů. Státní zástupce také mohl požádat soud nebo
bezpečnostní úřady, či oba o provedení daných úkonů. V případě, že přípravné
vyhledávání vedl soud, činil tak dle svého uvážení, nepřijímal žádné pokyny od státního
zástupce. Jinak tomu bylo v případě, že přípravné vyhledávání vedly bezpečnostní úřady.
Státní zástupce těmto již pokyny, jak toto vyhledávání vést, uděloval. Přípravné
vyšetřování bylo vedeno proti určité osobě, přípravné vyhledávání proti neznámému
pachateli.
Vyšetřující soudce byl oprávněn zahájit přípravné vyšetřování jen pro takové trestné činy
a jen proti těm osobám, kde byl podán oprávněným žalobcem návrh k tomu směřující.
Vyšetřující soudce nemohl rozšířit vyhledávání na jiné trestné činy, jiné osoby. Přípravné
vyšetřování muselo být soudcem zastaveno, jestliže žalobce odvolal žádost na trestní
stíhání nebo prohlásil, že nejsou další příčiny k trestnímu stíhání. Obžalovaný mohl být
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§ 90 zákona č. 119/1873 ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního
15

odsouzen jen pro trestný čin, pro nějž byla obžaloba podána. Soud nemohl uznat
obžalovaného vinným trestným činem, na nějž se obžaloba nevztahovala nebo na něj
nebyla rozšířena mezi hlavním přelíčením.42
Trestní řád rozlišoval mezi žalobou veřejnou a soukromou. Veřejná žaloba byla podávána
pro trestné činy oficiální, stíhané z moci úřední. Podání této žaloby příslušelo zásadně
žalobci, nicméně zákon umožňoval, aby v určitých případech byla tato žaloba podána
také soukromým účastníkem. Tak mohl soukromý účastník učinit, jestliže státní zástupce
upustil od stíhání dříve, než byl obviněný obžalován. Soukromý účastník ve lhůtě tří dnů
ode dne, kdy se o tom dozvěděl, mohl u vyšetřujícího soudce prohlásit (ústně nebo
písemně), že trvá na dalším stíhání. Nebyl-li o tom soukromý účastník státním zástupcem
vyrozuměn, mohl takto učinit do tří měsíců. O tomto prohlášení však rozhodoval soud
druhé instance. Ten, komu bylo činem ublíženo, měl právo podat návrh na zahájení
přípravného vyšetřování, jestliže státní zástupce nezahájil stíhání ihned nebo ani po
přípravném řízení.43
Dále zákon upravoval delikty návrhové nebo ku zmocnění stíhané, kdy veřejný žalobce
k tomu, aby mohl podat obžalobu, potřeboval svolení či návrh. Soukromá žaloba mohla
být naproti tomu podána pouze u tzv. deliktů soukromožalobních, jestliže hmotněprávní
předpisy stanovily, že se jedná o trestné činy stíhané jen na žádost osoby, které těmito
protiprávními činy bylo ublíženo.44
Zásadu legality Miřička výslovně neřadí mezi základní zásady trestního řízení, nýbrž je
zmíněna v části pojednávající o státním zastupitelství, konkrétně jeho působnosti. Zásada
se týkala činů veřejnožalobních, kdy měl státní zástupce pouze zkoumat, zda nastaly
právní i faktické podmínky stíhání. 45
Zásadám se věnuje také Kallab ve své Učebnici trestního řízení. Zde k zásadě oficiálnosti,
že trestní stíhání je právem a povinností státu, stát je nejen oprávněn, ale také povinen
stíhat trestné činy. Mezi výjimky z této zásady nicméně řadí oproti Miřičkovi další,
zavedou ústavní listinou z roku 1920. Tato ústava přiznávala prezidentu republiky právo
nařídit, aby trestní stíhání nebylo zahájeno nebo aby v něm nebylo pokračováno. Toto
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právo neměl v případě, že se jednalo o činy soukromožalobné. K této zásadě dále uvádí,
že jestliže je dáno právo jinému úřadu, než veřejné žalobě, odepřít zmocnění ke stíhání,
nastává konflikt mezi zájmy státu. Je tomu tak např. v rámci zájmu na zachování úředního
nebo vojenského tajemství. Jedná se o již zmiňované delikty ke zmocnění stíhatelné.
Nezískal-li státní zástupce zmocnění oprávněného úřadu, nemohl stíhání vést. Zde Kallab
uvádí, že zásadou legality nazýváme skutečnost, že trestní stíhání je povinností státu.
Orgány pověřené trestním stíháním mají pouze zvážit, zda jsou dány podmínky trestání,
nemají tedy zvažovat, jaké následky by proces mohl mít pro pachatele, poškozeného či
kohokoliv jiného.46
Trestní řád z roku 1873 byl několikrát novelizován, a to v době Rakousko – Uherska, i
později po vzniku samostatné Československé republiky.
Po vzniku Československa odborná veřejnost začala vyvíjet činnost, jejímž cílem mělo
být sjednocení trestního práva, rekodifikace trestního zákoníku, trestního řádu a vytvoření
moderních trestněprávních předpisů. Byla vytvořena Komise pro reformu trestního
zákona. Členem této komise byl např. August Miřička nebo Jaroslav Kallab, jejichž díla,
mj. jsou významným zdrojem také této práce. Zprvu komise vypracovala zásady, jimiž
se měla řídit reforma trestního práva hmotného. Následně pokračovaly práce na obecné a
zvláštní části zákona. Výstup práce byl zveřejněn v roce 1926 v podobě Přípravné osnovy
trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového. Komise se poté měla
zaměřit na rekodifikaci trestního řádu.47 Nový trestní řád měl trestní řízení zjednodušit a
sjednotit. Měl být založen na přísné zásadě legality trestního stíhání. 48 Při pracích na
osnově se vycházelo především z trestního řádu z roku 1873. Osnova trestního řádu
z roku 1929 a osnova trestního zákona z roku 1926 však zůstaly pouze v podobě návrhu.
Důvodem byla hlavně hospodářská tíseň vyvolaná tehdejší světovou hospodářskou
krizí.49. Poslední osnova trestního zákona byla vypracována v roce 1936, nicméně ani tato

46

KALLAB, Jaroslav. Učebnice trestního řízení, platného v Čechách a v zemi Moravsko-slezské. Brno:
Právník, 1930. s. 21
47
FENYK, Jaroslav. CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Meziválečné trestní právo a věda trestního práva
v Československu. In MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Československé právo a právní věda v
meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě: sborník příspěvků. Praha: Karolinum,
2010. ISBN 978-80-246-1718-3. s. 822-827
48
Na Slovensku platila právní úprava uherská, což bylo také jedním z problémů, který ovlivňoval unifikační
práce po vzniku republiky. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny.
3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-575-3. s.
418
49
MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Československé právo a právní věda v meziválečném období (19181938) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1718-3. s. 828-829
17

nebyla zákonodárci projednána. Od roku 1918 se tak nepodařilo schválit ani jeden ze
základních zákoníků. Změny v oblasti trestního práva bychom tak v tomto období mohli
označit toliko jako dílčí. K nově přijatým zákonům patřil např. zákon č. 562/1919 Sb., o
podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění obsahující hmotněprávní i procesní
úpravu, zaměřený především na nápravu pachatele. Dále to byl zákon č. 48/1931 Sb., o
trestním soudnictví nad mládeží, který upravoval nejen tresty, jaké bylo možné
mladistvým uložit, ale také v hlavě druhé podmínky vedení řízení proti mladistvým.50
3.2.Protektorát
Na konci třicátých let již nebyl další prostor pro rekodifikaci práva, Československá
společnost se musela potýkat s jinými, mnohem závažnějšími potížemi. Již od počátku
třicátých let se začíná měnit politická situace v Evropě. Tragickým završením těchto
událostí bylo pro československý stát podepsání Mnichovské dohody 29. září 1938 a dále
vydání Výnosu o zřízení Protektorátu Čechy a Morava dne 16. 3. 1939.
Na území Protektorátu zůstaly v platnosti československé předpisy. Vedle nich však
platilo také právo německé. Vztah těchto dvou právních řádu řešil samotný Výnos o
zřízení Protektorátu, který stanovil, že právo československé platí jen do takové míry, do
jaké neodporuje předpisům práva německého. Zmínit je třeba především nařízení
říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze
dne 27. září 1941. Na základě tohoto nařízení mohl říšský protektor vyhlásit stanné právo
nad celým územím Protektorátu nebo jeho částí. Stannému právu podléhaly všechny činy
narušující nebo ohrožující veřejný pořádek, bezpečnost, přečiny proti nařízením vydaným
říšským protektorem nebo osobami jím pověřenými a dále také např. nedovolené
přechovávání zbraní a střeliva. Průběh řízení nebyl předepsán a celé řízení bylo tajné.
Rozsudkům nebylo možné odporovat, musely být ihned vykonány. Pro osoby
s německou státní příslušností nacházející se na území Protektorátu platilo právo
německé. Jestliže se však jednalo např. o činy namířené proti německé říši, platilo právo
německé vždy, ať už byl pachatelem takového činu kdokoliv. Protiprávní činy
posuzované podle práva německé říše soudily německé soudy. Trestní právo v tomto
období hrálo významnou roli v rámci zastrašovací politiky okupantů. Doposud platné
zásady trestního práva procesního (a samozřejmě také trestního práva hmotného) z řízení
postupně vymizely.
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V době Protektorátu, kdy bylo ustaveno prozatímní státní zřízení, byl prezident republiky
oprávněn k vydávání dekretů se silnou zákona, popř. ústavního zákona. Z dekretů
vydávaných prezidentem republiky je třeba zmínit dekret o úlevách v trestním řízení
soudním.51 Tento dekret představuje určitý posun od zásady legality k zásadě oportunity.
Do doposud platného trestního řádu z roku 1873 vkládá ustanovení § 34a a § 34b. Dle
těchto ustanovení mohl veřejný žalobce upustit od stíhání, pokud trest, ke kterému by
stíhání vedlo, neměl význam vedle trestu již uloženého nebo vedle trestu, který
obviněnému hrozí za jiný čin. Druhé ustanovení umožňovalo veřejnému žalobci upustit
od stíhání, o němž by rozhodoval okresní soud, jestliže vina pachatele byla nepatrná a
následky činem způsobené jsou bezvýznamné. Takto veřejný žalobce nemohl učinit
v případě, že převažoval veřejný zájem na potrestání. Dále byl trestní řád doplněn o
ustanovení § 34c zákonem, jímž se mění a doplňují trestní řády z roku 1946. Veřejná
žaloba mohla upustit od stíhání obviněného, který byl vydán, vypovězen, měl být
repatriován nebo odsunut z území republiky.52
3.3. Trestní řád z roku 1950
Práce na rekodifikaci trestního práva procesního pokračovaly opět po roce 1945. Další
osnova trestního řádu, nebo alespoň její podstatná část, byla vytvořena v roce 1947.
Osnova předpokládala, že trestní řád bude rozdělen na osmnáct hlav. Zásada obžalovací
a zásada zákonnosti měly být obsaženy již v úvodních ustanoveních předpisu. Hlava
věnovaná veřejné žalobě stanovila že, veřejný žalobce mohl upustit od stíhání v případě,
že obviněný byl potrestán v cizině, spáchal čin v cizině a takové jednání zde není trestné,
uložený trest by byl bezvýznamný vedle trestu, který mu byl uložen. Tyto důvody veřejný
žalobce nemohl využít v situaci, kdy by byl dán veřejný zájem na viníkově potrestání.
Osnova z roku 1947 také nebyla schválena.
Po únoru 1948, kdy se moci v Československu ujala komunistická strana, nastává období
označované jako právnická dvouletka. Cílem komunistů bylo vytvoření právního řádu,
který by umožňoval prosadit ideové představy komunistické vlády. 53 Mezi prvními
kodexy přijatými v tomto období byl trestní zákoník a trestní řád.
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Trestí řád přijatý v roce 1950 již v úvodním ustanovení zakotvil, že účelem zákona je
úprava trestního řízení umožňující náležité zjištění trestných činů a potrestání pachatelů
podle zákona. Projednávání věcí mělo probíhat tak, aby vychovávalo občany
k ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu, jiným rušitelům jeho budovatelského úsilí,
k plnění občanských povinností. Prokurátor v řízení měl společně se soudem pečovat o
to, aby byly zachovány zákony lidově demokratické republiky a aby byly uplatňovány
v souladu se zájmy pracujícího lidu. Zákon posiluje postavení prokurátora v trestním
řízení. Přípravné řízení dle tohoto zákona nevede vyšetřující soudce, ale právě prokurátor.
Jeho úkolem bylo dbát na spravedlivé potrestání pachatelů a výkon trestů jim uložených.
Prokurátorům a soudům při plnění jejich úkolů měly napomáhat úřady a veřejné orgány,
vyhovovat co nejrychleji jejich dožádání a také trestné činy prokurátorům oznamovat.
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním označuje tyto teze
za základní zásady společné pro trestní řízení.54 Mezi nimi bychom našli také ustanovení,
na jehož základě prokurátor, soud ale i další orgány činné v trestním řízení byli povinni
postupovat tak, aby bylo zachováno státní, hospodářské, služební tajemství a pokud to
bylo slučitelné se základními zásadami řízení, mohli postupovat odchylně od předpisů
upravujících trestní řízení. Přípravné řízení mělo dvě formy, a to vyhledávání a
vyšetřování. Vyhledávání však prováděly orgány národní bezpečnosti. Orgány národní
bezpečnosti byly oprávněny předvolat a vyslechnout každého, od koho mohly získat
informace objasňující skutečnosti důležité pro zjištění trestného činu. Vyšetřování konal
prokurátor v případě, že se dozvěděl o trestném činu a tento čin nebyl dostatečně
vysvětlen. K tomu zákon stanovil, že vyšetřování koná prokurátor zpravidla osobně.
Z trestního řádu zmizely delikty soukromožalobné. Obžalobu byl oprávněn podávat
pouze prokurátor. Prokurátor tak činil, jestliže podezření z trestného činu proti
obviněnému bylo dostatečně odůvodněno. V ustanovení § 88 a § 89 trestní řád vymezoval
případy, kdy prokurátor mohl přerušit a zastavit trestní stíhání. Přerušit stíhání mohl
v případě, že věc nemohla být náležitě objasněna pro nepřítomnost obviněného, obviněný
není schopen pro duševní poruchu, jež u něj nastala po spáchání činu chápat smysl řízení,
pachatel nemohl být zjištěn. Zastavit stíhání mohl jednalo-li se např. o čin, jehož
nebezpečnost byla nepatrná pro společnost, obviněný byl vydán do ciziny nebo byl
vyhoštěn, trest, k němuž stíhání mohlo vést by byl zcela bezvýznamný vedle trestu, který
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byl již obviněnému uložen. Zákonem, kterým se mění a doplňuje trestní řád z roku 1952,
bylo do § 88 vloženo ustanovení, na jehož základě prokurátor přerušil stíhání, jestliže
nebylo možné obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud a hlavní líčení nebylo
možné konat v jeho nepřítomnosti. Tento zákon pozměnil také ustanovení § 89. Do
odstavce prvního tohoto paragrafu bylo vloženo ustanovení ukládající prokurátorovi
obligatorně povinnost zastavit stíhání v případě, že dřívější stíhání obviněného pro týž
skutek skončilo pravomocným rozsudkem nebo bylo soudem zastaveno a nebyla
povolena obnova.55 Rozhodnutí prokurátora o zastavení stíhání však nebránilo tomu, aby
bylo obnoveno v případě, že pomine důvod zastavení nebo se dostatečně prokáže, že zde
není pro zastavení důvod. Důvodová zpráva k tomuto dále uváděla, že zákon bude
představovat záruku, že stíhání trestných činů bude zaměřeno k důsledné ochraně lidově
demokratického státu a k ochraně individuálních zájmů poctivého pracujícího občana a
dále také, že prokurátor ,,musí být vždy připraven zakročit se vší přísností proti
zločinnosti, a to především proti všem protistátním piklům, proti zrádcům, povalečům,
rozkradačům socialistického vlastnictví, proti sabotérům a ničitelům státního majetku,
proti nepřátelům pracujících a těm, kdo rozvracejí lidově demokratické zřízení.“ 56
K tomu lze již jen dodat, že komunistická vláda se změnami započala již v roce 1948, kdy
se nová moc ve státě snažila přetvářet státní zastupitelství v nástroj umožňující nové moci
ve státě plnit ,,úkoly diktatury proletariátu“.57
Postupy jednotlivých orgánů činných v trestním řízení ovlivňovali představitelé politické
moci, v některých případech dokonce předem určovali, jak má řízení probíhat, jak mají
orgány činné v trestním řízení postupovat a rozhodovat. Zákonná ustanovení byla
porušována především v přípravném řízení, některé základní zásady se dodržování
v řízení také nedočkaly.58 Úkolem nového trestního řádu přijatého v roce 1956 tak bylo
především odstranit části trestního řízení, které ve své podstatě umožňovaly porušování
zákona v trestním řízení, jak tomu bylo především v politických procesech.59
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Právě zjednodušující právní úprava tohoto trestního řádu, která v podstatě nezaručovala
téměř žádná práva a svobody občanům a kladení velkého důrazu na přípravné řízení jsou
považovány za jedny z důvodů nezákonností v trestních procesech v 50. letech.60

3.4 Trestní řád z roku 1956
Zákon o trestním řízení soudním z roku 1956 oproti předchozímu trestnímu řádu
vymezoval v § 2 základní zásady trestního řízení. Na prvním místě zde byla uvedena
zásada legality, tedy i podle trestního řádu z roku 1956 byl prokurátor povinen stíhat
všechny trestné činy o nichž se dozví. Samozřejmě i tento zákon ze zásady stanovil
výjimky. V ustanovení § 6 zákon upravoval nepřípustnost trestního stíhání. Institut
nepřípustnosti trestního stíhání bychom v předchozím zákoně o trestním řízením soudním
nenašli, ačkoliv důvody nepřípustnosti stíhání uvedené v tomto zákoně byly v předchozí
úpravě vymezeny také, ale v rámci ustanovení o zastavení trestního stíhání. Trestní
stíhání nebylo možné zahájit, nebo bylo již zahájeno, nebylo možné v něm pokračovat,
muselo být zastaveno, jestliže to nařídil prezident republiky, jednalo se o osobu, k jejímuž
stíhání bylo třeba souhlasu, pokud takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán nebo
o osobu, která pro nedostatek věku nebyla trestně odpovědná. Trestní stíhání nemohlo být
zahájeno proti tomu, kdo zemřel. Nepřípustné bylo také stíhat toho, proti němuž dřívější
stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem nebo bylo soudem či
prokurátorem zastaveno, nebo stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím
jiného orgánu oprávněného ke stíhání takového skutku, ledaže bylo rozhodnuto, že
skutek, o němž bylo rozhodnuto jako o přestupku je trestným činem. V posledních dvou
případech bylo možné zahájit stíhání v případě, že byla povolena obnova řízení. Ve
výkladových ustanoveních některých pojmů trestní řád stanovil, že pokud zákon mluví o
trestném činu, rozumí se jím také přestupek, pro nějž prokurátor nařídil vyšetřování,
jestliže tento souvisel s trestným činem obviněného. Prokurátor tak mohl učinit i
v případě kdy měl za to, že vzhledem ke stupni nebezpečnosti přestupku pro společnost
je přiměřený trest jiného druhu nebo trest vyšší, než by mohl uložit orgán národního
výboru nebo jiný orgán přestupek projednávající.
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Pokud bychom se zaměřili na důvody zastavení a přerušení trestního stíhání, tak i zde
bychom našli určité rozdíly. Nově bylo umožněno prokurátorovi dle § 192 odst. 1 písm.
a) zastavit stíhání je-li nepochybné, že skutek, pro nějž se trestní stíhání vede, nebyl vůbec
spáchán a dle písm. b) mohlo být trestní stíhání zastaveno, nebyl-li skutek trestným činem
ani přestupkem. V ustanovení § 193 upravujícím přerušení trestního stíhání bychom
nalezli odlišnou úpravu v odstavci prvním, kdy dle písmena b) bylo možné přerušit stíhání
nemohl-li být obviněný pro těžkou chorobu postaven před soud.
K dalším zásadám zákon řadil zásadu obžalovací, oficiality, nově také zásada presumpce
neviny, zásady vyhledávací, volného hodnocení důkazů, veřejnosti. Soudy rozhodovaly
zpravidla v senátech za účasti soudců z lidu. Soudci a soudci z lidu byli vázání jen
právním řádem. Při rozhodování soud mohl přihlédnout jen k těm důkazům, které byly
při jednání provedeny.
V přípravném řízení konaly vyšetřování vyšetřovatelé prokuratury a vyšetřovatelé
ministerstva vnitra. Vyšetřovatelé prokuratury prováděli vyšetřování či jednotlivé úkony,
jako výslech obviněného, dle příkazů prokurátora. Prokurátor vykonával dozor nad
vyšetřováním. Mohl se účastnit, kteréhokoliv vyšetřovacího úkonu a osobně provést
vyšetřování kterékoliv věci. Uděloval předchozí souhlas k provedení osobní a domovní
prohlídky a zadržení zásilek. Vyšetřování se zahajovalo usnesením, pokud byly zjištěny
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Jakmile byl dostatečně
odůvodněn závěr, že čin spáchala určitá osoba, vydal vyšetřovací orgán usnesení o tom,
že se tato osoba se stíhá jako obviněný. Vyšetřovací orgány nesměly obviněného nutit
k výpovědi nebo doznání žádným způsobem. Jeho doznání nezbavovalo tyto orgány
povinnosti přezkoumat a ověřit všemi důkazy všechny okolnosti případu. Vyšetřování
muselo být skončeno do dvou měsíců od zahájení. Lhůta mohla být prodloužena o jeden
měsíc dle povolení prokurátora. Jen pro čin, pro nějž bylo vzneseno obvinění, mohla být
podána obžaloba. Prokurátor musel být přítomen hlavnímu líčení jen ve vazebních
věcech, v řízení proti mladistvému nebo proti uprchlému a v případě, že tak soud rozhodl
při předběžném projednání obžaloby.

3.5 Trestní řád z roku 1961
V roce 1960 byl přijat nový trestní řád. Největší vliv na tuto skutečnost mělo přijetí ústavy
téhož roku. Představitelé vládnoucí komunistické strany se tak snažili co nejrychleji
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pozměnit obsah nejdůležitějších částí československého práva. Nový trestní řád
navazoval zejména na úpravu z roku 1956, při rekodifikaci se mělo především předejít
opakování nezákonností 50. let, které trestní řád do jisté míry ,,umožňoval“. V § 2
vymezoval základní zásady, např. stanovil zásadu, že nikdo nemůže být stíhán jinak než
ze zákonných důvodů a způsobem, který stanovil zákon. V roce 1969 v období tzv.
normalizace bylo trestní právo opět využito jako nástroj represe. Zákonem č. 48/1973
Sb., byla provedena novela trestního řádu, na jejímž základě bylo umožněno v řízení před
samosoudcem vydávat trestní příkazy.61
Po vzniku samostatné České republiky měla proběhnout rekodifikace trestního práva,
hmotného i procesního. K tomuto však nedošlo a trestní řád z roku 1961 je tak platný
dodnes, avšak v mnohokrát novelizované podobě. Pozornost proto bude věnována nadále
úpravě platné dnes s vyzdvihnutím především těch změn trestního řádu mající vztah
k tématu této práce. V rámci těchto změn je třeba zmínit novelu trestního řádu, která byla
provedena zákonem č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Označuje se také jako ,,velká
novela trestního řádu“ a nejednou bylo podotknuto, že vzhledem k rozsahu této novely
by ji bylo možné označit dokonce jako rekodifikaci.
Rekodifikační práce probíhaly již v 90. letech, avšak v průběhu těchto prací se začaly
objevovat názory, že není možné s určitými změnami trestního řadu vyčkávat do doby
vytvoření a přijetí nového trestního řádu. Z tohoto důvodu byly provedeny rozsáhlé
změny ještě před vytvořením nového trestního řádu.62 Již v důvodové zprávě tohoto
zákona je zmíněno, že není možné vyčkávat na rekodifikaci trestního práva hmotného i
procesního, vzhledem k době, kterou by si práce ještě vyžádaly. Důvodová zpráva kladla
důraz především na zrychlení trestního řízení. Podle této podstatou a smyslem právní
úpravy trestního řízení je nejen odhalení, usvědčení a potrestání pachatele, samozřejmě
při respektování požadavku zákonnosti, zároveň však toho má být dosaženo co nejdříve
po spáchání trestného činu, protože jen tak může být trestní řízení vnímáno jako výkon
trestní spravedlnosti. Novela tak měla za cíl zjednodušit, zrychlit trestního řízení, posílit
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význam stadia řízení před soudem, postavení státního zástupce při výkonu dozoru
v přípravném řízení a při rozhodování v tomto stadiu.63
Po provedené tzv. velké novele trestního řádu řízení před soudem již nemá připomínat
,,…reprízu konanou během ospalého odpoledne, v němž státní zástupce poté, co odvedl
hlavní práci spočívající v přednesu obžaloby (…) nezúčastněně sleduje spolu s obhájcem,
který se omezuje na občasné ,,vylétnutí“ s námitkou proti nepřesné protokolaci, jak
soudce vyslýchá obžalovaného a svědky, táže se jich na příčiny rozporů mezi protokolem
o čtvrtém a pátém výslechu z přípravného řízení, monotónním hlasem čte kromě razítek
všechno další ze spisu a poté znovu diktuje zapisovatelce, protože co není v protokolu, to
není na světě…“.64 Pokud bylo takto nahlíženo na trestní řízení před provedenou velkou
novelou trestního řádu, není divu, že k novele bylo přistoupeno ještě před plánovanou
rekodifikací trestního řádu, když by k této novele došlo jistě dříve či později, vzhledem
k tomu, že očekávaná rekodifikace trestního práva procesního nenastala dodnes.
Naděje na přijetí nového trestního řádu se objevily znovu v roce 2008. V tomto roce byl
publikován ministerstvem spravedlnosti další návrh věcného záměru zákona o trestním
řízení soudním. Předpokládalo se, že do konce roku 2009 bude předloženo paragrafové
znění připravovaného trestního řádu. Poslanecká sněmovna v roce 2008 již několik
měsíců projednávala návrh nového trestního zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010.
Ačkoliv novely z 90. let a novela z roku 2001 výrazně změnily trestní řád, přizpůsobily
ho do jisté míry požadavkům moderní doby, posílily standardy ochrany lidských práv a
základní svobod, přinesly nové instituty, stále se jedná o trestní řád z roku 1961.65
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4. Zásada legality a její uplatnění v trestním řízení dle platné právní
úpravy
Následující kapitoly již budou věnovány zásadě legality, jejímu uplatňování v trestním
řízení, výjimkám z této zásady, a to z hlediska platné právní úpravy.
Zásada legality je v našem trestním řádu vyjádřena v § 2 odst. 3. Dle této zásady je státní
zástupce povinen stíhat všechny trestné činy o nichž se dozví, pokud zákon nebo
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Vzhledem k tomu, že tato základní zásada trestního řízení je adresována výslovně
státnímu zástupci, považuji za vhodné stručně osvětlit postavení státního zastupitelství.
Postavení státního zastupitelství zakotvuje samotná Ústava České republiky. V článku 80
stanoví, že zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává i další úkoly, stanovíli tak zákon. Působnost a postavení státního zastupitelství blíže upravuje zákon o státním
zastupitelství.66 Státní zastupitelství zastupuje stát při ochraně veřejného zájmu ve
věcech, které do jeho působnosti svěřuje zákon. K tomu musí využívat prostředky
poskytnuté mu zákonem. Každý postup státního zastupitelství musí být v souladu se
zákonem, musí být rychlý, odborný, účinný. Státní zastupitelství musí jednat nestranně,
respektovat a chránit lidskou důstojnost, rovnost všech lidí před zákonem, základní lidská
práva a svobody. Je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení. Zákon svěřuje do
pravomoci státního zastupitelství výkon dozoru nad dodržováním právních předpisů
v místech, kde dochází, samozřejmě v souladu se zákonem, k omezování osobní svobody,
tedy zvláště v místech výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ústavní, ochranné výchovy,
zabezpečovací detence. Vedle toho státní zastupitelství má určité pravomoci ve vztahu
k občanskému soudnímu řízení.67
Zásada legality úzce souvisí s dalšími základními zásadami trestního řízení, a to zásadou
oficiality a zásadou obžalovací. Těmto souvisejícím zásadám bude věnována pozornost
v následujících kapitolách. Jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky
pro zahájení trestního stíhání, musí být zahájeno. Za nejvýznamnější projev zásady
legality pak bývá označována povinnost státního zástupce podat obžalobu, příp. návrhu
na potrestání, návrhu na schválení dohody o vině a trestu.68 Musil k zásadě legality uvádí,
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že se jedná o ,, konkretizaci zásady oficiality pro etapu zahájení řízení“.69 Na základě
zásady legality má státní zástupce odpovědnost za trestní stíhání ve všech případech,
v nichž jsou dle zákona splněny podmínky pro to, aby bylo zahájeno. Dbá o řádné a
včasné stíhání každého trestného činu, každého pachatele.70 Může být tedy rozlišován
pozitivní a negativní aspekt této zásady. Pozitivní aspekt spatřován v tom, že existují
dostatečné důvody svědčící o vině podezřelého, negativní aspekt pak v tom, že zde není
překážka, která by bránila zahájení nebo pokračování v trestním stíhání. Obsahem této
zásady je tak povinnost stíhací a obžalovací.71
Trestní řád připouští, stejně jako u některých dalších základních zásad trestního řízení,
výjimky ze zásady legality. Počet výjimek ze zásady legality se postupem času rozrůstá
a v trestním řádu tak přibývá institutů, jež jsou projevem jiné zásady trestního řízení, a to
zásady oportunity.
Výjimky ze zásady legality mají různou povahu. Trestní stíhání v některých případech
zakazuje přímo zákon. K těmto případu náleží vynětí z pravomoci orgánů činných
v trestním řízení dle § 10 trestního řádu, důvody nepřípustnosti trestního stíhání dle § 11
a 11a trestního řádu. Náleží sem také výjimka dle § 9 odst. 2 trestního zákoníku a zúžení
jurisdikce státu vzhledem k některým mezinárodním smlouvám. Výjimky ze zásady
legality státní zástupce může uplatnit také vzhledem k okolnostem případu, osobním
poměrům a chování pachatele.

4.1.Zásada legality a zásada oportunity
Protikladem zásady legality je zásada oportunity. Zásada oportunity umožňuje
v konkrétním případě státnímu zástupci z důvodu účelnosti nestíhat pachatele i v případě,
že jsou dány všechny zákonné podmínky pro zahájení trestního stíhání. Státnímu zástupci
je dána možnost úvahy v rámci rozhodování i v případě, že existují důkazy o trestném
činu, jeho pachateli a zároveň zde není zákonná překážka pro zahájení trestního stíhání.
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Je to zásada spočívající v oprávnění posuzovat, zda trestný čin, o kterém se orgány činné
v trestním řízení dozvěděly, je nezbytné, z hlediska účelnosti, prospěšnosti, stíhat a řešit
před soudem.72
Vymezení zásady legality a oportunity (označuje ji také jako zásadu prospěšnosti) se
věnoval již Storch, který k tomuto uvádí: ,,dle zásady legality povinosť, stíhání trestní
počíti a v něm pokračovati, jest pro státního zástupce naprosto závaznou, jakmile nastaly
a pokud trvají skutkové a právní podmínky trestního stíhání. Naproti tomu zásada
opportunity ukládá státnímu zástupci, aby nepřestával na tom zkoušeti, zdali splněny jsou
zpomenuté podmínky faktické a právní, ale aby vedle toho ještě uvažoval, zdali také
veřejný prospěch, zdali prospěch státní v tomto jednotlivém případě stíhání trestního
skutečně vyhledává čili nic.“ Dále k tomu uvádí, že zásada legality je spojena s trestní
teorií absolutní, která pokládá trest za nezbytný právní následek zločinu, za to zásada
oportunity se dle něj více srovnává s teoriemi relativními73, které vidí v trestu prostředek
k dosažení určitých účelů prospěšnosti.
Storch označuje prospěch společnosti jako účel trestního práva. Zásada legality dle něj
neodporuje relativním teoriím, jen nechce dopustit, aby o veřejném prospěchu rozhodoval
jednotlivý státní úředník, a to v každém konkrétní případě zvlášť. Trestní právo je dle něj
nejen právem, ale spíše povinností státu, kterou se stát sám zavázal samotným zákonem.74
Šámal uvádí, že zásada oportunity může být vyjádřena v pozitivní nebo negativním
smyslu. Pokud je vyjádřena pozitivně, státní zástupce na základě své úvahy rozhoduje o
tom, zda žalovat či nežalovat. V případě, že je zásada oportunity vyjádřena v negativním
smyslu, je státní zástupce povinen žalovat vždy, ale zákon stanoví případy, kdy od žaloby
může upustit. Takové rozhodnutí musí vždy zdůvodnit.75
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Pipek k zásadě oportunity uvádí, že je to zásada korigující mechanické prosazování
trestní odpovědnosti. Zásada legality dle něj určuje rámec, v němž se trestní orgány mají
danou věcí zabývat a zásada oportunity dává prostor pro posouzení, zda v konkrétním
případě bude naplněn smysl trestního nároku. Realizace trestního nároku za každou cenu
i tam, kde nemá plnění smyslu trestní reakce na trestný čin žádný význam, ztrácí trestní
řízení i trestní právo na své důvěryhodnosti.
Na oportunitu nenahlíží jako na protiklad zásady legality, ale označuje ji jako zásadu
umožňující její důsledné provedení a naplnění. Trestněprocesní reakcí na existenci
důvodů aplikace oportunity je upuštění od stíhání. Oportunita se dle Pipka může opírat o
různé důvody. K těmto důvodům řadí důvody absolutní, relativní, přednostní státní nebo
společenský zájem, kdy by realizace trestního řízení způsobilo státu velkou škodu, a
uspokojení materiálního trestního nároku je možné jiným způsobem. Absolutní důvod
oportunity spočívá v absenci veřejného zájmu. Relativní důvody představují situaci, kdy
od stíhání je možné upustit, jestliže již uložený či očekávaný trest, popř. i jiný netrestní
sankční postih za jiný čin je možné vzhledem k závažnosti činu považovat za postačující.
Na základě těchto případů oportunity označuje tuto oportunitu jako systémovou. Vedle
toho dle něj existuje tzv. ,,nová expanzivní oportunita“. Tato nová expanzivní oportunita
má podobu obchodu s legalitou, poněvadž prolomením zásady legality je poskytováno za
určitou protihodnotu, která je poskytována obviněným státním orgánům k usnadnění boje
s kriminalitou. Jako příklad může sloužit institut korunního svědka76. Je to oportunita,
která má napomáhat k řešení problémů spojených s nárůstem kriminality, vznikem
nových forem kriminality a se zvládáním boje s takovouto kriminalitou. Oportunní postup
není postupem svévole, navazuje na uvážení učiněné za předem stanovených podmínek.
Autor se zabýval také otázkou, zda jsou důvody pro to, aby principem oportunity
disponovaly také policejní orgány. Jelikož jde o orgány vázané principem legality. Tímto
principem však nejsou vázány přímo, ale prostřednictvím státního zástupce. Jsou jím
vázány prostřednictvím principu oficiality. Policejní orgány by dle něj neměly
rozhodovat o existenci a realizaci trestněprávního nároku.77
O zavedení principu oportunity do právních řádů členských států usilovala již Rada
Evropy v roce 1987, kdy vydala doporučení o zjednodušení trestního řízení.78 Podkladem
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pro vydání tohoto doporučení byl především dotazník vyplněný členskými státy.
Doporučení zpracoval Evropský výbor pro trestní otázky, který se zabýval tím, jak nárůst
kriminality související s růstem populace, vzniku nových forem kriminality (zejména
nezákonného obchodu s omamnými látkami, hospodářskou kriminalitou) zvládají státy
aplikující princip oportunity, kde rozhodnutí, zda stíhat či nestíhat činí veřejný žalobce
nebo soudce a státy aplikující princip legality, kde dle tohoto doporučení, orgán trestního
stíhání není pánem postihu.
Dle tohoto doporučení může být průtahům v trestním řízení zabráněno jednak zvýšením,
způsobem využití finančních prostředků pro trestní justici a také lepším určením priorit
při realizace trestní politiky, a to využitím principu oportunity trestního stíhání, využitím
zkráceného přípravného řízení a narovnání. Princip oportunity by měl být zaveden do
trestních řádů pokaždé, kdy to umožňuje historický kontext a ústavní listina daného státu.
Tento princip však musí mít své limity, jeho aplikace nemůže spočívat pouze na myšlence
zkrácení průtahů v řízení. Rozhodnutí prokurátora nesmí být libovůlí. Doporučení Rady
Evropy tak především apelovalo na státy aplikující princip legality, aby zavedly princip
oportunity, případně aby alespoň přijímaly opatření sledující stejný cíl jako princip
oportunity.79
Zásada oportunity není v našem právním řádu definována jako jedna ze základních zásad
trestního řízení. Je však koncipována jako výjimka ze zásady legality, což ostatně dokládá
znění zákona v § 2 odst. 3 ,,…pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak“. Na základě ustanovení trestního řádu lze
rozlišovat případy, kdy trestné činy nesmí být stíhány a případy, kdy trestné činy nemusí
být stíhány. Zákon hovoří o nepřípustnosti trestního stíhání (§ 11 trestního řádu), dále
upravuje dočasné odložení trestního stíhání (§ 159b, 159c trestního řádu), zastavení
trestního stíhání (§ 172 trestního řádu) a tzv. odklony v trestním řízení.

4.2.Zásada legality, zásada oficiality a zásada obžalovací
Jak bylo uvedeno výše, zásada legality je zásadou vztahující se k zahájení řízení. Je úzce
spjata s dalšími základními zásadami trestního řízení. Především se jedná o zásadu
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oficiality a zásadu stíhání jen ze zákonných důvodů (či jen zásadu zákonnosti). Trestní
řád totiž v § 2 odst. 1 stanoví, že nikdo nemůže být stíhán jinak, než ze zákonných důvodů
a způsobem, který stanoví sám trestní řád. Tato zásada je také označována jako procesní
protějšek jedné ze základních zásad trestního práva hmotného, a to zásady ,,nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege“.80 Obě tyto zásady jsou pro svůj význam
zakotveny v Listině základních práv a svobod.
Zásada oficiality ukládá orgánům činným v trestním řízení, dle § 12 odst. 1 trestního řádu
tedy soudu, státnímu zástupci a policejním orgánům, povinnost v řízení postupovat
z úřední povinnosti. Lze říci, že zásada oficiality vyjadřuje princip, na jehož základě stát
přebírá odpovědnost za trestání jednotlivých osob, pokud se dopustí trestného činu. Je
výrazem nadřazenosti veřejného zájmu na potrestání takové osoby, nad zájmem
individuálním, tedy nad zájmem toho, kdo se dopustil protiprávního jednání. Proto také
stát vytvořil orgán veřejného žalobce, kterému svěřuje pravomoci k tomu, aby tento
veřejný zájem mohl být realizován.81 Zásada oficiality může být také označena jako
projev státního monopolu trestního stíhání.82
V trestním řízení může docházet a často dochází, pro naplnění jeho účelu, k zásahu do
základních práv a svobod. Trestní řád proto orgánům činným v trestním řízení dále
ukládá, aby trestní věci projednávaly bez zbytečných průtahů, co nejrychleji a zároveň
tak, aby byla šetřena základní práva a svobody zaručené nejen Listinou základních práv
a svobod, ale také mezinárodními smlouvami zakotvujícími lidská práva a základní
svobody, jimiž je Česká republika vázána. Do takto zaručených práv a svobod může být
zasaženo pouze v odůvodněných případech, v nezbytné míře a na základě zákona, tak,
aby byl naplněn účel trestního řízení. Největší důraz na rychlost při projednávání je
kladen na věci vazební a na věci, v nichž byl zajištěn majetek, pokud je toho zapotřebí
vzhledem k povaze a hodnotě majetku, který byl zajištěn. Pokud se zaměříme na
formulaci zákona v § 2 odst. 3 a 4, můžeme říci, že zásada oficiality, je zásadou vztahující
se na všechny orgány činné v trestním řízení. Naproti tomu v odstavci 3 povinnost, stíhat
všechny trestné činy, zákon ukládá toliko státnímu zástupci.
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Zásada legality rovněž souvisí se zásadou obžalovací, podle níž se trestní stíhání před
soudem může konat pouze na základě obžaloby, návrhu na potrestání, nebo návrhu na
schválení dohody o vině a trestu. Dochází tak k oddělení nejvýznamnějších procesních
funkcí mezi různé procesní subjekty, a to žalobce, obhájce a soudce. Podání obžaloby
může být považováno za nejvýznamnější projev zásady legality a jedná se o výlučnou
pravomoc státního zástupce.83

5. Uplatňování zásady legality v přípravném řízení
Přípravnému řízení věnuji pozornost z několika důvodů. Státní zástupce má v tomto
stadiu řízení velmi silné postavení. Vzhledem ke všem jeho oprávněním v tomto stadiu
trestního řízení proto bývá označován jako pán přípravného řízení. Těmto oprávněním
státního zástupce se budu velmi stručně věnovat v následující kapitole. Součástí těchto
oprávnění jsou však také rozhodnutí, která představují zásah do zásady legality a kterými
se budu zabývat podrobněji.
Trestní řád uvádí, že trestním stíháním se rozumí úsek od zahájení trestního stíhání až do
právní moci rozsudku, popřípadě jiného rozhodnutí ve věci samé. Zákon však upravuje
také postup před zahájením trestního stíhání, v rámci přípravného řízení.
Přípravným řízením je dle trestního řádu úsek řízení od zahájení úkonů trestního řízení,
případně provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů, a jestliže tyto úkony
nebyly provedeny, od zahájení trestního stíhání po podání obžaloby, návrhu na schválení
dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu či po jiném rozhodnutí ukončující
přípravné řízení.84 V hlavě desáté pak zákon upravuje vedle zahájení trestního stíhání také
další postup v něm a zkrácené přípravné řízení.
Již v předsoudním stádiu trestního řízení, jak bývá někdy přípravné řízení označováno,
zpravidla dochází k citelným zásahům do občanských práv a svobod. Jeho právní úprava
proto musí být podrobná.85
Zákon stanoví, že státní zástupce, policejní orgán i soud musí přijímat oznámení o
skutečnostech, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Policejní orgán je dle
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zákona povinen k provedení šetření a opatření všech skutečností nasvědčujících tomu, že
byl spáchán trestný čin, má povinnost postupovat tak, aby byl zjištěn pachatel tohoto
trestného činu. Takto policejní orgán činí na základě trestních oznámení, podnětů jiných
osob a vlastních poznatků. Zákon zavazuje státní zástupce a policejní orgány k tomu, aby
svou činností přispívali k včasnosti a důvodnosti trestního stíhání.
Úkolem přípravného řízení je (zpravidla by měla být) rychlá reakce na spáchání trestného
činu. Jeho smyslem je rozhodnout o tom, zda má být podána obžaloba, zda obviněný má
a může být postaven před soud či má být od dalšího stíhání upuštěno. V této fázi řízení je
třeba zajistit zejména ty důkazy, které by nebylo možné bez jejich zajištěná v této fázi
řízení provést před soudem. V přípravném řízení může také dojít na základě dosud
zjištěných skutečností k vyřízení věci formou odklonu.

5.1.Oprávnění státního zástupce v přípravném řízení
Dominantní postavení státního zástupce je typické především pro kontinentální typ
trestního řízení. Všechny evropské právní koncepty zdůrazňují, že státní zástupce (či
prokurátor) je nezávislý na soudu, ostatních procesních stranách a označují ho za
představitele veřejného zájmu.86 Trestní řád mu umožňuje, aby ukládal policejním
orgánům provedení úkonů, které tyto orgány mohou provádět, nutných k objasnění věci
nebo zjištění pachatele. Může vyžadovat spisy od orgánů policie, odejmout jakoukoliv
věc těmto orgánům a učinit opatření zajišťující přikázání této věci jinému policejnímu
orgánu. Zákon dává právo tomu, proti němuž se řízení vede a poškozenému, aby kdykoliv
v průběhu přípravného řízení požádal státního zástupce o odstranění průtahů nebo závad
v řízení. Státní zástupce vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení.
Je oprávněn účastnit se úkonů, které provádí policejní orgán může takový úkon sám
provést, je oprávněn zrušit nezákonná rozhodnutí policejního orgánu. Jen státní zástupce
může v přípravném řízení rozhodnout o zastavení a přerušení trestního stíhání, o
postoupení věci jinému orgánu, podat obžalobu, sjednat s obviněným dohodu o vině a
trestu, předložit soudu návrh na schválení této dohody. Pouze státní zástupce je oprávněn
k rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby za současného nahrazení vazby jiným
opatřením nahrazujícím vazbu, o změně důvodu vazby, pokud některý z důvodů vazby
pominul. Státní zástupce je dále oprávněn nařídit zajištění majetku, určit, na které
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prostředky a věci se toto zajištění nevztahuje, je oprávněn také zrušit takové zajištění,
provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy v přípravném
řízení i bez návrhu poškozeného. Je oprávněn rozhodnout o zničení zajištěné věci
ohrožující bezpečnost lidí, majetku, zejména jedná-li se o omamnou či psychotropní
látku, prekursor, jed, jaderný materiál, jestliže již takové věci není třeba za účelem
provedení důkazu. Jen státní zástupce je oprávněn navrhnout vyžádání obviněného
z ciziny, vydání evropského zatýkacího rozkazu.87
Pouze státní zástupce je oprávněn nařídit exhumaci mrtvoly a jen se souhlasem státního
zástupce lze pohřbít mrtvolu v případě, že existuje podezření, že smrt člověka byla
způsobena trestným činem88. V přípravném řízení může soud rozhodnout o vzetí
obviněného do vazby pouze na návrh státního zástupce. Na návrh státního zástupce
v přípravném řízení vydává soudce příkaz k zatčení. Příkaz k zadržení osoby podezřelé
ze spáchání trestného činu, u níž je dán některý z důvodů vazby a které nelze doručit opis
usnesení o zahájení trestního stíhání, nelze tuto osobu předvolat, předvést, bez odkladu
zadržet, vydává soudce na návrh státního zástupce. Státní zástupce vydává předchozí
souhlas k zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. 89 Na návrh státního
zástupce v přípravném řízení ukládá soud omezení spočívající v zákazu vycestování do
zahraničí. Toto omezení státní zástupce zruší v přípravném řízení pominuly-li důvody
jeho uložení.90 Dle § 79 odst. 1 trestního řádu vydává státní zástupce v přípravném řízení
příkaz k odnětí věci důležité pro důkazní účely, která nebyla na vyzvání předložena či
vydána tím, kdo jí má u sebe. Státní zástupce má dále dle zákona určité pravomoci
vztahující se k domovní a osobní prohlídce. V přípravném řízení nařizuje domovní
prohlídku soudce na návrh státního zástupce. Osobní prohlídku v přípravném řízení
nařizuje státní zástupce, popřípadě dává souhlas policejnímu orgánu k nařízení osobní
prohlídky.91 Na základě ustanovení § 88 odst. 2 trestního řádu v přípravném řízení vydává
soudce

opět

na

návrh

státního

zástupce

příkaz

k odposlechu

a

záznamu

telekomunikačního provozu. V přípravném řízení rozhoduje státní zástupce o uložení
předběžného opatření zákazu styku s určitými osobami, zákazu držet a přechovávat věci,
které mohou sloužit k páchání trestné činnosti, zákaz užívat, držet nebo přechovávat
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alkoholické nápoje, jiné návykové látky, zákazu her a sázek.92 Dále je dle § 116 trestního
řádu oprávněn navrhnout nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu nebo
ve zvláštním oddělení nápravného zařízení, není-li možné duševní stav vyšetřit jinak.
Na návrh státního zástupce se dle § 158a trestního řádu při prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a zjišťování pachatele, provede za účasti
soudce neodkladný či neopakovatelný úkon. Pouze na základě písemného povolení
státního zástupce lze uskutečnit předstíraný převod, sledování osob a věcí při kterém mají
být pořizovány zvukové, obrazové či jiné záznamy. Použití agenta může být povoleno na
návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství. Jedná se o operativně pátrací
prostředky, které je oprávněn policejní orgán použít při vyšetřování úmyslného trestného
činu.93
Pouze státní zástupce může označit obviněného jako spolupracujícího obviněného.
Ustanovení § 178a trestního řádu představuje určité oslabení zásady legality, oficiality a
také zásah do zásady rovnosti před zákonem. Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2009 Sb.,
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku uvádí, že však nelze
přehlížet zájem státu na zničení zločineckých struktur, do nichž je obtížné proniknout, ale
velmi často je toho třeba pro odhalení a usvědčení pachatelů, spolupachatelů a často
řídících osob organizovaných zločineckých skupin či jiných zločineckých organizací.
Proto byl institut spolupracujícího obviněného do trestního řádu zaveden. 94 Trestní řád
tedy umožňuje státnímu zástupci označit v obžalobě obviněného jako spolupracujícího
obviněného za splnění několika podmínek.
Obviněný oznámil státnímu zástupci skutečnosti způsobilé významně přispět k objasnění
zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s touto skupinou nebo ve
prospěch takové skupiny a zaváže se podat v přípravném řízení i v řízení před soudem
úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. Další podmínkou je doznání
obviněného k činu, pro nějž je stíhán, přičemž neexistují důvodné pochybnosti o tom, že
jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě. Obviněný musí prohlásit, že souhlasí
s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný a státní zástupce považuje takové
označení za potřebné vzhledem k povaze činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal a
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za splnění dalších zákonem stanovených podmínek.95 V obžalobě může státní zástupce
navrhnout upuštění od potrestání.96

5.2. Postup před zahájením trestního stíhání
Trestní stíhání může být zahájeno jen v případě, kdy je dostatečně odůvodněn závěr, že
byl spáchán trestný čin a že tento čin spáchala určitá osoba. Aby takové skutečnosti vůbec
mohly být zjištěny a náležitě odůvodněny upravuje trestní řád fázi přípravného řízení,
která se nazývá prověřování. Prověřování je prvotní částí přípravného řízení, které počíná
běžet od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných
a neopakovatelných úkonů, jež mu bezprostředně předcházejí. Policejní orgán v rámci
prověřování musí shromažďovat, opatřovat nezbytné podklady, materiály. Může
vyžadovat vysvětlení od fyzických i právnických osob. Provádí ohledání místa činu a
věcí, zajišťuje stopy trestného činu.
Trestní řád ukládá orgánům činným v trestním řízení projednávat trestní věci bez
zbytečných průtahů, urychleně. Proto také stanoví lhůty k provedení určitých úkonů
v přípravném řízení. Policejní orgán má povinnost neprodleně sepsat záznam o zahájení
úkonů trestního řízení směřujících k objasnění skutečností nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin. Opis tohoto záznamu o zahájení úkonů trestního řízení musí být do
48 hodin zaslán státnímu zástupci. Trestní řád však policejnímu orgánu ukládá provést
nejprve neodkladné a neopakovatelné úkony, jestliže jich je třeba, ještě před sepsáním
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, hrozí-li nebezpečí z prodlení.97
Zákon stanoví policejnímu orgánu lhůtu, do kdy má prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, ukončit.98 Pokud tak policejní orgán
neučiní, musí o důvodu informovat státního zástupce a požádat ho o prodloužení lhůty
stanovené trestním řádem.
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Jsou-li zjištěny nezbytné podklady pro zahájení trestního stíhání, policejní orgán tak
zpravidla učiní. Ve fázi prověřování však může policejní orgán nebo státní zástupce dojít
k rozhodnutí, na jehož základě nebude zahájeno trestního stíhání, ačkoliv by všechny
zákonné předpoklady pro jeho zahájení byly splněny. Jde o případy odložení či jiné
vyřízení věci. Kromě toho zákon umožňuje trestní stíhání dočasně odložit. Dočasné
odložení trestního stíhání vyžaduje pozornost vzhledem k jistému prolomení zásady
legality a oficiality, k čemuž v důsledku jeho uplatnění dochází.

5.2.1. Odložení nebo jiné vyřízení věci
Odložení nebo jiné vyřízení věci představují způsoby skončení prověřování, tedy fáze
přípravného řízení před zahájením trestního stíhání. V těchto případech došlo k takovému
objasnění věci, na jehož základě je učiněn závěr, že nebyl spáchán trestný čin, ani
přestupek, popř. jiný správní delikt nebo k závěru, že sice byl spáchán skutek, ale tento
není trestným činem a musí o něm rozhodovat jiný orgán nebo byly zjištěny skutečnosti,
na jejichž základě trestní stíhání není přípustné, či by bylo možné stíhání zastavit.
Usnesení o odložení nepředstavuje překážku věci pravomocně rozsouzené.
Před tím, než dojde k zahájení trestního stíhání státní zástupce nebo policejní orgán odloží
věc, jestliže:
i.

nejde ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán
věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Tímto vyřízením
může být odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo
odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání

ii.

trestní stíhání je nepřípustné dle § 11 trestního řádu

iii.

je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v § 172 odst. 2
písm. a) nebo b) trestního řádu

iv.

nepodařilo se zjistit skutečnosti, které by opravňovaly k zahájení trestního stíhání.
Pokud by však pominuly důvody odložení věci, trestní stíhání bude zahájeno99

v.

státní zástupce věc odloží vyplývá-li z výsledků prověřování, že vzhledem
k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen,
způsobu provedení činu a jeho následku nebo okolnostem za nichž byl čin spáchán

99

§ 159a trestního řádu
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a vzhledem k chování obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze
nahradit škodu nebo odstranit jiní škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu
trestního řízení bylo dosaženo (§ 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu).
Ustanovení § 159a odst. 4 trestního řádu umožňuje státnímu zástupci odložit věc
z důvodů uvedených v ustanovení § 172 odst. 2 písm. c). Toto ustanovení bylo vloženo
do trestního řádu novelou provedenou na základě zákona č. 41/2009 Sb., o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. Bylo tak učiněno proto, aby
při naplnění důvodů pro zastavení trestního stíhání toto nebylo pouze formálně zahájeno
a krátce poté zastaveno.100 Toto oprávnění je však přiznáno pouze státnímu zástupci,
nikoliv policejnímu orgánu. Vzhledem k tomu, že se dle mého názoru jedná o jeden
z nejvýraznějších projevů oportunity v trestním řádu, který je jinak založen na zásadě
legality, je třeba důsledně zkoumat naplnění všech zákonných podmínek, zejména pro
posouzení, zda bylo dosaženo účelu trestního řízení, měl by tímto oprávnění disponovat
pouze státní zástupce, nikoliv policejní orgán (viz níže k ustanovení § 172 odst. 2 písm.
c) trestního řádu).
Proti usnesení o odložení věci může podat poškozený stížnost. Podal-li by poškozený
stížnost proti usnesení o odložení věci, které vydal policejní orgán, bude o této stížnosti
rozhodovat státní zástupce vykonávající dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném
řízení. Jestliže je podána stížnosti proti usnesení o odložení věci vydané státním
zástupcem, bude o této stížnosti rozhodovat státní zástupce nejblíže vyššího státního
zastupitelství.
Státní zástupce vykonávající dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení může
zrušit jakékoliv nezákonné či nedůvodné rozhodnutí policejního orgánu. 101 V případě
usnesení o odložení věci tak musí učinit do 30 dnů ode dne doručení usnesení o odložení
věci. V praxi se tedy může stát, že proti usnesení o odložení věci policejním orgánem
podá stížnost poškozený (§159a odst. 7 trestního řádu) a zároveň státní zástupce shledá
důvody pro jeho nezákonnost či nedůvodnost (§ 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu).
V takové situaci bude mít přednost zrušení usnesení na základě stížnosti podané
poškozeným.
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5.2.2. Nepřípustnost trestního stíhání
Nepřípustnost trestního stíhání je řazena, jak již bylo zmíněno, mezi výjimky ze zásady
legality. K odložení věci z důvodu nepřípustnosti stíhání může dojít pouze před
zahájením trestního stíhání. Byly-li by tyto důvody zjištěny po jeho zahájení, trestní
stíhání musí být zastaveno. Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby trestní věci byly
projednávány urychleně, měly by být důvody nepřípustnosti trestního stíhání zjištěny
ještě před zahájením trestního stíhání, tedy aby k jeho zahájení vůbec nedošlo.
Dle § 11 trestního řádu nemůže být zahájeno trestní stíhání a jestliže již bylo zahájeno
nesmí v něm být pokračováno, tedy musí být zastaveno v případě, že:
i.

prezident republiky užil svého práva udílet amnestii nebo milost (§ 11 odst. 1
písm. a) trestního řádu)

ii.

trestní stíhání je promlčeno (§ 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu)

iii.

jedná se o osobu vyňatou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, tzn.
osoba požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodní smlouvy nebo se
jedná o osobu, k jejímuž stíhání je třeba souhlasu oprávněného orgánu, jestliže
však nejde o dočasné vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení a nebo
není-li trestní stíhání osoby pro neudělení takového souhlasu nepřípustné pouze
dočasně (§ 11 odst. 1 písm. c) trestního řádu)

iv.

jedná-li se o osobu, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku (§ 11 odst.
1 písm. d) trestního řádu)

v.

jde o osobu, která byla prohlášena za mrtvou či zemřela (§ 11 odst. 1 písm. e)
trestního řádu)

vi.

těžká choroba osoby trvale vylučuje její postavení před soud (§ 11 odst. 1 písm.
f) trestního řádu)

vii.

u osoby, u níž bylo nebo mělo být zahájeno trestní stíhání nastala po spáchání
trestného činu duševní choroba trvale znemožňující chápání smyslu trestního
stíhání (§ 11 odst. 1 písm. g) trestního řádu)

viii.

dřívější trestní stíhání proti téže osobě pro týž skutek skončilo pravomocným
rozsudkem soudu, případně trestní stíhání bylo soudem nebo jiným oprávněným
orgánem pravomocně zastaveno, jestliže toto rozhodnutí nebylo v předepsaném
řízení zrušeno (§ 11 odst. 1 písm. h) trestního řádu)
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ix.

dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím o schválení
narovnání a rozhodnutí nebylo zrušeno (§ 11 odst. 1 písm. i) trestního řádu)

x.

dřívější stíhání pro tento skutek skončilo pravomocným rozhodnutím o
postoupení věci s podezřením, že je skutek přestupkem nebo kárným proviněním,
jestliže rozhodnutí nebylo zrušeno (§ 11 odst. 1 písm. j) trestního řádu)

xi.

dřívější stíhání pro týž skutek proti stejné osobě skončilo pravomocným
rozhodnutím o přestupku a uplynula lhůta pro zahájené přezkumného řízení,
v němž by takové rozhodnutí mohlo být zrušeno (§ 11 odst. 1 písm. k) trestního
řádu)

xii.

trestní stíhání je možní zahájit či v něm dále pokračovat pouze se souhlasem
poškozeného a tento souhlas nebyl dán nebo ho poškozený vzal zpět (§ 11 odst. 1
písm. l) trestního řádu)

xiii.

stanoví tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (§ 11 odst. 1
písm. m) trestního řádu)

xiv.

trestní stíhání pro týž skutek dané osoby bylo předáno do cizího státu. Cizozemský
soud pravomocně uložil této osobě trest či ochranné opatření a tento trest nebo
ochranné opatření vykonává, již vykonal nebo je nelze dle práva státu, v němž byl
trest nebo ochranné opatření uloženo, vykonat, cizím soudem bylo upuštěno od
uložení trestu či pravomocně rozhodnuto o zproštění obžaloby (§ 11 odst. 1 písm.
n) trestního řádu)

V § 11 odst. 2 pak trestní řád stanoví další výjimky, kdy trestní stíhání nemůže být
zahájeno a bylo-li zahájeno nesmí v něm být pokračováno, tedy musí být zastaveno. Je
tomu tak v případě, kdy soud či jiný justiční orgán členského státu Evropské unie, popř.
státu přidruženého mezinárodní smlouvu k provádění schengenských předpisů pro týž
skutek vydal rozhodnutí, kterým uložil dané osobě pravomocně trest nebo ochranné
opatření. Tento byl již vykonán či je vykonáván nebo jej vykonat nelze podle práva státu,
který je uložil nebo bylo pravomocně upuštěno od uložení trestu. Další výjimkou je
případ, kdy bylo vydáno rozhodnutí, jímž daná osoba byla zproštěna obžaloby, nebo
rozhodnutí mající účinky pravomocného zastavení trestního stíhání. Trestní stíhání však
může být zahájeno za situace, kdy by takové rozhodnutí ve státě, v němž bylo vydáno
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nevytváří překážku rei iudicata, nebo např. pokud takové rozhodnutí bylo vydáno výlučně
z důvodu, že v jiném státě bylo zahájeno trestní stíhání proti téže osobě pro týž skutek.102
Týká-li se však některý z těchto důvodů, ať už obsažený v odstavci prvém či druhém
citovaného ustanovení, jen některého z dílčích útoků pokračujícího trestného činu, je
možné, aby bylo konáno trestní stíhání ohledně zbylé části takového trestného činu.103
Definici pokračování v trestném činu vykládá trestní zákoník v § 116 takto:
,,pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky
vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného
trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou
souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.“104 Trestní řád stanoví v § 12 odst.
12, že skutkem se dle tohoto zákona rozumí také dílčí útok pokračujícího trestného činu,
není-li výslovně stanoveno jinak. V § 12 odst. 11 trestní řád také uvádí: ,,pokračuje-li
obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje se takové jednání
od tohoto úkonu jako nový skutek.“
Povinnost stíhat všechny trestné činy se rovněž vztahuje také na dílčí útoky pokračujícího
trestného činu. Z hlediska trestního práva procesního je mezníkem, jenž odděluje jeden
pokračující trestný čin od druhého, zahájení trestního stíhání, tedy doručení usnesení o
zahájení trestního stíhání obviněnému. Jestliže trestná činnost po sdělení obvinění dále
probíhá, nepůjde již o jeden trestný čin, i když by tato činnost navazovala plynule na
předchozí činnost.105 Ohledně každého dílčího útoku pokračujícího trestného činu je
nutné zahájit trestní stíhání. Ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba
vymezit skutek tak, aby nebylo možné zaměnit ho s jiným skutkem, především zákonné
označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován. Pokud během vyšetřování
vyjde najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku, resp. vyjde najevo nový útok
pokračujícího trestného činu (§ 160 odst. 5), na nějž se usnesení o zahájení trestního
stíhání nevztahovalo, je třeba vydat nové usnesení o zahájení trestního stíhání pro tento
nový útok.106 Jestliže je třeba, aby pro každý nový útok trestného činu bylo zahájeno
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trestní stíhání, je třeba aby tento útok byl takto vymezen v žalobním návrhu obžaloby.
Soud může považovat za skutek vymezený žalobním návrhem jen ty z dílčích útoků, které
jsou v žalobním návrhu popsány.
Je tak možné vést samostatné trestní stíhání, i když o zbývající části skutku bylo již
pravomocně rozhodnuto. Takové skutečnosti pak samozřejmě mají vliv na rozhodování
o ukládání trestu.
I přes to, že zákon ukládá státnímu zástupci zahájené trestní stíhání zastavit, umožňuje
trestní řád obviněnému prohlásit, že na projednání věci trvá. Takto může obviněný učinit
pouze v případě, že trestní stíhání bylo zastaveno v důsledku rozhodnutí prezidenta
republiky, který užil svého práva udělit milost nebo amnestii. Dále v případě, že trestní
stíhání bylo promlčeno nebo proto, že poškozený neudělil souhlas, je-li stíhání
podmíněno takovým souhlasem. Obviněný o tomto svém právu musí být poučen a
prohlášení musí učinit do tří dnů od dne doručení usnesení o zastavení trestního stíhání.107
Trestní stíhání nemůže být zahájeno proti téže osobě a pro týž skutek, pokud státní
zástupce rozhodl ve zkráceném přípravném řízení o schválení narovnání a následné
odložení věci a o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, jestliže se podezřelý
osvědčil, nebo platí zákonná fikce osvědčení. K tomu dodává trestní řád další podmínku
– dané rozhodnutí nebylo zrušeno.108

5.2.3. Dočasné odložení trestního stíhání
Dočasné odložení trestního stíhání je označována jako masivní, závažná výjimka ze
zásady legality a je jí dočasné odložení trestního stíhání.109 Fryšták uvádí, že dočasné
odložení trestního stíhání je závažnou výjimkou nejen ze zásady legality, ale také ze
zásady oficiality. Proto je třeba v zákoně takovou výjimku přesně formulovat.110
Zpravidla se tento institut bude využívat při odhalování závažné kriminality, někdy i
s mezinárodním prvkem. Může se jednat např. o kriminalitu drogovou, obchodování se
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zbraněmi. Je žádoucí, aby nebyli postiženi pouze pachatelé dílčích skutků, ale aby
docházelo k odhalování celé sítě pachatelů, což bude většinou vyžadovat déle trvající
prověřování.111
Dočasné odložení trestního stíhání upravuje § 159b trestního řádu. Na základě tohoto
ustanovení je možné, aby v případě, kdy je to třeba k objasnění trestné činnosti spáchané
ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jiného úmyslného trestného činu, zjištění
pachatelů takových činů, policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložil
trestní stíhání na nezbytnou dobu, nejdéle však o dva měsíce. Zákon však umožňuje, aby
tato lhůta byla prodloužena, trvají-li důvody, pro něž bylo trestní stíhání odloženo, o další
dva měsíce. K prodloužení lhůty dává souhlas státní zástupce na návrh policejního
orgánu. Lhůta může být takto prodloužena i opakovaně.
Institut dočasného odložení trestního stíhání je možné využít též v případě trestního
stíhání osoby dočasně vyňaté z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Také však
v případě, že trestní stíhání je nepřípustné pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu.
V odstavci čtvrtém citovaného ustanovení zákon stanoví možnost dočasně odložit trestní
stíhání, jestliže řízení proti též osobě, pro týž skutek skončilo pravomocným rozhodnutím
o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení, v němž by toto
rozhodnutí mohlo být zrušeno.112
Zákon ukládá v odstavci šestém citovaného ustanovení policejním orgánům trestní stíhání
zahájit neprodlené poté, co pominou důvody jeho odložení.
Od 1. 2. 2019 je účinný zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Po nabytí účinnosti
tohoto zákona dochází také ke změně ustanovení § 159c trestního řádu. Dané ustanovení
upravuje možnost dočasně odložit trestní stíhání osoby podezřelé ze spáchání některých
trestných činů proti majetku (trestný čin pletichy v insolvenčním řízení), hospodářských
trestných činů (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, pletichy
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži) a některých trestných činů proti pořádku
ve věcech veřejných (trestný čin podplacení, nepřímé úplatkářství, maření spravedlnosti).
Trestní stíhání může být odloženo jen v případě, že podezřelý ze spáchání těchto trestných
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činů poskytl nebo slíbil úplatek, majetkový či jiný prospěch jen proto, že o to byl požádán.
Zároveň tuto skutečnost dobrovolně a bez zbytečného odkladu oznámil státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu a jemu také sdělil informace, jenž mu jsou známé o trestné
činnosti osoby, která o úplatek, majetkový prospěch požádala. Další podmínkou je, že se
tato osoba zaváže podat úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech jak
v přípravném řízení, tak v řízení před soudem.113

5.3. Zahájení trestního stíhání a trestní stíhání se souhlasem poškozeného
Jestliže nedošlo k odložení věcí dle § 159a trestního řádu, ani k dočasnému odložení
trestního stíhání a jestliže prověřované skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán
trestný čin, policejní orgán dostatečně odůvodnil závěr, že byl spáchán určitou osobou,
zahájí trestní stíhání. Taková osoba se tímto stává obviněným.114 Trestní stíhání zpravidla
zahajuje policejní orgán, může tak však učinit i státní zástupce. Státní zástupce na základě
ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) je oprávněn osobně provést jednotlivý úkon či celé
vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci.
Trestní stíhání nemůže být zahájeno brání-li tomu některý z důvodů uvedený
v ustanovení § 11 trestního řádu, které byly vyjmenovány výše. Mezi těmito důvody je
uvedeno mj. neudělení souhlasu poškozeného s trestním stíháním obviněného. Trestní
stíhání se souhlasem poškozeného představuje další výjimku z povinnosti státního
zástupce stíhat trestné činy, o nichž se dozví.
Také Nejvyšší soud připomíná, že ustanovení § 163 trestního řádu je určitým způsobem
průlomem do zásady legality a zásady oficiality, kdy se u vyjmenovaných trestných činů
řeší konflikt veřejného zájmu na trestním stíhání a zájmu poškozeného, který má blízký
vztah k pachateli. Tento konflikt je však vyřešen ve prospěch poškozeného, který by mohl
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Zákon č. 287/2018, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů
a některé další zákony mění především některá ustanovení trestního zákoníku. Od 1. 2. 2019 je zrušeno
ustanovení trestního zákoníku § 214 a 215, tedy trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti. Novela
se dotkla také trestného činu podplacení dle § 332, nepřímého úplatkářství dle § 333. Dále se změna týká
např. ustanovení § 345 trestného činu křivého obvinění a § 346 trestného činu křivé výpovědi a
nepravdivého znaleckého posudku, či § 345 trestného činu křivého tlumočení. Je zaveden nový trestný čin
dle § 347a maření spravedlnosti. Novela se dále týká také např. trestného činu teroristického útoku, podpory
a propagace terorismu.
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být nepřímo postižen v důsledku potrestání pachatele. Orgány činné v trestním řízení mají
povinnost se poškozeného výslovně dotázat na tento souhlas, a to ještě před zahájením
trestního stíhání. Za situace, kdy dojde ke změně právní kvalifikace z trestného činu, který
není obsažen ve výčtu ustanovení § 163 odst. 1 trestního řádu na trestný čin zde
vyjmenovaný, je třeba, aby poškozený byl vyzván k vyjádření, zda souhlasí s trestním
stíháním obviněného.115 Zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním obviněného
pro skutek, v němž byl orgány činnými v trestním řízení spatřován trestný čin uvedený v
§ 163 odst. 1 trestního řádu, nebrání orgánům činným v trestním řízení, aby bylo
přezkoumáno a posouzeno, zda dosavadní výsledky dokazování nemohou odůvodnit
změnu právní kvalifikace posuzovaného skutku dle ustanovení o trestném činu, jehož
stíhání naopak souhlasu nepodléhá. Postupuje-li pak orgán činný v trestním řízení dle
ustanovení § 160 odst. 6 trestního řádu116 může pokračovat pro daný skutek v trestním
stíhání i přes zpětvzetí souhlasu poškozeného.117
Podstatou tohoto institutu je tedy udělení souhlasu poškozeným k trestnímu stíhání
podezřelého. Podmínkou však je, že pachatel trestného činu je ve vztahu k poškozenému
osobou, vůči které by měl právo odepřít výpověď.118 Pokud je poškozených jedním
skutkem více, postačí k vedení trestního stíhání souhlas i jen jednoho z nich. Trestní
zákoník ve zmíněném paragrafu vyjmenovává trestné činy, u nichž je trestní stíhání jejich
pachatele podmíněno souhlasem poškozeného. Jedná se o výčet taxativní. Tento souhlas
může být vzat zpět, a to do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
Souhlas s trestním stíhání poškozený předkládá písemně státnímu zástupci nebo
policejnímu orgánu, či se zaznamená do protokolu. Za jednoznačný a nezpochybnitelný
souhlas s trestním stíháním, ve smyslu § 162 odst. 2 a 163a trestního řádu, nelze
považovat obecné vyjádření poškozeného spočívající v tom, že žádá, aby bylo trestní
stíhání zastaveno. Z takového vyjádření nevyplývá skutečný projev vůle poškozeného. Je
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 3 Tdo 405/2016 [citováno 24.2.2019].
Dostupné na: http://www.nsoud.cz/
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Dle § 160 odst. 6 trestního řádu, jestliže vyjde během vyšetřování najevo, že skutek, pro nějž bylo
zahájeno trestní stíhání je jiným trestným činem, než jak byl právně kvalifikován v usnesení o zahájení
trestního stíhání musí policejní orgán na takovou změnu obviněného upozornit a učinit o tom záznam do
protokolu.
117
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1253/2015 [citováno 22.2.2019].
Dostupné na: http://www.nsoud.cz/
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Tzn. jedná se o osoby, které jsou příbuzné v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, osvojence,
manžele, partnery, druhy nebo jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném. Jde-li o trestný čin
znásilnění podle § 182 odst. 1, 2 nebo o trestný čin opilství dle § 360 trestního zákoníku nemůže být stíhání
zahájeno proti tomu, kdo byl v době spáchání činu manželem, partnerem nebo druhem poškozeného,
nevyslovil-li poškozený souhlas.
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třeba, aby poškozený dával souhlas ke konkrétnímu trestnému činu uvedenému v § 163
trestního řádu.119
Trestní řád nicméně v § 163a stanoví, že ačkoliv se jedná o trestný čin uvedený v § 163
odst. 1 trestního řádu, souhlasu nebude třeba, jestliže činem byla způsobena smrt,
poškozený takový souhlas není schopen dát pro duševní poruchu, pro niž byla jeho
svéprávnost omezena, poškozeným je osoba mladší 15 let. V posledním případě souhlas
nebude třeba k zahájení trestního stíhání, je-li z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán
nebo došlo k zpětvzetí v důsledku tísně vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo
podřízeností. Při posuzování okolností zpětvzetí souhlasu z hlediska ustanovení § 163a
odst. 1 písm. d) trestního řádu nemohou orgány činné v trestním řízení vycházet pouze ze
sdělení poškozeného, ale také z ostatních skutečností (objektivních i subjektivních), které
vypovídají o povaze vztahu mezi obviněným a poškozeným.120
Při posuzování otázky, zda poškozený jednal v tísni vyvolané nátlakem či závislostí na
obviněném je třeba posuzovat věc v její celistvosti a vzhledem ke všem okolnostem,
zejména s přihlédnutím k osobnostním rysům poškozeného a obviněného.121 Toto
ustanovení chrání zájmy poškozených osob, které nejsou vůbec schopné vyhodnotit
následky uplatnění trestněprávní odpovědnosti vůči obviněnému z důvodu závislosti na
pachateli trestného činu.122
Orgán činný v trestním řízení poskytne poškozenému přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda
s trestním stíháním souhlasí, v případě, že se poškozený nevyjádřil ihned. Tato lhůta činí
nejvýše 30 dnů. Po uplynutí této lhůty již souhlas se stíháním dát nelze.
Pokud došlo k zahájení trestního stíhání, ačkoliv nebyl dán souhlas poškozeného, trestní
stíhání je nepřípustné. Státní zástupce má povinnost dle § 172 odst. 1 písm. d) trestního
řádu trestní stíhání zastavit.
Do budoucna je možné zabývat se otázkou týkající se rozšíření či zúžení výčtu trestných
činů v ustanovení § 163 odst. 1 trestního řádu. Nejčastěji diskutovaným problémem je

119
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Dostupné na: http://www.nsoud.cz/
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Dostupné na: http://www.nsoud.cz/
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vyjmutí souhlasu poškozeného s trestním stíháním pachatele u trestného činu znásilnění.
Je třeba dodat, že souhlas poškozeného se vyžaduje, došlo-li ke znásilnění dle ustanovení
§ 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku, a to jen v případě, že pachatelem byl v době spáchání
činu či v době vedení trestního řízení manžel, partner nebo druh poškozeného. Zpravidla
se tak bude jednat o čin, u kterého bude zřejmě jediným důkazem usvědčující důkazem
výpověď poškozeného.
Dále by bylo vhodné zabývat se v budoucnu tím, zda by do ustanovení § 163 odst. 1
trestního řádu neměly být doplněny trestné činy, jichž se pachatelé v praxi dopouštějí
často v souběhu. V praxi by tak mohlo dojít ke snížení počtu případů, kdy poškozený
nedá souhlas k trestnímu stíhání obviněného pro trestný čin uvedený ve zmíněném
ustanovení, ale tento stíhán i přes to bude, protože se dopustil zároveň trestného činu,
který v daném ustanovení již obsažen není. Jako příklad může sloužit trestný čin
neoprávněného

opatření,

padělání

a

pozměnění

platebního

prostředku

identifikovatelného podle jména nebo čísla (§ 234 trestního zákoníku), neboť uvedený
trestný čin je velmi často navázán na trestné činy majetkové povahy (typicky se bude
jednat o krádež dle § 205 trestního zákoníku).
Možnou úvahou do budoucna je také rozšíření okruhu osob, které by disponovat
souhlasem s trestním stíhání nejen na osoby uvedené v ustanovení § 100 odst. 2 trestního
řádu. Smyslem dané právní úpravy je nejen ochrana poškozeného před újmou, která by
mu mohla vzniknout v souvislosti s vedením trestního řízení a odsouzením pachatele, jeli osobou blízkou, ale také ochrana před sekundární viktimizací. Zejména by se jednalo o
případy, kdy výpověď poškozeného bude významným, takřka jediným důkazem ve věci,
ale poškozený sám si nepřeje ve věci vypovídat a jakkoliv spolupracovat s orgány
činnými v trestím řízení.

5.4. Zastavení trestního stíhání
Zastavení trestního stíhání představuje způsob skončení věci po zahájení trestního stíhání.
Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vytváří překážku věci rozhodnuté. Jde o
meritorní rozhodnutí v přípravném řízení. Trestní stíhání může zastavit v přípravném
řízení pouze státní zástupce. V trestním stíhání dané osoby by bylo možné pokračovat
pouze v případě, že usnesení o zastavení trestního stíhání bylo zrušeno v řízení podle
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hlavy osmnácté a devatenácté o mimořádných opravných prostředcích. 123 Trestní řád
upravuje jak obligatorní, tak fakultativní důvody zastavení trestního stíhání. V případě
fakultativních důvodů zastavení trestního stíhání záleží na uvážení státního zástupce, zda
vzhledem k osobě pachatele a okolnostem případu je takové skončení věci vhodné a
přípustné. Jedná se o další výjimky ze zásady legality.
Státní zástupce má povinnost zastavit trestní stíhání dle § 172 odst. 1 trestního řádu v
případě, kdy:
i.

je nepochybné, že se nestal skutek, pro nějž se trestní stíhání vede (písm. a)

ii.

skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci (písm. b)

iii.

není prokázáno, že skutek spáchal obviněný (písm. c)

iv.

obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný (písm. e)

v.

zanikla trestnost činu (písm. f)

Státní zástupce trestní stíhání může zastavit dle § 172 odst. 2 trestního řádu:
i.

jestliže trest, ke kterému trestní stíhání může vést je zcela bez významu vedle
trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen nebo který ho dle očekávání
postihne (písm. a)

ii.

o skutku již bylo rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně či cizozemským
soudem nebo úřadem, mezinárodním trestním soudem, tribunálem, popř. jiným
mezinárodním soudním orgánem s působností v trestních věcech a takové
rozhodnutí lze považovat za postačující (písm. b)

iii.

v případě, že vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného
zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu, následku jím způsobeného,
okolnostem, za nichž byl čin spáchán a vzhledem k chování obviněného po
spáchání činu, především k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé
následky činu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo (písm. c)

Zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu ale nesmí být
v rozporu s účelem trestního řízení ve smyslu § 1 odst. 1 trestního řádu spočívající mj.
v tom, že trestní řízení musí působit k předcházení a zamezování trestné činnosti.

123

ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. Díl 1. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Beck, 2005. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 80-7179-405-8. s. 1305-1307
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Úvahy o účelnosti řízení tak např. nemohou být omezeny poukázáním na ekonomickou
náročnost spojenou s řízením proti obviněnému před soudy. Je to skutečnost sice
významná, ale z pohledu trestního řízení nikoliv zásadní.124 K rozhodnutí o zastavení
trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm. a) rozhodně nepostačuje porovnávání trestních
sazeb u jednotlivých trestných činů. Je třeba porovnávat trest z hledisek uvedených v §
39 trestního zákoníku125, který již byl nebo by měl být uložen za jiný trestný čin ve vztahu
k trestu, který lze podle stejných hledisek očekávat za čin, jehož se má týkat zastavení
trestního stíhání.
Vedle tohoto hlediska je třeba brát v úvahu ještě jedno významné kritérium, spočívající
v tom, že při rozhodování o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. a)
trestního řádu, je třeba přihlížet k povaze a závažnosti posuzovaného jednání, poměrům
pachatele, jeho dosavadnímu způsobu života a v této souvislosti také k účelu trestu.126
Nejvyšší soud se zabýval otázkou použití ustanovení § 172 odst. 2 psím. a) trestního řádu
v případě pokračujícího trestného činu. Zákonodárce aplikaci tohoto ustanovení
předpokládá v případě samostatně vedených trestních řízení, byť by se jednalo o dílčí
útoky pokračujícího trestného činu. Nelze vydělit jeden dílčí útok ze souběžného trestního
řízení a v rámci téže věci rozhodnout o zastavení trestního stíhání jednoho dílčího útoku
na základě ustanovení § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu. V rámci jednoho trestního
řízení, které je konáno o několika dílčích útocích obviněného takto postupovat nelze.127
Prohlásí-li obviněný do tří dnů od oznámení usnesení o zastavení trestního stíhání
z některého z důvodu uvedeného v odstavci druhém, že trvá na projednání věci,
v trestním stíhání musí být pokračováno. O tomto je třeba obviněného poučit.128 Pokud
takto obviněný učiní, avšak soud neshledá důvod pro zproštění obžalovaného, vysloví
vinu, ale neuloží trest.129
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Obviněnému a poškozenému trestní řád na základě ustanovení § 172 odst. 3 umožňuje
podat proti usnesení o zastavení trestního stíhání, ať už tak bylo učiněno dle odstavce
prvního či druhého daného ustanovení, stížnost. Tato stížnost má odkladný účinek.
Ustanovení § 172 odst. 2 představuje další výjimku ze zásady legality. Jelínek označuje
výjimku ze zásady legality obsaženou v ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu
jako procesní korektiv trestního bezpráví. Zásadu subsidiarity trestní represe zakotvenou
v § 12 odst. 2 trestního zákoníku pak jako hmotněprávní korektiv trestního bezpráví. Ke
vztahu těmto dvěma korektivům se vyjadřuje také např. Nejvyšší soud, podle nějž
beztrestnost pachatele plynoucí ze zásady subsidiarity trestní represe z hlediska viny ve
smyslu zmíněného ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku má přednost před
procesním řešením trestného činu ve smyslu § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu.130
Možnost zastavit trestní stíhání podle ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu je
patrně jedním z nejvýznamnějších projevů oportunity v trestním řádu, které do tohoto
právního předpisu bylo doplněno. Umožňuje tak, aby státní zástupce zvážil při splnění
dalších zákonných podmínek, zda účelu trestního řízení bylo dosaženo. Musí přihlížet
k chování obviněného po spáchání trestného činu zejména se zaměřením na jeho snahu
odstranit vzniklý následek. Významným je také zvažovat důvody, které obviněného
k takovému protiprávnímu jednání vedly a v neposlední řadě posoudit, jak závažný
trestný čin je v jeho jednání spatřován. Je jistě nutné přistupovat k využití tohoto
ustanovení velmi obezřetně a důsledně zkoumat splnění všech zákonných podmínek
současně právě s ohledem na skutečnost, že toto rozhodnutí, pokud nabyde právní moci,
vytvoří překážku stíhání pachatele pro tuto trestnou činnost v jakékoliv pozdější době.

Nebylo-li trestní stíhání zastaveno, ale není možné v něm prozatím pokračovat z důvodů
uvedených v trestním řádu, státní zástupce může trestní stíhání přerušit.
V § 173 odst. 1 zákon obsahuje výčet situací, kdy tak může státní zástupce učinit:
i.

pro nepřítomnost obviněného nelze věc náležitě objasnit (písm. a)

ii.

obviněného nelze pro těžkou chorobu postavit před soud (písm. b)

iii.

obviněný není schopen pro duševní chorobu, která u něj nastala po spáchání činu
chápat smysl trestního stíhání (písm. c)
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iv.

obviněný je dočasně vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10
trestního řádu) nebo je jeho trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného
orgánu dočasně nepřípustné (písm. d)

v.

dřívější stíhání pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným
rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného
řízení, v němž může být rozhodnutí o přestupku zrušeno (písm. e)

vi.

obviněný byl vydán do ciziny nebo vyhoštěn (písm. f)

Jedná se tedy o prozatímní rozhodnutí. Je třeba, aby před přerušením trestního stíhání
bylo učiněno vše, co je třeba k zabezpečení úspěšného provedení trestního stíhání.
Obviněný o přerušení trestního stíhání musí být vyrozuměn. Pomine-li důvod přerušení,
státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání pokračuje.131 Nepominou-li důvody
přerušení, je přerušení trestního stíhání ve skutečnosti ukončení přípravného řízení.132
Odůvodňují-li dosavadní výsledky vyšetřování postavení obviněného před soud, státní
zástupce podá obžalobu. Státní zástupce proto bývá označován jako dominus litis, tedy
pán sporu. S tímto označením se můžeme setkat nejen v dnešní době v mnoha učebnicích
trestního práva, ale takto označoval státního zástupce již např. Storch či Prušák. Soud
v důsledku obžalovací zásady pak nemůže rozhodnout o jiném skutku než o tom, který je
uveden v žalobním návrhu, přičemž nese procesní odpovědnost za dostatečné zjištění
skutkového stavu. Po podání obžaloby dochází k rozdělení procesních funkcí mezi
rozdílné subjekty, tedy mezi žalobce, obhájce a soudce. Státní zástupce zastupuje
veřejnou žalobu. Žalobce a žalovaný mají procesní postavení rovnocenných stran.133
Soud řídí spor mezi žalobcem a obžalovaným, o daném sporu rozhoduje, a proto je toto
řízení označováno jako kontradiktorní. Tak tomu vždy nebylo. Naprostým protikladem
zásady obžalovací byl v minulosti inkviziční proces, v jehož průběhu byly všechny
procesní pravomoci soustředěny do rukou soudu.
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6. Odklony v trestním řízení
Odklony v trestním řízení jsou alternativním způsobem řešení trestních věcí, jejichž počet
se v trestím řádu postupně rozrůstá a zákonodárce tak umožňuje orgánům činným
v trestním řízení vyřídit věc jiným způsobem, než je jejich standardní projednávání
v řízení před soudem. Užití těchto způsobů vyřízení věci závisí na uvážení státního
zástupce nebo soudu, zda je takové řešení nejvhodnější. V úvahu je třeba vzít nejen
okolnosti případu, ale velký důraz je zde kladen na osobu obviněného, jeho chování po
činu, snahu odstranit následky způsobené trestným činem a především jeho souhlas
s takovýmto způsobem vyřízení věci.
K odklonům se řadí:
i.

dohoda o vině a trestu (§ 175a trestního řádu)

ii.

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g trestního řádu)

iii.

podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 trestního řádu)

iv.

narovnání (§ 309 trestního řádu)

v.

odstoupení od trestního stíhání mladistvého dle zákona o soudnictví ve věcech
mládeže (§ 70 a § 71 zákona o soudnictví ve věcech mládeže)

S takovýmto vymezením se můžete setkat např. v učebnici trestního práva procesního
Císařové a kol. či Jelínka a kol., nicméně Šámal uvádí, že pod pojem odklon v českém
trestním právu procesním řadíme také trestní příkaz.134
Otázkou, zda trestní příkaz zařadit mezi tzv. odklony, tedy zda se jedná o formu odklonu,
se však zabývá také Jelínek.
Podle Jelínka záleží na tom, jak pojem odklon vymezíme. Jestliže tento pojem vymezíme
v nejširším smyslu, jako odchylku od standardního průběhu trestního řízení pak trestní
příkaz můžeme považovat za formu odklonu. Pokud odklon chápeme jako odchylku od
standardního trestního řízení spočívající v tom, že nedojde k vyslovení viny a věc se
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vyřídí mimosoudním postupem, potom institut trestního příkazu formou odklonu
nebude.135
Pojem odklon není pojem, který by uváděl trestní řád. Pokud bychom se zaměřili na
definici odklonu, zjistili bychom, že jednotná definice tohoto pojmu neexistuje. Jelínek
uvádí, že odklon představuje možnost vyřešení trestní věci alternativním způsobem, resp.
alternativu standardního trestního řízení. Dle Jelínka ,,je odchylkou od typického průběhu
trestního procesu a znamená, že trestní řízení nedospěje do svého obvyklého konce, do
vynesení odsuzujícího rozsudku, nedojde k vyslovení viny, k uložení klasické trestní
sankce, ale řízení se od této cesty ,,odkloní“ a trestní věci se vyřídí jinak…“136
Šámal k odklonům uvádí, že jejich účelem je především rychlejší a efektivnější vyřízení
k tomu vhodných věcí, které nevyžadují projednání před soudem v hlavním líčení. Jde
především o snahu zefektivnit výkon justice v případech skutkově a právně jednodušších.
Obviněnému se nabízí vyřízení věci mírnějším a méně zatěžujícím způsobem. Snahou je
také výchovně působit na obviněného.137
Púry k odklonům dodává, že se jedná o alternativní způsoby trestního řízení a jejich
zavádění do trestního řízení je jednou z podmínek schopnosti státu vypořádat se
s nárůstem kriminality. Česká trestněprocesní nauka dle něj pojem odklon zužuje, protože
ho chápe jako odklon od klasického průběhu trestního řízení, ale nikoliv již vně trestního
řízení, tj. nedochází k přetransformování trestní odpovědnosti v jiný typ odpovědnosti.
Odklon je chápán spíše ve smyslu zjednodušení trestního řízení. Pod pojem odklon také
řadí podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, odstoupení od trestního stíhání a
trestní příkaz. K trestnímu příkazu však dodává, že většina teorie i praxe pojímá trestní
příkaz jako druh odklonu, ačkoliv je zřejmé, že úmyslem zákonodárce bylo spíše urychlit
rozhodování.138
Odklony mohou být označeny jako prvky restorativní justice. Restorativní justice
považuje za hlavní účel společenské reakce na trestný čin vytvoření podmínek proto, aby
mohly být odstraněny následky trestné činnosti. Touto reakcí tedy dle restorativní justice
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nemá být potrestání pachatele, ani jeho převýchova nebo odstrašení (toto jsou účely
především retributivní justice). Vyžaduje se participace pachatele na náhradě způsobené
škody, přitom mu jsou zachována všechna práva jako ostatním občanům. Není-li ochoten
podílet se na odstranění následků jím spáchaného trestného činu, bude k tomu donucen
soudem.139
V souvislosti se zaváděním odklonů do trestního řízení se hovoří také o racionalizaci
trestní justice, spočívající ve vyřizování trestních věcí bez konání trestního řízení v jeho
standardní podobě. Jde jednak o rozhodování soudu o vině a trestu obžalovaného na
základě trestního příkazu a jednak o aplikaci zmíněných odklonů. Má-li odklon
představovat prvek racionalizace trestní justice, je třeba, aby bylo možné využít vyřízení
věci formou odklonu již v předsoudním stadiu trestního řízení. Tento požadavek naše
trestní právo splňuje.140
Odklon je doplněn určitou formou výchovného působení na obviněného. Takové
působení je realizováno prvkem sankčního opatření. Některými prvky jsou odklony
podobné trestům. Z toho důvodu se Ščerba zabývá otázkou, zda je v souladu s Ústavou a
Listinou základních práv a svobod141 skutečnost, že o odklonu může rozhodovat státní
zástupce. V této souvislosti uvádí, že vyjádřením souhlasu s aplikací odklonu se
obviněný, popřípadě podezřelý, dobrovolně podvoluje omezením či povinnostem, které
pro něj vyplývají z rozhodnutí o odklonu. Vzdává se tím práva na řádný průběh procesu.
Souhlas i doznání obviněného, jejichž vyslovení zákon vyžaduje pro možnost využití
odklonu vyjadřují dobrovolné převzetí odpovědnosti za spáchání trestného činu. Při
aplikaci odklonu tak není vyslovována vina za spáchání trestného činu. Ščerba tak
dochází k závěru, že pokud státní zástupce svým rozhodnutím aplikuje některý z institutů
odklonu, není tímto rozhodnutím vyslovena vina.
Odklon označuje jako sankční opatření, nikoliv jako trestněprávní sankci. Ustálená
trestněprávní terminologie pod pojmem trestněprávní sankce chápe hmotněprávní
opatření ukládaná po vyslovení viny soudem, tedy tresty nebo ochranná opatření. Proto
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uvádí, že je vhodnější označit odklony jako sankční opatření. Takové označení vystihuje
charakter odklonu spočívající především v dobrovolném převzetí odpovědnosti ze strany
obviněného.
Dále se autor zabývá otázkou rozšiřování forem odklonů v trestním řádu. Dle něj je to
jistě vhodné pro přispění k racionalizaci trestní justice, ale není možné takto činit do
nekonečna. Jako hlavní důvod uvádí, že vždy bude existovat skupina případů složitějších,
které budou vyžadovat projednání před soudem a konání trestního řízení v celé a
standardní podobě.142
Odklony do českého trestního práva začaly být zaváděny v 90. letech. Podmíněné
zastavení trestního stíhání bylo do trestního řádu zavedeno v roce 1993. O dva roky
později institut narovnání. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v roce 2004
a poslední forma odklonu, dohoda o vině a trestu, byla do trestního řádu zavedena novelou
v roce 2012.

6.1.Dohoda o vině a trestu
Budeme-li respektovat úpravu těchto institutů v trestním řádu, nikoliv časovou
posloupnost jejich zavádění do tohoto procesního předpisu, tak je třeba nejprve osvětlit
institut dohody o vině a trestu.
Dohoda o vině a trestu byla do našeho trestního řádu zavedena na základě zahraničních
zkušeností. Jedná se o institut užívaný především v systému anglosaského práva.143 Jako
výhoda tohoto institut byla v důvodové zprávě prohlašována možnost zrychlení,
zjednodušení a zefektivnění trestního řízení, kdy tak soudy budou mít více prostoru na
projednávání závažných trestných činů spáchaných v rámci organizovaného zločinu.
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Dle důvodové zprávy platná právní úprava nevyužívá všech možností, aby zajistila
obviněnému právo na rychlý a spravedlivý proces v plném rozsahu. Spravedlivý proces
je dle důvodové zprávy podmíněna rychlostí řízení. Další přínos byl spatřován ve výhodě
pro oběti trestných činů, které budou chráněny před sekundární viktimizací, protože
nebudou muset svědčit opakovaně v řízení před soudem. Kromě toho bylo poukázáno na
potřebu využít zkušeností a právní úpravy států s dlouholetým demokratickým
vývojem.144
Nevýhody tohoto institutu jsou spatřovány především v tom, že se jedná o výjimku
z několika základních zásad trestního řízení, tedy dochází k jejich modifikaci,
nerespektování ba dokonce se můžeme setkat s názorem, že jde o institut, který je
v rozporu s těmito zásadami.
Kuchta poukazuje na prvním místě právě na nerespektování těchto základních zásad.
Jedná se především o zásadu veřejnosti, ústnosti, bezprostřednosti, zásadu vyhledávací,
volného hodnocení důkazů a zásadu materiální pravdy. Navíc dodává, že doznání
obviněného nemusí být vždy zcela dobrovolné a dokonce, že existuje možnost vědomě
nepravdivého prohlášení obviněného, že skutek skutečně spáchal. Jako další nevýhodu
uvádí možnost vzbuzení nedůvěry veřejnosti v trestní soudnictví i justici, protože se může
zdát, že se jedná o jistou formu obchodu mezi státním zástupcem a pachatelem.145
Je poukazováno také na to, že se jedná o zasažení do zásady presumpce neviny, jakožto
do zásady zakotvené nejen trestním řádem, Listinou základních práv a svobod, ale také
např. Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Nedostatek je spatřován především
v tom, že podmínkou uzavření dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že
spáchal skutek, pro který je stíhán. Takové prohlášení má dle kritiky ,,velmi málo
společného s uznáním viny“146 a dle Jelínka z prohlášení, že obviněný skutek spáchal se
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ztrácí jakýkoliv etický aspekt, jde pouze o chladné zvážení, jaké prohlášení obviněnému
zajistí výhody v trestním řízení.147
Je třeba také dodat, že když důvodová zpráva odkazuje na instituty anglosaského práva,
konkrétně na dohodovací řízení, tak s tímto odkazem zároveň uvádí, že se zde
předpokládá prohlášení viny obžalovaným. Platná právní úprava ale takovou podmínku
pro sjednání dohody o vině a trestu nevyžaduje a konkretizaci této podmínky se
nepředpokládá ani v rámci rekodifikace trestního řádu.
Jelínek dále poukazuje na proces poměrně složitého schvalování dohody o vině a trestu
soudem. Soud může totiž nařídit předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině
a trestu a dále možnost soudu žádat, aby strany navrhly nové znění dohody o vině a trestu
a z toho důvodu odročit veřejné zasedání, což je dle něj v rozporu s proklamovanou
výhodou tohoto institutu, tedy zrychlení řízení. K možnosti sjednat dohodu o vině a trestu
ve zkráceném přípravném řízení dokonce dodává, že tuto skutečnost je možné označit za
legislativní omyl, neboť toto odporuje smyslu tohoto institutu spočívající v možnosti
ulehčit práci orgánům činným v trestním řízení.148 Jako další možná nevýhoda je
označena také např. skutečnost, že státní zástupce musí v případě nesjednání dohody o
vině a trestu tuto skutečnost zapsat do protokolu. Soud se tak dozví o případném
prohlášení obviněného, jímž přiznává, že spáchal daný skutek. Pro soud by mohlo být
těžké oprostit se od takového prohlášení, resp. od vědomí toho, že obviněný uznal
spáchání tohoto skutku.149
Dohoda o vině a trestu může být sjednána dle platné právní úpravy na návrh i bez návrhu
obviněného. Podmínkou sjednávání dohody o vině a trestu je, že výsledky vyšetřování
dostatečně prokazují závěr, že skutek se stal a spáchal ho obviněný. Při sjednávání této
dohody může být přítomen i poškozený, který musí být upozorněn na možnost uplatnit
nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení
nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu. Přítomnost obviněného a obhájce
je nutností. Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že
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spáchal skutek, pro nějž je stíhán, nejsou-li důvodné pochybnosti, na základě dosud
opatřených důkazů, o pravdivosti takového prohlášení. V rámci dohody o vině a trestu
může státní zástupce uložit také některé z ochranných opatření.
Nedojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu k prohlášení viny obviněným se v dalším
řízení nebude přihlížet.150
Dohodu o vině a trestu může státní zástupce a obviněný sjednat také ve zkráceném
přípravném řízení. V takovém případě by doručením návrhu na schválení dohody o vině
a trestu bylo zahájeno trestní stíhání.151
Dohodu o vině a trestu nelze sjednat o zvlášť závažném zločinu, tedy úmyslném trestném
činu, na nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby
nejméně deset let, a v řízení proti uprchlému.152 V souvislostí s rekodifikací trestního
řádu se objevují názory podporující myšlenku rozšíření možnosti sjednat dohodu o vině
a trestu na všechny trestné činy.

6.2.Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
Trestní řád stanoví v §179g podmínky pro uplatnění dalšího odklonu. Jedná se o
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. Nejprve je třeba říci, že tato forma
odklonu může být využita, jestliže se konalo zkrácené přípravné řízení.
Zkrácené přípravné řízení může být konáno pouze o trestných činech, o nichž přísluší
konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. K tomu přistupují další podmínky –
podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté (§ 179a odst. 1 písm. a) trestního
řádu) nebo v průběhu prověřování trestního oznámení či jiného podnětu k trestnímu
stíhání byly zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat,
že podezřelý bude moci být postaven před soud ve lhůtě stanovené trestním řádem, tedy
ve lhůtě dvou týdnů (§ 1791 odst. 1 písm. b) trestního řádu).
Nejvyšší soud zastává názor dle nějž, pokud se zkrácené přípravné řízení koná ve
skutkově, právně a důkazně jednodušších věcech, měla by tomu odpovídat také délka
150
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prověřování předcházející zkrácenému přípravnému řízení. Podmínky uvedené
v ustanovení § 179a odst. 1 písm. b) trestního řádu zpravidla nebudou splněny uplynulali od počátku prověřování do sdělení podezření podle § 179b odst. 3 trestního řádu doba
podstatně převyšující dva týdny. V takovém případě samosoudce návrh na potrestání dle
§ 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu odmítne.153
Zkrácené přípravné řízení musí být ukončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy
policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého trestného činu je podezřelý a jaký
trestný čin je v tomto skutku spatřován. Nebylo-li zkrácené přípravné řízení skončeno
v této lhůtě, může státní zástupce prodloužit lhůtu v níž je třeba zkrácené přípravné řízení
skončit nejvýše o deset dnů, pokud by sjednával s podezřelým dohodu o vině a trestu lze
takto lhůtu prodloužit maximálně o třicet dnů. V případě neprodloužení nebo nedodržení
lhůty státní zástupce nařídí policejnímu orgánu zahájit trestní stíhání a dále konat
přípravné řízení, nikoliv již zkrácené. Je třeba dodat, že překročení lhůty pro konání
zkráceného přípravného řízení samo o sobě neznamená zpochybnění zákonnosti
provedení zkráceného přípravného řízení jako celku, pokud by jinak byla dodržena
ustanovení o vedení tohoto řízení a byla zachována práva obviněného na obhajobu.154
Podezřelý má ve zkráceném přípravném řízení stejná práva jako obviněný, zadržený
podezřelý má právo zvolit si obhájce.155
Státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení:
i.

podá soudu návrh na potrestání, odůvodňují-li výsledky zkráceného přípravného
řízení postavení podezřelého před soud (§ 179c odst. 2 písm. a) trestního řádu)

ii.

podá soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu (§ 179c odst. 2 písm. b)
trestního řádu)

iii.

odloží věc za podmínek stanovených v § 179c odst. 2 písm. c), f), g), i) trestního
řádu

iv.

odevzdá věc za podmínek stanovených v § 179c odst. 2 písm. d) a e) trestního
řádu

v.

věc podmíněně odloží (§ 179c odst. 2 písm. h) trestního řádu)
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vi.

vrátí věc policejním orgánu, je-li to třeba vzhledem k potřebě provedení dalších
úkonů dle § 179c odst. 2 písm. j) trestního řádu

Právní úprava podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je obsažena v § 179g
a § 179h trestního řádu. Státní zástupce může rozhodnout o podmíněném odložení podání
návrhu na potrestání v případě, že je splněno několik podmínek. Podezřelý se k činu musí
doznat, nahradit škodu, případně učinit jiné opatření k její náhradě, vydat bezdůvodné
obohacení. S podmíněným odložením podání návrhu na potrestání musí vyslovit souhlas.
Trestní řád také zde klade důraz na osobu podezřelého, jeho dosavadní život a okolnosti
případu.
Novelou trestního řádu v roce 2012156 byl do tohoto procesního předpisu vložen odstavec
druhý. Dle tohoto nového ustanovení, pokud je to odůvodněno povahou a závažností
spáchaného činu, okolnostmi za nichž byl čin spáchán, či poměry podezřelého státní
zástupce rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pouze v případě,
že podezřelý jednak splní podmínky uvedené v odstavci prvním § 179g trestního řádu a
zároveň se zaváže, že během zkušební doby se zdrží určité činnosti, v jejíž souvislosti se
dopustil trestného činu a nebo složí na účet státního zastupitelství určitou peněžitou
částku, která bude stanovena v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na
potrestání, tato částka bude směřovat na pomoc obětem trestných činů. Nesmí být zjevně
nepřiměřená závažnosti trestného činu. Toto ustanovení je označováno také jako zvláštní
formy podmíněného odložení podání návrhu na potrestání. Tato forma podmíněného
odložení podání návrhu na potrestání je užívána u činů vyšší závažnosti, ale stále za
podmínek stanovených v ustanovení § 179a odst. 1 trestního řádu.157
V rozhodnutí je stanovena zkušební lhůta, která činí šest měsíců až dva roky. Jde-li o tzv.
zvláštní formy podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je maximální délka
zkušební doby pět let.158 Podezřelému lze také uložit přiměřená omezení či povinnosti
směřující k tomu, aby vedl řádný život.159
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Státní zástupce rozhodne o tom, že se podezřelý osvědčil v případě, že podezřelý vedl
v průběhu zkušební doby řádný život, nahradil způsobenou škodu či vydal bezdůvodné
obohacení. V opačném případě, a to i během zkušební doby, rozhodne státní zástupce o
tom, že se podezřelý neosvědčil. Výjimečně však může také rozhodnout o prodloužení
zkušební doby až o jeden rok. Ve výsledku nesmí zkušební doba přesáhnout pět let.
Nedojde-li k rozhodnutí o osvědčení do jednoho roku od zániku zkušební doby, aniž by
na tom měl podezřelý vinu, má se za to, že se osvědčil. Právní mocí rozhodnutí o
osvědčení podezřelého nastávají účinky dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) trestního
řádu, tedy není možné zahájit trestní stíhání proti téže osobě, pro týž skutek.160
Podezřelý a poškozený mohou podat stížnost proti usnesení o podmíněním odložení
podání návrhu na potrestání. Tato stížnost má dle ustanovení § 179h odst. 4 trestního řádu
odkladný účinek.

6.3.Podmíněné zastavení trestního stíhání
Jedna z dalších forem odklonu, podmíněné zastavení trestního stíhání, je zakotvena
v trestním řádu v hlavě dvacáté. Zde jsou upraveny zvláštní způsoby řízení, kam trestní
řád řadí mj. také narovnání, řízení o schválení dohody o vině a trestu a trestní příkaz.
Podmíněné zastavení trestního stíhání je jednou z forem odklonu, o níž může rozhodovat
nejen státní zástupce, ale také soud.
Podmíněně zastavit trestní stíhání obviněného pro přečin může státní zástupce se
souhlasem obviněného v přípravném řízení za současného splnění několika podmínek.
Mezi podmínky, jež musí být splněny pro takové rozhodnutí patří doznání obviněného
k činu, nahrazení škody způsobené trestným činem, případně uzavření dohody o jejím
nahrazení s poškozeným, popřípadě jiná potřebná opatření k její náhradě, vydání
bezdůvodného obohacení či učinění jiných vhodných opatření k jeho vydání. Dále je zde
vyžadována stejná podmínka jako v případě podmíněného odložení podání návrhu na
potrestání.

Přihlíženo

musí

být

k osobě

životu, okolnostem případu.
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obviněného,

jeho

dosavadnímu

Účel podmíněného zastavení trestního stíhání je Nejvyšším soudem spatřován
v poskytnutí obviněnému z přečinu možnost odklonu spočívající v tom, že nedojde
k vyslovení viny a trestu. Je určeno pro případy, v nichž je vhodné klást větší důraz na
výchovný účel před represí, upřednostnit náhradu škody před vyslovením viny, případně
uložením trestu.161
V případě, že obviněný nebyl poučen o možnosti podmíněného zastavení trestního
stíhání, nejedná se o zásadní porušení zákona, trestní řád takový požadavek totiž výslovně
na rozdíl od institutu narovnání neuvádí. Pokud by však obviněný nevyslovil souhlas
k podmíněnému zastavení trestního stíhání jedná se o porušení zákona. Bez výslovného
souhlasu obviněného nemůže být rozhodnuto o této formě odklonu. Bez takového
souhlasu musí být rozhodnuto o vině a trestu.162
Nezpůsobil-li obviněný činem škodu, nemůže tak být logicky splněna zákonná podmínka
stanovená v ustanovení § 307 odst. 1 písm. b) trestního řádu. Nejvyšší soud k tomuto
dodává, že pokud činem nebyla způsobena škoda, kterou by bylo třeba vypořádat, tj.
chybí-li tak pozitivní působení opatření směřující k náhradě škody na obviněného, je
třeba pečlivě zkoumat splnění další zákonné podmínky. Jedná se o podmínku
dostatečného odůvodnění rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání vzhledem
k osobě pachatele, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a okolnostem případu.
Vhodně zvolené přiměřené omezení směřující k tomu, aby obviněný vedl ve zkušební
době řádný život může kompenzovat chybějící výchovný vliv náhrady škody způsobené
jinými trestnými činy a odůvodnit závěr, že podmíněné zastavení trestního stíhání je
dostatečným opatřením.163
Podmínky stanovené trestním řádem v odstavci druhem ustanovení § 307 trestního řádu
jsou shodné s podmínkami, který trestní řád vyjmenovává v ustanovení § 179g odst. 2.
Stejně tak zkušební doba stanovená trestním řádem pro případ podmíněného zastavení
trestního stíhání je shodná se zkušební dobou stanovenou pro případ podmíněného
odložení podání návrhu na potrestání v ustanovení § 179g odst. 3.
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Při úvaze o tom, zda určitá okolnost nevylučuje využít tuto formu odklonu, se nelze
omezit pouze na izolované hodnocení této okolnosti. Je třeba zabývat se takovou
okolností v souvislosti se všemi ostatními okolnostmi, jež charakterizují nejen skutek, ale
také osobu obviněného. Nemá však docházet k tomu, aby některé z těchto skutečností
byly zdůrazněny na úkor jiných. Pokud tedy byla činem způsobena smrt poškozeného,
nejedná se samo o sobě o skutečnost vylučující rozhodnutí o podmíněném zastavení
trestního stíhání, zejména v případě, kdy pachatel jednal v nevědomé nedbalosti dle
ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku.164
Rozdíl mezi těmito instituty pak spočívá v tom, že podmíněné odložení podání návrhu na
potrestání je výlučnou pravomocí státního zástupce a v tomto případě k zahájení trestního
stíhání vůbec nedochází. Hovoříme proto o podezřelém. Rozhodnutí o podmíněném
zastavení trestního stíhání následuje až po zahájení trestního stíhání, pachatel se tak
nachází v procesním postavení obviněného a podmíněně zastavit trestní stíhání může
nejen státní zástupce v přípravném řízení, ale také soud po podání obžaloby.
Nejvyšší soud se také zabýval vztahem těchto dvou institutů. Zdůraznil, že je třeba
zkoumat především jejich smysl. Jedná se o instituty, které jsou do značné míry shodné,
takže není vyloučeno, aby splnění podmínek pro použití jednoho z nich současně
naplňovalo podmínky druhého institutu. Vyslovil-li obviněný souhlas s možností postupu
dle § 179g odst. 1 trestního řádu, ale státní zástupce přesto u soudu podal návrh na
potrestání, soud může tento souhlas obviněného považovat za dostačující pro postup
podle § 307 trestního řádu.165
Splnil-li obviněný povinnost nahradit škodu jakož i jiné povinnosti k jejichž splnění se
zavázal, ve zkušební lhůtě vedl řádný život a vyhověl dalším uloženým opatřením,
rozhodne v řízení o přečinu v přípravném řízení státní zástupce, jinak soud, že se
obviněný osvědčil. V opačném případě rozhodne, že se neosvědčil, a to i ve zkušební
době. Opět se jedná o stejné podmínky jako trestní řád stanoví v případě rozhodování o
podezřelém, pokud jde o podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. I zde nastává
fikce osvědčení obviněného není-li rozhodnuto o jeho osvědčení do jednoho roku od
uplynutí zkušební doby. Je-li však takové rozhodnutí učiněno není možné pro týž skutek
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téhož obviněného zahájit trestní stíhání, nedojde-li ke zrušení takového rozhodnutí.166
Stejně tak jako proti usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání může
obviněný a poškozený podat stížnosti proti usnesení o podmíněném zastavení trestního
stíhání. Dle ustanovení § 308 odst. 4 trestního řádu má tato stížnost odkladný účinek.
Již výše bylo řečeno, že v roce 2012 došlo k určitým změnám v trestním řádu, jež se
dotkly nejen podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, ale také institutu
podmíněného odložení trestního stíhání. Obdobně jako v případě podmíněného odložení
podání návrhu na potrestání bylo i do ustanovení § 307 vložen odstavec druhý. Důvodová
zpráva k novele trestního řádu, na jejímž základě došlo k těmto změnám uvádí, že se
jedná o instituty, které by měly být vnímány jako plnohodnotný způsob řešení trestních
věcí.
Do roku 2012 nebylo možné v rámci užití těchto dvou institutů uložit pachateli trestných
činů povinnost zdržet se činnosti, v jejíž souvislosti se pachatel trestného činu dopustil.
Proto dle důvodové zprávy nedocházelo k postupování dle ustanovení § 179g a § 307
trestního řádu. U řady trestných činů se tento postup zdál příliš mírný, nebylo-li možné
uložit povinnost zdržení se určité činnosti. Zejména se jednalo o trestní činy spáchané
v dopravě, kde nebylo možné znemožnit řízení motorového vozidla v souvislosti s užitím
těchto forem odklonů. Státní zástupce proto v těchto případech podával obžalobu, než
aby přistoupil k vyřešení věci formou odklonu.167

6.4.Narovnání
Tato forma odklonu byla do trestního řádu zavedena již v roce 1995. Rozhodovat o
schválení narovnání může v řízení o přečinu soud a v přípravném řízení státní zástupce,
pokud obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro nějž je stíhán a zároveň neexistují
důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,
uhradí poškozenému škodu přečinem způsobenou nebo učiní potřebné úkony k nahrazení
této škody, případně ji odčiní jiným způsobem nebo vydá bezdůvodné obohacení získané
přečinem. Obviněný musí složit na účet soudu, v přípravném řízení na účet státního
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zastupitelství, peněžitou částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a
taková částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu
Takto může soud či státní zastupitelství rozhodnout, jestliže je takový způsob vyřízení
věci možné považovat za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
přečinu, k osobě obviněného, jeho osobním a majetkovým poměrům a k míře, jakou byl
přečinem dotčen veřejný zájem.168
Soud a v přípravném řízení státní zástupce předtím, než dojde k rozhodnutí o schválení
narovnání vyslechnou obviněného a poškozeného zejména ke způsobu a okolnostem
uzavření dohody o narovnání. Především se zaměřením na to, zda byla dohoda o
narovnání učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Obviněný musí
být vyslechnut zejména k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a následkům, které pro ně
schválení narovnání budou představovat. O podstatě narovnání a procesních právech
obviněný a poškozený musí být poučeni ještě před začátkem výslechu.169 Podstatou
narovnání je dohoda mezi pachatelem trestného činu a obětí trestného činu. Dobrovolnost
uzavření této dohody se vztahuje nejen na poškozeného, ale také na obviněného. Z toho
důvodu schválil-li státní zástupce dle ustanovení § 309 odst. 1 trestního řádu narovnání
s vědomím toho, že souhlas obviněného s narovnáním a prohlášení o spáchání skutku
byly vynuceny určitou osobní obavou, i přesto, že se necítil být vinen, avšak obával se
výsledku řízení před soudem, bude se jednat o rozhodnutí odporující právu na spravedlivé
řízení, jež je zakotveno v článku 6 odst. 1, 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod. V takovém pochybení Nejvyšší soud tedy shledává porušení zákona v ustanovení
§ 309 odst. 1 trestního řádu.170
Je třeba dodat, že zásadním rozdílem mezi oběma instituty je u narovnání převažující
snaha o obnovení narušeného vztahu mezi poškozeným a obviněným, když jednou ze
zákonných podmínek pro rozhodnutí o schválení narovnání je souhlas poškozeného
s tímto postupem. Cílem tohoto postupu je tedy přispění k řešení konfliktu mezi
pachatelem a poškozeným, což je jedním z projevů tzv. restorativní justice.
Narovnání se tak uplatní zejména v případech, kdy vedle veřejného zájmu byla dotčena
soukromá sféra. Stát tak na postihu pachatele nemá výrazný zájem, neboť trestný čin
168
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může představovat právě spíše spor mezi pachatelem a poškozeným. Rozhodně to však
neznamená, že by bylo vyloučeno sjednávání dohody o narovnání v případech, kdy je
trestným činem dotčen výlučně veřejný zájem a poškozeným by byl také stát nebo např.
obec. Jestliže činem nebyl nikdo poškozen, tedy nedošlo ke vzniku materiální či
nemateriální újmy, není zde subjekt poškozeného, který by mohl v procesu narovnání
vystupovat a vyslovit s ním souhlas, není možné užít institut narovnání pro vyřešení
takové věci. Není možné takto trestní stíhání zastavit.171

6.5.Odstoupení od trestního stíhání
Mezi formy odklonů je řazeno také odstoupení od trestního stíhání. Jde o jedinou formu
odklonu výlučně uplatnitelnou pouze v řízení ve věcech mladistvých. Jedná se institut
upravený v zákoně soudnictví ve věcech mládeže. V případě trestního stíhání
mladistvých zákon o soudnictví ve věcech mládeže stanoví také možnost podmíněného
zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a narovnání.
Mladistvý se v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání či podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání zaváže zdržet se ve zkušební době určité činnosti
nebo složí peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti. Zkušební doba
činí šest měsíců až tři roky.172
Odstoupit od trestního stíhání může v řízení o provinění, na které trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta soud a v přípravném řízení
státní zástupce. Od trestního stíhání může být odstoupeno z důvodu chybějícího
veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého s přihlédnutím k povaze a závažnosti
provinění a osobě mladistvého pokud:
i.

trestní stíhání není neúčelné a

ii.

potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění

Odstoupit od stíhání je možné zejména v případě, že mladistvý úspěšně vykonal vhodný
probační program, škoda způsobená proviněním byla zcela či alespoň částečně nahrazena,
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vráceno bezdůvodné obohacení a poškozený s tímto odškodněním a vrácením souhlasil
nebo bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení je možné
považovat za dostatečné z hlediska účelu řízení. Proti usnesení o odstoupení od trestního
stíhání je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Prohlásí-li mladistvý do tří dnů
od doby, kdy mu bylo trestní stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá, v trestním
stíhání se pokračuje. Obviněný o tom musí být poučen. 173 Je-li v trestním stíhání
pokračováno z důvodu prohlášení mladistvého, že trvá na projednání věci a soud neshledá
důvody pro zproštění mladistvého, vysloví vinu, ale neuloží trest.174
Je třeba si uvědomit v souvislosti s touto formou odklonu, na jakých zásadách je vystavěn
zákon o soudnictví ve věcech mládeže. V trestních věcech mladistvých je možné
přistoupit k zvláštním způsobům řízení, kam zákon řadí odstoupení od trestního stíhání,
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání
a narovnání, jen pokud 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 přispět k odstranění
škodlivých následků jeho provinění. Po mladistvém lze proto v případě potřeby
požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších
provinění.175 Velmi důležitý je postoj mladistvého k jeho provinění. Musí projevit snahu
po nápravě. Není důležité, zda tato snaha byla důsledkem vlastního rozhodnutí
mladistvého nebo byla projevena také na základě pomoci rodinných příslušníků
mladistvého nebo osob z jeho okolí.176

6.6.Trestní příkaz jako forma odklonu
V úvodu kapitoly věnované odklonům bylo řečeno, že na trestní příkaz může být
nahlíženo jako na jednu z forem odklonů. Institut trestního příkazu byl do trestního řádu
zaveden zejména pro vyřizování jednoduchých, důkazně jasných případů, kdy není třeba
uplatňovat v plné šíři základní zásady trestního řízení. Především je tímto institutem
zasaženo do zásady ústnosti. Zásah do základních zásad trestního řízení je dle
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zákonodárce vyvážen přípustností podání odporu proti trestnímu příkazu. Současně jsou
stanoveny záruky, aby nedošlo k újmě na právech obviněného. Trestní příkaz byl do
trestního řádu zaveden v úmyslu zrychlit a zhospodárnit trestní řízení.177
Trestní příkaz může samosoudce vydat bez projednání věci v hlavním líčení, je-li
skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Takto může samosoudce
rozhodnout i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení. Trestní
příkaz má dle ustanovení § 314e odst. 7 trestního řádu povahu odsuzujícího rozsudku.
Jedná se o rozhodnutí ve věcech trestních, které není stanoveno jako obligatorní postup
v trestním řízení. Trestním příkazem nelze obžalovaného obžaloby zprostit, upustit od
jeho potrestání ani uložit ochranné opatření.178 Trestním příkazem nelze uložit všechny
druhy trestů upravené trestním zákoníkem. Nelze takto uložit nepodmíněný trest odnětí
svobody, trest propadnutí majetku, trest ztráty vojenské hodnosti a ztráty čestných titulů
nebo vyznamenání. Při ukládání některých ostatních trestů je samosoudce limitován
počtem let, na něž lze daný trest uložit.
Trestní příkaz nelze vydat dle ustanovení § 314e odst. 6 trestního řádu v řízení proti
osobě, jejíž svéprávnost je omezena, jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření
a jestliže má být uložen souhrnný nebo společný trest a předchozí trest byl uložen
rozsudkem. Proti trestnímu příkazu může obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat
odvolání v jeho prospěch a státní zástupce podat odpor. Pokud byl podán odpor, trestní
příkaz se ruší a samosoudce nařídí hlavní líčení. V hlavním líčení však samosoudce není
vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.
Státní zástupce může vzít obžalobu zpět do doby, než je trestní příkaz doručen
obviněnému či jeho obhájci. Jestliže dojde ke zpětvzetí obžaloby, trestní příkaz se ruší a
věc se vrátí zpět do přípravného řízení.179 Vzhledem k povaze trestního příkazu, kterou
je odsuzující rozsudek, není možné obžalovaného zprostit obžaloby, ani upustit od
potrestání. Výroky trestního příkazu tvoří jednotu a jsou s nimi spojeny účinky
předpokládané zákonem, tedy nezaměnitelnost, závaznost, vykonatelnost. Je-li podán
odpor proti trestnímu příkazu, nelze tím dosáhnout zrušení jen některého výroku, ani
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v případě, že by odpor proti takovému výroku směřoval. Není možné, aby se trestní příkaz
stal částečně pravomocným.180
Podíváme-li se na prvky spojující všechny formy odklonů, tedy dohodu o vině a trestu,
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání,
odstoupení od trestního stíhání, narovnání a na podstatu a charakteristické znaky trestního
příkazu, došli bychom k jistým rozdílům. Pokud jde o pravomoc sjednávat a rozhodovat
o jednotlivých institutech odklonů, spojuje je skutečnost, že o všech těchto formách
odklonů může rozhodovat vyjma vydání trestního příkazu státní zástupce.
Trestní řád vyžaduje, jako jednu z podmínek rozhodnutí o odklonu, souhlas obviněného
či podezřelého s tímto vyřešením věci. Dalším znakem spojující odklony v trestním řízení
je kladení důrazu na urovnání vztahů mezi pachatelem činu a poškozeným, ať už jde o
náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, popřípadě nutnost jiného aktivního
jednání pachatele směřujícího k odčinění, napravení jeho protiprávního chování, pokud
tedy tímto činem vznikla škoda či újma (u narovnání je však vznik škody obligatorní
podmínkou možnosti rozhodnutí o schválení narovnání). U všech forem odklonů zákon
vyžaduje prohlášení pachatele, že skutek spáchal skutek, pro nějž je trestně stíhán,
popřípadě v jehož souvislosti byly zahájeny úkony trestního řízení nebo doznání
k takovému skutku.
Naproti tomu trestní příkaz může vydat pouze samosoudce. Může tak učinit pouze
v případě, že byla podána obžaloba. U odklonů k tomuto vůbec dojít nemusí. Trestní
příkaz má ze zákona povahu odsuzujícího rozsudku. Obviněný se o vydání trestního
příkaz dozví až v případě, že mu je doručen. Trestní řád rozhodně nevyžaduje souhlas
obviněného s vydáním tohoto rozsudku. Nevyžaduje ani žádné jiné jeho aktivní jednání,
snahu po nápravě, nahrazení škody. Z důvodu existence těchto odlišností mezi instituty
odklonů a trestním příkazem proto výslovně neřadím trestní příkaz a neoznačuji trestní
příkaz jako formu odklonu upravenou trestním řádem. Také například důvodová zpráva
k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony uvádí:
,,…jedná se o nový zvláštní způsob skončení řízení, který by měl efektivně doplnit stávající
možnosti skončit trestní řízení odklonem nebo vydáním trestního příkazu.“ Tyto instituty
jistě spojuje snaha o zrychlení trestního řízení, zejména v případě dohody o vině a trestu,
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která byla do trestního řádu zavedena mj. ve snaze zrychlit řízení. Nicméně výše uvedené
důvody mě vedou k přiklonění se výčtu forem odklonů neobsahující trestní příkaz.

6.7.Využívání odklonů v praxi
Jednoznačně nejvyužívanějším institutem odklonu v praxi je podmíněné zastavení
trestního stíhání. Naopak narovnání je forma odklonu využívající se v zanedbatelném
množství případů. Jestliže v případě podmíněného zastavení trestního stíhání se jedná o
případy v řádech tisíců, v případě narovnání se jedná pouze o desítky případů ročně.
Dohoda o vině a trestu také nepatří mezi hojně užívané formy odklonů v trestním řízení.
Aplikuje se velmi omezeně. Stále se však jedná o častěji využívanější formu odklonu, než
je tomu u narovnání. V případě dohody o vině a trestu bychom tak mohli hovořit o
stovkách případů jejího využití ročně. Pokud již dojde k doznání obviněného ke skutku a
uhrazení škody či učinění jiného opatření k jejímu uhrazení, využívá se v praxi spíše
institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Dle Zprávy o činnosti státního
zastupitelství je aspektem ovlivňujícím tuto skutečnost, že při sjednávání dohody o vině
a trestu je třeba, aby obviněný měl obhájce, čímž dochází ke zvýšení nákladů řízení. Je
však zmíněna také skutečnost, že právní úprava tohoto institutu nepředstavuje ulehčení
ani soudům, když tyto musí nařídit veřejné zasedání pro schválení dohody o vině a
trestu.181
Podmíněné zastavení trestního stíhání je také častěji využívanou formou odklonu než
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. Odklony dle Nejvyššího státního
zastupitelství vykazují tendenci ke stagnaci. Podmíněné zastavení trestního stíhání i
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání se aplikuje nejvíce u trestné činnosti
v dopravě, trestné činnosti majetkové, u trestného činu zanedbání povinné výživy nebo
např. u trestného činu výtržnictví. Uplatňování podmíněného odložení podání návrhu na
potrestání souvisí také s tím, že samotné přípravné řízení ztrácí svůj charakter stále více
převažující formy přípravného řízení. V této souvislosti je zmíněno rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014, na jehož základě došlo ke
zpřísnění interpretace podmínek pro konání zkráceného přípravného řízení. V praxi dle

181

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 [citováno 4.3.2019]. Dostupná na:
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf
70

Nejvyššího státního zastupitelství dochází k důslednějšímu zvažování splnění podmínek
pro konání zkráceného přípravného řízení.182

7. Rekodifikace trestního řádu
Rekodifikace trestní řádu je velmi aktuálním problémem. V roce 2009 sice došlo
k rekodifikaci trestního zákoníku, avšak trestní řád se tohoto nedočkal a dosud stále
probíhají práce na vytvoření nového procesního předpisu. V rámci rekodifikačních
pracích se vychází např. z Věcného záměru zákona o trestním řízení soudním z roku
2008. Na následujících stránkách se pokusím vyzdvihnout především ty změny, které se
mají dotknout základních zásad trestního řízení, přípravného řízení, postavení státního
zástupce a dalších změn významných z hlediska tématu této diplomové práce.
7.1.Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) z roku 2008
Již Věcný záměr řešil např. otázku pojetí základních zásad trestního řízení.183 Tato
kapitola byla řazena do části upravující zásadnější odchylky od doposud platné právní
úpravy. V tomto záměru byly představeny tři varianty postavení základních zásad
v novém trestním řádu.
První varianta předpokládala možnost vymezení základní zásad jen v preambuli nebo
uvozujících ustanovení bez jejich definice. Druhá varianta uváděla, že základní zásady
budou vymezeny pouze v základních článcích uvozovací části zákona, jejich formulace
by měla být stručná, jasná, jednoznačná, přičemž tyto zásady by měly být aplikovány
pouze prostřednictvím ustanovení zákona, nikoliv přímo a jejich význam by byl
především jako legislativní a interpretační pomůcka. Podle třetí a poslední varianty
základní zásady, které jsou v praxi i teorii obecně uznávány, neměly být přímo
definovány v trestním řádu, ale jen vyjádřeny v koncepci trestního řádu a ve vymezení
jednotlivých ustanovení trestního řádu. Zvolena byla právě varianta třetí.
Věcný záměr zákona o trestním řízením soudním dále uvádí, že zásada legality, jež
navazuje na zásadu oficiality má být výrazněji doplněna zásadou oportunity184
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umožňující procesním způsobem vyřešit trestné činy, jejichž povaha a závažnost to
s přihlédnutím k veřejnému zájmu na stíhání připouští.
Záměr předpokládá zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce ve stadiu
projednávání věci před soudem. Státní zástupce si dle tohoto záměru má při činnosti
v přípravném řízení vytvářet předpoklady pro řádné zastupování veřejné žaloby v řízení
před soudem. V přípravném řízení měly být opatřovány, prováděny důkazy, které státní
zástupce považuje za nezbytné pro zastupování veřejné žaloby před soudem. Neunesení
důkazního břemene mělo zatížit státního zástupce, nikoliv soud. Důsledkem by byl fakt,
že se nepodařilo v průběhu řízení vyhledat, opatřit, provést důkazy prokazující vinu
obžalovaného.
Do trestního řádu věcný záměr předpokládal zavedení institutu korunního svědka,
označen také jako institut imunity před obžalobou, a spolupracujícího obviněného
(k tomuto již došlo na základě zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku).
Věcný záměr nového trestního řádu dále předjímal možnost zavedení institutu soukromé
a subsidiární žaloby. Tyto instituty byly řazeny do zvláštních způsobů řízení. Soukromá
žaloba by mohla být podána např. pro trestný čin pomluvy, porušení povinnosti při správě
cizího majetku, poškozování spotřebitele a případně také pro další trestné činy. O podání
soukromé žaloby by měl být státní zástupce vyrozuměn soudem a jestliže by státní
zástupce shledal, že je zasažen i veřejný zájem, měl by mít oprávnění podat obžalobu.
V případě, kdy státní zástupce věc pravomocně odložil z důvodu nedostatku veřejného
zájmu na stíhání, nebo kdy bylo z tohoto důvodu trestní stíhání zastaveno, věcný záměr
předpokládá přiznání práva poškozenému podat subsidiární žalobu do 15 dnů ode dne
vyrozumění o odložení věci. Pokud by soud shledal, že je třeba subsidiární žalobu doplnit,
subsidiární žalobce by mohl požádat prostřednictvím státního zástupce policejní orgán o
provedení příslušných úkonů.
Argumentem pro zavedení soukromé žaloby bylo dle Gřivny výrazné posílení práv osob
poškozených soukromožalobním deliktem, úspora času a prostředků veřejného žalobce,
i když se nebude jednat o výraznější úsporu vzhledem k okruhu soukromožalobních
deliktů. Jako argument proti zavedení tohoto typu žalob byla uvedena především možnost
podávání bezdůvodných žalob, což je argument, s nímž lze rozhodně souhlasit. Jako
případné řešení tohoto problému je možnost zavedení soudních poplatků, složení zálohy
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na úhradu nákladů řízení, ale také trestní odpovědnost soukromého žalobce za křivé
obvinění. Dále zmiňuje obavu některých kritiků institutu soukromé žaloby z nedostatku
odbornosti soukromých žalobců. Argumentem pro zavedení institutu subsidiární žaloby
je vhodnost podrobit kontrole činnost veřejného žalobce tam, kde rozhoduje v rámci své
diskreční pravomoci. Taková pravomoc může být označena jako prvek oportunity
v systému založeném na zásadě legality. Jedním z dalších důvodů pro zavedení institutu
subsidiární žaloby je opět posílení práv poškozeného. Naproti tomu důvodem pro
nezavedení této žaloby je možné přílišné zahlcení a zpomalení řízení.185

7.2.Východiska a principy nového trestního řádu
V březnu roku 2014 činnost zahájila pracovní Komise pro nový trestní řád. V listopadu
2014 tato Komise schválila Východiska a principy nového trestního řádu. V tomto
dokumentu je opět zdůrazněna nutnost přijetí nového trestního řádu, protože platný trestní
řád i přes značný počet novelizací je ve své koncepci stále poznamenán politicko-právní
doktrínou státu ovládaného komunistickou ideologií. Ačkoliv došlo k obnovení
klasických procesních postupů, zavedení nových moderních institutů je celková koncepce
tohoto procesního předpisu stále do jisté míry poplatná době svého vzniku.
Nový věcný záměr trestního řádu zpracován nebyl s odkazem na nutnost urychleného
přijetí nového trestního řádu. Trestní proces má být upraven s využitím věcných záměrů
z let 2004 a 2008.
Východiska a principy nového trestního řádu jako jeden z cílů zmiňují ,,nutnost nově
vymezit postavení státního zástupce při výkonu dozoru

v přípravném řízení a při

rozhodování v tomto stadiu řízení, tak aby byl skutečným pánem přípravného řízení, a
současně zajistit, aby nedocházelo k jeho přetěžování nadbytečnými administrativními
úkoly.“186 Navrhováno je také zavedení procesní odpovědnosti státního zástupce za
neprovedení důkazů v potřebném rozsahu prokazujících vinu obžalovaného v řízení před
soudem a za neprokázání všech znaků trestného činu, pro nějž byla podána obžaloba.

185

GŘIVNA. Tomáš. Soukromá a subsidiární žaloba. In VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš GŘIVNA.
Rekodifikace trestního práva procesního: (aktuální problémy). Praha: Eva Rozkotová - IFEC, 2008.
Sborník. ISBN 978-80-87146-13-2. s. 30-36
186

Východiska a principy nového trestního řádu, s. 6. [citováno 12. 3. 2019]. Dostupné na:
https://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4980&d=281460
73

Východiska a principy nového trestního řádu v této souvislosti odkazují na nález
Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2014/07.187
Obdobně jako věcný záměr z roku 2008 je zde navrženo posílení a náležitá ochrana práv
poškozeného, a to zavedením soukromé, subsidiární žaloby.
Dle navržené systematiky trestního řádu se předpokládá upravení odklonů v samostatné
hlavě trestního řádu, která předchází hlavě, v níž mají být upraveny zvláštní způsoby
řízení. Odklony tak nebudou upraveny již v hlavě o zvláštní způsobech řízení, neboť se
se jedná o specifické formy vyřízení věci. Předpokládá se také úprava zvláštního řízení o
soukromé žalobě a subsidiární žalobě, v některých směrech bude nově upraveno řízení o
dohodě o vině a trestu, které bude možné i v rámci hlavního líčení.
V novém trestním řádu se však nepředpokládá žádná významná koncepční změna
v případě odklonů. Mělo by dojít dle doposud zveřejněných informací k určitým změnám
v úpravě institutu narovnání, a to především ve snaze podpořit výraznější užívání tohoto
institutu.
Úpravou odklonů v novém trestním řádu a možnými změnami se zabýval např.
Provazník, který uvádí, že do budoucna by bylo vhodné, aby nadále byla zachována i
v nové právní úpravě nenárokovost odklonů. Jestliže by existoval právní nárok na
vyřízení věci formou odklonu, vyčlenil by se určitý subsystém trestního řízení s vlastními
pravidly. Jako jednu z možných variant, která by mohla mít za cíl účelnější využívání
odklonů je možnost zakotvení povinnosti státního zástupce a policejního orgánu alespoň
jednou v přípravném řízení na žádost obhajoby sejít se s obviněným či i jeho obhájcem
nebo také poškozeným, aby mohlo dojít k výměně stanovisek k případné aplikaci
odklonu. Taková schůzka by však rozhodně nezakládala právní nárok na určité
rozhodnutí a státní zástupce by neměl povinnost vyjádřit se zde závazně. Zavedena by
měla být také pouze jen jedna schůzka, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování
orgánů činných v trestním řízení. Jednou z dalších možností, která by mohla být zavedena
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do trestního řádu, je povinnost státního zástupce reagovat na návrh k uplatnění odklonu
usnesením, v němž by vyložil důvody vedoucí ho k rozhodnutí o tom, že aplikace
odklonu není v daném případě dostačující.188
Východiska a principy nového trestního řádu obsahují také úpravu předpokládaného
pojetí základních zásad trestního řízení. Vymezení základních zásad by mělo být poněkud
odlišné od dosavadní úpravy v trestním řádu. Tyto zásady budou vyjádřeny v celkové
koncepci trestního řádu a při vymezení jednotlivých hlav, dílů a ustanovení. V úvodních
ustanoveních pak mají být vymezeny jen základní zásady uplatňující se v celém trestním
procesu. Mezi ně je řazena zásada zákonnosti, přiměřenosti, zdrženlivosti, rychlosti.
Novým způsobem má být upravena zásada ne bis in idem, rovnosti stran,
kontradiktornosti trestního procesu. Předpokládá se, že v rámci dokazování bude
vyjádřena zásada in dubio pro reo a dále pravidlo vyjadřující skutečnost, že nikdo nesmí
být odsouzen pouze či v určující míře na základě důkazu, k němuž neměl možnost se
vyjádřit nebo na základě výpovědi svědka, kterému neměl možnost klást otázky.
Opět je zde zmíněno, že zásada legality bude výrazněji doplněna prvky oportunity, bude
tedy zachována s výjimkami. Nemá být již, dle Východisek a principů nového trestního
řádu, vyjádřena v úvodních ustanoveních, ale zamýšlí se, že bude v budoucnu upravena
v rámci ustanovení o zahájení trestního stíhání. Zásada legality však má být zachována
v rámci postupu před zahájením trestního stíhání, bude i nadále vůdčím principem, jež
ovládá povinnost státního zástupce stíhat všechny trestní činy a podávat obžalobu u
soudu.
Zpravidla u méně závažné kriminality by se měla v širším rozsahu realizovat zásada
oportunity a již v přípravném řízení by se měly využívat odklony. Méně závažnou
kriminalitou se míní všechny přečiny, zločiny projednávané v prvním stupni okresními
soudy, spáchané prvotrestanými osobami. Toto vymezení však má být ještě předmětem
diskuze.
Státní zástupce nadále zůstane jediným orgánem veřejné žaloby, bude tedy podávat
obžalobu k soudu po vyšetřování o zločinech i po zkráceném přípravném řízení o
přečinech (o těchto by se mělo zpravidla konat zkrácené přípravné řízení). Po zkrácením
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přípravném řízení, které se konalo o přečinu, bude státní zástupce podávat zjednodušenou
obžalobu. Tato má nahradit návrh na potrestání.
Doposud zveřejněný návrh nového trestního řádu je však v některých ohledech odlišný
od bodů zmíněných jak ve Věcném návrhu trestního řádu z roku 2008, tak od Východisek
a principů nového trestního řádu.
Základní zásady trestního řízení jsou v tomto návrhu vymezeny v úvodních ustanoveních
a nejedná se pouze o zásadu zákonnosti, přiměřenosti či zdrženlivosti. Na prvním místě
je uvedena zásada zákonnosti, dále pak presumpce neviny. Následuje zásada přiměřenosti
a zdrženlivosti, materiální pravdy, zásada projednání věci v přiměřené době a zásada
používání mateřského jazyka. Dále je to zásada zajištění práva na obhajobu a zajištění
práv poškozeného. Zásada legality a oficiality jsou odsunuty z úvodních odstavců, kde
mají své místo dnes a následují tak po zásadě používání mateřského jazyka. Po nich
následuje zásada vyhledávací, volného hodnocení důkazů, zásada obžalovací, veřejnosti,
ústnosti a bezprostřednosti a na posledním místě zásada rovnosti stran.
Znění zásady legality je v tomto návrhu poněkud odlišné. Tato zásada je v návrhu
vyjádřena takto: ,,Státní zástupce a policejní orgán jsou povinny stíhat všechny trestné
činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.“ Znění zásady obžalovací by mělo být také
pozměněno a dle dosavadního návrhu zní: ,,Trestní stíhání před soudem je možné na
základě veřejné žaloby, kterou podává státní zástupce a kterou zastupuje v řízení před
soudem.“189
V úvodu části pojednávající o přípravném řízení návrh trestního řádu vymezuje pojmy
přípravné řízení, prověřování, vyšetřování a trestní stíhání. V hlavě druhé části upravující
přípravné řízení je obsažena úprava trestního oznámení, které je definováno jako ,,podání
obsahující skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“.190 V hlavě třetí
této části je upraveno prověřování, v hlavě čtvrté vyšetřování. Trestní stíhání dle nového
trestního řádu bude policejním orgánem zahájeno ,,nasvědčují-li prověřováním zjištěné
nebo z trestního oznámení vyplývající skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-

189

§ a9, § a13. Díl 2. Hlava I Obecná ustanovení o trestním řízení. Část 1 Obecná část. Návrh nového
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li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba“191. Trestní stíhání bude
zahájeno sdělením policejního orgánu osobě, u níž je dostatečně odůvodněn závěr, že
trestný čin spáchala, že je stíhána jako obviněný. Sdělení se poznamená do protokolu o
výslechu obviněného a musí v něm být popsán skutek tak, aby nemohl být zaměněn
s jiným a zároveň zde musí být uvedeno zákonné označení trestného činu, jenž je v tomto
skutku spatřován.
Předpokládá se, že jako důvod pro zastavení trestního stíhání bude do nového trestního
řádu vloženo ustanovení, na jehož základě státní zástupce bude oprávněn zastavit stíhání
z toho důvodu, že shromážděné důkazy nejsou dostatečným podkladem pro úspěšné
zastupování veřejné žaloby v řízení před soudem nebo z důvodu nedostatku veřejného
zájmu, dle varianty první. Druhá varianta tohoto ustanovení předpokládá zastavení stíhání
z důvodu nedostatku veřejného zájmu, za současného předpokladu, že doba a náklady
dalšího stíhání budou neúměrné významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného
zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku či okolnostem, za nichž
byl čin spáchán.192 Osobně se domnívám, že varianta první je příliš stručná a obecná a
proto bych se přikláněna spíše k variantě druhé, obsahující poněkud přesnější popis
situace a výčet okolností, za nichž by mohlo dojít k zastavení trestního stíhání.
V hlavě páté návrhu nového trestního řádu jsou upravena mimořádná kasační oprávnění.
Trestní řád by na základě těchto ustanovení umožňoval nejvyššímu státnímu zástupci do
tří měsíců od právní moci rozhodnutí státního zástupce o odložení věci, nestíhání,
zastavení trestního stíhání nebo postoupení zrušit toto rozhodnutí z důvodu nezákonnosti.
Muselo by se však jednat o zastavení trestního stíhání či odložení věci z důvodů nyní
obsažených v § 172 odst. 2 písm. a), b), c) trestního řádu a také na základě nového důvodu
spočívajícího v nedostatku důkazů. Z těchto důvodů by mohl nejvyšší státní zástupce
zrušit rozhodnutí státního zástupce o odložení věci či zastavení trestního stíhání, pokud
se domnívá, že není důvodné. Jestliže by se však jednalo usnesení o zastavení trestního
stíhání přečinu mohlo by být zrušeno pouze na základě žádosti poškozeného podané
nejvyššímu státnímu zástupci. Obdobně by tak dle návrhu úpravy nového trestního řádu
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mohl učinit i soudce, jednalo-li by se o nezákonné nebo nedůvodné rozhodnutí státního
zástupce, a to však pouze na žádost poškozeného.193
Návrh nového trestního řádu obsahuje také úpravu dohody o vině a trestu. Jak bylo
prohlašováno již ve Východiscích a principech nového trestního řádu z roku 2014, je
v tomto návrhu předpokládáno, že v budoucnu bude možné sjednat dohodu o vině a trestu
o všech trestných činech. V předchozích letech se objevoval názor, že by v nové úpravě
jako jedna z podmínek sjednání dohody o vině a trestu mělo být prohlášení obviněného o
vině, jako je tomu např. ve slovenském trestním řádu, nejen prohlášení obviněného, že
skutek spáchal.194 S tímto však nová úprava, zdá se, prozatím nepočítá. Nepředpokládá
se do budoucna však ani změna právní úpravy dohody o vině a trestu v trestním řádu,
ačkoliv se jedná o institut využívaný v poměrně malém počtu případů.
Je zřejmé, že znění návrhu trestního řádu se ještě změní. U některých institutů je zmíněno
více variant, které budou ještě předmětem diskuze, úpravu některých institutů návrh
nového trestního řádu ještě ani neobsahuje.
Z výše popsaného můžeme usuzovat, že například postavení základních zásad trestního
řízení je stále předmětem diskuzí a vzhledem ke znění Věcného záměru, Východisek a
principů nového trestního řádu a návrhu nového trestního řádu není jejich podoba
v novém trestním řádu ustálená. Jejich podobou v novém trestním řádu se zabýval např.
Jelínek, který zastává názor, že základní zásady trestního řízení by měly být zakotveny
v trestním řádu v úvodních ustanoveních tak, jak je tomu dnes. Jelínek odůvodňuje tento
svůj názor především povahou základních zásad trestního řízení. Na těchto zásadách
trestní řád stojí. Právě význam základních zásad trestního řízení by měl nutit zákonodárce,
aby byly uvedeny v úvodu trestního řádu. Tyto zásady plní určitou kontrolní funkci
vzhledem k budoucí normotvorbě zákonodárce. Připomínání jejich obsahu a jejich hranic
by mělo v budoucnu předejít situacím, kdy by byly přijímány instituty kolidující s těmito
základními zásadami, aniž by předtím došlo ke změně obsahu těchto zásad.195
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V kapitole věnované základním zásadám trestního řízení jsem uvedla, že základní zásady
trestního řízení jsou obecně definovány jako právní principy, vůdčí právní ideje, na nichž
je celé trestní řízení vybudováno. Umožňují naplnit cíl a smysl trestního řízení. Jejich
znalost je důležitá také pro pochopení institutů upravených v trestním řádu. Vzhledem
k významu základních zásad trestního řízení se domnívám, že by tyto zásady měly
rozhodně být uvedeny v trestním řádu, a to nejlépe v jeho úvodních ustanoveních.
V tomto případě se tedy přikláním k názoru Jelínka.
Ke snaze urychlit, zefektivnit trestní řízení a k vlivu těchto snah se vyjadřoval např. Pipek.
Hovoří o tom, že ve vývoji trestního řízení dochází ke změnám, posunům a zavádění
elementům, které někdy již ztrácejí funkci elementů a začínají někdy zásadním způsobem
ovlivňovat stabilitu idejí, o které se opírá koncepce řízení, tedy koncepce evropského
kontinentálního řízení. V této souvislosti se zabývá otázkou privatizace trestního řízení.
Privatizace trestního řízení se dle Pipka opírá o ideu posílení role obviněného a
poškozeného a jejich autonomie v trestním řízení. Pochybnost dle něj budí především
souhlas či doznání obviněného. Doznání nebo souhlas obviněného dle Pipka nutí
obviněného uvažovat účelově, až obchodně, nikoliv s ohledem na jeho skutečné
přesvědčení o vině. V případech, kdy by tak tento postup byl motivován výhodami
spočívajícími ve zjednodušení, zrychlení, nižší obsazeností věznic, je třeba uvažovat, zda
by měl takový postup místo.
Pipek poukazuje na to, že některé výjimky mohou již představovat postupy, jimž je třeba
se vyhnout. Jedná se o průlomy do základních zásad, které jsou výrazně oportunně řešeny
a které mají řešit čistě praktické problém trestního řízení, jako je nezvládnutelné množství
trestních věcí.
Podotýká, že ke zjednodušování a urychlování řízení může docházet i za cenu ztrát na
právech, garancích a právních idejí. Zdlouhavé řízení je řešeno alternativními tresty, nebo
např. odklony, ale také ,,erozí“ základních zásad trestního řízení. Poukazuje především
na to, že k této ,,erozi“ dochází zejména u zásady oficiality a na ní navazující zásady
legality, zásady vyhledávací a zásady materiální pravdy, které označuje jako dosavadní
pilíře trestního práva procesního. V souvislosti s opuštěním absolutní trestní teorie došlo
k určitému oslabení zásady legality. Jestliže došlo k nahrazení této teorie pojetím

mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2016, trestní sekce. Praha: Leges,
2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502-155-7. s. 12
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postaveném na generální a speciální prevenci, jež jsou orientované na spojení trestání a
s jeho společenskou účelností, znamenalo to částečnou ztrátu původního základu principu
legality. Výjimky z této zásady však jsou odvozovány ze zásady přiměřenosti. Dle Pipka
toto nevede k překonání zásady legality či oslabení jejího významu. Tímto právě zásada
legality získává na autoritě, je tím podtržena garance rovnosti před zákonem a nedochází
tak k slepému, mechanickému aplikování této zásady. Dodává však, že velmi záleží na
povaze výjimek. Tyto výjimky mohou mít veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahu.
Veřejnoprávní povaha vychází z veřejnoprávního pojetí trestního řízení, soukromoprávní
pak vycházejí z naprosto odlišného pojetí trestního řízení a konstatuje, že v poslední době
docházelo

ve snaze

o vylepšení

účinnosti

veřejnoprávního

procesu

užitím

soukromoprávních prvků.196
Význam zásad legality a oficiality spočívá také v tom, že jsou výsledkem historických
zkušeností. Zaručují nezávislost výkonu justice. Jsou zárukou toho, že moc k výkonu
trestní spravedlnosti bude vykonávána mj. bez ohledu na momentální zájmy určitých
mocenských skupin. Nelze tedy jinak než souhlasit s tím, že pokud by dále docházelo
k privatizaci trestního řízení, či zda by mělo dojít k opuštění zásady legality a zásady
oficiality, znamenalo by to změnu východisek, změnu povahy a koncepce trestního řízení.
Znamenalo by to tedy rozvinutí opaku těchto zásad, a to zásady dispoziční a zásady
oportunity. Ze zásady oportunity a dispoziční by se tedy staly základní zásady trestního
řízení. Jednalo by se o významnou změnu pojetí trestního práva, státního trestněprávního
a trestněprocesního nároku.197
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Závěr
Zásadou legality byly ovládány všechny trestní řády platné na území České republiky od
roku 1918. Povaha výjimek z této zásady se však poněkud mění a jejich množství neustále
narůstá. Jedná se do jisté míry o změny žádoucí a v některých případech lze dokonce říci,
že o změny nutné. Je třeba aby trestní proces reagoval nejen na nárůst kriminality, ale
také na nové jevy, které se v kriminalitě objevují v posledních letech.
Zejména od 90. let minulého století jsou do trestního řádu zaváděny instituty, které
představují posilování projevů zásady oportunity právě na úkor zásady legality. Dochází
tak zejména k rozšiřování institutů odklonů v trestním řízení. Posunem od zásady legality
k zásadě oportunity bylo v poslední době zcela jistě zavedení možnosti odložení trestního
stíhání nebo jeho zastavení státním zástupcem již v přípravném řízení v případech, kdy
dospěje k závěru, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. Účelem všech těchto institutů
je zejména zefektivnit a zrychlit trestní řízení. Jejich právní úprava to však ne zcela u
všech umožňuje a zavádění některých těchto změn do trestního řádu nevyvolává vždy
kladné reakce mezi odbornou veřejností. Příkladem je zejména zavedení institutu dohody
o vině a trestu do českého trestního řádu, jež měla přispět ke zrychlení trestního řízení,
avšak v praxi jde při aktuální právní úpravě o institut téměř nevyužívaný, navíc
označovaný jako institut kolidující hned s několika základními zásadami trestního řízení.
V souvislostí s rekodifikací trestního řádu se předpokládá opět v rámci snahy o zrychlení
trestního řízení další rozšiřování prvků oportunity, ačkoli je trestní řád stále ovládaný
zásadou legality. Vzhledem k těmto plánovým změnám je do budoucna tedy jistě na místě
otázka, do jaké míry se stále bude jednat o výjimky ze zásady legality, resp. do jaké míry
je možné oslabovat zásadu legality ve prospěch zásady oportunity, aby bylo stále možné
řadit zásadu legality mezi základní zásady českého trestního řízení. Dle mého názoru řada
výjimek z povinnosti státního zástupce stíhat všechny trestné činy o nichž se dozví, má
v trestním řádu své oprávněné místo. Do budoucna je však třeba zvažovat nejen
rozšiřování počtu těchto výjimek, ale zejména jejich povahu. Trestní řád by měl orgánům
činným v trestním řízení umožnit, a týká se to dle mého názoru především přípravného
řízení, řešit případy, u nichž je to vhodné s ohledem na skutkové okolnosti, závažnost
činu a s přihlédnutím k osobě pachatele (a rovněž s přihlédnutím k zájmům poškozeného
či oběti takového trestného činu) v souladu se zásadou oportunity.
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V neposlední řadě by orgánům činným v trestním řízení také měla být dána možnost
stejným způsobem řešit případy, u nichž je takovýto postup vhodný z hlediska tzv.
procesní ekonomie. Zároveň by však právní úprava měla v trestním řízení garantovat
stíhání všech pachatelů trestných činů, u nichž je to účelné. Veškeré shora uvedené úvahy
jsou pak o to aktuálnější, že se v současné době připravuje zcela nová právní úprava
v oblasti trestního práva procesního a v rámci ní i rekodifikace procesněprávních
norem. V oblasti trestního práva se tedy bude nutné vypořádat mimo jiné i se vzájemným
vztahem zásady legality a oportunity v nové právní úpravě tak, aby tato odpovídala
potřebám praxe 21. století a odrážela změny, které se obecně v trestním právu za
posledních několik let odehrály.
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Zásada legality a její uplatnění v trestním řízení
Abstrakt
Tato diplomová práce je zaměřena na zásadu legality a její uplatnění v trestním řízení. Na
základě této zásady je státní zástupce povinen stíhat všechny trestně činy, o nichž se
dozví, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva něco jiného. Jedná se o
jednu se základních zásad, na níž je postaveno trestní řízení v České republice.
Úvod diplomové práce je věnován vymezení pojmu trestního řízení a jeho základních
zásad, zejména jejich významu z pohledu některých odborníků dlouhodobě se
zabývajících trestním právem. V další části se práce zaměřuje na pojetí zásady legality
v trestních řádech platných na území našeho státu od roku 1918 až do současnosti
především s přihlédnutím k tomu, jak se měnila úprava trestního procesu a pojetí zásady
legality včetně výjimek z této zásady, jež byly do trestního řádu postupně zaváděny.
Následující kapitola se zabývá porovnáním zásady legality, zásady oportunity a dalšími
souvisejícími zásadami, na nichž je trestní řízení postaveno. Zvláštní pozornost je
věnována uplatnění zásady legality v přípravném řízení a prolomením této zásady právě
ve prospěch zásady oportunity. Z těchto důvodů se také další část práce zaměřuje na
odložení věci pro neúčelnost nebo odložení věci v případech, kdy je možné konstatovat,
že účelu trestního řízení bylo dosaženo. Zmínka je i o ustanovení umožňující odložit
trestní stíhání dočasně, včetně vysvětlení tohoto postupu. V další části práce je pozornost
věnována institutu nepřípustnosti trestního stíhání a jednotlivým okolnostem, které
takovýto postup opodstatňují.
Důležitou kapitolou je samotné zahájení trestního stíhání obviněného a v návaznosti na
to i analýza případů, kdy je možné trestní stíhání zahájit nebo v něm pokračovat u
taxativně vyjmenovaných trestných činů se souhlasem poškozeného, který je k pachateli
tohoto trestného činu v příbuzenském nebo obdobném vztahu.
Dále je práce zaměřena na obligatorní i fakultativní důvody pro zastavení trestního stíhání
obviněného státním zástupcem v přípravném řízení a skončení trestního řízení v důsledku
využití institutů odklonů.
Závěr diplomové práce je věnován připravované rekodifikaci trestního řádu se zaměřením
na pojetí základních zásad v novém trestním řádu, postavení státního zástupce a

nejvýznamnější předpokládané změny související s podstatnějším prolomením zásady
legality ve prospěch zásady oportunity.
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Trestní řízení
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Principle of legality and its application in criminal proceedings
Abstract
This diploma thesis focuses on the principle of legality and its application in criminal
proceedings. Based on this principle, the prosecuting attorney is obliged to prosecute all
crimes about which s/he learns unless the law or declared international treaties stipulate
otherwise. It is one of the basic principles on which criminal proceedings in the Czech
Republic are based.
The introduction deals with the definition of the term “criminal proceedings” and its basic
principles and their importance from the point of view of professionals in the field of
criminal law. Next part of the thesis is devoted to the concept of the principle of legality
in criminal codes valid on our territory from the year 1918 until today. It mainly concerns
the changes in criminal proceedings and the motion of the principle of legality including
the exceptions which were gradually introduced.
The following chapter deals with the comparison of the principle of legality and the
principle of opportunity and with other related principles on which the criminal
proceedings are based. Special attention is paid to the application of the principle of
legality in preliminary proceedings and breaching this principle in favour of the
opportunity principle. Based on these reasons, the subsequent part of the thesis deals with
the cases of not proceeding with the case due to purposelessness, or not proceeding with
the case when the purpose of the proceedings has been reached. The provision allowing
temporary suspension of the proceedings is also mentioned including the explanation of
this procedure. Next part of the thesis focuses on the institute of immunity from criminal
prosecution and the individual circumstances that justify this procedure.
Commencement of criminal prosecution of the accused is another important chapter. It
is followed by an analysis of cases when criminal prosecution can be initiated and
continued for an exhaustive list of crimes with the consent of the injured that is in family
or similar relationship to the offender.
In addition, the work focuses on obligatory and mandatory reasons for the discontinuation
of criminal prosecution of the accused by the prosecuting attorney in preliminary
proceedings and termination of the criminal proceedings because of application of
institutes of diversions.

The conclusion of the diploma thesis is devoted to the prepared recodification of the rules
of criminal procedure focusing on basic principles in the new rules of criminal procedure,
position of the prosecuting attorney and the most important expected changes connected
with substantial breaching of the principle of legality in favour of the principle of
opportunity.
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