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Úvod
Dovolání jako třetí a nejmladší mimořádný opravný prostředek je upraven v § 265a až §
265s TŘ, byl zaveden do právního řádu novelou č. 265/2001 Sb. Dovolání bylo zavedeno
zejména z toho důvodu, aby obviněný měl možnost obrátit se svým návrhem na Nejvyšší soud,
což do účinnosti novely mohl pouze prostřednictvím podnětu ministrovi spravedlnosti k podání
stížnosti pro porušení zákona nebo prostřednictvím obnovy řízení. Dovolání slouží k nápravě
nejzávažnějších právních vad, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí soudu druhého
stupně ve věci samé, za podmínky, že to zákon připouští. Téma dovolání je bezpochyby stále
velmi aktuální, jedná se o nejvyužívanější mimořádný opravný prostředek v České republice,
který je často zmiňován v judikatuře Nejvyššího i Ústavního soudu České republiky.
Právní úprava je velice rozsáhlá a komplexní, proto nelze v diplomové práci zahrnout
veškeré odborné poznatky a judikaturu, jen dovolací důvody by mohly být námětem na
samostatné zpracování diplomové práce. Uvědomuji si, že toto téma, vhledem ke své povaze, je
převážně teoretické, přesto jsem se snažila reflektovat aktuální a zásadní judikaturu na
problematické otázky ohledně dovolání. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na
dovolání v návaznosti na judikaturu a odbornou literaturu, objektivně tak zhodnotit problematiku
tohoto tématu.
Ve své diplomové práci vycházím z odborné literatury, z odborných časopisných článků,
právních předpisů a judikatury. Ze shora uvedeného důvodu jsem pro psaní této práce zvolila
deskriptivně-analytickou a komparativní metodu. Práce byla zpracovaná k právnímu stavu ke dni
1. ledna 2019.
Diplomová práce je členěna do jednotlivých kapitol a podkapitol, které zejména kopírují
systematiku úpravy dovolání v trestním řádu. V první kapitole se zabývám podstatou dovolání,
jako formalizovaného mimořádného opravného prostředku, jedná se o úvodní kapitolu, kde je
vysvětlen pojem a účel dovolání. Ve druhé kapitole je zakotvena přípustnost dovolání, zejména
jde o podmínky pro jeho podání, rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat, přípustnost ve
vztahu k účinnosti trestního řádu a nepřípustnost dovolání. Třetí a nejdelší kapitolou jsou
jednotlivé důvody, které obviněný prostřednictvím svého obhájce může využít se zaměřením na
praktické příklady a judikaturu k jednotlivým důvodům, která upozorňuje na některá úskalí jejich
využití, ne vždy je judikatura sjednocena. Další kapitoly jsou zaměřeny na osoby, které jsou
oprávněné podat dovolání, na formu, lhůtu a místo podání, obsah a zpětvzetí dovolání. Osmá a
devátá kapitola se pak zabývá dovolacím řízením a rozhodnutím Nejvyššího soudu o podaném
dovolání. V desáté kapitole se zabývám srovnáním úpravy podmínek a využití dovolání se
1

Slovenskou republikou, která je v mnoha oblastech odlišná. V závěru své diplomové práce chci
shrnout návrhy de lega ferenda, které se objevují i v jednotlivých kapitolách.
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1. Pojem a účel / charakteristické rysy / podstata
Dovolání patří mezi jeden z mimořádných opravných prostředků, který byl zaveden do
českého trestního práva novelou trestního řádu z roku 2001.1 Smyslem zavedení dovolání bylo
posílit procesní strany a umožnit jim rovný přístup k Nejvyššímu soudu. Do účinnosti zmiňované
novely se nemohla procesní strana po právní moci rozhodnutí domáhat jeho zrušení. Návrh, aby
se zákonností pravomocného rozhodnutí zabýval Nejvyšší soud, mohl podat jen ministr
spravedlnosti v případě stížnosti pro porušení zákona. Obvinění i státní zástupce tak mohli jen
podat ministrovi spravedlnosti neformální podnět, aby se obrátil na Nejvyšší soud, aniž by tak
mohli učinit sami. V případě dalšího mimořádného opravného prostředku, a to obnovy řízení, se
sice obviněný může domáhat zrušení pravomocného rozsudku, ale podání je vázáno na příliš
úzký okruh podmínek.2
Dovoláním lze napadnout pouze pravomocná rozhodnutí ve věci samé, v případech, kdy
rozhodoval soud ve druhém stupni a zákon to připouští.3 Směřuje tedy k nápravě nejzávažnějších
hmotněprávních i procesních vad (pouze právních), na rozdíl od ostatních mimořádných
opravných prostředků, pravomocných meritorních rozhodnutí soudů a lze jej podat jen
z taxativně stanovených důvodů, které jsou konkrétně uvedeny v § 265b TŘ.4 Dovolání lze
považovat za formalizovaný opravný prostředek a to proto, že v případě podání je omezen na
úzký okruh subjektů, lze ho podat jen prostřednictvím obhájce a nelze prominout zmeškání
lhůty. Jelikož se jedná o mimořádný a nikoli řádný opravný prostředek, nemá dovolání
suspenzivní účinek, o odkladu výkonu rozhodnutí rozhoduje Nejvyšší soud buď sám nebo na
návrh předsedy senátu soudu prvního stupně. Dalším účinkem je devolutivní účinek, který je
v případě dovolání centralizovaný, tedy veškerá dovolání řeší pouze Nejvyšší soud. V dovolacím
řízení se uplatní zásada beneficium cohaesionis i zásada zákaz reformationis in peius. V prvním
případě se uplatní ve stejném rozsahu, jako je tomu u odvolacího řízení a zásada zákaz
reformationis in peius platí i v případě, kdy Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc
vrátil zpět příslušnému soudu. Nejvyšší soud je vázán podaným dovoláním, které, po uplynutí
lhůty k podání, nelze měnit. Dále je Nejvyšší soud omezen kasačním principem se slabými prvky
apelačního principu, Nejvyšší soud zpravidla věc vrátí, pokud je nutné přijmout nové rozhodnutí
ve věci. Obecně se u mimořádných opravných prostředků dá mluvit o tom, že je narušena právní
1

Novela provedená zákonem č. 256/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002.
ŠÁMAL, Pavel. Jan MUSIL a Josef KUCHTA, 2013. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C. H.
Beck. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 842.
3
TŘ § 265a odst. 1.
4
ŠÁMAL, Pavel. Jan MUSIL a Josef KUCHTA, 2013. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C. H.
Beck. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4, s. 843.
2
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jistota, protože jde o zásah do již pravomocných rozhodnutí, přesto je nutné dbát na správnost
takovýchto rozhodnutí, aby nedošlo k ohrožení zákonného a spravedlivého rozhodování.5
Oprávněné osoby musí být o podmínkách dovolání poučeny v příslušném rozhodnutí soudu
druhého stupně.6

5
6

SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 12-14.
R 38/2009.
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2. Přípustnost dovolání
2.1. Podmínky přípustnosti dovolání

§ 265a odst. 1 TŘ upravuje podmínky pro podání dovolání. Nacházíme v něm několik
podmínek, které musí být splněné kumulativně, aby se dovoláním zabýval Nejvyšší soud.
Ustanovení obsahuje, která rozhodnutí lze napadnout dovoláním, a to pravomocné rozhodnutí
soudu ve věci samé, v případě, kdy rozhodoval soud druhého stupně a zákon to připouští.7
První z podmínek, která vyplývá z uvedeného ustanovení, je, že se musí jednat o
rozhodnutí soudu. Nelze tedy napadat rozhodnutí jiného orgánu činného v trestním řízení, nýbrž
pouze soudu, a to soudu odvolacího nebo stížnostního.8 Původní vládní návrh novely trestního
řádu připouštěl možnost kasace rozhodnutí státního zástupce. K omezení došlo v průběhu
legislativního procesu v Poslanecké sněmovně z důvodu nepřípustného zásahu soudů do
přípravného řízení, což je v rozporu s obžalovací zásadou.9
Rozhodnutí musí být ve věci samé. § 265a odst. 2 TŘ zakotvuje taxativní výčet takových
rozhodnutí.10
Jedná se o pravomocná rozhodnutí soudu, která nelze změnit řádnými opravnými
prostředky, jsou konečná a závazná, tedy je naplněna jak složka materiální, tak formální.11
Rozhodoval soud ve druhém stupni, z čehož plyne, že alespoň jedna ze stran využila
možnosti podat řádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Není důležité,
která strana podala odvolání a která podává dovolání, může nastat, že odvolání podal státní
zástupce v neprospěch obviněného a obviněný následně podá dovolání. Z judikatury vyplývá, že
obviněný může podat dovolání i proti usnesení soudu druhého stupně, kde by se nemohl domáhat
vydání, protože není oprávněnou osobou k podání stížnosti.12 Dovolání je přípustné i v případě,
že před soudem druhého stupně byl řádný opravný prostředek zamítnut nebo odmítnut
z formálních důvodů bez věcného přezkoumávání.13

7

§ 265a odst. 1 TŘ.
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3140.
9
ŠÁMAL, Pavel. Dovolání – nový opravný prostředek v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2001, č. 11-12, s. 105.
10
§ 265a odst. 2 TŘ.
11
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3140.
12
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 8 Tdo 512/2007.
13
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3141.
8
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A konečně poslední z podmínek vyplývajících z § 265a odst. 1 TŘ, zákon připouští
dovolání proti takovému rozhodnutí. To lze chápat tak, že zde neexistuje žádná překážka, která
by bránila k podání dovolání a je k podání dán zákonný důvod.14
2.2. Rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat

Trestní řád zakotvuje taxativní výčet rozhodnutí ve věci samé, a to v § 265a odst. 2 TŘ,
proti kterým lze podat dovolání. Jelikož se jedná o taxativní výčet, není možné podat dovolání
proti jinému rozhodnutí. Uvedená rozhodnutí jsou rozhodnutími soudu druhého stupně, což
vyplývá z předchozího odstavce stejného ustanovení.15 Dovolání tedy nelze podat proti soudu
prvního stupně a nic na tom nemění ani fakt, že se dovolání podává u soudu, který rozhodoval
v prvním stupni. 16
Rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, případně ochranné
opatření nebo bylo upuštěno od potrestání. Jinak také odsuzující rozsudek ve smyslu § 122 odst.
1 TŘ, tedy rozsudek soudu, který rozhodoval na podkladě obžaloby nebo návrhu na potrestání
podanou státním zástupcem a kterým byla prokázána vina obviněnému a byl mu uložen trest
uvedený v § 52 TZ. Stejně tak je jím rozsudek podle § 227 TŘ, který byl vydán poté, co se
pokračovalo v zastaveném trestním stíhání, protože na projednání obviněný trval, i když nebude
uložen trest.17 Dále se rozumí odsuzujícím rozsudek i rozsudek o schválení dohody o vině a
trestu, rozsudek odvolacího soudu podle § 259 odst. 3 TŘ.18 V neposlední řadě se jedná o
rozsudky, kdy bylo obviněnému uloženo jedno z ochranných opatření nebo bylo upuštěno od
potrestání poté, co mu byla vina nepochybně prokázána.19
Rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn. Zprošťujícím rozsudkem se rozumí
takový rozsudek, kdy nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byl obviněný stíhán, skutek,
který je uvedený v obžalobě, není trestným činem, nebylo prokázáno, že jej spáchal obviněný,
obžalovaný byl nepříčetný, tedy nebyl trestně odpovědný a situace, kdy zanikla trestnost činu.
Dovolání proti takovému rozsudku lze podat taktéž pouze za předpokladu, že tak rozhodnul
odvolací soud. Proti zprošťujícímu rozsudku budou dovolání podávat spíše nejvyšší státní

14

ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3141.
15
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3142.
16
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 817/2002.
17
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3143.
18
DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7, s. 450.
19
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 20.
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zástupci, a to z toho důvodu, že opravné prostředky podává obviněný pouze ve svůj prospěch.20
Obviněný podá dovolání proti zprošťujícímu rozsudku za předpokladu, že se domáhá
příznivějšího důvodu zproštění.21
Usnesení o zastavení trestního stíhání. Jedná se o usnesení soudu, které soud činí
obligatorně podle § 188 odst. 1 písm. c) TŘ, toto ustanovení dále odkazuje na § 172 odst. 1 TŘ,
které blíže upravuje zastavení trestního stíhání nebo fakultativně podle § 188 odst. 2 TŘ zejména
z důvodů neúčelnosti trestního stíhání.22 Usnesení o zastavení trestního řízení může vydávat i
státní zástupce v přípravném řízení ze stejných důvodů jako soud. Avšak usnesení vydané
státním zástupcem nelze napadnout dovoláním, to se týká pouze usnesení vydaných soudem. Po
novele č. 265/2001 Sb. lze usnesení státního zástupce zrušit, zrušit ho může pouze nejvyšší státní
zástupce, pokud je nezákonné.23
Usnesení o postoupení věci jinému orgánu. Pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že
skutek, který se stal, není trestným činem, ale mohlo by se jednat o přestupek nebo jiný správní
delikt, o kterém rozhoduje jiný orgán. Orgán, jemuž je věc postoupena, je vázán rozhodnutím
soudu o postoupení a věc nemůže vrátit zpět soudu.24
Usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření. Ukládání ochranného opatření je
zpravidla rozhodnutím soudu formou rozsudku, zde by přicházelo v úvahu dovolání proti
odsuzujícímu rozsudku, avšak pokud soud toto rozhodnutí vyhradil veřejnému zasedání, jedná se
o usnesení a nikoli rozsudek.25 Usnesení se vydává například tehdy, pokud se ochranné opatření
neukládá obviněnému, ukládá se pachateli činu jinak trestného nebo pachateli, který není pro
nepříčetnost trestně odpovědný, ale jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.26
Usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání. Podmíněné zastavení řadíme mezi
tzv. odklony neboli alternativní řešení sporů, předmětem dovolání je pouze usnesení, kterým
bylo rozhodnuto podle § 307 TŘ.
Usnesení o schválení narovnání. Narovnání je jeden z dalších odklonů, ale na rozdíl od
podmíněného zastavení trestního stíhání se po právní moci usnesení zastavuje trestní stíhání
definitivně a zakládá tak překážku věci pravomocně rozhodnuté (res iudicata).27
20

SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 21.
R 40/2005.
22
DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7, s. 451.
23
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 22.
24
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 24.
25
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3145.
26
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 26.
27
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3146.
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Rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku
nebo usnesení uvedený pod písmeny a) až g). Řádným opravným prostředkem proti rozsudku je
odvolání a proti usnesení stížnost. Napadána jsou především rozhodnutí soudu druhého stupně,
které nevyhovují opravnému prostředku. Zamítnutím se rozumí jak zamítnutí z formálních
důvodů podle § 253 odst. 1 u rozsudků a podle § 148 odst. 1 písm. a) a b) TŘ u usnesení, tak i
z důvodů materiálních podle § 256 a u usnesení § 148 odst. 1 písm. c) TŘ. Odmítnout opravný
prostředek lze jen u rozsudků podle § 253 odst. 3 TŘ.28
2.3. Přípustnost dovolání ve vztahu k účinnosti zákona č. 265/2001 Sb.

S přijetím novely, která zakotvila nový opravný prostředek, tedy dovolání, se v minulosti
pojily otázky, pro jaká rozhodnutí lze využít nový institut, jen pro ty, které nabyly právní moci
až po nabytí účinnosti novely nebo i ty, které ji nabyly před touto novelou? V souvislosti s touto
problematikou se vytvořily dva tábory, jeden, který zastává ve svém článku JUDr. Dagmar
Císařová29 a druhý podpořen Mgr. Milanem Richterem.30
První z názorů se klaní k tomu, že dovoláním lze napadnout rozhodnutí soudu druhého
stupně, které nabyly právní moci již před účinností novely, tedy před 1. 1. 2002. Argumentem
podporující tento názor je, že soud rozhoduje podle zákona účinného v době, kdy soud
rozhoduje. Nejvyšší soud měl tedy připustit dovolání, kterým lhůta pro podání ke dni účinnosti
ještě neuplynula, neboť dovolání bylo v dobu, kdy se rozhodovalo, zakotveno v trestním řádu.31
Druhý názor se opírá o argument, že v době před nabytím účinnosti novely, rozhodnutí
soudu druhého stupně nemohly obsahovat poučení o možnosti podat dovolání. § 265a odst. 1 TŘ
zakotvuje jednu z podmínek pro podání dovolání a to, že zákon musí dovolání připouštět,
Nejvyšší soud se přiklonil k tomu, že toto ustanovení je třeba vykládat tak, že jej zákon připouští
od nabytí účinnosti, působí tedy pro futuro.32 S tímto názorem se dále ztotožňuje i autor článku o
procesněprávních a ústavněprávních aspektech přípustnosti dovolání, Kratochvíl.33
Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se přiklonila k druhému názoru. „Dovoláním lze
napadnout pravomocné rozhodnutí soudů uvedené v ustanovení § 265a odst. 1, 2 TrŘ jen, jestliže
toto rozhodnutí, jímž soud rozhodl ve druhém stupni, bylo učiněno za účinnosti novely trestního
řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb.“34
28

SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 30-31.
CÍSAŘOVÁ, Dagmar. K otázce dovolání podle trestního řádu. Trestní právo 2002, č. 2, s. 23.
30
RICHTER, Milan. Časová působnost trestního řádu ve vztahu k dovolání, Trestní právo 2001, č. 12, s. 20-22.
31
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 17.
32
Tamtéž.
33
KRATOCHVÍL, Vladimír. Dovolání ve světle trestního řádu a zákona o Ústavním právu, Trestní právo 2002, č. 5
s. 2-3.
34
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 3 Tdo 2/2002.
29
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Přikláním se k názoru Nejvyššího soudu, a to z několika důvodů. V podaném dovolání,
které napadá rozhodnutí odvolacího soudu, které nabylo účinnosti před zmiňovanou novelou TŘ,
chybí z logiky věci poučení o možnosti podat dovolání, o lhůtě, o oprávněných osobách, o místě
podání, protože tato možnost za účinnosti strarého TŘ nebyla, pravomocná rozhodnutí bylo
možné napadnout pouze stížností pro porušení zákona nebo obnovou řízení. Závěrečná a
přechodná ustanovení TŘ nestanovují žádnou výjimku, kdy by bylo možné podat dovolání i proti
rozsudkům, která nabyla první moc před účinností novely, čímž zákonodárce zvyšuje garanci
právní jistoty. A posledním argumentem Nejvyššího soudu bylo, že TŘ se řídí zásadou, podle níž
se procesní normy provádějí podle TŘ účinného v době, kdy je úkon prováděn.
Dále Nejvyšší soud řešil otázky ohledně doručení podání dovolání po nabytí účinnosti,
která se týkala rozhodnutí soudu druhého stupně, která nabyla právní moci před účinností
zmiňované novely. Došel k názoru, že je rozhodující doba nabytí účinnosti zákona a nikoli doba
doručení.35 Pokud by byla doba doručení zásadnější, docházelo by k případům, kdy by byli
zvýhodněni ti obvinění, kteří by se vyhýbali doručení rozhodnutí odvolacího soudu, ke stejnému
názoru dospěl i Nejvyšší soud.36
Těmto polemikám by se dalo předejít, kdyby byl zmiňovaný problém zakotven a řešen
v závěrečných a přechodných ustanoveních novely, jak je tomu například v OSŘ37, zmiňuji to
zejména kvůli budoucím novelám TŘ, kdy by mohlo dojít k podobným problémům, jako tomu
bylo při zavádění nového mimořádného prostředku.
2.4. Nepřípustnost dovolání

Dovolání je nepřípustné, pokud nesplňuje výše uvedené podmínky, zejména se jedná o
dovolání, která nejsou opřena o některý z taxativních dovolacích důvodů, směřující proti
rozhodnutí, která nejsou zákonem přípustná, která jsou podána neoprávněnou osobou, nesplňují
obsahové náležitosti, nejsou podána včas a mnoho dalších. Nesplnění podmínek vede k zamítnutí
podle § 265j nebo odmítnutí § 265i TŘ.38 Z logiky věci nelze podat dovolání proti rozhodnutí
soudu prvního stupně39 a ani proti trestnímu příkazu.40 Dále nelze dovolání podat proti

35

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. 3 Tdo 386/2002.
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 18.
37
Dovolání lze podat i proti rozhodnutím, která nabyla právní moci ve lhůtě jednoho měsíce před nabytím novely.
38
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3141.
39
R 25/2003, NS 22/2003 T 504.
40
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 10. 2002, sp. zn. 6 Tdo 789/2002.
36
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pravomocným rozhodnutím soudu druhého stupně týkajících se návrhu na obnovu řízení,41
rozhodnutí o tom, zda se obviněný ve zkušební době osvědčil.42
Nepřípustnost dovolání je uvedena i v § 265a odst. 3, jedná se o případy, kdy je dovolání
podáno pouze z důvodů, že soud postupoval v souladu se zásadou zákazu reformationis in peius,
tedy případ, kdy odvolání bylo podáno pouze ve prospěch obviněného, ať samotným obviněným
nebo státním zástupcem, a soud druhého stupně nemohl zhoršit postavení obviněného.43 Případ,
kdy soud druhého stupně uloží obviněnému, vedle trestu uloženému v předchozím řízení
samostatně, jiný trest vedle něj, pokud je upraven původní trest a v souhrnu oba tresty jsou
srovnatelné a nedochází ke zhoršení postavení obviněného. Například odvolací soud uloží
obviněnému trest propadnutí věci a je mu zároveň zmírněn nepodmíněný trest odnětí svobody,
který mu byl uložen v řízení před soudem prvního stupně.44
U opravných prostředků obecně platí, že jejich podání není možné jen proti důvodům
rozhodnutí a není tomu jinak ani v případě dovolání. Možné je namítat pouze nesprávnost
výroků rozhodnutí, proti kterým směřuje a v rozsahu, který je umožněn jednotlivým oprávněným
osobám.45

41

R 36/2003.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2006, sp. zn 11 Tdo 142/2006.
43
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 31-32.
44
R 1/1978-II.
45
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 32.
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3. Dovolací důvody
3.1. Obecný výklad

Trestní řád v § 265b uvádí taxativní výčet důvodů, jež je možné využít při podání
dovolání. Podání avšak nemusí obsahovat pouze jeden z uvedených důvodů, ale lze jej opřít o
více důvodů vedle sebe, jelikož uvedení důvodu je obligatorní náležitostí podání dovolání, vždy
se musí opírat alespoň o jeden z nich.46 Dovolací důvody lze rozdělit do dvou skupin, první tvoří
takové vady, které předcházely napadenému rozhodnutí, ty zákon uvádí pod písmeny a) až e),
zákon neuvádí podmínku, že je potřeba, aby byla vada takového rozsahu, že mohla mít vliv na
nesprávnost některého z výroků, druhou skupinou jsou pak vady, které se týkají samotného
napadeného rozhodnutí.47 Nutno zdůraznit, že v podání není možné pouze odkázat na dovolací
důvod, ale je potřeba jej opřít i o konkrétní námitky dovolatele, k čemuž dospěl i Nejvyšší soud
ve své rozhodovací praxi.48
Za předpokladu, že Nejvyšší soud neshledá existenci dovolacího důvodu, je oprávněn
takové dovolání po přezkoumání podle § 265i odst. 3 až 5 TŘ zamítnout jako nedůvodné nebo
jej odmítne jako zjevně neopodstatněné. V usnesení upravující dovolací důvody nalezneme i
takové, které jsou vymezeny obecně, proto jejich uplatnění a rozsah určuje poměrně rozsáhlá
judikatura Nejvyššího soudu.49
Nelze jinak než souhlasit s tím, že je potřeba, aby vymezení dovolacích důvodů bylo
taxativní a zároveň jednou z obligatorních podmínek podání dovolání, jinak by docházelo
k tomu, že by jej obhájci využívali jako třetí rozhodovací instanci a k tomu dovolání sloužit
nemá, což bylo Nejvyšším soudem několikrát judikováno. Na druhou stranu může docházet
k tomu, že Nejvyšší soud rozhodne o odmítnutí dovolání, aniž by se zabýval jeho obsahem, což
je logické, vzhledem k tomu, že dovolání je formalizovaným mimořádným opravným
prostředkem, kde zpravidla nedochází k dokazování a ani posuzování skutkového stavu, avšak
v praxi k tomu dochází spíše výjimečně.
K vymezení jednotlivých důvodů slouží následující kapitoly.
3.2. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. a) TŘ
46

FENYKL, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ, 2015. Trestní právo procesní. 6. aktualiz. vyd.
Praha: Wolters Kluwer. ISBN: 978-80-7478-750-8, s. 676–677.
47
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2016. ISBN: 978-80-7502-160-1,
s. 683.
48
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1238/2005.
49
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3155.
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První z dovolacích důvodů se vztahuje na případy, kdy ve věci rozhodoval věcně
nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl řádně obsazen, s výjimkou, kdy místo samosoudce
rozhodoval senát nebo rozhodoval soud vyššího stupně.50 Uvedený důvod spočívá v tom, že se
jedná o závažné právní vady předchozího řízení.
Důvodem dovolání není nesprávná místní příslušnost podle § 18 TŘ, nýbrž pouze
zmiňovaná věcná příslušnost. Věcně příslušný je takový soud, který má podle § 16 a 17 TŘ
rozhodovat jako soud prvního stupně. Z výkladu se jedná pouze o situace, kdy o věci rozhodl
soud nižšího stupně a nikoli soud vyššího stupně, nejspíše kvůli vyšší kvalitě rozhodování soudu
vyšších stupňů.51
Nesprávně obsazeným soudem se rozumí situace, kdy rozhodoval soud ve složení, které
neodpovídá pravidlům uvedených v zákoně o soudech a soudcích.52 Řeší se tedy otázka, zda měl
v konkrétním případě rozhodovat senát či samosoudce, námitky tedy směřují proti konkrétní
osobě soudce na rozhodování. Toto ustanovení se snaží taktéž zabránit případům, kdy by
rozhodoval nesprávně obsazený soud, který vznikl náhodně pro řešení konkrétního případu, aniž
by byla dodržena zákonná pravidla pro obsazení soudu.53 Stejně tak jako u věcné příslušnosti i
zde platí výjimka ohledně toho, kdy o věci rozhodoval senát místo samosoudce, a to i ze stejných
důvodů. Správně obsazený soud je i takový, kdy v senátu zasedá předseda a dva přísedící a
nikoli předseda a dva soudci, což plyne, z již zmiňovaného zákona o soudech a soudcích,
konkrétně z § 31 a 35.54 Naopak porušení zásady bezprostřednosti je důvodem pro podání
dovolání, tedy, kdy členové senátu nebyli v neustálé fyzické přítomnosti při hlavním líčení nebo
veřejném zasedání.55 Jako důvodně podané dovolání se považuje takové, kdy byl soudce dočasně
přidělen k výkonu funkce k jinému soudu. Nejvyšší soud dovodil, že dočasně přidělený soudce
se stává soudcem právě toho soudu, ke kterému byl přidělen a že takový soudce nemá žádný
vztah k původnímu soudu.56
Nabízí se otázka, proč zákonodárce rozhodl o tom, že dovolání z tohoto důvodu lze podat
za předpokladu, že o věci rozhodoval soud nižšího stupně nebo samosoudce místo senátu. Výše
zmíněná argumentace o kvalitě rozhodování soudů vyšších stupňů se může zdát být sporná,
jelikož neexistuje měřítko pro kvalitu rozhodování a pro jednu stranu se může jevit správně
(kvalitnější) a pro druhou stranu nikoli. Důvod spatřuji spíše v tom, že v případě, kdy rozhodoval
50

TŘ § 265b odst. 1 písm. a).
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 49.
52
DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. II. díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7, s. 455.
53
HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. část. Bulletin advokacie. 2012, č. 3, s. 16.
54
SEKVARD, Ondřej. Dovolání. Praha: Orac, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-8619953-3, s. 49.
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 6 Tdo 1067/2003.
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senát místo samosoudce či soud vyššího stupně, se nejedná o tak závažnou vadu jako v opačných
případech, a proto bych ustanovení, které takto zužují tento důvod dovolání, zachovala jako
opodstatněné.
3.3. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. b) TŘ

Druhým zákonným důvodem jsou věci, o kterých rozhodl vyloučený orgán, za
předpokladu, že byla tato situace, osobě, která podává dovolání, známá a nebyla namítnuta
v řízení soudu druhého stupně. Ze zákonné formulace vyplývá, že k využití tohoto dovolacího
důvodu musí být tedy splněny dvě podmínky, a to současně. Konkrétně tedy, že rozhodoval
vyloučený orgán a okolnost nebyla, tomu, kdo podává dovolání, známá nebo jím byla
v předchozím řízení namítnuta.57
Dochází tedy k porušení § 30 TŘ, kdy v řízení rozhodovala osoba, u které lze mít
pochybnosti o nestranném rozhodnutí, pro poměr k projednané věci, k obhájcům, ke státním
zástupcům, zaměstnancům nebo k jinému orgánu činnému v trestním řízení, dále pak situace,
kdy se soudce nebo přísedící na případu podílel v jiném procesním postavení nebo pokud byl
účasten na rozhodování u soudu na nižším nebo vyšším stupni podle § 30 odst. 3 TŘ. Avšak
vyloučení se musí týkat pouze osoby soudce, člena senátu nebo předsedy senátu, nikoli jiných
orgánů činných v trestním řízení.58 Vyloučeným orgánem podle judikatury může být pouze soud
1. nebo 2. stupně.59
Dovolání ze zmíněného důvodu nelze podat v případech, kdy o důvodech vyloučení
osoba věděla, ale nenamítala je v původním řízení a námitku si ponechala až do dovolacího
řízení. Taktéž je potřeba zaměřit se na to, jestli vyloučená osoba učinila meritorní rozhodnutí,
pokud by se jednalo totiž o nemeritorní rozhodnutí, nelze tento důvod využít.60 Z judikatury61
dále vyplývá, že důvodem nejsou ani situace, kdy soudce, který o věci rozhodoval, přešel na
soud, ve kterém se koná opravné řízení a důvodem by měl být pouze fakt, že soudci pracují u
jednoho soudu, aniž by se zmíněný soudce na rozhodování podílel.
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Aby nedocházelo ke zbytečnému protahování soudního řízení a nemuselo se postupovat
podle § 265h odst. 1 nebo § 265o odst. 2 TŘ, je potřeba, aby obhájce vylíčil okolnosti o tom, kdy
a jak se obviněný dozvěděl o důvodech pro vyloučení osoby z rozhodování.62
Problém zmíněného ustanovení může spočívat v tom, že v odvolacím řízení není
obviněný povinen mít obhájce a určení, zda se jedná o důvody pro vyloučení rozhodujícího
orgánu, je bezpochyby komplikované, což plyne z faktu, že ne vždy se soudy shodnou na tom,
zda se jedná o důvody vyloučení podle § 30 TŘ.63 Z tohoto důvodu by mohl obviněný přijít o
možnost podat dovolání, protože jako laik bez obhájce nedokázal správně určit, zda tu jsou
důvody pro vyloučení rozhodujícího orgánu. Možným řešením by bylo vynechat z ustanovení
podmínku o tom, že jej lze podat pouze tehdy, pokud byla věc namítána v předchozím řízení.
Jiná, bezpochyby stejně závažná pochybení, tuto podmínku pro využití dovolacího důvodu
neobsahují, proto dle mého názoru není nutné tuto podmínku požadovat u tohoto dovolacího
důvodu.
3.4. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. c) TŘ

Třetím v pořadí je dovolací důvod, který se opírá o skutečnost, že obviněný neměl
obhájce, ačkoli ho mít měl. Bezpochyby se jedná o rozpor s ustanovením TŘ o nutné obhajobě64
a porušení práv, která jsou garantována ústavním pořádkem České republiky, konkrétně čl. 40
odst. 3 Listiny a Úmluvou v čl. 6 odst. 3 písm. c).65 Tímto důvodem lze napadnout řízení u soudu
prvního i druhého stupně, ale i přípravné řízení, za předpokladu, že se chyba vyskytla v tomto
řízení a nebyla zjištěna soudem a věc vrácena k došetření státnímu zástupci nebo nebyl
odvolacím soudem rozsudek zrušen a věc vrácena státnímu zástupci k došetření pro vady, které
nelze odstranit.66 Důvod lze využít i pro případy, kdy obviněný má obhájce (zvoleného či
ustanoveného), ale obhájci není umožněno zúčastnit se nějakého úkonu, který je podkladem pro
rozhodnutí ve věci samé, v důsledku vadného postupu soudu či jiného orgánu činného v trestním
řízení. Důležité je zmínit, že za těchto okolností je irelevantní, jestli šlo o případy nutné
obhajoby, či nikoli.67 Judikatura dovodila, že dovolacím důvodem může být i případ, kdy nejde o
důvod nutné obhajoby, ale bylo rozhodnuto, že obviněný má nárok na obhajobu bezplatnou nebo
na obhajobu za sníženou odměnu, na tomto podkladě mu byl ustanoven obhájce a takovému
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obhájci bylo znemožněno, aby se účastnil úkonů trestního řízení.68 To neplatí, pokud obviněný o
ustanovení takového obhájce nepožádal nebo si ho sám nezvolil.69
K tomuto dovolacímu důvodu se vztahuje rozsáhlá judikatura, zejména upřesňuje, co lze
pod tento důvod podřadit a co nikoli. Důvod nelze využít v situacích, kdy, pro určitou část řízení
obviněný obhájce neměl, i když ho měl mít, dovolací důvod je dán pouze tehdy, pokud orgán
činný v trestním řízení prováděl úkony trestního řízení, které směřují k vydání meritorního
rozhodnutí napadeného dovoláním.70 Dále se pak vztahuje na případy, kdy má obviněný několik
obhájců a obviněný nebo předseda senátu určil toho, který je zmocněn k přijímání písemností,
takového obhájce soud vyrozumí o konání veřejného zasedání. Tímto způsobem však soud dává
najevo, že umožňuje i ostatním obhájcům uplatnit obhajobu v řízení o odvolání, a proto nelze
tento důvod využít, pokud se nezúčastnil některý z obhájců veřejného zasedání.71 Důvod není
naplněn, pokud obviněný neměl obhájce za situace, kdy existoval některý z důvodů nutné
obhajoby a obviněný se obhájce vzdal a prohlášení nevzal zpět.72
Dále lze řešit situaci, kdy odvolací soud nerespektoval postup podle § 251 odst. 2 TŘ, a
došlo tak k odmítnutí odvolání, které je v rozporu s § 253 odst. 4 TŘ, který říká, že nelze
odmítnout odvolání pro obsahové nedostatky právě proto, že jej podal obviněný sám, tedy bez
obhájce a nebyla mu poskytnuta pomoc při odstraňování vad odvolání, tedy ustanoven obhájce
za účelem odůvodnění odvolání. Autoři Sekvard i Šámal se shodují, že pro tyto případy lze
využít spíše dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l). Určitě se lze zamyslet i nad otázkou,
jestli právě odůvodnění odvolání nemůže být případ zvláštní obhajoby s odkazem na § 41 odst. 2
TŘ, který ustanovuje práva obhájce, do kterých mimo jiné spadá i činit za obviněného návrhy,
podávat žádosti a opravné prostředky a na základě toho podřadit tento případ pod oba dovolací
důvody. S oběma autory zcela souhlasím, protože i dle mého názoru doplnění obsahových
náležitostí nezakládá důvod nutné obhajoby a jedná se o odmítnutí řádného opravného
prostředku, aniž byly splněny procesní podmínky, které zákon ukládá. Jelikož lze takový případ
podřadit pod jiný dovolací důvod, tak nedochází k odepření práva na podání dovolání.
3.5. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. d) TŘ

Další v pořadí, kdy lze podat dovolání, je skutečnost, že byla porušena ustanovení o
přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání. Důvod je naplněn zejména
68
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tím, že jsou porušena ustanovení, která upravují povinnost soudu obviněného předvolat
k hlavnímu líčení nebo jej vyrozumět o veřejném zasedání73, čímž je zabezpečeno právo
obviněného na to, aby byla věc projednána v jeho přítomnosti a mohl se tak vyjádřit ke
skutečnostem a k navrhovaným důkazům, toto právo obviněného je zakotveno v článku 38 odst.
2 Listiny a článku 6 odst. 1 Úmluvy.74 Přítomnost obviněného u hlavního líčení nebo veřejného
zasedání je nutná taktéž tam, kde jsou čteny protokoly o výpovědích svědků nebo kde je čten
jeho doplněk, se kterým se obviněný nemohl seznámit.75
Co se týče hlavního líčení, tak úpravu přítomnosti obviněného nalezneme v § 202 odst. 2
až odst. 5 TŘ, zmíněná ustanovení nám upravují situaci, kdy lze konat hlavní líčení bez
přítomnosti obviněného, a to za splnění podmínek (kumulativně), že obviněný byl řádně a včas
předvolán a byla mu obžaloba doručena, jedná se o skutek, který je předmětem obžaloby,
obžalovaný byl vyslechnut a bylo mu umožněno prostudovat spis a případně jej doplnit, soud má
za to, že věc lze spolehlivě rozhodnout i bez přítomnosti obviněného, nejedná se o trestný čin, za
jehož spáchání lze obviněnému uložit trest odnětí svobody s horní hranicí převyšující 5 let a
obviněný není ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody.76 Důvod je tedy naplněn, pokud
alespoň jedna z podmínek není dodržena. Z judikatury vyplývá, že tento důvod lze využít i
v případech, kdy obviněný byl řádně předvolán nebo vyrozuměn, vyjádřil se, že se zúčastní, ale
pro některou závažnou překážku se nemohl zúčastnit a soud neumožnil odročení, a tím porušil
jeho právo na projednání věci v jeho přítomnosti.77 Za předpokladu, že dovolací soud neshledá
porušení výše zmíněných pravidel, je potřeba dále zkoumat, jestli nedochází právě k tomu, že je
porušena Listina či Úmluva, konkrétně právo na spravedlivý proces.78
Druhou, složitější situací, je veřejné zasedání, protože trestní řád výslovně neupravuje
přítomnost obviněného ve veřejném zasedání, jak je tomu ve výše zmíněném hlavním líčení. Jak
již zmiňuje profesor Šámal v komentářích, nelze uplatnit pro veřejné zasedání ustanovení ani ve
spojení § 238 TŘ, neboť zde jsou upraveny situace, kdy se na veřejné zasedání vztahují
ustanovení o hlavním líčení, ale právě přítomnost obviněného zde chybí. Naopak je přítomnost
obviněného upravena odchylně od hlavního líčení. Zákonná ustanovení, která upravují právě
přítomnost obviněného ve veřejném zasedání, nalezneme v ZSVM, kde jsou upraveny
podmínky, za nichž nelze konat veřejné zasedání bez přítomnosti obviněného, dále v § 263 odst.
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4 a § 314q odst. 1 věty čtvrté TŘ.79 Z judikatury vyplývá, že je přítomnost obviněného u
veřejného zasedání nezbytná v těch případech, kdy jej soud předvolal k takovému veřejnému
zasedání, čímž dal najevo, že jej nelze konat v jeho nepřítomnosti, ledaže by rozhodl dle § 205
odst. 2 spolu s § 238 TŘ, že jej lze provést i bez jeho přítomnosti.80 Dále je potřeba umožnit
obviněnému, aby byl přítomen veřejnému zasedání v těch případech, kdy na tom sám trvá a svou
neúčast na již probíhajícím veřejném zasedání omluví akceptovatelnými důvody.81
Otázkou je, jestli pro potřeby využití tohoto dovolacího důvodu nepřizpůsobit
vyrozumění o veřejném zasedání tak, aby bylo doručováno bez možnosti, aby nastala fikce
doručení, tak jak je tomu v případě předvolání k hlavnímu líčení. Což v praxi znamená, že je-li
doručováno vyrozumění o konání veřejného zasedání a obvinění tvrdí, že obsílku nedostal, právě
kvůli tomu, že nastala fikce doručení dle § 64 odst. 2 TŘ, tak dochází k tomu, že odvolací soud
rozhodne bez přítomnosti obviněného. Za předpokladu, že by došlo ke změně a bylo by
doručováno bez možnosti, aby fikce doručení nastala, pravděpodobně by došlo pouze k tomu, že
by se celé dovolací řízení zdržovalo, a proto není změna v zákoně nutná. Avšak souhlasím s tím,
že na základě argumentu obviněného „obsílku jsem neobdržel“, nelze tento dovolací důvod
využít, protože by byl zneužíván a nelze jednoznačně prokázat, zda obsílku opravdu neobdržel.
3.6. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. e) TŘ

Důvod dovolání pod písmenem e) lze využít, pokud bylo vedeno proti obviněnému trestní
stíhání, které bylo podle zákona nepřípustné. Nepřípustnost trestního stíhání je upravena v § 11
odst. 1, 4 a § 11a TŘ, toto ustanovení taxativně vymezuje, co je důvodem nepřípustnosti
trestního stíhání, to znamená, že z těchto důvodů nelze trestní stíhání zahájit a pokud bylo
zahájeno, je nutné jej zastavit.82 Jedná se o případy, kdy příslušný orgán nerozhodl o zastavení
trestního stíhání, ačkoli o něm rozhodnout měl, protože se vyskytl jeden z důvodů pro
nepřípustnost trestního stíhání, a tím došlo k tomu, že rozhodnutí, ke kterému orgán dospěl, bylo
pro obviněného méně příznivé.83
Zmiňovaný důvod nelze využít za předpokladu, že se pokračovalo v trestním stíhání,
které bylo zastaveno jen z toho důvodu, že na tom obviněný trval. Stejně tak, pokud bylo vedeno
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trestní stíhání pro dílčí útok trestného činu pokračujícího, přičemž bylo pravomocně rozhodnuto
o některém jiném útoku tohoto trestného činu.84
Dle mého názoru je třeba věnovat pozornost právě té situaci, kdy obviněný vzal zpět své
prohlášení ohledně trvání na trestním stíhání. Takové prohlášení lze vzít zpět jen do doby, než se
soud odebere k závěrečné poradě, k tomu dospěl Nejvyšší soud85 na základě analogie, využití
institutu zpětvzetí prohlášení u odvolání pro zmiňovaný případ. Jelikož zákon neumožňuje podat
opětovně odvolání poté, co bylo jednou vzato zpět, bude tomu tak i v případě dovolání.
S takovým závěrem nelze souhlasit z toho důvodu, že nepřípustnost trestního stíhání se týká
celého trestního stíhání a měla by být možnost vzít prohlášení zpět až do doby, než o celé věci
bude pravomocně rozhodnuto, jako je tomu například u zpětvzetí souhlasu poškozeného
s trestním stíháním, kdy jej lze vzít zpět i před soudem druhého stupně.
Dále se Ústavní soud zabýval tím, zda nebylo porušeno právo na spravedlivý proces
v dovolacím řízení, když Nejvyšší soud odmítl dovolání s argumentací, že se nejedná o hmotně
právní vady, ale o procesní vady a odkázal dovolatele na možnost podat podnět ministru
spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona. Zde Ústavní soud konstatoval, že podání
stížnosti je zcela v kompetenci ministra spravedlnosti a jedná se tedy o fakultativní úkon, avšak,
pokud je zřejmé, že k porušení zákona došlo, měl by v každém případě stížnost pro porušení
zákona podat. Ústavní soud se tímto nálezem vyslovil, že neexistuje efektivní prostředek
k nápravě určitých vad, protože je Nejvyšším soudem § 265b odst. 1 písm. g) TŘ vykládán
restriktivně, a tím dochází k porušení práva na spravedlivý proces.86 Dovolací soud je tak nucen
zabývat se věcným přezkumem i přesto, že námitky dovolatele nespadají pod žádný zákonný
důvod.
Dle judikatury NS nelze využít dovolací důvod z toho důvodu, že se obviněný domnívá,
že důkazy neodůvodňují zahájení trestního stíhání.87 Avšak Ústavní soud se v nálezu ze dne 18.
11. 2004, sp. zn. III. ÚS 177/04 vyjádřil, že námitku, že důkazy byly provedeny v rozporu se
zákonem, lze podřadit pod dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. g) TŘ, a to právě z důvodu
ochrany práva na spravedlivý proces. Na takto podané dovolání lze pohlížet z hlediska jejich
materiálního pojetí.
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Ústavní soud se dále vyjádřil k často zmiňované námitce, a to, zda není trestní stíhání
nepřípustné i z důvodu nepřiměřené délky trestního řízení.88 Nezbývá mi nic jiného, než
souhlasit s argumentací Ústavního soudu České republiky, protože z ústavního pořádku ČR, ani
z mezinárodních smluv nevyplývá povinnost zastavit trestní stíhání právě pro nepřiměřenou
délku trestního řízení.
Oproti tomu jej lze využít, pokud usnesení o zahájení trestního stíhání nemá požadované
náležitosti.89
3.7. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. f) TŘ

Další důvod dovolání spočívá v tom, že nejsou splněny podmínky rozhodnutí o
postoupení věci jinému orgánu, o zastavení trestního řízení, o podmíněném zastavení trestního
řízení a rozhodnutí o schválení narovnání. Obviněný využije tento důvod v případech, kdy je
sledován požadavek vyřízení věci pro něj způsobem příznivějším.90 Nejvyšší státní zástupce jej
uplatní tam, kde věc byla nesprávně posouzena jako přestupek,91 nebo kde byla nesprávně
aplikovaná zásada ne bis in idem, čímž došlo k chybnému zastavení trestního řízení.92
V případě postoupení věci jinému orgánu93 se jedná o dovolací důvod zejména tam, kde
soud rozhodl, že se jedná o přestupek či kárné provinění, přičemž se jedná o trestný čin. Také
tam, kdy uplynula zákonná lhůta pro postoupení věci, což vede k tomu, že je obžalovaný
zproštěn obžaloby.94
Co se týče zastavení trestního řízení95, dovolací důvod lze spatřovat zejména tam, kde
nebyly splněny obligatorní podmínky pro zastavení řízení nebo nebyly dány okolnosti k tomu,
aby došlo k fakultativnímu zastavení trestního řízení.96 Podle judikatury byl shledán důvod pro
využití § 265b odst. 1 písm. f) TŘ i v případě, kdy soud zastavil řízení, které bylo podmíněno
souhlasem poškozeného, aniž by měl vyjádření, zda s trestním stíháním poškozený souhlasí, či
nikoli.97 Konkrétně šlo o případ, kdy ze spisu vyplývalo, že poškozený nebyl vyzván k vyjádření,
88
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zda s trestním stíháním (své manželky) souhlasí, či nikoli, avšak takové vyjádření dle tehdejšího
zákona bylo potřeba. Problém však byl v tom, že odvolací soud kvalifikoval trestný čin jinak než
soud prvního stupně, a tím pádem byla potřeba souhlasu poškozeného s trestním stíháním,
v případě kvalifikace soudu prvního stupně nebyl souhlas poškozeného potřeba. Nejvyšší soud
tedy shrnul, že trestní stíhání bylo zastaveno, i když nebyly splněny zákonné podmínky, protože
soud ani nevyzval poškozeného k tomu, aby se vyjádřil, tedy nelze dovodit, zda souhlas byl, či
nebyl dán.
U tzv. odklonů lze využít zmiňovaný dovolací důvod jen u pozitivních rozhodnutí soudu
o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo u schválení narovnání, pouze tam, kde nebyly
splněny zákonné podmínky pro jejich vydání.98 Z judikatury vyplývá, že tento důvod nelze
využít jen proto, že tímto způsobem soudy nerozhodly. Nejvyšší soud zdůrazňuje, že zkoumání
podmínek, zda je možné využít podmíněné zastavení trestního stíhání, je čistě v kompetenci
soudů prvního stupně a pokud on dospěje k tomu, že podmínky nejsou naplněny, není odvolací
ani dovolací soud oprávněn jeho závěry přehodnocovat. Námitky, že byly splněny podmínky pro
podmíněné zastavení trestního stíhání a nebylo o věci tak rozhodnuto, tedy nemohou uspět a
nespadají do žádného ze zákonných dovolacích důvodů. „Tato právní úprava vychází z toho, že
podmíněné zastavení trestního stíhání je alternativou k standardnímu řešení trestní věci a na její
uplatnění není nárok. Soud ani státní zástupce tedy není povinen zvolit toto řešení a obviněný se
nemůže domoci jeho uplatnění.“99
3.8. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. g) TŘ

Bez pochyby nejvyužívanějším dovolacím důvodem, a to jak ze strany obviněného, tak
ze strany nejvyššího státního zástupce100, je právě dovolací důvod pod písmenem g), jedná se o
nesprávné právní posouzení skutku nebo jiné nesprávné hmotněprávní posouzení. I z důvodu
jeho častého využívání je toto téma často probíráno Nejvyšším i Ústavním soudem České
republiky. Prostřednictvím toho důvodu, vlastně i ostatních důvodů, se však dovolatel nemůže
domáhat přezkoumání skutkových zjištění.101 Dovolání je mimořádným opravným prostředkem,
který slouží k nápravě nejzávažnějších procesních vad a nelze jím nahrazovat soudy nalézací,
odvolací nebo jiné mimořádné opravné prostředky, kterými lze přezkoumat skutková zjištění,
tedy nejedná se o další instanci přezkoumávání či dokazování. Nejvyšší soud nemůže opakovaně
98
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provádět dokazování a přehodnocovat dosavadní skutková zjištění, jak již bylo mnohokrát
judikováno (např. R36/1968).102
Otázkou samotného přezkumu skutkových zjištění Nejvyšším soudem se zabýval i
Ústavní soud, který došel k závěru, že nikde (ani v Úmluvě, ani v Listině) není upraveno právo
na přezkum odvolání v trestních věcech cestou opravných prostředků.103 Avšak nelze opomenout
základní zásady trestního práva, a to konkrétně právo na spravedlivý proces, kdy se Ústavní soud
vyslovil, že je nutno brát ohled právě na spravedlivý proces,104 což je podle mého názoru jasný
průlom do restriktivního pojetí hmotněprávního posouzení skutku Nejvyššího soudu, na
jednotlivé aspekty spravedlivého procesu je nutné dávat zřetel v jakékoli fázi trestního řízení.
Dále Ústavní soud určil 3 podmínky, za nichž dochází k porušení práva na spravedlivý proces
v důsledku nesprávného důkazního řízení. Jako první uvádí tzv. opomenuté důkazy, tedy situace,
kdy soud důkazy nezohlednil ve svých úvahách a hodnocení, i když byly řádně provedeny nebo
byly navržené důkazy bez opodstatnění zamítnuty, opomenuty. Dalším případem je využití
důkazů, které byly získány nepřípustným způsobem. A poslední podmínkou, která má být
naplněna proto, aby se Nejvyšší soud mohl zabývat přezkumem skutkových zjištění, je extrémní
nesoulad mezi skutkovým stavem a provedenými důkazy.105 Zmíněným extrémním nesouladem
může být například, pokud skutková zjištění nemají obsahovou vazbu na důkazy nebo skutková
zjištění soudu jsou opakem toho, co je obsaženo v důkazu.106 Dále se Ústavní soud vyslovil, že
stížností pro porušení zákona již nelze napravovat závažná pochybení ve prospěch
obviněného.107 K nápravě skutkových zjištění tak nezbývá nic jiného, než využít pouze obnovu
řízení.
Nesprávným právním posouzením skutku se míní špatná právní kvalifikace (nesprávná
aplikace hmotného práva), tedy pokud je trestný čin posouzen jako jiný trestný čin (trestný čin
posouzen jako loupež, přitom se nejednalo o použití násilí a má být posouzen jako krádež), je
použita jiná trestněprávní norma či je nesprávně aplikována, nebo byla nesprávně posouzena
předběžná otázka podle § 9 odst. 1 TŘ.108 Příkladem z dovolací praxe může být situace, kdy
obviněný jednal v nutné obraně, ale byl uznán vinným z trestného činu proti zdraví.109
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Rozhodnutími, která spočívají na jiném nesprávném hmotněprávním posouzení, jsou ta,
která se týkají jiných okolností než nesprávná kvalifikace skutku. Mohou jimi být například
otázky týkající se promlčení trestní odpovědnosti, otázky ukládání souhrnného či společného
trestu.110 Pokud by se jiné hmotněprávní posouzení týkalo trestů či ochranných opatření, bude
využit dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h), j).111 Dle judikatury jsou dovolací důvody
pod písmenem h), i), j) v poměru speciality k důvodu pod písmenem g).112 Čímž dochází
k jistému omezení aplikovatelnosti důvodu, lze to pokládat za zcela logické, protože kdyby tomu
tak nebylo, byly by výše zmíněné důvody nadbytečné.
Poslední situací, kterou lze podřadit pod dovolací důvod pod písmenem g), je výrok o
náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení poškozeným.113
3.9. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. h) TŘ

Tímto dovolacím důvodem lze napadnout situaci, kdy dojde k tomu, že soud uložil
obviněnému takový druh trestu, který zákon nepřipouští nebo uložil trest ve výměře mimo
zákonnou trestní sazbu za trestný čin, za který byl uznán vinným.
Příkladů na využití tohoto dovolacího důvodu je mnoho, například, pokud soud uložil
trest, který trestní zákon vůbec nezná, jednat se může o trest smrti. V České republice je
zakotven taxativní výčet trestů, které lze ukládat, a to konkrétně v § 27 TZ. Dále situace, kdy
byly překročeny podmínky pro ukládání určitého druhu trestu, tím je myšleno například uložení
trestu zákazu činnosti i za předpokladu, že trestný čin nebyl spáchán v souvislosti s takovou
činností,114 uložení trestu propadnutí věci, i když věci nenáleží pachateli, uložení trestu vyhoštění
bez splnění podmínek podle § 80 odst. 3 TZ.115 Trestní zákon dále stanovuje podmínky, za nichž
lze uložit více druhů trestu kumulativně, spíše tedy, které tresty vedle sebe lze, či nelze uložit,
nesprávným uložením více trestů kumulativně je taktéž dán dovolací důvod podle písmene h),
například nelze uložit trest odnětí svobody vedle trestu domácího násilí, propadnutí majetku
vedle peněžitého trestu.116 Nepřípustným druhem trestů se rozumí i společný trest propadnutí
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majetku oběma manželům v rámci společného jmění, a to proto, že není respektován princip
personality trestu.117
Nutno zmínit, že ukládání trestů mimo zákonnou sazbu se týká pouze odstupňovaných
druhů trestů, čímž se myslí zejména tresty odnětí svobody, obecně prospěšné práce, peněžitý
trest, domácí vězení či zákaz činnosti. Dovolací důvod je naplněn, pokud je překročena horní
hranice příslušné trestní sazby, ale i prolomení dolní hranice. V těchto situacích je potřeba
správné aplikace § 59 TZ o mimořádném zvýšení trestu či § 108 TZ o ukládání trestů pachateli,
který spáchal trestný čin ve prospěch organizované zločinecké skupiny. 118
Oproti tomu dovolací důvod nelze použít jen proto, že soud nevyužil možnosti aplikovat
§ 58 TZ, tedy uložení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby, protože nebyly splněny
zákonné podmínky pro takový postup, ale jeho nesprávné použití může dovolací důvod
naplnit.119 Judikatura v tomto případě není zcela sjednocena, protože podle rozhodnutí
Nejvyššího soudu R 22/2003 nelze využít tento dovolací důvod za předpokladu, že soud
nevyužil možnost aplikovat § 58 TZ, ale nelze tak učinit ani prostřednictvím dovolacího důvodu
podle § 265b odst. 1 písm. g) TŘ. Avšak podle jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu120
mimořádné snížení trestu odnětí svobody lze podřadit pod dovolací důvod pod písm. g), a to
proto, že se jedná o hmotněprávní ustanovení. Já osobně se klaním k tomu názoru, že se jedná o
hmotněprávní ustanovení a lze jej tedy podřadit pod „jiné nesprávné hmotněprávní posouzení“.
S otázkou nepřípustného ukládání trestů souvisí i otázka nepřiměřenosti. Obhájci se snaží
využít tento důvod právě proto, že pokládají trest za nepřiměřený. Rozdíl je spatřován v tom, že
přípustnost spočívá ve splnění zvláštních podmínek, kdežto přiměřenost vyplývá z obecných
hledisek.121 Faktem, že nelze využít dovolacího důvodu právě z důvodu nepřiměřenosti, se taktéž
zabýval Nejvyšší soud České republiky, kde se jasně vyslovil, že nepřiměřeností se nerozumí
nepřípustnost druhu trestu.122 Hrachovec dále uvádí, že nepřiměřenost trestu nespadá ani pod
dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g). S jeho názorem zcela souhlasím, protože kdyby
obhájci mohli využít důvod pod písmenem g) kvůli pouhé nepřiměřenosti, tak by dovolací důvod
písmene h) postrádal smysl.123 I když se NS vyjádřil, že nelze napadat rozhodnutí z důvodu
nepřiměřenosti, v pozdější judikatuře došlo k případu, kdy si dovolací soud přisvojil možnost
117
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zrušit výrok o trestu i v případech, kdy je zjevně nepřiměřený, a to tehdy, kdy je uložen trest,
který je extrémně přísný, nespravedlivý a nepřiměřený. Jedním z argumentů bylo, že je nutno
dodržovat obecné principy, jako je princip spravedlnosti a humánnosti sankcí.124 Z výše
uvedeného plyne, že v případě nepřiměřenosti trestu není judikatura sjednocena, což může
vzbuzovat nedůvěru a může se zdát, že v tomto směru je dovolací řízení nespravedlivé a pro
obviněného nepředvídatelné. Lze poukázat na případ, kdy se obviněný domáhal o vyslovení
nepřiměřenosti trestu s odkazem na argumentaci z výše zmíněného rozhodnutí a mnoha dalších,
ale dovolací soud jej zamítl s odkazem na rozhodnutí R 22/2003.125
3.10. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. i) a písm. j) TŘ

V praxi málo využívaným126 dovolacím důvodem je nesplnění zákonných podmínek pro
rozhodnutí o upuštění od potrestání nebo upuštění od potrestání s dohledem podle § 265b odst. 1
písm. i) TŘ. Stejně jako u odklonů jej lze uplatnit pouze proti pozitivním rozhodnutím a nelze jej
uplatnit pouze proto, že jej soud neaplikoval, protože na jeho použití není právní nárok.127
Podmínky pro upuštění od potrestání a upuštění od potrestání s dohledem stanovuje TZ v
§ 46 až 48. Dovolací důvod by byl dán například tam, kde by bylo upuštěno od potrestání u
trestného činu, a chyběla by lítost pachatele.
Stejně tak jako v předchozím důvodu, tak i v případě dovolacího důvodu podle § 265b
odst. 1 písm. j) TŘ se jedná o hmotněprávní pochybení a nesplnění zákonných podmínek, avšak
pro uložení ochranného opatření. Dalším společným znakem je, že se tento důvod dovolání
uplatňuje pouze sporadicky.128 Přesto je potřeba, aby tento dovolací důvod byl v taxativním
výčtu zákonných důvodů, protože osoba omezená na svobodě musí mít možnost nápravy
v případech, kdy dojde k zásadnímu pochybení.
Podmínky pro uložení ochranného opatření zakotvuje TZ v § 98 až 104. Dovolací důvod
je dán, pokud ochranné léčení nemůže dosáhnout svého účelu vzhledem k osobě pachatele.
V případě zadržovací detence je důvod spatřován v tom, že pobyt pachatele na svobodě není tak
nebezpečný, v případě zabrání věci není věc tak nebezpečná, aby byla hrozbou pro bezpečnost
lidí, majetku či společnosti.129 Dále by se jednalo o případy, kdy byla uložena jiná forma
ochranného léčení nebo pokud by si stav zmenšené příčetnosti přivodil sám vlivem návykové
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látky.130 Dle judikatury byl dán důvod taktéž tam, kde soud dostatečně neobjasnil, proč a jak je
pobyt obviněného na svobodě nebezpečný.131
Otázkou přezkumu hmotněprávních podmínek v případě ukládání ochranného léčení se
zabýval i Nejvyšší soud České republiky, který dovodil, že přezkum zmíněných hmotněprávních
podmínek dovolacímu soudu nepřísluší a je vázán skutkovým zjištěním soudů nižších stupňů.132
Stejně tak tomu je v případech, kdy je využit dovolací důvod pod písmenem g).
Výše zmíněné dva dovolací důvody se mohou zdát být nadbytečné, protože případy, kdy
nejsou splněny zákonné podmínky, by se dle mého názoru daly podřadit pod dovolací důvod
uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) TŘ neboli jiné nesprávné hmotněprávní posouzení. Naopak
lze pochopit, proč právě tyto dva důvody jsou v zákoně obsaženy, a to z ochranných důvodů a
také proto, že už tak je využíván důvod podle písm. g) příliš a často obhájci aplikován nesprávně,
a proto jsou tyto dva důvody v poměru speciality ke zmíněnému důvodu podle písm. g).
3.11. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. k) TŘ

Dovolací důvod pod písmenem k) spočívá v tom, že nebyl soudem vyčerpán celý obsah
toho, co bylo předmětem rozhodnutí. Nastat může ve dvou případech, jednak pokud není ve
výrokové části obsažen výrok, který měl být učiněn nebo pokud není výroková část úplná.133
Chybějící či neúplný výrok se musí týkat pouze rozhodnutí ve věci samé.134
Za chybějící výrok lze považovat situaci, kdy neexistuje výrok odvolacího soudu o
některém z podaných odvolání. Například odvolání podal obviněný i státní zástupce, ale o
jednom z nich soud nerozhodl.135 Dále pokud poškozený řádně a včas uplatnil nárok na náhradu
škody a soud o tom nerozhodl.136 Naopak se nebere za chybějící výrok situace, kdy soud
obviněnému neuloží některý z dalších druhů trestů vedle již uloženého, který by mohl přicházet
v úvahu.137
Neúplným výrokem se rozumí, pokud výrok neobsahuje všechny podstatné náležitosti.138
Může jím být například, pokud soud uloží nepodmíněný trest odnětí svobody, ale nerozhodne,
jak a kde má být vykonán (v jakém typu nápravného zařízení), dále je uložen peněžitý trest, ale
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není stanoven náhradní trest odnětí svobody.139 Situace, kdy soud ukládá souhrnný trest, a to
v rozporu s § 43 odst. 2 TZ, a opomene uložit trest propadnutí věci znovu, který byl uložen
dřívějším rozsudkem.140 Judikatura dovodila, že neúplným není takový výrok, ve kterém
odvolací soud vyhoví obviněnému pouze z části a ve zbytku nerozhodne zamítavým rozsudkem,
v praxi je běžně využívána formulace „jinak zůstává napadený rozsudek nedotčen“. 141 Judikatura
doposud umožňovala zamítnout odvolání jako celek a nikoli částečně, což však nově mění
Ústavní soud, který zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu a odvolacího soudu z důvodu formálního
pochybení odvolacího soudu, tím, že zrušil pouze výrok o náhradě škody.142 Šámal je toho
názoru, že nejde o formální pochybení, když z odůvodnění vyplývá, že další námitky do dalších
výroků neshledá důvodnými, proto by nemělo docházet ke zrušení rozhodnutí Nejvyššího a
odvolacího soudu z těchto důvodů. „Podle Ústavního soudu není možné, aby odvolací soud
zrušil samostatně právě jen výrok o náhradě škody, aniž by rozhodl o odvolání proti výrokům o
vině a návazně i o trestu.“143 Já osobně se klaním k názoru Ústavního soudu, protože
předvídatelnost rozhodnutí soudů beru jako jednu ze základních zásad trestního řízení. Trestní
řád jasně stanoví, že odvolací soud odvolání zamítne, odmítne nebo jej zruší zcela nebo z části.
Obhájci nesprávně využívají tohoto dovolacího důvodu i tam, kde namítají neúplnost
odůvodnění.144
3.12. Dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. l) TŘ

Poslední důvod v rámci § 256 odst. 1 TŘ zákon udává: „Bylo rozhodnuto o zamítnutí
nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v §
265a odst. 2 písm. a) až g), aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové
rozhodnutí nebo přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený
v písmenech a) až k).“145 Za předpokladu, že by nebyl tento dovolací důvod uzákoněn, docházelo
by k tomu, že by tyto vady byly řešeny jako ústavní stížnosti. Proto s jeho zařazením do seznamu
dovolacích důvodů souhlasím.
Dochází tedy ke třem situacím a to, zamítnutí, odmítnutí řádného opravného prostředku,
obojí bez splnění zákonných procesních podmínek nebo k věcnému zamítnutí, pokud byl dán
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v předchozím řízení důvod dovolání uvedený pod písmeny a) až k) § 265a odst. 1 TŘ.146
Zamítnutím se rozumí zamítnutí řádného opravného prostředku z tzv. formálních důvodů podle §
148 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 253 odst. 1 TŘ, za předpokladu, že nebyly splněny procesní
podmínky, pro takové rozhodnutí. K odmítnutí řádného opravného prostředku dochází kvůli
nesplnění obsahových náležitostí upravené v § 253 odst. 3. Třetí situace zahrnuje případy, kdy
byl řádný opravný prostředek zamítnut z jiných důvodů, než které jsou uvedeny výše, ale
předcházející řízení trpělo vadami, které jsou uvedeny v § 256a odst. 1 písm. a) až k).147
Konkrétně je důvod naplněn například tam, kde došlo k odmítnutí odvolání, aniž by
odvolací soud počkal na uplynutí lhůty k odstranění vad podaného odvolání.148 Dále pokud bylo
odvolání odmítnuto jako odvolání podané neoprávněnou osobou, za předpokladu, že jej podepsal
obhájce.149 Naopak nelze jej využít, pokud soud neměl možnost věcně přezkoumat rozhodnutí
soudu prvního stupně, protože řádný opravný prostředek nesplňoval náležitosti odvolání, bylo
podáno opožděně nebo bylo podáno osobou neoprávněnou, takové dovolání bude odmítnuto jako
nepřípustné.150
Při využití zmíněného důvodu dovolání často obhájci chybují, a to právě tak, že jako
důvod uvedou pouze § 265a odst. 1 písm. l) s tím, že nebyly splněny procesní podmínky, avšak
je potřeba, aby obhájce náležitě objasnil variantu, v níž je dovolací důvod uplatnitelný a spojení
s konkrétním dovolacím důvodem.151
3.13. Dovolací důvod § 265b odst. 2 TŘ

Samostatným důvodem pro podání dovolání je uložení trestu odnětí svobody na doživotí.
Samostatným, protože jej obhájce nemusí uplatnit ve spojení s jiným dovolacím důvodem a
postačuje jen pravomocný odsuzující rozsudek, kterým byl obviněnému uložen zmiňovaný trest.
Dovolací soud bude tedy přezkoumávat, zda byly splněny zákonné podmínky pro uložení trestu
odnětí svobody na doživotí.152 Avšak i při použití zmiňovaného důvodu nelze opomenout obecné
podmínky pro podání dovolání. Důvod je rozdílný zejména v tom, že se nejedná o vadu
rozhodnutí, jako u důvodů v odstavci prvním, ale opírá se o druh napadeného rozhodnutí.
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Předmětem bude tedy přezkum výroku o trestu.153 I v případě využití tohoto dovolacího důvodu
je potřeba, aby obhájce jasně vymezil, který výrok je napadán, v jakém rozsahu má být
přezkoumán, z jakých důvodů, a to včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí Nejvyššího soudu,
k ostatním vadám výroků, které nebyly napadeny, dovolací soud nepřihlíží, ledaže by tyto vady
mohly mít vliv na správnost napadených výroků.154
Neznamená to ovšem, že nemůže být použit ve spojení s jiným dovolacím důvodem, a to
zejména, pokud by se přezkum měl týkat taktéž výroku o vině a nikoli jen výroku o trestu.
Například, je-li podáno dovolání s odkazem na důvod podle § 265b odst. 2 TŘ a je namítáno, že
soud špatně posoudil skutek (nejedná se o vraždu, ale o ublížení na zdraví s následkem smrti).
V tomto dovolání směřuje důvod proti výroku o vině a měl být použit ve spojení s dovolacím
důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g), následkem takto podaného dovolání je omezení rozsahu
přezkumu Nejvyššího soudu, a to pouze na výrok o trestu.155
Zásadní se stala judikatura týkající se právě zmiňovaného dovolacího důvodu. Nejprve
Nejvyšší soud dospěl k tomu, že namítnutím trestu odnětí svobody na doživotí mohou být
přezkoumána i skutková zjištění, zejména s ohledem na úplnost a správnost těchto zjištění, zda je
možné uložit trest odnětí svobody na doživotí,156 s čímž vyslovil ve svém článku souhlas i
profesor Šámal.157 Avšak Velký senát kolegia Nejvyššího soudu později dospěl k odlišnému
stanovisku, možné je zkoumat pouze otázky právní a nikoli skutkové.158 Argumentací bylo
systematické zařazení dovolacího důvodu v odstavci druhém. U ostatních důvodů (důvody
zakotveny v § 265b odst. 1) nelze přezkoumávat skutkové okolnosti. Podle jeho názoru, pokud
by došlo k tomu, že by se tato možnost připustila u trestu odnětí svobody na doživotí, tak
vznikne nerovné postavení mezi odsouzenými, kteří dostali trest odnětí svobody na doživotí a
těch, kteří dostali jiný druh trestu, kteří by tím pádem neměli možnost, aby soud přezkoumal
skutkové okolnosti.159 Jelikož je dovolání založeno na restriktivním pojetí, tedy důvody svědčí
pouze těm, kterým vznikly hmotněprávní a procesněprávní vady. Nelze proto souhlasit
s argumentem ohledně nerovnosti mezi obviněnými, a to z toho důvodu, že při ukládání trestu
odnětí svobody na doživotí se jedná o zásah do základních lidských práv.
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Já osobně se přikláním k názoru, že v případě uložení trestu odnětí svobody na doživotí je
potřeba zkoumat i skutkové okolnosti, a to zejména proto, že se jedná o citelný zásah do osobní
svobody obviněného, ze stejného důvodu by se dalo uvažovat i o využití tohoto důvodu pro
případy, kdy byl uložen trest odnětí svobody ve výměře dvacet až třicet let.
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4. Osoby oprávněné podat dovolání
Oprávněné osoby jsou upraveny v § 265d odst. 1 TŘ, který uvádí, že dovolání mohou
podat nejvyšší státní zástupce a obviněný. Okruh osob, které mohou podat dovolání, je omezen
pouze na nejdůležitější subjekty trestního řízení z toho důvodu, že se jedná o mimořádný
opravný prostředek proti pravomocným rozhodnutím soudů druhých instancí ve věci samé, tedy
obviněný a nejvyšší státní zástupce.160 Podat dovolání nemůže osoba zúčastněná ani poškozený a
to i v případech, kdy se projednávají výroky o zabrání věci či náhradě škody, tyto výroky mohou
být předmětem řízení jen za předpokladu, že dovolání podala jedna z oprávněných stran.161
Podle mého názoru je úprava oprávněných osob dostačující a není potřeba do výčtu
zahrnout i poškozeného, a to z důvodu, že poškozený má právo domáhat se náhrady škody
v civilním řízení podle OSŘ, i když je podáno dovolání z důvodu, který se ho může týkat,
například chybějící výrok podle § 265b odst. 1 písm. k) TŘ. Jediná možnost poškozeného, jak se
obrátit se svým nárokem na Nejvyšší soud, je prostřednictvím nejvyššího státního zástupce,
kterému poškozený dá podnět k podání dovolání v rámci dvouměsíční lhůty. Postavení
poškozeného v trestním řízení je dále upraveno v TŘ.162 Jedná se o poměrně výhodnou pozici,
protože poškozený má v trestním řízení mnoho práv, a naopak nemusí platit soudní poplatky.
Dále má poškozený nárok na náhradu nákladů, kterou uhradí obviněný, pokud mu byl alespoň
z části přiznán nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného
obohacení.163
4.1. Nejvyšší státní zástupce

Nejvyšší státní zástupce podává dovolání buď ve prospěch, nebo v neprospěch
obviněného, a to pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu.164 Nejvyšší státní
zástupce se tak stává jedinou osobou, která má možnost podat dovolání v neprospěch
obviněného. Tím, že je dána tato možnost právě nejvyššímu státnímu zástupci, přispívá ke
sjednocování rozhodování soudů, protože jej bude podávat zejména tam, kde zjistí rozdílné
rozhodování nižších soudů o stejných právních otázkách.165 Dovolání je podáváno na návrh
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krajského nebo vrchního státního zastupitelství, které bylo činné před odvolacím soudem,
popřípadě i na návrh vrchního státního zastupitelství, které vykonávalo dohled nebo bez návrhu.
Okresní státní zastupitelství je oprávněno podat pouze podnět k dovolání k Nejvyššího státnímu
zastupitelství.166
4.2. Obviněný

Obviněný je druhým subjektem, který je oprávněn podat dovolání. Dovolání pochopitelně
podává ve svůj prospěch a podle § 265d odst. 2 TŘ jej podává proti výroku, který se ho
bezprostředně dotýká nebo pokud výrok nebyl učiněn nebo je neúplný.167 Nemůže podat
dovolání ve prospěch, či neprospěch spoluobviněného, může jej podat jen proti té části rozsudku,
která se ho týká.168
Zásadní podmínkou k podání dovolání je, že jej lze podat pouze prostřednictvím
obhájce.169 Advokátní koncipient není oprávněn podat dovolání za obviněného.170 Důvod, proč
zákon tuto podmínku uvádí, je takový, že se jedná o mimořádný opravný prostředek, který slouží
k nápravě nejzávažnějších právních vad a obhájce je brán jako osoba znalá práva. Zároveň je
zaručeno, že podání bude mít podstatné náležitosti a bude kvalifikovaným podnětem, kterým se
bude Nejvyšší soud zabývat, stejně tak zaručuje rovný přístup všem obviněným bez ohledu na
jejich znalost práva.171 O možnosti podat dovolání a povinnosti být zastoupen obhájcem, musí
být obviněný řádně poučen v rozhodnutí soudu druhého stupně. V případech, kdy obviněný
nemá dostatek prostředků k tomu, aby se mohl nechat zastupovat obhájcem, má možnost žádat o
bezplatnou obhajobu nebo sníženou odměnu. Obviněný prokazuje, že nemá dostatek prostředků
a činí tak vůči soudu prvního stupně podle § 33 odst. 2 TŘ.172
Za předpokladu, že nebylo podáno dovolání prostřednictvím obhájce, dovolací soud
postupuje tak, že podání zašle příslušnému soudu jako návrh na obnovu řízení nebo ministru
spravedlnosti jako podnět pro podání stížnosti pro porušení zákona. Případně může dovolací
soud takové dovolání vrátit zpět obviněnému a poučit ho, že jej lze podat pouze prostřednictvím
obhájce.173
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4.3. Další oprávněné osoby

Zákon jasně říká, že podat dovolání může nejvyšší státní zástupce nebo obviněný. Týká
se to i případů, kdy v odvolacím řízení mohla odvolání podat jiná oprávněná osoba podle § 247
odst. 2 TŘ.174 Za situace, že by dovolání podala zmíněná neoprávněná osoba, dovolací soud by
postupoval stejně jako v případě, kdy nebylo dovolání podáno prostřednictvím obhájce, tedy
zaslal by příslušnému soudu podání jako návrh na obnovu řízení nebo jako podnět ministru
spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona.175
Přesto, že se zdá být výčet konečný, nalezneme situace, kdy za obviněného může podat
dovolání i jiná osoba. Míříme tím zejména na případy, kdy je obviněný omezen na svéprávnosti,
zde může být osobou, která podává dovolání jeho obhájce a zákonný zástupce, případně jeho
opatrovník, a to i proti vůli obviněného. Pro zákonného zástupce i pro opatrovníka stále platí
podmínka, že dovolání lze podat pouze prostřednictvím obhájce.176 Avšak omezení svéprávnosti
nezakládá jedinou výjimku, kdy za obviněného podává dovolání jiná osoba. Též orgán sociálněprávní ochrany dětí podává dovolání a to tam, kde se řízení koná proti mladistvému, lze jej podat
v jeho prospěch i proti jeho vůli.177
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5. Forma, lhůta a místo podání dovolání
Forma pro podání dovolání není zákonem určena a lze postupovat podle obecné úpravy
obsažené v § 59 odst. 3 TŘ. Lze dovodit, že forma bude písemná, protože je potřeba, aby
dovolání bylo řádně odůvodněno, i proto jej nelze učinit ústně do protokolu, což mimo jiné uvádí
i § 59 odst. 2 TŘ.178
Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval jako soud prvního stupně.179 Lhůta
k podání dovolání je zachována i v případě, kdy je dovolání podáno u soudu, který rozhodoval
jako soud druhého stupně180, za předpokladu, že bylo podáno v zákonné lhůtě, což musí doložit
soud druhého stupně otiskem podacího razítka, nestačí tedy, aby bylo pouze podáno na poštu,
jako je tomu v případě podání u soudu prvního stupně nebo Nejvyššího soudu. Obecná úprava
podle § 60 odst. 4 TŘ se tedy nepoužije, protože § 265e odst. 4 TŘ je speciální k již zmíněné
obecné úpravě.181 Lhůta je zachována i za předpokladu, že dovolání bylo zasláno přímo
Nejvyššímu soudu.182
5.1. Lhůta
Lhůta k podání dovolání je stanovena v § 265e odst. 1 TŘ, a to lhůta do dvou měsíců od
doručení rozhodnutí, proti kterému směřuje. Zmiňovaným rozhodnutím se rozumí rozhodnutí ve
věci samé, které jsou stanoveny § 265a odst. 1 a 2 TŘ, jehož opis je doručován do vlastních
rukou, protože se jedná o opravný prostředek, který lze použít jen proti rozsudkům druhého
stupně, konkrétně jimi jsou stížnosti a dovolání.183
Jelikož není obviněný jedinou oprávněnou osobou k podání dovolání, musíme brát
v potaz doručení rozhodnutí též státnímu zástupci. Myslíme jím státní zástupce, kteří jsou činní u
soudů druhého stupně184, kterým je rozhodnutí doručováno samotným soudem druhého stupně.
Proto tedy dvouměsíční lhůta státnímu zástupci běží od prvního doručení rozhodnutí
druhostupňového soudu státnímu zástupci.185
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Rozhodnutí nemusí být doručováno pouze obviněnému, ale i dalším subjektům, zejména
obhájci, či zákonnému zástupci. Podle § 265e odst. 1 TŘ v těchto případech začíná běžet lhůta
v okamžiku, kdy bylo doručení provedeno nejpozději. Z judikatury vyplývá, že se toto
ustanovení nepoužije pro situace, kdy obviněný neměl obhájce v řízení před soudem druhého
stupně, z toho důvodu, že si ho sám nezvolil a nebyl dán důvod nutné obhajoby. Rozhodnutí se
doručuje pouze obviněnému i za předpokladu, že mu byl obhájce soudem ustanoven v průběhu
dovolací lhůty.186 Stejně tak judikatura řeší případy, kdy má obviněný více obhájců a nesdělil
soudu, kterému z nich má být doručováno a ani předseda senátu nerozhodl o tom, který z nich to
bude. Rozhodnutí odvolacího soudu se tedy doručuje všem obhájcům a lhůta začíná běžet od
doby, kdy bylo doručeno tomu z obhájců, u kterého k němu došlo nejpozději.187
Jak již bylo výše zmíněno, lhůta je zachována i za předpokladu, že bylo dovolání podáno
u soudu druhého stupně nebo u Nejvyššího soudu. Dále je potřeba zmínit se o zachování lhůty
v případech, kdy je dovolání podáno prostřednictvím pošty. Pro zasílání poštou musí být splněny
následující podmínky, a to, že dovolání musí být podáno v zákonné lhůtě na poštu a musí být
adresované soudu, u kterého má být dovolání podáno (soud prvního stupně, případně Nejvyšší
soud). Pokud jsou tyto podmínky splněny, není rozhodující, kdy dovolání dojde k příslušnému
soudu, obviněný může prokázat například podacím lístkem.188 Za předpokladu, že by bylo
zasláno prostřednictvím pošty dovolání k soudu druhého stupně, podmínky by splněny nebyly.189
Podle § 265e odst. 4 TŘ není přípustná možnost navrácení lhůty k podání dovolání, a to
ani v případech, kdy odvolací soudu v rozhodnutí neuvedl poučení nebo uvedl nesprávné
poučení o možnosti podat dovolání nebo pokud uplyne lhůta v době, kdy obhájce odmítá podat
dovolání a obviněný si zvolí jiného obhájce.190
Přikláním se k názoru, že lhůta pro podání dovolání je dostatečně dlouhá a není třeba ji
prodlužovat, z toho důvodu, že se jedná o tzv. formalizovaný mimořádný opravný prostředek,
který je nutné podat pouze prostřednictvím obhájce a je potřeba vylíčení všech skutečností,
včetně uvedení jednoho z taxativně uvedených dovolacích důvodů. TŘ neupravuje, na rozdíl od
možnosti podat odvolání191, situaci, kdy by poučení o možnosti podat dovolání chybělo nebo
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obsahovalo jinou než zákonnou lhůtu. Ze zmíněného článku192 lze dovodit, že možné řešení je
oprava písařských chyb, kterou může učinit předseda senátu podle § 131 TŘ.
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6. Obsah dovolání
Obsahové náležitosti dovolání jsou stanoveny v § 265f odst. 1 TŘ, který odkazuje na
obecné náležitosti podle § 59 odst. 3 TŘ. Vedle těchto obecných náležitostí je nutné, aby bylo
uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok napadá a v jakém rozsahu jej napadá,
dále je nutné uvést jeden z taxativně vymezených důvodů dovolání. Z podání musí být patrno,
čeho se dovolatel domáhá a spolu s ním podá konkrétní návrh na rozhodnutí soudu. Jelikož má
nejvyšší státní zástupce možnost podat dovolání jak ve prospěch, tak i v neprospěch obviněného,
je povinen v dovolání uvést, zda jej podává ve prospěch, či neprospěch obviněného.193 Rozsah a
důvody dovolání je možné měnit jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání, a to z toho důvodu,
že dovolací soudu je vázán zásadou vázanosti soudu podaným opravným prostředkem.194
Obecnými náležitostmi podání jsou ty, kdy zákon nevyžaduje další náležitosti, konkrétně
musí být jasno, kterému OČTŘ je určeno, kdo jej podává, které věci se týká a co sleduje. 195
Dovolání musí být dle obecných náležitostí vlastnoručně podepsáno a datováno, podle TŘ však
stačí, pokud je podepsáno pouze obhájcem, což automaticky neznamená, že je podáno dovolání
proti vůli obviněného196, čímž se v minulosti zabýval Nejvyšší soud ve vztahu k odvolání.197
O možnosti podat dovolání musí být oprávněný poučen, a to v rozhodnutí soudu druhého
stupně ve věci samé. Je nepochybně důležité zdůraznit, že se povinnost o možnosti podat
dovolání, vztahuje pouze na ta rozhodnutí, která jsou vedena v § 265a odst. 2 TŘ.198 V poučení
musí být uvedena lhůta k podání, označení soudu, ke kterému má být dovolání podáno, označení
soudu, který o něm bude rozhodovat a vymezení nutného obsahu. Dále je nutné obviněného
poučit o tom, že dovolání lze podat pouze prostřednictvím obhájce.199 Absence poučení o
možnosti podat dovolání byla zmíněna v předešlé kapitole.
Za předpokladu, že nebudou dodrženy obligatorní obsahové náležitosti podle § 265f odst.
1 TŘ, vyzve předseda senátu soudu prvního stupně obhájce obviněného nebo nejvyššího státního
zástupce (podle toho, kdo činil podání dovolání), aby odstranil vady ve lhůtě dvou týdnů
s upozorněním, že pokud ve lhůtě vady neodstraní, bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1
písm. d) TŘ.200
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7. Zpětvzetí dovolání
Zpětvzetím dovolání je zaručena svoboda dovolacího práva. Na rozdíl od odvolání, v
případě dovolání není dána možnost vzdání se opravného prostředku, což plyne z podstaty věci,
protože se jedná o mimořádný opravný prostředek, který se podává pouze proti pravomocným
rozhodnutím soudu. Zpětvzetí dovolání je možno učinit do doby, než se Nejvyšší soud odebere
k závěrečné poradě, výslovným prohlášením osobou, která dovolání podala, což je upraveno v §
265g TŘ.201 Dovolání je možné vzít zpět pouze v celém jeho rozsahu a nikoli jen z části, je tomu
tak i v případě ostatních opravných prostředků.202 Pokud by došlo k situaci, kdy osoba mění
rozsah dovolání, nejedná se tedy o částečné zpětvzetí dovolání, ale o změnu v obsahu, kterou lze
učinit pouze ve lhůtě pro podání dovolání, jak je upraveno v § 265f odst. 2 TŘ. Podání dovolání,
které bylo jednou vzato zpět, je důvodem pro odmítnutí takového dovolání Nejvyšším soudem,
podle § 265i odst. 1 písm. c) TŘ.203
7.1. Zpětvzetí nejvyšším státním zástupcem

Pro zpětvzetí dovolání nejvyšším státním zástupcem je rozhodující, zda tak určil ve
prospěch, či v neprospěch obviněného. Pro situace, kdy vzal zpět dovolání Nejvyšší státní
zástupce ve prospěch obviněného, musíme brát v potaz (stejně jako zákon) dva případy a to, zda
je obviněný naživu a trvá na pokračování řízení, nebo obviněný zemřel. V prvním případě
rozhodne usnesením předseda senátu Nejvyššího soudu o tom, že zpětvzetí bere na vědomí a
zároveň dalším výrokem rozhodne o pokračování v dovolacím řízení, pokračuje se v takovém
rozsahu, jako kdyby dovolání podal sám obviněný. Je třeba, aby předseda senátu či samosoudce
soudu prvního stupně, ještě předtím, než je věc předložena Nejvyššímu soudu, učinil zjištění, zda
obviněný trvá na pokračování dovolacího řízení. Pokud by zjistil, že obviněný na pokračovaní
netrvá a nejsou zde další překážky, sám vydá usnesení o tom, že bere zpětvzetí na vědomí,
v opačném případě předá věc Nejvyššímu soudu, aby postupoval výše zmíněným způsobem.
Avšak chybí zákonná úprava lhůty k vyjádření se obviněného, zda na pokračování dovolacího
řízení trvá a záleží pouze na volném uvážení soudu. De lega ferenda lze uvažovat o určení
přiměřené lhůty k takovému vyjádření. V druhém případě, tedy tam, kdy obviněný v mezidobí
zemřel, je podání zpětvzetí neúčinné a Nejvyšší soud dále pokračuje v řízení o dovolání. 204
201
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K usnesení soudu (prvního stupně či Nejvyššího) o tom, že bere zpětvzetí na vědomí,
nedojde, pokud se vyskytnou překážky. Překážkami rozumíme okolnosti, za nichž je trestní
stíhání obviněného nepřípustné z důvodu podle § 11 odst. 1 TŘ205 nebo pokud není možné zjistit
stanovisko obviněného ke zpětvzetí podané nejvyšším státním zástupcem. Pokud je taková
překážka zjištěna, předseda senátu soudu prvního stupně (samosoudce) neprodleně zašle celý
spis na Nejvyšší soud. Zmíněné usnesení má deklaratorní charakter a stížnost není přípustná.206
7.2. Zpětvzetí obviněným

Obviněný může zpět vzít své dovolání i bez obhájce, ne jako je tomu v případě podání
dovolání, kdy je povinen jej podat prostřednictvím obhájce.207 Stejně tak, jako zpětvzetí
dovolání, tak i podnět k vydání rozhodnutí o odkladu nebo přerušení napadeného rozhodnutí
může obviněný podat sám bez svého obhájce.208
Za obviněného může zpětvzetí podat též obhájce, ale pouze s jeho výslovným souhlasem.
§ 41 odst. 2 opravňuje sice obhájce, aby za obviněného podával opravné prostředky, ale
neopravňuje ho k možnosti vzít jej zpět.209 Výjimkou, kdy může zpětvzetí učinit za obviněného
jeho obhájce, je, pokud se jedná o uprchlého, protože obhájce vykonává práva obviněného
v celém rozsahu.210
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8. Dovolací řízení
8.1. Dovolací soud

Soudem, který rozhoduje o dovolání, je Nejvyšší soud České republiky.211 Na základě
tzv. centralizovaného devolutivního účinku rozhoduje Nejvyšší soud o všech podaných dovolání,
stejně tak o stížnostech pro porušení zákona, není tedy rozhodující, zda v druhém stupni
rozhodoval soud krajský nebo vrchní.

212

Avšak na dovolání se omezeně podílí i soud, který

rozhodoval jako soud prvního stupně, konkrétně předseda senátu soudu prvního stupně činí
úkony podle § 265h TŘ a může vzít na vědomí zpětvzetí dovolání podle § 265g TŘ za
předpokladu, že věc ještě nebyla předložena Nejvyššímu soudu.213
Nejvyšší soud zpravidla rozhoduje o dovolání v senátech, ty jsou složeny z předsedy
senátu a dvou soudců. Výjimečně může dojít k situaci, kdy tento tříčlenný senát dospěl při svém
rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od názoru, který již byl Nejvyšším soudem
vysloven, v takovém případě se věc postoupí velkému senátu kolegia Nejvyššího soudu, který se
skládá z 9 soudců.214 K takovému odlišnému názoru senát dospěl v případě usnesení Nejvyššího
soudu sp. zn. 6 Tdo 1261/203, kdy senát nesouhlasil s kvalifikací trestného činu (vražda místo
vraždy novorozeného dítěte matkou). V zákoně nalezneme i situace, kdy rozhoduje sám
předseda senátu Nejvyššího soudu, jedná se například o odložení či přerušení výkonu
napadeného rozhodnutí podle § 265o TŘ.215
8.2. Řízení u soudu prvního stupně

Úloha soudu prvního stupně spočívá zprvu v tom, že dovolání se u něho podává, ovšem
je možné jej podat i u jiného orgánu uvedeného v § 265e odst. 3 TŘ, tím se ale celý proces zdrží,
a to z toho důvodu, že soud, kterému dovolání bylo podáno, je povinen jej zaslat soudu prvního
stupně, aby mohl postupovat podle § 265h TŘ.216
V odstavci prvním zmíněného ustanovení je upraven postup soudu prvního stupně při
odstraňování nedostatků obsahových náležitostí podaného dovolání. Přezkoumat podané
dovolání je povinností předsedy senátu soudu prvního stupně, jedná se o přezkum především
obsahových náležitostí podaného dovolání, ať už podaného obviněným nebo nejvyšším státním
211
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zástupcem, u něhož musí být uvedeno, zda je podáno ve prospěch, či neprospěch obviněného.
Avšak tento přezkum slouží pouze k odstranění obsahových nedostatků podaného dovolání a
nikoli k tomu, aby bylo důvodné či podané v souladu se zákonem.217 V případě, že předseda
senátu soudu prvního stupně zjistí nedostatky zmíněných obsahových náležitostí podaného
dovolání, vyzve dovolatele, aby vady odstranil. Na tuto výzvu se uplatní § 61 a násl. TŘ, je
potřeba, aby předseda senátu konkretizoval vyčítané nedostatky. Dále předseda senátu stanoví
lhůtu pro odstranění nedostatků v délce dvou týdnů.218 Zmíněná lhůta je lhůtou propadlou, což
znamená, že po jejím uplynutí není možné dovolání doplnit. Avšak ve výjimečných případech
může dojít k navrácení lhůty podle § 61 TŘ.219 Výzva musí dále obsahovat upozornění, že pokud
vady nebudou ve lhůtě odstraněny, dojde k tomu, že dovolání bude odmítnuto podle § 265i odst.
1 písm. d) TŘ bez věcného přezkumu Nejvyššího soudu.220 Takto stanovená výzva se doručí,
jelikož je dovolání podáváno prostřednictvím obhájce, je výzva doručována právě jemu.
Doručení má zásadní význam pro počátek běhu lhůty k odstranění nedostatků, ta začíná běžet
právě okamžikem doručení výzvy, respektive následující den podle § 60 odst. 1, 2 TŘ.221 Púry
uvádí jako jeden z nedostatků dovolání právě postup podle § 265h odst. 1 TŘ, a to konkrétně
v tom, že směřuje pouze k odstranění obsahových náležitostí dovolání a nikoli k věcnému
projednání, aby mohlo být Nejvyšším soudem vyhověno.222 K tomu se váže i judikatura
Nejvyššího soudu, kdy Nejvyšší soud dospěl k tomu, že vada v podobě podání dovolání proti
rozhodnutí soudu prvního stupně neznamená nedostatek obsahových náležitostí dovolání podle §
265f odst. 1 TŘ, i když se jedná o dovolání, které není podané v souladu se zákonem.223
Za předpokladu, že dojde k dovolání bez zmíněných nedostatků, postupuje předseda
senátu podle odstavce druhého. Kdy doručí opis dovolání, podané obviněným, státnímu zástupci
a v opačném případě obviněnému a obhájci obviněného s tím, že se mohou písemně vyjádřit a
případně souhlasit s projednáním dovolání v neveřejném zasedání podle § 265r odst. 1 písm. c)
TŘ.224 Spisy soud prvního stupně předloží Nejvyššímu soudu až poté, co byly učiněny všechny
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úkony, které stanovuje § 265h odst. 1 a 2 TŘ, proto, aby Nejvyšší soud mohl rozhodnout o všech
podaných dovolání proti témuž rozhodnutí.225
Spis se předloží Nejvyššímu soudu bez ohledu na uplynutí dovolací lhůty, pokud
předseda soudu prvního stupně dospěje k závěru, že má být odložen nebo přerušen výkon
napadeného rozhodnutí, dále se postupuje podle § 265h odst. 3 TŘ. Jelikož dovolání není
spojováno se suspenzivním účinkem, nedochází k automatickému odkladu či přerušení výkonu
napadeného rozhodnutí a rozhodnutí lze bez dalšího nadále vykonávat. Předseda senátu soudu
prvního stupně má tak možnost, nikoli povinnost, v rámci dovolacího řízení, na základě obsahu
spisu, podat návrh na odklad či přerušení výkonu rozhodnutí k Nejvyššímu soudu. Návrhy od
stran jsou tedy pouze podnětem předsedovi senátu ke zvážení zmíněného postupu.226 Soud
prvního stupně se tak může s podnětem ztotožnit a podat odůvodněný návrh Nejvyššímu soudu
nebo se s ním neztotožní a takový návrh nepodá, avšak je vhodné, aby v rámci právní jistoty
sdělil Nejvyššímu soudu spolu s předloženým spisem, jak k takovému závěru dospěl. Konečně
Nejvyšší soud rozhodne do 14 dnů o podaném návrhu, rozhoduje vždy formou usnesení, proti
kterému není přípustná stížnost. Rozhodne tak, že buď výkon napadeného rozhodnutí přeruší
nebo návrh zamítne. Nejvyšší soud je i nadále oprávněn postupovat podle § 265o odst. 1 TŘ,
tedy rozhodnou dle vlastní úvahy o odložení či přerušení výkonu rozhodnutí.227
Smyslem ustanovení není, aby soud prvního stupně o dovolání rozhodoval, nýbrž aby
byly odstraněny vady, byla dána možnost stranám vyjádřit se k dovolání podané protistranou,
rozhodnout o odkladu či přerušení výkonu rozhodnutí a konečně předseda senátu soudu prvního
stupně může vzít na vědomí zpětvzetí dovolání podle § 265g odst. 2 TŘ, a to do doby, než věc
předloží Nejvyššímu soudu.228
V nynější úpravě je problematické zejména to, že v případě, kdy obviněný podá dovolání
s obsahovými nedostatky, je privilegovaný oproti těm, kteří podali bezvadné dovolání. Zejména
proto, že obviněný s bezvadným podáním nemá možnost po uplynutí dvouměsíční lhůty
k podání dovolání upravit obsah a rozsah dovolání, oproti těm, kteří podali vadné dovolání.
Dochází tím de facto k prodloužení lhůty k podání dovolání.229 Proto by dle mého názoru mělo
dojít ke zrušení možnosti navrácení lhůty k nápravě nedostatků, stejně jako je tomu v případě
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podaní dovolání. Lhůta k podání dovolání je dostatečné dlouhá a podává ji za obviněného
obhájce, jako osoba znalá práva, má tedy dostatek prostoru pro to, aby bylo dovolání podáno bez
obsahových nedostatků.
8.3. Řízení u dovolacího soudu

Jak již bylo řečeno, dovolání probíhá výhradně u Nejvyššího soudu České republiky,
který je jako jediný oprávněn rozhodovat o dovolání, výjimkou jsou otázky spadající do
pravomoci soudů nižších stupňů podle ustanovení § 265h TŘ. Pro rozhodování dovolacího soudu
o podaném dovolání platí určité zásady. Jednou u nich je vázanost soudu podaným opravným
prostředkem, tedy důvody v něm uvedenými. Nejvyšší soud přezkoumává dovolání pouze
v takovém rozsahu a z takových důvodů, které jsou uvedeny v podaném dovolání, přezkoumává
odůvodněnost a zákonnost pouze těch výroků, které byly dovoláním napadeny. Avšak ani toto
neplatí bezvýjimečně, dovolací soud přihlíží i k těm výrokům, které mohly mít vliv na správnost
napadených výroků, dále pokud je napaden pouze výrok o vině, je přezkoumán vždy i výrok o
trestu. Dalším principem je kasační princip s prvky apelace, což znamená, že pokud dovolací
soud zruší, byť jen z části, napadené rozhodnutí, Nejvyšší soud zpravidla přikáže orgánu, který o
věci rozhodoval, aby věc znovu projednal a rozhodl. Ovšem Nejvyšší soud může o věci sám
rozhodnout podle § 265m TŘ. Dalšími zásadami jsou zákaz reformationis in peius a beneficium
cohaesionis, první z nich je vymezena v další kapitole a druhá zmíněná znamená, že je možná
změna rozhodnutí i ve prospěch osoby, která dovolání nepodala, například osoby zúčastněné.230
Podle § 265o odst. 1 TŘ může předseda senátu Nejvyššího soudu odložit nebo přerušit
výkon rozhodnutí, jedná se o fakultativní rozhodnutí předsedy senátu, na rozdíl od postupu podle
§ 265h odst. 3 TŘ, kdy o odložení či přerušení výkonu rozhodnutí rozhoduje celý senát
Nejvyššího soudu na návrh předsedy soudu prvního stupně a je k němu stanovena 14denní lhůta.
Postup podle § 265o odst. 1 TŘ není podmíněn žádným návrhem, avšak takový návrh může být
obviněným podán, pokud mu Nejvyšší soud nevyhoví, stručně se s tím vypořádá v odůvodnění
rozhodnutí. O odkladu či přerušení výkonu rozhodnutí rozhoduje předseda senátu Nejvyššího
soudu usnesením, proti němuž není přípustná stížnost.231
Především před nebo v souvislosti s nařízením veřejného, či neveřejného zasedání se
provádí šetření potřebné k rozhodnutí o dovolání. Takovéto šetření provádí předseda senátu
Nejvyššího soudu nebo na jeho žádost jiný OČTŘ a provádí se podle hlavy páté TŘ.
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V naléhavých případech lze postupovat podle hlavy čtvrté TŘ, jedná se o zajištění osob, zajistit
osobu lze jen na návrh nejvyššího státního zástupce v dovolání, které je podáno v neprospěch
obviněného, za předpokladu, že to Nejvyšší soud shledá za nezbytné vzhledem k závažnosti
spáchaného trestného činu.232 Závažnost takového trestného činu se musí posuzovat podle
konkrétních okolností a nikoli jen podle právní kvalifikace.233 Příkladem pro využití zmíněného
institutu může být opatření úmrtního listu obviněného pro zjištění, kdy zemřel, pro případnou
nepřípustnost trestního stíhání.234
Změnit rozhodnutí v neprospěch obviněného může Nejvyšší soud pouze, pokud dovolání
podal nejvyšší státní zástupce, a to právě v jeho neprospěch. Dovolání v neprospěch obviněného
je vyloučeno za předpokladu, že obviněný zemřel nebo se jedná o čin, na který se vztahuje
rozhodnutí prezidenta republiky, aby se v trestním stíhání nepokračovalo. Smrt obviněného
nebrání projednání dovolání, pokud dovolání bylo podáno pouze v jeho prospěch.235 Tato úprava
představuje výjimku z obecných ustanovení o nepřípustnosti trestního stíhání v důsledku smrti
obviněného podle § 11 odst. 1 písm. e) TŘ.
8.3.1. Veřejné zasedání

Obvyklou formou jednání dovolacího soudu je veřejné zasedání, neveřejné zasedání jen
tehdy, pokud tak stanoví zákon. V případech veřejného zasedání zákon řeší především účast osob
na něm a jeho průběh. O konání veřejného zasedání platí ustanovení hlavy čtvrté TŘ a zvláštní
ustanovení v § 265r TŘ.236
Při veřejném zasedání je nezbytná přítomnost státního zástupce činného u Nejvyššího
státního zastupitelství, ten je soudem vyrozuměn o jeho konání alespoň 5 dní před jeho konáním,
avšak s jeho souhlasem může být lhůta i kratší. Další osobou, která je povinna se účastnit
veřejného zasedání, je obhájce v případě nutné obhajoby, stejně tak jako v předešlé situaci musí
dovolací soud obhájce vyrozumět o konání veřejného zasedání s pětidenní lhůtou k přípravě.
Avšak neplatí to bezpodmínečně, netřeba účast obhájce za předpokladu, že se ho obviněný vzdal
podle § 36b TŘ. Osoba obviněného nepatří do skupiny osob, bez kterých nelze konat veřejné
zasedání, avšak nachází-li se obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, je jeho

232

§ 265o odst. 2 TŘ.
ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7400-465-0, s. 3278.
234
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 7 Tdo 534/2012.
235
§ 265p TŘ.
236
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN
978-80-7502-160-1, s. 698.
233

43

přítomnost nezbytná, pokud neprohlásí, že se takové účasti vzdává. Nejvyšší soud může trvat na
osobní přítomnosti obviněného a učinit k tomu potřebné úkony k zajištění jeho účasti.237
Prvotně po zahájení veřejného zasedání předseda senátu nebo jím určený člen senátu
přečte napadené rozhodnutí a podá zprávu o stavu věci. Zpravidla se nejedná o doslovné přečtení
rozhodnutí, ale pouze o seznámení přítomných s ním, ve zmíněné zprávě o stavu věci jsou
vymezeny vady rozhodnutí nebo řízení, které jsou vytýkány. Po podané zprávě o stavu věci dále
dovolatel přednese podané dovolání i s odůvodněním. Předsedou senátu může být dovolání
předneseno jen za předpokladu, že se veřejné zasedání koná v nepřítomnosti dovolatele, jinak
přednes náleží pouze dovolateli. Ostatní osoby, které jsou přímo dotčeny rozhodnutím
dovolacího soudu, včetně státního zástupce přednesou svá vyjádření, stejně tak za jejich
nepřítomnosti tak učiní předseda senátu či jí určený člen senátu dovolacího soudu, pokud je toto
vyjádření součástí spisu.238
Trestní řád připouští možnost Nejvyššímu soudu, aby doplnil dokazování o důkazy, které
jsou nezbytné pro jeho rozhodnutí. Nejedná se o rozsáhlé dokazování, protože to by nahrazovalo
činnost nižších soudů, v takovém případě by bylo nutné rozhodnout o přikázání věci soudu
prvního nebo druhého stupně k projednání, což by bylo učiněno v neveřejném zasedání.239
8.3.2. Neveřejné zasedání

Podle § 265r odst. 1 TŘ je možné učinit neveřejné zasedání, a to při rozhodování o
odmítnutí dovolání, rozhodování o zrušení napadeného rozhodnutí, za předpokladu, že je zřejmé,
že vadu nebude možno odstranit ve veřejném zasedání a přikázání věci k novému projednání, a
nakonec jiná rozhodnutí, pokud s tím souhlasí nejvyšší státní zástupce i obviněný.
V prvním zmiňovaném případě se jedná o rozhodnutí převážně formální povahy, kdy
dovolací soud činí taková rozhodnutí na základě spisu a není zapotřebí účast procesních stran.
Ve druhém jde především o vady, které navazují na dovolací důvody. K neveřejném zasedání
dochází tam, kde dovolací soud ruší napadené rozhodnutí a přikáže věc k dalšímu projednání
soudu prvního nebo druhého stupně, případně i státnímu zástupci, dále tam, kde se ruší jen výrok
o náhradě škody, jiné nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení a soud odkáže
poškozeného se svým nárokem na občanskoprávní řízení. V případě jiných rozhodnutí mluvíme
jen o těch rozhodnutích, která jsou zakotvena pod písmeny a) a b) a lze je učinit usnesením,
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v případě rozsudků tak učinit nelze, protože ty se vyhlašují vždy veřejně. Zákon neupravuje
odchylky pro konání neveřejného zasedání, a proto se postupuje podle obecné úpravy.240
8.4. Řízení po přikázání věci

Za předpokladu, že byla věc Nejvyšším soudem přikázána k novému projednání a
rozhodnutí, je orgán činný v trestním řízení vázán právním názorem, který vyslovil Nejvyšší
soud a je povinen doplnit úkony, které Nejvyšší soud nařídil.241 Právním názorem se rozumí
stanovisko Nejvyššího soudu, zejména půjde o stanoviska týkající se výkladu a použití trestních
a jiných zákonů, které jsou významné pro rozhodnutí v trestních věcech, dále stanoviska týkající
se interpretace hmotného a procesního práva. Právním názorem je vázán nejen orgán, kterému
byla věc přikázána k novému rozhodnutí, ale taktéž další orgány, které se budou na řízení
podílet. Příkladem může být situace, kdy Nejvyšší soud zruší napadené rozhodnutí jak soudu
odvolacího, tak soudu prvního stupně, věc bude přikázána k novému rozhodnutí soudu prvního
stupně, ale právním názorem bude vázán i odvolací soud, pokud bude odvoláním napadeno nové
rozhodnutí.242 Od právního názoru se lze odchýlit, pokud by se změnily okolnosti, za nichž by
měl orgán ve věci rozhodnout, například došlo-li by ke zjištění nových skutečností při opatřování
a provádění důkazů. Dále pokud by byl vyslovený právní názor v rozporu se zákonem.243 Lze se
odchýlit i v situaci, kdy právní názor ztratil skutkový základ, na němž byl založen, a to proto, že
právní názor vždy vychází z určitého skutkového zjištění.244
Příslušnému orgánu může být kasačním rozhodnutím nařízeno provedení určitých
procesních úkonů, nutno zdůraznit, že nejsou vázáni příkazy, jak mají být konkrétní důkazy
hodnoceny, stejně tak jako u kasačních rozhodnutí odvolacího soudu.245 Výjimku lze spatřovat
tam, kde dochází k porušení práva na spravedlivý proces v důsledku závažných chyb
v dokazování, a dojde tím ke zrušení a přikázání věci, jedná se zejména o nelogické hodnocení
důkazů soudu nižších instancí.246
Druhý odstavec § 265s TŘ je zaměřen na zásadu zákazu reformationis in peius, neboli
zákazu zhoršení postavení obviněného (změna rozhodnutí v neprospěch obviněného) v novém
řízení za předpokladu, že dovolání bylo podáno pouze v jeho prospěch. Takový zákaz se uplatní
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jen ohledně trestu, stejně jako je tomu v řízení o stížnosti, o odvolání, o stížnosti pro porušení
zákona, o obnově řízení po povolení obnovy a v řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního
soudu.247 Jedná se o jakoukoli změnu, ve kterémkoli výroku, kdy se zhoršuje situace obviněného,
přímo se ho dotýká. Jedná se zejména o změny ve skutkových zjištěních, v právní kvalifikaci,
v druhu i výměře trestu, v rozsahu o náhradě škody, a to jak jednotlivě, tak v kumulaci s
některým z nich.248 Naopak změnou k horšímu není situace, kdy dochází k doplnění či upřesnění
rozhodných skutečností v popisu skutku, za předpokladu, že se tím nemění rozsah, právní
kvalifikace, uložený trest či rozsah náhrady škody v neprospěch obviněného.249 Stejně tak zákaz
nebrání provádění důkazů a dalších úkonů po zrušení rozhodnutí, protože se vztahuje pouze na
jeho výsledek a nikoli na vlastní řízení.250
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9. Rozhodnutí o dovolání
9.1. Odmítnutí

Poté, co soud prvního stupně učiní všechny potřebné úkony, odešle spis dovolacímu
soudu a ten v neveřejném zasedání zkoumá, zda je možné meritorně o podaném dovolání
rozhodnout, zda má všechny požadované formální předpoklady. Pokud dojde k závěru, že tomu
tak není, dovolání odmítne.251 Důvody pro odmítnutí dovolání jsou zejména formální povahy,
dovolací soud nijak nepřezkoumává ani napadené rozhodnutí, ani předchozí řízení. Dovolání
tedy nesplňuje některé ze základních předpokladů pro jeho podání. 252 Zákon uvádí, že dovolací
soud dovolání odmítne pokud:
•

je nepřípustné,

•

bylo podáno z jiného než ze zákonného důvodu,

•

bylo podáno opožděně, osobou, která nemá možnost podat dovolání nebo osobou, která
podala dovolání znovu, ačkoli ho předtím vzala zpět,

•

nesplňuje náležitosti obsahu,

•

je zcela zjevně neopodstatněné,

•

je zcela zřejmé, že projednání nijak zásadně neovlivní situaci obviněného a otázka, která
má být řešena, není po právní stránce zásadního významu.253
Za nepřípustné dovolání považujeme ta dovolání, která jsou podána proti jinému

rozhodnutí soudu, než jaká jsou uvedena v § 265a odst. 2 TŘ nebo jsou podána proti zmíněnému
rozhodnutí, ale nejsou pravomocné.254 Dále to může být například dovolání podané nejvyšším
státním zástupcem v neprospěch obviněného a obviněný zemřel,255 napadený výrok již
neexistuje, protože byl zrušen na základě stížnosti pro porušení zákona.256
Další z podmínek, která musí být splněna, je podání dovolání z konkrétního zákonného
důvodu uvedeného v § 265b TŘ. Dovolací soud tedy odmítne podané dovolání, pokud se opírá o
jiný důvod, než který je v zákoně uveden, konkrétní námitky musí odpovídat dovolacímu
důvodu. Avšak z praxe je zřejmé, že je akceptováno pochybení dovolatele, jsou-li uvedeny
námitky, které nelze podřadit pod jiný dovolací důvod, ale věcně odpovídají jinému dovolacímu
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důvodu.257 Jestliže není v dovolání vymezen žádný dovolací důvod, nelze to podřadit pod toto
ustanovení, ale dovolání bude odmítnuto pro vadu obsahu, tedy podle § 265i odst. 1 písm. d)
TŘ.258
Odmítnuté bude taktéž dovolání, které bylo podáno po lhůtě k tomu určené, tedy po dvou
měsících od doručení rozhodnutí, proti kterému směřuje.259 Osobou neoprávněnou je každá
osoba, která není uvedená v § 265d odst. 1, 2 TŘ, například příbuzní v linii přímé, kteří mohou
podat odvolání, poškozený, či jiný státní zástupce, který není nejvyšším státním zástupcem.260
Nesplnění obsahových náležitostí podle § 265f odst. 1 TŘ je dalším důvodem k odmítnutí
dovolání. Dovolatel musí být řádně poučen o podmínkách podání dovolání a o jeho nezbytných
náležitostech, dále je potřeba, aby soud prvního stupně řádně postupoval při odstraňování
nedostatků v obsahových náležitostech.261
Otázka, zda je dovolání opodstatněné, či nikoli, je věcí konkrétního posouzení soudu
podle obsahu dovolání, podle obsahu rozhodnutí, proti kterému směřuje a podle toho, zda
dovolání přichází v úvahu. Jedná se o situaci, kdy bylo dovolání podáno včas, osobou
oprávněnou, ze zákonných důvodů, dovolání obsahovalo všechny podstatné náležitosti, a přesto
nemůže být úspěšné, konkrétní důvody zjevné neopodstatněnosti vymezuje rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu.262 Příkladem je situace, kdy dovolatel uplatňuje námitky, které odpovídají
konkrétnímu důvodu dovolání, avšak soud nižšího stupně se s nimi již vypořádal.263
Důvod, který stanovuje, že se nijak zásadně nezmění situace obviněného, je vázán na
splnění dvou kumulativních podmínek a to, že projednání by nemohlo zásadně ovlivnit postavení
obviněného a otázka, která má být řešena, není po stránce právní zásadního významu, například
posuzovaná otázka již byla řešena. Splnění podmínek musí být zřejmé již z obsahu dovolání a ze
spisu, aniž by bylo potřeba ve věci provádět šetření či dokazování.264
§ 265i odst. 2 TŘ je speciálním ustanovením k obecným požadavkům na obsah
odůvodnění usnesení. Odůvodnění dovolání musí obsahovat nezbytné faktické údaje, jako je i
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vymezení důvodu odmítnutí dovolání, je třeba pouze stručně uvést, proč se tak dovolací soud
rozhodl.265
9.2. Věcný přezkum Nejvyššího soudu

Neshledá-li dovolací soud důvod k odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 TŘ,
přezkoumává zákonnost a odůvodnění výroků, která byla dovoláním napadena.266 Limity
přezkumné činnosti jsou rozsah a důvody, které jsou uvedeny v dovolání. Avšak jak dále uvádí
zmíněné ustanovení, je tento omezený rozsah přezkumné činnosti rozšířen o povinnost
Nejvyššího soudu, který musí přihlížet k vadám výroků, které sice nejsou dovoláním napadeny,
ale mohly by mít vliv na správnost právě napadených výroků, dále je uveden obligatorní
přezkum výroku o trestu, je-li napaden výrok o vině, případně další výroky, které mají podklad
ve výroku o vině, dovolací soud je dále povinen uplatnit zásadu beneficum cohaesionis. Tato
povinnost dovolacího soudu vyplývá přímo ze zákona, a proto se nevyžaduje, aby se přezkumu
bylo výslovně domáháno.267
9.3. Zamítnutí

K zamítnutí dovolání dochází tam, kde Nejvyšší soud shledá, že není důvodné.
V předchozím odstavci o odmítnutí dovolání se jedná zejména o důvody formální povahy,
kdežto v případě zamítnutí dovolání je upraven věcný důvod nevyhovění podanému dovolání.268
Lze říci, že dovolací soud dovolání zamítne tam, kde po přezkoumání napadeného rozhodnutí a
předcházejícímu řízení, neshledá, že by bylo řízení nebo napadené rozhodnutí zatíženo vadou,
která mu byla v dovolání vytýkána. Příkladem zamítnutí dovolání je situace, kde není dán důvod
dovolání podle § 265b TŘ. Důležité je zmínit fakt, že k zamítnutí může dojít jen v případě, že
dovolání není ani z části důvodné, pokud by tomu tak bylo, Nejvyšší soud by postupovat podle §
265k až § 265m TŘ. O zamítnutí dovolání rozhoduje Nejvyšší soud formou usnesení, a to
zejména ve veřejném zasedání, v neveřejném zasedání pouze za předpokladu, že s tím obviněný i
nejvyšší státní zástupce souhlasí.269
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9.4. Kasační rozhodnutí

Předpokladem pro vydání kasačního rozhodnutí je neodmítnutí podaného dovolání
z formálních důvodů podle § 265i odst. 1 TŘ nebo jeho nezamítnutí jako věcně nedůvodného
podle § 265j TŘ. Zrušit lze celé napadené rozhodnutí nebo jeho oddělitelnou vadnou část. A
contrario Nejvyšší soud zruší napadené rozhodnutí, jeho část nebo předcházející vadné řízení,
pokud jej shledá důvodné. Po kasačním rozhodnutí dovolacího soudu se dále postupuje podle §
265l a § 265m TŘ. Zákon neudává přesné důvody pro vydání kasačního rozhodnutí, z povahy
věci se bude jednat zejména o úspěšné uplatnění dovolacích důvodů. O zrušení napadeného
rozhodnutí Nejvyšší soud rozhoduje zpravidla v neveřejném zasedání formou usnesení.270
Jak již bylo řečeno, lze napadené rozhodnutí zrušit i částečně, to je dovolací soud povinen
učinit tam, kde lze vadnou část oddělit od ostatních částí, dalším rozhodujícím hlediskem je
skutečnost, zda je zrušován výrok o vině. To znamená, že pokud je zrušován výrok o vině, byť
jen zčásti, musí být vždy zrušen celý výrok o trestu, i za předpokladu, že důvody vedoucí ke
zrušení výroku o vině nijak nesouvisejí s výrokem o trestu.271 Za situace, kdy bylo rozhodováno
o více trestných činech, které byly spáchány ve vícečinném souběhu, je oddělitelnou částí výrok
o vině týkající se pouze některého ze spáchaných skutků od ostatních částí výroků o vině
zbývajících skutků, kde Nejvyšší soud neshledal žádnou vadu. Za neoddělitelné jsou považovány
výroky týkající se jednoho skutku.272 Dovolací soud též částečně zruší napadené rozhodnutí,
pokud dovolání podalo více spoluobviněných a jen u některých shledá, že je důvodné, a to pouze
ve vztahu k osobám, jež uplatnily dovolání opodstatněně.273
Současně budou zrušena další obsahově navazující rozhodnutí na zrušovaná rozhodnutí či
jejich části, která změnou pozbyla podkladu.274 Jedná se například o upuštění od výkonu trestu
odnětí svobody, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, započítání vazby a
trestu, zahlazení odsouzení, použití amnestie apod.275
9.5. Přikázání věci k novému projednání a rozhodnutí

Je-li potřeba, aby došlo k vydání nového rozhodnutí poté, co dovolací soud zrušil,
alespoň z části, napadené rozhodnutí nebo výrok, přikáže dovolací soud zpravidla soudu, o jehož
270
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rozhodnutí jde, aby věc v potřebném rozsahu projednal a znovu rozhodl.276 Nové rozhodnutí
bude přicházet v úvahu zejména tam, kde bylo zrušeno původní rozhodnutí učiněné o obžalobě
státního zástupce v celém rozsahu či jeho podstatné části. Naopak nebude přicházet v úvahu,
pokud některý napadený výrok neměl být podle zákona vůbec učiněn, příkladem může být
situace, kdy napadeným rozsudkem byl uložen trest odnětí svobody vedle trestu zákazu činnosti,
pro který nebyly dány zákonné podmínky.277 Soudem, o jehož rozhodnutí jde, se rozumí ten
soud, který vydal napadené rozhodnutí. Takový soud v novém projednání a rozhodování
postupuje podle stavu, který tu je v době jeho nového rozhodnutí. Avšak ne vždy Nejvyšší soud
přikáže k novému projednání věc tomu soudu, o jehož rozhodnutí jde, tedy soudu odvolacímu
nebo stížnostnímu. Dovolací soud tedy může věc přikázat i soudu prvního stupně, pokud je
potřeba a vady, které vznikly, mají původ právě v řízení před soudem prvního stupně. Soud,
kterému byla věc přikázána, je povinen provést všechny úkony a důkazy, které navrhne Nejvyšší
soud v odůvodnění svého rozhodnutí.278 Příkladem, kdy Nejvyšší soud nemůže věc přikázat
k novému projednání a rozhodnutí, jsou situace, kdy byl zrušen výrok o nároku poškozeného a
soud o něm nerozhodl podle § 265m TŘ.279
Jestliže dovolací soud při projednání dovolání zjistí, že některý z výroků chybí nebo je
neúplný, přikáže soudu, o jehož rozhodnutí jde, aby rozhodl o chybějícím či neúplném výroku,
aniž by dovolací soud takové rozhodnutí zrušil. Jedná se o fakultativní postup dovolacího soudu,
a proto není vyloučeno, že o chybějícím či neúplném výroku rozhodne sám podle § 265m odst. 1
TŘ.280
Nejvyšší soud má pravomoc, po přikázání věci k novému projednání a rozhodnutí podle
předchozích ustanovení, nařídit, aby se věcí zabýval soud v jiném složení senátu.281 Příkladem,
kdy se Nejvyšší soud uchýlí k využití tohoto institutu, bude zejména, pokud lze mít pochybnosti
o nepodjatosti senátu či některého jejího člena, především ve spojitosti s využitím dovolacího
důvodu podle § 265b odst. 1 písm. b) TŘ, avšak spojení s dovolacím důvodem není obligatorní a
lze nařídit projednání věci jinému senátu i v jiných případech.282 Dalším důvodem pro přikázání
věci novému složení senátu je situace, kdy soudy nižších stupňů nerespektovaly právní názor
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Nejvyššího soudu a věc musela být přikázána k novému projednání podruhé.283 Naopak nutno
zdůraznit, že dovolací soud nemůže toto ustanovení aplikovat pouze tehdy, pokud má na věc
odlišný právní názor od názorů nižších soudů, kterým byla věc přikázána k projednání a
rozhodnutí.284
Problém lze spatřovat v tom, že pokud je takové projednání nařízeno, druhá strana může
trvat na tom, že u nového senátu proběhne dokazování od začátku podle § 219 odst. 3 TŘ, čímž
dochází k průtahům. Dále se může vyskytnout situace, kdy Nejvyšší soud přikáže věc k novému
projednání a rozhodnutí (z důvodu nerespektování pokynů Nejvyššího soudu) se změnou senátu
soudu prvního stupně, který obžalovaného zprostí obžaloby, avšak o jeho případném odvolání
bude rozhodovat soud ve stejném složení jako v předchozím řízení, který taktéž nerespektoval
pokyny dovolacího soudu. Za předpokladu, že odvolací soud bude trvat na svém právním
názoru, může věc pouze vrátit soudu prvního stupně podle § 259 odst. 5 písm. a) TŘ, protože
sám nemůže uznat obviněného, který byl zproštěn obžaloby, vinným. Důležitým faktem je, že
nelze podat dovolání proti rozhodnutí odvolacích soudů, kterým byla věc tímto způsobem
přikázána.285 Situace by mohla být řešena tak, že v případech, kdy je věc přikázána k novému
projednání a rozhodnutí soudu prvního stupně se změnou senátu, automaticky by tím docházelo
k tomu, že v jiném složení senátu bude rozhodovat i odvolací soud.
Věta druhá zmíněného ustanovení stanovuje, že v důležitých případech je možné, aby
byla věc přikázána jinému soudu či jinému státnímu zástupci. Nejvyšší soud tak může změnit
pouze místní příslušnost a nikoli příslušnost funkční či věcnou, dále nelze přikázat věc jinému
soudu, pokud je v daném řízení příslušný věc projednávat státní zástupce a naopak.286
Jestliže se obviněný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody v době, kdy o jeho zrušení
rozhoduje Nejvyšší soud, a nakonec dojde ke zrušení výroku o trestu odnětí svobody, je Nejvyšší
soud povinen rozhodnout též o jeho vzetí do vazby.287 Zákon vylučuje nařízení vazebního
zasedání, přesto musí být dána možnost obviněnému, aby se mohl vyjádřit ke všem okolnostem
ohledně vzetí do vazby. Pro Nejvyšší soud tak platí požadavek osobního slyšení obviněného, u
kterého se rozhoduje o vzetí do vazby.288 V případě, kdy Nejvyšší soud v neveřejném zasedání
rozhodne tak, že obviněného do vazby nebere, není potřeba jej vyslechnout.289
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9.6. Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Nejčastější formou rozhodnutí Nejvyššího soudu je usnesení, rozsudkem rozhoduje pouze
tehdy, pokud po zrušení napadeného rozhodnutí či jeho části sám rozhodne ve věci nebo
rozhoduje-li i bez zrušení rozhodnutí o chybějícím výroku nebo o doplnění neúplného výroku.290
Podle zákona může Nejvyšší soud sám rozhodnout rozsudkem po zrušení napadeného
rozhodnutí, dále uvádí, co sám Nejvyšší soud nemůže.291 Nejvyšší soud vychází ze stavu, jaký tu
je v době po zrušení rozhodnutí. Podmínkou pro meritorní rozhodnutí Nejvyššího soudu je
splnění předpokladu, že soudy nižších stupňů řádně zjistily skutkový stav, který není potřeba
doplnit a je na jeho základě možno ve věci rozhodnout.292 Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně, a
proto jím rozhoduje Nejvyšší soud jen ve veřejném zasedání. 293 Omezení Nejvyššího soudu ve
vydání meritorního rozhodnutí spočívá v tom, že je kladen důraz na dodržování základních zásad
trestního řízení, zejména práva na obhajobu, ústnost a bezprostřednost apod.294 Nejvyšší soud
sám nemůže:
•

uznat obviněného vinným skutkem, pokud byl obžaloby zproštěn nebo trestní stíhání
bylo zastaveno,

•

uznat obviněného vinným těžším trestným činem, než jaký mu byl uložen,

•

uložit obviněnému výjimečný trest, pokud mu nebyl uložen přezkoumávaným
rozhodnutím či ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně.295

V takových případech Nejvyšší soud přikáže soudu, o jehož rozhodnutí jde, aby věc projednal a
rozhodl znovu.296
Za předpokladu, že Nejvyšší soud na podkladě podaného dovolání zruší jen výrok o
náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení,
bude se postupovat podle § 265 TŘ.297
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10. Srovnání s úpravou Slovenské republiky
Cílem této kapitoly je především poskytnout čtenáři možnost seznámit se se zahraniční
úpravou, konkrétně s úpravou Slovenské republiky, mimořádných opravných prostředků se
zaměřením na odlišnosti s naším trestním řádem.
Mimořádnými opravnými prostředky, které upravuje slovenský trestní řád298, jsou zrušení
pravomocného rozhodnutí v přípravném řízení, dovolání a obnova řízení, upravuje tedy tři
mimořádné opravné prostředky stejně jako česká úprava, s výjimkou toho, že první
z jmenovaných lze uplatnit pouze proti rozhodnutím z přípravného jednání, dále nalezneme
odlišnosti zejména v případě dovolání.299
Dovolání lze podat pro nápravu procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli na revizi
skutkových zjištění, dovolání má sloužit jako výjimečný průlom do institutu právní moc, který je
zárukou právní jistoty.300
Dovolání je ve slovenském trestním řádu upraveno v části třetí, hlavě osmé, v díle
druhém, konkrétně v § 365-392 slovenského TŘ. Jedním z výrazných rozdílů slovenské a české
úpravy je ten, že dovolání v případě té slovenské je přípustné proti všem rozsudkům a trestním
rozkazům301, to znamená, že jej lze podat i proti rozhodnutím učiněným v prvním stupni. Oproti
našemu trestnímu řádu, který dává možnost podat dovolání pouze proti pravomocným
rozsudkům soudů druhého stupně302. V případě přípustnosti stejné prvky nalezneme v tom, že
dovolání nemá odkladný účinek a lze jej podat jen proti výrokům a nikoli proti odůvodnění.303
Co se týká oprávněných osob podat dovolání, tak i zde jsou určitě odlišnosti, a to zejména
v tom, že dovolání podává jen na podnět ministr spravedlnosti a to ze kteréhokoli dovolacího
důvodu uvedeného v § 371 slovenského TŘ304, v případě, že se jedná o dovolání, které se podává
proti soudům druhého stupně, je oprávněn dovolání podat obviněný, pokud se ho výrok přímo
týká nebo generální prokurátor proti kterémukoli výroku.305 Ministr spravedlnosti, jako jediný
subjekt, má možnost podat dovolání a napadnout jím pravomocné rozhodnutí jak odvolacího
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soudu, tak i soudu prvostupňového, zejména z toho důvodu, že na rozdíl od státního zástupce
nemá možnost dozvědět se o rozhodnutích soudů prvního stupně, a tím nemá možnost podat
řádný opravný prostředek.306 V české úpravě je oprávněn podat dovolání pouze obviněný proti
výroku, který se ho bezprostředně týká a proti kterémukoli výroku nejvyšší státní zástupce.307
Lhůta pro dovolání podle slovenské úpravy je určena tak, že rozlišuje, zda je dovolání
podáváno ve prospěch, či v neprospěch obviněného. V prvním případě se jedná o lhůtu 3 měsíce
od doručení rozhodnutí soudu obviněnému a ve druhém dokonce 6 měsíců od doručení
rozhodnutí soudu prokurátorovi.308 V případě naší úpravy je to jednodušší a lhůta je dána stejná
pro oba případy a to 2 měsíce od doručení pravomocného rozhodnutí.309
Dovolání lze podat pouze prostřednictvím obhájce310, a to ze stejných důvodů, jako
v našem TŘ, úprava je tedy stejná, až na to, že v české úpravě je zakotveno, že pokud je podáno
dovolání bez obhájce, bere se dovolání jako návrh na obnovu řízení nebo jako podnět k podání
stížnosti pro porušení zákona.311 V obsahu dovolání musí být uveden dovolací důvod a musí tak
být odůvodněno, že je zřejmé, proti kterému rozsudku směřuje a jaké chyby jsou mu
vytýkány.312 § 375 slovenského TŘ upravuje možnost vzít zpět dovolání, stejně jako je tomu u
nás, lze vzít dovolání zpět do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě. Rozdíl spatřujeme
v tom, že v případech, kdy bylo podáno dovolání ve prospěch obviněného nejvyšším státním
zástupcem a chce ho vzít zpět, tak Nejvyšší soud nepokračuje v řízení jen za podmínky, že s tím
obviněný souhlasí, podobné ustanovení ve slovenském TŘ chybí.313
Odlišnosti lze vnímat zejména v úpravě dovolacích důvodů, některé jsou upraveny
obdobně, některé nejsou upraveny vůbec nebo naopak slovenský TŘ obsahuje důvody, které se
v českém TŘ neobjevují. Ve zkratce k jednotlivým důvodům dovolání, ty jsou obsaženy v § 371
slovenského TŘ, téměř shodné důvody jsou pod písmeny a), b), d), e), h), i), l). Dovolací důvod
podle § 371 odst. 1 písm. c) se týká zásadního porušení práva na obhajobu, zejména se jedná o
případy, kdy obviněný měl mít obhájce, ale z jakéhokoli důvodu, který se nezkoumá, ho neměl,
jedná se totiž o jedno z nejdůležitějších práv, která jsou garantována jak Ústavou, tak
mezinárodními smlouvami.314 V případě naší úpravy se jedná pouze o případy, kdy obviněný
306
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měl mít obhájce a neměl ho, pojetí slovenského TŘ je tedy o trochu širší, protože se jedná o
zásadní porušení práva na obhajobu obecně. Oproti tomu dovolací důvod podle § 371 odst. 1
písm. f) je vymezen úžeji, lze jej využít v případech, kdy poškozený nedal souhlas s trestním
stíháním, ačkoli ho měl dát, v české úpravě se vztahuje na všechny případy, kdy je trestní stíhání
nepřípustné. Důvod, který není zakotven v našem trestním řádu, je důvod podle § 371 odst. 1
písm, g) slovenského TŘ, jedná se o vydání rozhodnutí, které se opírá o důkazy, které soud
vykonal nezákonným způsobem.315 Zde se dá hovořit o vadách skutkového zjištění a jejich
nápravě.
Je potřeba zmínit také to, co je upraveno v našem TŘ a ve slovenském chybí, zde se jedná
o ustanovení § 265 odst. 1 písm. f), i), j) českého TŘ, tyto důvody nejspíše lze podřadit pod jiné,
které jsou uvedeny v § 371 slovenského TŘ, z důvodu obecné úpravy.316
Řízení u soudu prvního stupně je podobné jako v České republice s tím rozdílem, že v ČR
soud prvního stupně poskytne lhůtu v délce dvou týdnů na odstranění případných vad a zároveň
upozorní na důsledky neodstranění, kdežto na Slovensku je tato pravomoc dána do rukou
předsedy senátu Nejvyššího soudu.317 Řízení u Nejvyššího soudu se koná jak ve veřejném, tak
v neveřejném zasedání, jednotlivá rozhodnutí těchto forem jednání jsou upravena v § 382-§392
slovenského TŘ.
Dle mého názoru je úprava dovolání ve Slovenské republice pojata více obecněji, než je
tomu v ČR, přesto zde můžeme najít instituty, kterými by se náš TŘ mohl inspirovat a naopak.
Problém spatřuji v tom, že v případě slovenské úpravy dochází k nerovnému postavení osob
podávající dovolání, kdy některé dovolací důvody může využít pouze ministr spravedlnosti.
V našem trestním řádu k takové nerovnosti nedochází a každá strana může využívat všechny
dovolací důvody.
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala institutem dovolání, jako mimořádného
opravného prostředku v trestním právu procesním. Hlavním cílem bylo poskytnout čtenáři
ucelený pohled na dovolání a upozornit tak na určitá úskalí tohoto mimořádného opravného
prostředku s ohledem na zásadní a současnou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České
republiky. Dále jsem se zabývala srovnáním slovenské a české úpravy dovolání.
V první řadě je potřeba zmínit, že úprava dovolání v trestním řádu České republiky je
relativně rozsáhlá a komplexní a shledávám ji za dostatečnou, přesto se nejde pár institutů, které
lze do budoucna upravit či využít jinak. Proto je třeba závěrem shrnout tzv. návrhy de lega
ferenda, o kterých lze uvažovat při případné rekodifikaci trestního řádu.
Nejprve je potřeba zaměřit se na problémy, které vznikly při zavádění dovolání do
trestního řádu novelou č. 256/2001 Sb., a to nedostatečná úprava účinnosti dovolání
v přechodných a závěrečných ustanoveních. Kdyby tomu tak bylo, předešlo by se tak
polemikám, jestli lze dovoláním napadnout rozsudky, které nabyly účinnosti již před novelou
nebo až po ní. Proto považuji za nutné, pokud by došlo k nějaké změně, aby otázka účinnosti
byla vyřešena tímto způsobem, jak tomu bylo například v případě novelizace OSŘ.
Dále jsem došla k názoru, že by bylo možné u dovolacího důvodu podle § 265b odst. 2
písm. b) TŘ vynechat podmínku, která umožňuje podat dovolání jen tehdy, pokud vada byla
namítána v předchozím řízení. Důvody pro vyloučení orgánu jsou komplikované a v odvolacím
řízení nemusí mít obviněný obhájce, a proto by mohl přijít o možnost dovolání podat, protože
jednoduše nerozpoznal důvod, který by zakládal vyloučení orgánu z rozhodování. Tato
podmínka se nevyskytuje u žádných dalších dovolacích důvodů, proto nevidím důvod, proč by
v těchto případech měla být.
Lhůta pro dovolání je dle mého názoru dostatečná a není potřeba ji jakkoli měnit, ale co
se týče možnosti navrácení lhůty k nápravě nedostatků, dochází k tomu, že jsou privilegováni ti
obvinění, kteří podají dovolání s určitými nedostatky oproti těm, co dovolání podali bezchybné.
Protože ti, co podají bezvadné dovolání, nemají možnost po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání
dovolání jakkoli měnit nebo upravovat obsah či rozsah dovolání. Tím dochází k prodloužení
lhůty těm, kteří jej podali s určitými nedostatky. Jak jsem již zmínila, lhůta dva měsíce je
dostatečně dlouhá na to, aby obviněný, respektive jeho obhájce, podal dovolání bez nedostatků.
Za problematické dále považuji to, že v případě, kdy dochází k přikázání věci k novému
projednání a rozhodnutí, poté, co dovolací soud zrušil, alespoň z části, napadené rozhodnutí či
výrok, může docházet k situaci, kdy dovolací soud může nařídit, aby se věcí zabýval soud
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v jiném složení senátu, než ve kterém rozhodoval. Samo o sobě by to bylo v pořádku, kdyby měl
Nejvyšší soud stejnou pravomoc i u soudu odvolacího, což doposud nemá a může tak docházet
k tomu, že odvolací soud bude o odvolání proti novému rozhodnutí rozhodovat ve stejném
složení senátu jako v předchozím řízení, ten, který stejně jako soud prvního stupně nerespektoval
pokyny dovolacího soudu.
Co se týče okruhu osob, které mohou podat dovolání, není dle mého názoru potřeba jej
nijak rozšiřovat, už jen z toho důvodu, že poškozený má svá práva v trestním řízení poměrně
široká. Jediné, o čem by se dalo uvažovat, je, aby za obviněného, který má právnické vzdělání,
nemusel podávat dovolání obhájce. To z toho důvodu, že podání dovolání prostřednictvím
obhájce je odůvodněno zejména tím, že není laik a nedochází tak ke zbytečně vadným podáním a
průtahům v dovolacím řízení. Tento důvod dle mého názoru postrádá smysl, když sám obviněný
má právnické vzdělání a nelze ho za laika považovat.
I když se v práci nezabývám srovnáním jednotlivých mimořádných opravných
prostředků, je třeba se zamyslet nad existencí stížnosti pro porušení zákona, kterou může podat
pouze ministr spravedlnosti, poté, co byla zavedena možnost podat dovolání, a tím byla dána
možnost přímo obviněným domáhat se přezkumu u Nejvyššího soudu. Z mého pohledu není
třeba mít vedle sebe téměř totožné mimořádné opravné prostředky, protože jak již bylo zmíněno,
podání stížnosti pro porušení zákona je v kompetenci pouze ministra spravedlnosti, a tím dochází
k tomu, že je obviněným téměř nedosažitelná a dnes je možné se na Nejvyšší soud obrátit
prostřednictvím dovolání.
Největším problémem současné úpravy dovolání je bezpochyby nejobecnější a
nejvyužívanější dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) TŘ. Problém je
zejména v tom, že jej dovolací soud vykládá velice restriktivně a vzniká zde široký prostor pro
interpretaci dovolacího důvodu. Nemělo by být možné, aby byl důvod jedním senátem vykládán
tak rozdílně a bylo o něm rozhodováno odlišně. Možným řešením by bylo jednoznačné určení,
kdy se jedná o skutkové a právní námitky. Tímto problémem se v minulosti již zabýval Ústavní
soud, který se také vyslovil, že zmiňovaný důvod je Nejvyšším soudem vykládán příliš
restriktivně.
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Dovolání
Abstrakt
V diplomové práci se zabývám jedním z mimořádných opravných prostředků v trestním
řízení. Dovolání je vedle stížnosti pro porušení zákona a obnovy řízení formalizovaný
mimořádný opravný prostředek, který lze využít jen proti rozhodnutím soudu druhého stupně ve
věci samé, pokud to zákon připouští a zaveden do českého právního řádu byl zejména kvůli
zrovnoprávnění procesních stran, kdy se v případě dovolání může obrátit na Nejvyšší soud České
republiky sám obviněný, tedy prostřednictvím svého obhájce.
Cílem práce je čtenáři poskytnout ucelený rozbor jednotlivých ustanovení trestního řádu,
které se týkají právě dovolání v návaznosti na judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu a
odbornou literaturu se zaměřením na problematické aspekty dovolání v trestním řízení. Práce
vychází zejména z odborné literatury a judikatury. Metoda pro psaní byla zvolena deskriptivněanalytická a komparativní.
Diplomová práce se skládá z úvodu, 10 kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a
závěru. První kapitola pojednává o pojmu dovolání, jedná se o úvodní kapitolu, která zahrnuje
jeho podstatu a účel. Další kapitoly pak kopírují systematiku trestního řádu pojednávající o
dovolání, jako jsou přípustnost, včetně jednotlivých rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat,
vztahu k účinnosti trestního řádu a nepřípustnosti, obsah, zpětvzetí, osoby, které mohou dovolání
podat a dovolací řízení spolu s rozhodnutím o dovolání Nejvyššího soudu. Nejrozsáhlejší
kapitolou jsou jednotlivé dovolací důvody, které mohou být využity, se zaměřením na rozsáhlou
judikaturu a praktické příklady. Poslední kapitola je věnována srovnáním české a slovenské
úpravy mimořádných opravných prostředků se zaměřením na dovolání. V závěru diplomové
práce shrnuji návrhy de lega ferenda, které se objevují i v jednotlivých kapitolách.
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Extraordinary appeal
Abstract
In my master’s thesis I deal with one of the extraordinary remedial measures in criminal
proceedings. The extraordinary appeal, along with the complaint against the violation of the law
and the retrial, is a formalized extraordinary remedial measure. It can be used only to contest
decisions of the court in the second instance if decided on its merits and permitted by law. It was
introduced into the Czech legal system particularly to grant equal rights to both parties, when the
accused himself may file an extraordinary appeal in the Supreme Court through his defence
counsel.
The aim of the thesis is to provide the reader with a comprehensive analysis of individual
provisions of the Code of Criminal Procedure dealing with the extraordinary appeal in relation to
case law of the Supreme Court and the Constitutional Court of the Czech Republic and
professional literature, focusing on problematic aspects of the extraordinary appeal in criminal
proceedings. The thesis is based mainly on professional literature and case law and uses
descriptively-analytical and comparative writing method.
The thesis consists of introduction and ten chapters, which are further divided into
subchapters and conclusion. The first chapter deals with the concept of the extraordinary appeal,
it is an introductory chapter that includes its substance and purpose. The next chapters follow the
system of the Code of Criminal Procedure dealing with the extraordinary appeal, such as its
admissibility, including particular types of decision against which the extraordinary appeal can
be filed, relation to the effectiveness of the Code of Criminal Procedure and inadmissibility,
contents, withdrawal, persons who can file an extraordinary appeal and the appellate procedure
together with the decision of the Supreme Court on the extraordinary appeal. The longest chapter
focuses on particular grounds for extraordinary appeal, with emphasis on extensive case law and
practical examples. The last chapter is devoted to the comparison of the Czech and Slovak
regulation of extraordinary remedial measures with a focus on extraordinary appeal. At the end
of the thesis I summarize de lega ferenda proposals, which also appear in the individual chapters.

Key words
Extra ordinary remedial measure, extraordinary appeal, The Supreme Court of the Czech
Republic.
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