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�� TrestnTrestníí řřáád rozeznd rozeznáávváá nnáásledujsledujííccíí ststáádia:dia:

�� PPřříípravnpravnéé řříízenzeníí

�� PPřředbedběžěžnnéé projednprojednáánníí obobžžalobyaloby

�� HlavnHlavníí llííččeneníí

�� OpravnOpravnéé řříízenzeníí

�� VykonVykonáávacvacíí řříízenzeníí

StStáádia trestndia trestníího ho řříízenzeníí



Schéma průběhu trestního řízení podle českého trestního řádu 
 
 
 
 
 

 
                                    trestní stíhání 
 

postup před zahájením      vyšetřování     hlavní líčení1        řízení o odvolání        řízení vykonávací2 
   trestního stíhání               
- objasňování a prověřování                
- sepsání záznamu o zahájení                                                

úkonů trestního řízení 
- provedení neopakovatelných a  

neodkladných úkonů 
                                               

 
 
 

    zahájení trest.       obžaloba (§ 176)          rozsudek (§ 120)    
         stíhání  (§ 160)3   - návrh na potrestání (§ 179d)     - jiné rozhodnutí    
         - rozhodnutí nebo jiná                    ve věci samé      
            skutečnost, mající účinky        
            zastavení trestního stíhání 
             zkrácené přípravné  přípravné řízení       
            řízení4 

                                            
1  Ve věcech, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení rozhoduje samosoudce po projednání věci ve zjednodušeném řízení (§ 314b trestního řádu). 
2  V některých případech, v nichž jsou uplatněny mimořádné opravné prostředky, resp. kdy je rozhodováno Ústavním soudem o ústavní stížnosti (§ 265a, 

§266, § 277, resp. § 314h a násl. trestního řádu) může probíhat ještě řízení o těchto prostředcích.  
3  Ve věcech, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení a kde podal státní zástupce návrh na potrestání podle § 179d trestního řádu se trestní stíhání 

zahajuje tím, že návrh státního zástupce na potrestání byl doručen soudu (§ 174b odst. 1 trestního řádu).  
4  Zkrácené přípravné řízení neprobíhá formou vyšetřování a nejde ani o řízení před zahájením trestního stíhání. Jde o samostatný druh řízení s vlastními 

pravidly.  



ČČáást I. st I. 
PPřříípravnpravnéé řříízenzeníí trestntrestníí



�� Historie pHistorie přříípravnpravnéého ho řříízenzeníí v v ččeských zemeských zemííchch
�� SouSouččasnasnáá úúprava pprava přříípravnpravnéého ho řříízenzeníí
�� OrgOrgáány pny přříípravnpravnéého ho řříízenzeníí::

�� PolicejnPolicejníí orgorgáánn
�� StStáátntníí zzáástupcestupce
�� Soud (resp. soudce)Soud (resp. soudce)

�� Formy pFormy přříípravnpravnéého ho řříízenzeníí

�� Postup pPostup přřed zahed zaháájenjeníím trestnm trestníího stho stííhháánníí ((§§ 158 158 ––
159b)159b)

�� VyVyššetetřřovováánníí ((§§ 160 160 -- §§ 175)175)
�� ZkrZkráácencenéé ppřříípravnpravnéé řříízenzeníí ((§§ 179a 179a -- §§ 179f)179f)

�� DokazovDokazováánníí v pv přříípravnpravnéém m řříízenzeníí
�� ObObžžaloba a naloba a náávrh na potrestvrh na potrestáánníí



1. Postup p1. Postup přřed zahed zaháájenjeníím trestnm trestníího stho stííhháánníí

�� PoPoččáátek provtek prováádděěnníí úúkonkonůů trestntrestníího ho řříízenzeníí
�� SepsSepsáánníí úúřřednedníího zho zááznamu o zahznamu o zaháájenjeníí úúkonukonu
�� NeodkladnNeodkladnéé nebo neopakovatelnnebo neopakovatelnéé úúkonykony

�� PolicejnPolicejníí orgorgáán je oprn je opráávnvněěnn
�� vyvyžžadovat vysvadovat vysvěětlentleníí od fyzických a prod fyzických a práávnických osob a vnických osob a 
ststáátntníích orgch orgáánnůů,,

�� vyvyžžadovat odbornadovat odbornéé vyjvyjááddřřeneníí od pod přřííslusluššných orgných orgáánnůů, a , a 
jeje--li toho pro posouzenli toho pro posouzeníí vvěěci tci třřeba, teba, tééžž znaleckznaleckéé
posudky,posudky,

�� obstarobstaráávat potvat potřřebnebnéé podklady, zejmpodklady, zejmééna spisy a jinna spisy a jinéé
ppíísemnsemnéé materimateriáály,ly,

�� provprováádděět ohledt ohledáánníí vvěěci a mci a míísta sta ččinu,inu,



�� vyvyžžadovat, za podmadovat, za podmíínek uvedených v nek uvedených v §§ 114, proveden114, provedeníí
zkouzkouššky krve nebo jinky krve nebo jinéého podobnho podobnéého ho úúkonu, vkonu, vččetnetněě
odbodběěru potru potřřebnebnéého biologickho biologickéého materiho materiáálu,lu,

�� popořřizovat zvukovizovat zvukovéé a obrazova obrazovéé zzááznamy osob, snznamy osob, sníímat mat 
daktyloskopickdaktyloskopickéé otisky, provotisky, prováádděět osobou tt osobou tééhohožž pohlavpohlavíí
nebo lnebo léékakařřem prohlem prohlíídku tdku těěla nebo ke zjila nebo ke zjiššttěěnníí a a 
zachycenzachyceníí stop nebo nstop nebo náásledksledkůů ččinu,inu,

�� za podmza podmíínek stanovených v nek stanovených v §§ 76 zadr76 zadržžet podezet podezřřelou elou 
osobu, osobu, 

�� za podmza podmíínek stanovených v nek stanovených v §§ 78 78 -- §§ 81 81 ččinit init 
rozhodnutrozhodnutíí a opata opatřřeneníí v tv těěchto ustanovenchto ustanoveníích ch 
naznanaznaččenenáá,,

�� zpzpůůsobem uvedeným v hlavsobem uvedeným v hlavěě ččtvrttvrtéé provprováádděět t 
neodkladnneodkladnéé nebo neopakovatelnnebo neopakovatelnéé úúkony, pokud podle kony, pokud podle 
tohoto ztohoto záákona jejich provedenkona jejich provedeníí nepatnepatřříí do výludo výluččnnéé
pravomoci jinpravomoci jinéého orgho orgáánu nu ččinninnéého v trestnho v trestníím m řříízenzeníí. . 



�� PodPodáánníí vysvvysvěětlentleníí
�� Osoba podOsoba podáávajvajííccíí vysvvysvěětlentleníí mmůžůže být podeze být podezřřelým nebo elým nebo 
nikoli. nikoli. 

�� PrPráávo na prvo na práávnvníí pomoc advokpomoc advokááta.ta.
�� VysvVysvěětlentleníí a neodkladný a neopakovatelný a neodkladný a neopakovatelný úúkon (kon (úúloha loha 
soudce).soudce).



OperativnOperativněě ppáátractracíí prostprostřředkyedky

�� PPřředstedstííraný praný přřevod (evod (§§ 158c)158c) –– ppíísemnsemnéé povolenpovoleníí ststáátntníího ho 
zzáástupcestupce
�� PPřředstedstíírráánníí koupkoupěě, prodeje nebo jin, prodeje nebo jinéého zpho způůsobu psobu přřevodu evodu 
ppřředmedměětu plntu plněěnníí, v, vččetnetněě ppřřevodu vevodu věěci:ci:

−− k jejk jejíímumužž drdržženeníí je tje třřeba zvleba zvlášáštntníího povolenho povoleníí,,
−− jejjejíížž drdržženeníí je nepje nepřříípustnpustnéé,,
−− kterkteráá pochpocháázzíí z trestnz trestnéého ho ččinu, neboinu, nebo
−− kterkteráá je urje urččena ke spena ke spááchcháánníí trestntrestnéého ho ččinu.inu.

�� SledovSledováánníí osob a vosob a věěccíí ((§§ 158d)158d) ––povolenpovoleníí ststáátntníího zho záástupce stupce 
nebo soudcenebo soudce
�� ZZíískskáávváánníí poznatkpoznatkůů o osobo osobáách a vch a věěcech provcech prováádděěnnéé
utajovaným zputajovaným způůsobem technickými nebo jinými sobem technickými nebo jinými 
prostprostřředkyedky



�� PouPoužžititíí agenta (agenta (§§ 158e)158e) –– povolenpovoleníí soudce vrchnsoudce vrchníího souduho soudu
�� PouPoužžititíí ppřřííslusluššnnííka Policie ka Policie ČČeskeskéé republiky k republiky k úúkolkolůům m 
ulouložženým eným řřííddííccíím policejnm policejníím orgm orgáánem, vystupujnem, vystupujííccíího ho 
zpravidla se zastzpravidla se zastíírráánníím skutem skuteččnnéého ho úúččelu svelu svéé ččinnostiinnosti..

OperativnOperativněě ppáátractracíí prostprostřředky lze pouedky lze použžíít jak ve stt jak ve stáádiu pdiu přřed ed 
zahzaháájenjeníím trestnm trestníího stho stííhháánníí, tak po pod, tak po podáánníí obobžžaloby        aloby        
((§§ 158f).158f).



SkonSkonččeneníí provprověřěřovováánníí

�� ZZáákon stanovkon stanovíí lhlhůůty (2, 3, 6 mty (2, 3, 6 měěssííccůů))

1.1. OdloOdložženeníí nebo jinnebo jinéé vyvyřříízenzeníí vvěěci (ci (§§ 159a)159a)
2.2. DoDoččasnasnéé odloodložženeníí zahzaháájenjeníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§ 159b)159b)
3.3. ZahZaháájenjeníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§ 160)160)



2. Vy2. Vyššetetřřovováánníí

�� VyVyššetetřřovacovacíí orgorgáányny
�� PolicejnPolicejníí orgorgáánn
�� StStáátntníí zzáástupcestupce

�� StStííhháánníí se souhlasem pose souhlasem pošškozenkozenééhoho
�� TaxativnTaxativníí vývýččet trestných et trestných ččininůů
�� KontroverznKontroverzníí ustanovenustanoveníí s ds důůsledky pro trestnsledky pro trestníí řříízenzeníí



PrPrůůbběěh vyh vyššetetřřovováánníí

�� UsnesenUsneseníí o zaho zaháájenjeníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� ÚÚččast obvinast obviněěnnéého a obhho a obháájce ve vyjce ve vyššetetřřovováánníí
�� SkonSkonččeneníí vyvyššetetřřovováánníí a prostudova prostudováánníí spisspisůů, n, náávrhyvrhy
�� LhLhůůty ke skonty ke skonččeneníí vyvyššetetřřovováánníí (2, 3 m(2, 3 měěssííce)ce)
�� VyVyššetetřřovováánníí trestných trestných ččininůů, o nich, o nichžž konkonáá v v řříízenzeníí v I. stupni v I. stupni 

krajský soud (krajský soud (§§ 168 168 -- §§ 170) 170) 
�� Dozor stDozor stáátntníího zho záástupce (stupce (§§ 174)174)



3. Zkr3. Zkráácencenéé ppřříípravnpravnéé řříízenzeníí ((§§ 179a 179a –– 179h)179h)

�� PodmPodmíínky zkrnky zkráácencenéého ho řříízenzeníí::
�� PPřřííslusluššnost okresnnost okresníího soudu;ho soudu;
�� HornHorníí hranice trestu odnhranice trestu odněěttíí svobody nejvsvobody nejvííce 3 roky;ce 3 roky;
�� PodezPodezřřelý pelý přřistiistižžen pen přři i ččinu nebo bezprostinu nebo bezprostřřednedněě po npo něěm; m; 
�� Jinak by bylo zahJinak by bylo zaháájeno trestnjeno trestníí ststííhháánníí, v, věěc je skutkovc je skutkověě
jednoduchjednoducháá;;

�� PrPrááva podezva podezřřeleléého; ho; 
�� LhLhůůty pro skonty pro skonččeneníí nelze pnelze přřekraekraččovat;ovat;



RozhodnutRozhodnutíí v pv přříípravnpravnéém m řříízenzeníí

1.1. Postup pPostup přřed zahed zaháájenjeníím trestnm trestníího stho stííhháánníí::

�� OdloOdložženeníí nebo jinnebo jinéé vyvyřříízenzeníí vvěěci (ci (§§ 159a):159a):
�� Nejde o podezNejde o podezřřeneníí ze spze spááchcháánníí trestntrestnéého ho ččinu.inu.
�� TrestnTrestníí ststííhháánníí je nepje nepřříípustnpustnéé. . 
�� TrestnTrestníí ststííhháánníí je neje neúúččelnelnéé..
�� NenNeníí znznáám pachatel. m pachatel. 
�� (Nabýv(Nabýváá prpráávnvníí moci, ale nemoci, ale neččininíí ppřřekekáážžku ku reirei

iudicataeiudicatae))
�� DoDoččasnasnéé odloodložženeníí zahzaháájenjeníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§

159b)159b)
�� ZahZaháájenjeníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§ 160) 160) 



2.2. VyVyššetetřřovováánníí::

�� PostoupenPostoupeníí vvěěci jinci jinéému orgmu orgáánu (nu (§§ 171)171)
�� ZastavenZastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§ 172)172)
�� PPřřerueruššeneníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§ 173)173)
�� PodmPodmíínněěnnéé zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí ((§§ 307)307)
�� NarovnNarovnáánníí ((§§ 308)308)

�� PPřřezkum usnesenezkum usneseníí o zastaveno zastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí a o a o 
postoupenpostoupeníí vvěěci Nejvyci Nejvyššíšším stm stáátntníím zastupitelstvm zastupitelstvíím m 
((§§ 173a, 173a, §§ 174a)174a)

�� PodPodáánníí obobžžaloby (aloby (§§ 176) 176) 



3.3. ZkrZkráácencenéé ppřříípravnpravnéé řříízenzeníí::

�� PodPodáánníí nnáávrhu na potrestvrhu na potrestáánníí
�� ZahZaháájenjeníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� PodmPodmíínněěnnéé odloodložženeníí podpodáánníí nnáávrhu na potrestvrhu na potrestáánníí



O t O t áá z k y  ? ? ?z k y  ? ? ?


