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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 II.  st II.  

ŘŘíízenzeníí ppřřed soudem prvned soudem prvníího stupnho stupněě, , 
veveřřejnejnéé a nevea neveřřejnejnéé zasedzasedáánníí



PPřředbedběžěžnnéé projednprojednáánníí obobžžalobyaloby

�� Postup pPostup přředsedy senedsedy senáátu po podtu po podáánníí obobžžaloby:aloby:
�� nanařříízenzeníí hlavnhlavníího lho lííččeneníí
�� nanařříízenzeníí ppřředbedběžěžnnéého projednho projednáánníí obobžžalobyaloby

�� ÚÚččel:el:
�� úúččelem pelem přředbedběžěžnnéého projednho projednáánníí obobžžaloby je provaloby je prověřěřit, zda it, zda 

ppřříípravnpravnéé řříízenzeníí bylo provedeno v souladu se zbylo provedeno v souladu se záákonem a zda konem a zda 
jeho výsledky odjeho výsledky odůůvodvodňňujujíí postavenpostaveníí obvinobviněěnnéého pho přřed soud.ed soud.



�� ZpZpůůsob psob přředbedběžěžnnéého projednho projednáánníí obobžžaloby:aloby:
�� neveneveřřejnejnéé zasedzasedáánníí
�� ppřřezkum na podkladezkum na podkladěě zprzpráávy pvy přředsedy senedsedy senáátutu
�� ddůůkazy se provkazy se prováádděějjíí jen za jen za úúččelem usnadnelem usnadněěnníí rozhodnutrozhodnutíí

�� Rozsah pRozsah přředbedběžěžnnéého projednho projednáánníí obobžžaloby:aloby:
�� opodstatnopodstatněěnost obnost obžžalobyaloby
�� sprspráávnost a zvnost a záákonnost pkonnost přříípravnpravnéého ho řříízenzeníí



�� RozhodnutRozhodnutíí v rv ráámci pmci přředbedběžěžnnéého projednho projednáánníí obobžžaloby:aloby:
�� postoupenpostoupeníí vvěěcici
�� zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� ppřřerueruššeneníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� podmpodmíínněěnnéé zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� schvschváálenleníí narovnnarovnáánníí
�� vrvráácenceníí vvěěci stci stáátntníímu zmu záástupci k dostupci k doššetetřřeneníí



HlavnHlavníí llííččeneníí

�� NejdNejdůůleležžititěějjšíší a nejvýznamna nejvýznamněějjšíší ččáást trestnst trestníího ho řříízenzeníí::
�� rozhodnutrozhodnutíí o vino viněě
�� rozhodnutrozhodnutíí o trestuo trestu
�� jinjinéé rozhodnutrozhodnutíí

�� PPřřííprava hlavnprava hlavníího lho lííččeneníí::
�� úúkony pkony přřed dorued doruččeneníím obm obžžalobyaloby
�� dorudoruččeneníí obobžžalobyaloby
�� zajizajiššttěěnníí úúspspěěššnnéého provedenho provedeníí hlavnhlavníího lho lííččeneníí
�� nanařříízenzeníí hlavnhlavníího lho lííččeneníí
�� jinjinéé opatopatřřeneníí (zastaven(zastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí, podm, podmíínněěnnéé zastavenzastaveníí

trestntrestníího stho stííhháánníí, narovn, narovnáánníí, p, přřerueruššeneníí trestntrestníího stho stííhháánníí))



�� Charakteristika hlavnCharakteristika hlavníího lho lííččeneníí::
�� plnplnéé uplatnuplatněěnníí zzáákladnkladníích zch záásad trestnsad trestníího ho řříízenzeníí (ve(veřřejnost, ejnost, 

bezprostbezprostřřednost, ednost, úústnost, atd.)stnost, atd.)
�� rozhodujrozhodujííccíí úúloha soudu loha soudu 
�� rozdrozděělenleníí úúlohy soudu mezi senlohy soudu mezi senáát a pt a přředsedu senedsedu senáátutu
�� řříízenzeníí se konse konáá jen o skutku, pro který bylo zahjen o skutku, pro který bylo zaháájeno trestnjeno trestníí

ststííhháánníí a poda podáána obna obžžalobaaloba
�� ppřřesnesněě specifikovanspecifikovanáá úúččast osob v hlavnast osob v hlavníím lm lííččeneníí::

•• soud soud 
•• zapisovatelzapisovatel
•• ststáátntníí zzáástupce stupce 
•• obobžžalovanýalovaný
•• obhobháájce jce 
•• popošškozený kozený 
•• daldalšíší osobyosoby



PrPrůůbběěh hlavnh hlavníího lho lííččeneníí

�� PoPoččáátek hlavntek hlavníího lho lííččeneníí::
�� sdsděělenleníí vvěěci, kterci, kteráá bude projednbude projednáávváána na 
�� zjizjiššttěěnníí ppřříítomnosti osobtomnosti osob
�� ppřřednesenedneseníí obobžžalobyaloby
�� prprááva pova pošškozenkozenééhoho

�� DokazovDokazováánníí::
�� okruh dokazovaných otokruh dokazovaných otáázekzek
�� popořřadadíí provprováádděěnníí ddůůkazkazůů
�� zpzpůůsob provsob prováádděěnníí ddůůkazkazůů::

•• aktivnaktivníí sousouččinnost straninnost stran
•• uplatnuplatněěnníí zzáásad sad úústnosti a bezproststnosti a bezprostřřednostiednosti
•• zvlzvlášáštntníí povaha výslechu u hlavnpovaha výslechu u hlavníího lho lííččeneníí

�� skonskonččeneníí dokazovdokazováánníí



�� ZZáávvěěr hlavnr hlavníího lho lííččeneníí::
�� zzáávvěěrereččnnéé řřeečči sti stáátntníího zho záástupce a ostatnstupce a ostatníích osobch osob
�� prpráávo poslednvo posledníího slova obho slova obžžalovanalovanééhoho

�� RozhodnutRozhodnutíí v hlavnv hlavníím lm lííččeneníí::
�� podklad pro rozhodnutpodklad pro rozhodnutíí
�� rozsudek rozsudek 
�� zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� podmpodmíínněěnnéé zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� schvschváálenleníí narovnnarovnáánníí
�� ppřřerueruššeneníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� postoupenpostoupeníí vvěěci ci 



�� RozhodnutRozhodnutíí mimo hlavnmimo hlavníí llííččeneníí::
�� zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� podmpodmíínněěnnéé zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
�� schvschváálenleníí narovnnarovnáánníí
�� ppřřerueruššeneníí trestntrestníího stho stííhháánníí



VeVeřřejnejnéé a nevea neveřřejnejnéé zasedzasedáánníí

�� VeVeřřejnejnéé zasedzasedáánníí::
�� ototáázky viny a trestu nebo kterzky viny a trestu nebo kteréé se blse blíížžíí rozhodnutrozhodnutíí o vino viněě a a 

trestutrestu

�� NeveNeveřřejnejnéé zasedzasedáánníí::
�� nenneníí ttřřeba proveba prováádděět výslech obvint výslech obviněěnnéého, svho, svěědkdkůů, , čči znalci znalcůů

a slya slyššet strany (menet strany (menšíší význam)význam)



�� VeVeřřejnejnéé zasedzasedáánníí::
�� pokud tak stanovpokud tak stanovíí zzáákonkon
�� rozhodovrozhodováánníí o ochranných opato ochranných opatřřenenííchch
�� rozhodovrozhodováánníí o trestuo trestu
�� rozhodovrozhodováánníí o opravných prosto opravných prostřředcedcííchch
�� ostatnostatníí ppřříípadypady

�� NeveNeveřřejnejnéé zasedzasedáánníí::
�� stanovstanovíí--li tak nebo pli tak nebo přřipouipouššttíí--li to zli to záákona, nebo nenkona, nebo neníí--li stanoveno, li stanoveno, 

žže se me se máá rozhodovat v hlavnrozhodovat v hlavníím lm lííččeneníí nebo ve venebo ve veřřejnejnéém zasedm zasedáánníí
�� ppřředbedběžěžnnéé projednprojednáánníí obobžžalobyaloby
�� vvššechna rozhodnutechna rozhodnutíí o sto stíížžnostech nostech 
�� nněěkterkteráá rozhodnutrozhodnutíí o jiných opravných prosto jiných opravných prostřředcedcíích ch 
�� rozhodnutrozhodnutíí o zahlazeno zahlazeníí odsouzenodsouzeníí a poua použžititíí amnestie amnestie 
�� rozhodnutrozhodnutíí o zapoo započčííttáánníí vazby a rozhodnutvazby a rozhodnutíí v souvislosti s v souvislosti s 

výkonem trestuvýkonem trestu


