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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.  



PPřřezkoumezkoumáávváánníí rozhodnutrozhodnutíí v opravnv opravnéém m 
řříízenzeníí

�� Podstata a Podstata a úúččel opravnel opravnéého ho řříízenzeníí

�� Vady skutkovVady skutkovéé ((errorerror in facto)in facto)
�� Vady prVady práávnvníí ((errorerror in iure)in iure)
�� Vady procesnVady procesníího postupu (ho postupu (errorerror in in procedendoprocedendo))



ZZáásady opravnsady opravnéého ho řříízenzeníí

ObecnObecnéé principyprincipy::

�� ZZáásada oficialitysada oficiality
�� ZZáásada prsada prááva na obhajobuva na obhajobu
�� ZZáásada presumpce nevinysada presumpce neviny
�� ZZáásada vesada veřřejnostiejnosti
�� ZZáásada sada úústnosti a stnosti a 

bezprostbezprostřřednostiednosti

ZvlZvlášáštntníí principyprincipy::

�� ReviznRevizníí principprincip
�� ApelaApelaččnníí principprincip
�� KasaKasaččnníí principprincip
�� DevolutivnDevolutivníí úúččinekinek
�� SuspenzivnSuspenzivníí úúččinek inek 
�� Beneficium Beneficium cohaesioniscohaesionis
�� ZZáákaz kaz reformationisreformationis in in peiuspeius
�� ZZáákaz dvojkaz dvojíího ohroho ohrožženeníí



OpravnOpravnéé prostprostřředkyedky

ŘŘáádndnéé::

�� StStíížžnostnost ((§§ 141 a 141 a nnááslsl.).)
�� OdvolOdvoláánníí ((§§ 245 a 245 a nnááslsl.).)
�� OdporOdpor ((§§ 314g a 314g a nnááslsl.).)

MimoMimořřáádndnéé::

�� DovolDovoláánníí ((§§ 265a a 265a a nnááslsl.).)
�� StStíížžnost pro porunost pro poruššeneníí

zzáákonakona ((§§ 266 a 266 a nnááslsl.).)
�� Obnova Obnova řříízenzeníí ((§§ 277 a 277 a nnááslsl.).)



ŘŘáádndnéé opravnopravnéé prostprostřředkyedky

�� SmSměřěřujujíí proti rozhodnutproti rozhodnutíí, kter, kteréé dosud nenabylo prdosud nenabylo práávnvníí moci a do moci a do 
rozhodnutrozhodnutíí o opravno opravnéém prostm prostřředku predku práávnvníí moci nabýt nemmoci nabýt nemůžůže.e.

�� Druhy Druhy řřáádných opravných prostdných opravných prostřředkedkůů::
�� OdvolOdvoláánníí
�� StStíížžnostnost
�� Odpor proti trestnOdpor proti trestníímu pmu přřííkazukazu



1.  Odvol1.  Odvoláánníí::

�� Proti vProti vššem rozsudkem rozsudkůům soudu prvnm soudu prvníího stupnho stupněě, pokud nenabyly , pokud nenabyly 
prpráávnvníí moci. moci. 

�� ŠŠiroký okruh opriroký okruh opráávnvněěných osob: ných osob: 
�� ObObžžalovanýalovaný
�� ObhObháájcejce
�� ZZáákonný zkonný záástupce (opatrovnstupce (opatrovníík)k)
�� Osoby se samostatným odvolacOsoby se samostatným odvolacíím prm práávemvem
�� PoPošškozený kozený 
�� ZZúúččastnastněěnnáá osoba (jejosoba (jejíí zzáákonný zkonný záástupce nebo stupce nebo 

zmocnzmocněěnec)nec)
�� Posuzuje se podle obsahu.Posuzuje se podle obsahu.



�� MusMusíí být odbýt odůůvodnvodněěno:no:
�� lhlhůůta k odta k odůůvodnvodněěnníí
�� skuteskuteččnosti a dnosti a důůkazy, o kterkazy, o kteréé se opse opíírráá
�� nesprnespráávnost výroku (skutkovvnost výroku (skutkovéé vady, prvady, práávnvníí vady) vady) 
�� chybchyběějjííccíí výrok výrok 
�� poruporuššeneníí ustanovenustanoveníí o o řříízenzeníí

�� PodPodáánníí odvolodvoláánníí a jeho a jeho úúččinky:inky:
�� u soudu, proti jehou soudu, proti jehožž rozhodnutrozhodnutíí smsměřěřuje, ve lhuje, ve lhůůttěě 8 dn8 dnůů od od 

dorudoruččeneníí
�� forma podforma podáánníí
�� obsah obsah 
�� devolutivndevolutivníí úúččinek inek 
�� suspenzivnsuspenzivníí úúččinek inek 



�� VzdVzdáánníí se a se a zpzpěětvzettvzetíí odvolodvoláánníí::
�� mohou umohou uččinit vinit vššechny osoby oprechny osoby opráávnvněěnnéé podat odvolpodat odvoláánníí
�� výslovnvýslovnéé prohlprohlášášeneníí
�� omezenomezeníí zpzpěětvzettvzetíí na okamna okamžžik neik nežž se odvolacse odvolacíí soud odebere k soud odebere k 

zzáávvěěrereččnnéé poradporaděě
�� rozhodnutrozhodnutíí soudu (vzetsoudu (vzetíí na vna věědomdomíí))



ŘŘíízenzeníí u soudu po podu soudu po podáánníí odvolodvoláánníí

�� ŘŘíízenzeníí u soudu prvnu soudu prvníího stupnho stupněě::
�� odstranodstraněěnníí nedostatknedostatkůů obsahu odvolobsahu odvoláánníí
�� dorudoruččeneníí stejnopisu odvolstejnopisu odvoláánníí stranstranáámm
�� ppřředloedložženeníí spisspisůů odvolacodvolacíímu soudumu soudu
�� nenneníí ppřříípustnpustnáá autoremeduraautoremedura

�� ŘŘíízenzeníí u odvolacu odvolacíího soudu:ho soudu:
�� ppřřííslusluššnost odvolacnost odvolacíího souduho soudu
�� typy jedntypy jednáánníí (ve(veřřejnejnéé a nevea neveřřejnejnéé zasedzasedáánníí))
�� ppřříítomnost osobtomnost osob
�� ppřřednesenedneseníí odvolodvoláánníí
�� provprováádděěnníí ddůůkazkazůů
�� rozhodnutrozhodnutíí (odm(odmíítnuttnutíí, zam, zamíítnuttnutíí, p, přřerueruššeneníí trestntrestníího stho stííhháánníí, , 

zruzruššeneníí rozsudku)rozsudku)



�� Rozsah Rozsah ppřřezkumnezkumnéé ččinnosti odvolacinnosti odvolacíího soudu:ho soudu:
�� vváázanost odvolaczanost odvolacíího soudu odvolho soudu odvoláánníím a vytýkanými vadamim a vytýkanými vadami
�� ppřřezkum pouze oddezkum pouze odděělitelných výroklitelných výrokůů a jen z hlediska a jen z hlediska 

vytýkaných vadvytýkaných vad
�� výjimky výjimky 
�� zzáásada beneficium sada beneficium cohaesioniscohaesionis
�� zzáásada zsada záákazu kazu reformationisreformationis in in peiuspeius

�� ŘŘíízenzeníí u soudu prvnu soudu prvníího stupnho stupněě po vrpo vráácenceníí vvěěci:ci:
�� zzáávislost na druhu a zpvislost na druhu a způůsobu rozhodnutsobu rozhodnutíí odvolacodvolacíího souduho soudu
�� potpotřřebný rozsah novebný rozsah novéého projednho projednáánníí a rozhodnuta rozhodnutíí
�� povinnost provpovinnost provéést vst vššechny echny úúkony a doplnkony a doplněěnníí nanařříízenzenéé

odvolacodvolacíím soudem m soudem 
�� vváázanost przanost práávnvníím nm náázorem odvolaczorem odvolacíího souduho soudu
�� zzáákaz kaz reformationisreformationis in in peiuspeius



2.    St2.    Stíížžnostnost

�� StStíížžnost je nost je řřáádný opravných prostdný opravných prostřředek, jedek, jíímmžž lze napadnout lze napadnout 
usnesenusneseníí v trestnv trestníím m řříízenzeníí..

�� Lze ji podat proti usnesenLze ji podat proti usneseníí kterkterééhokoli orghokoli orgáánu nu ččinninnéého v trestnho v trestníím m 
řříízenzeníí::
�� u policejnu policejníího orgho orgáánu proti kanu proti kažžddéému usnesenmu usneseníí
�� u stu stáátntníího zho záástupce a soudu, kde to zstupce a soudu, kde to záákon výslovnkon výslovněě ppřřipouipouššttíí a a 

kde rozhodovali v prvnkde rozhodovali v prvníím stupni m stupni 

�� Forma stForma stíížžnosti je zjednodunosti je zjednoduššenenáá oproti odvoloproti odvoláánníí. . 
�� SuspenzivnSuspenzivníí úúččinek tam, kde to zinek tam, kde to záákon výslovnkon výslovněě stanovstanovíí..
�� DevolutivnDevolutivníí úúččinek.  inek.  



�� OprOpráávnvněěnnéé osoby:osoby:
�� osoba, kterosoba, kteréé se usnesense usneseníí ppřříímo dotýkmo dotýkáá
�� osoba, kterosoba, kteráá dala podndala podněět k usnesent k usneseníí (ne ka(ne kažžddáá) ) 
�� ststáátntníí zzáástupcestupce
�� osoby, kterosoby, kteréé mohou podat ve prospmohou podat ve prospěěch obvinch obviněěnnéého odvolho odvoláánníí

(usnesen(usneseníí o vazbo vazběě a o ochranna o ochrannéém lm lééččeneníí))
�� orgorgáán socin sociáálnlněě prpráávnvníí ochrany dochrany děěttíí (mladistv(mladistvíí) ) 
�� ppřřííbuznbuzníí mladistvmladistvééhoho

�� ZpZpěětvzettvzetíí ststíížžnostinosti



ŘŘíízenzeníí o sto stíížžnosti:nosti:

�� PodPodáánníí u orgu orgáánu, proti jehonu, proti jehožž usnesenusneseníí smsměřěřuje, do 3 dnuje, do 3 dnůů od od 
oznoznáámenmeníí. . 

�� Lze jLze jíí napadnout:napadnout:
�� nesprnespráávnost nvnost něěkterkteréého výrokuho výroku
�� poruporuššeneníí ustanovenustanoveníí o o řříízenzeníí, kter, kteréé usnesenusneseníí ppřředchedcháázelo zelo 

�� AutoremeduraAutoremedura::
�� ststíížžnost je pnost je přříípustnpustnáá
�� byla podbyla podáána oprna opráávnvněěnou osobou nou osobou 
�� byla podbyla podáána v zna v záákonnkonnéé lhlhůůttěě
�� ststíížžnosti lze vyhovnosti lze vyhověět v plnt v plnéém rozsahu m rozsahu 
�� autoremedurouautoremedurou nedojde k dotnedojde k dotččeneníí prprááv jinv jinéé strany trestnstrany trestníího ho 

řříízenzeníí



RozhodnutRozhodnutíí o sto stíížžnosti:nosti:

�� NadNadřříízený orgzený orgáán rozhodne tak, n rozhodne tak, žže:e:
�� ststíížžnost zamnost zamíítne (formtne (formáálnlníí čči vi věěcncnéé ddůůvody)vody)
�� doplndoplníí napadennapadenéé usnesenusneseníí
�� zruzrušíší napadennapadenéé usnesenusneseníí bez dalbez dalšíšího ho 
�� zruzrušíší napadennapadenéé usnesenusneseníí a sa sáám rozhodnem rozhodne
�� zruzrušíší napadennapadenéé usnesenusneseníí a uloa uložžíí orgorgáánu, proti jehonu, proti jehožž rozhodnutrozhodnutíí

ststíížžnost smnost směřěřuje, aby znovu jednal a rozhodl  uje, aby znovu jednal a rozhodl  
�� OrgOrgáán, jemun, jemužž je vje věěc vrc vráácena, je vcena, je váázzáán prn práávnvníím nm náázorem zorem 

ststíížžnostnnostníího orgho orgáánu a musnu a musíí provprovéést vst vššechny naechny nařříízenzenéé úúkony. kony. 
�� ZZáákaz kaz reformationisreformationis in in peiuspeius. . 



3.     Odpor proti trestn3.     Odpor proti trestníímu pmu přřííkazukazu

�� ŘŘáádný opravný prostdný opravný prostřředek proti trestnedek proti trestníímu pmu přřííkazu vydankazu vydanéému mu 
soudem ve smyslu soudem ve smyslu §§ 314e.314e.

�� PodmPodmíínky vydnky vydáánníí trestntrestníího pho přřííkazu:kazu:
�� skutkový stav je spolehlivskutkový stav je spolehlivěě prokprokáázzáán, a to i ve zjednodun, a to i ve zjednoduššenenéém m 

řříízenzeníí, konan, konanéém po zkrm po zkráácencenéém pm přříípravnpravnéém m řříízenzeníí
�� lze ulolze uložžit: it: 

•• trest odntrest odněěttíí svobody do 1 roku s podmsvobody do 1 roku s podmíínněěným odkladem ným odkladem 
jeho výkonujeho výkonu

•• trest obecntrest obecněě prospprospěěššných pracných pracíí
•• trest ztrest záákazu kazu ččinnosti do 5 letinnosti do 5 let
•• penpeněžěžitý trestitý trest
•• trest propadnuttrest propadnutíí vvěěci ci 
•• vyhovyhoššttěěnníí do 5 let do 5 let 
•• zzáákaz pobytu do 5 let kaz pobytu do 5 let 



�� OprOpráávnvněěnnéé osoby:osoby:
�� ty, kterty, kteréé jsou oprjsou opráávnvněěny podat odvolny podat odvoláánníí ve prospve prospěěch ch 

obvinobviněěnnééhoho
�� ststáátntníí zzáástupcestupce

�� Odpor se podOdpor se podáávváá u soudu, který trestnu soudu, který trestníí ppřřííkaz vydal, ve lhkaz vydal, ve lhůůttěě do do 
8 dn8 dnůů od jeho doruod jeho doruččeneníí. . 

�� DDůůsledky podsledky podáánníí odporu:odporu:
�� trestntrestníí ppřřííkaz se rukaz se rušíší ze zze záákona kona 
�� samosoudce nasamosoudce nařřííddíí hlavnhlavníí llííččeneníí
�� neplatneplatíí zzáákaz kaz reformationisreformationis in in peiuspeius


