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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.  



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



MimoMimořřáádndnéé opravnopravnéé prostprostřředkyedky

�� SmSměřěřujujíí proti rozhodnutproti rozhodnutíí, kter, kteráá jsou v dobjsou v doběě jejich podjejich podáánníí jijižž
pravomocnpravomocnáá, a to bez ohledu na skute, a to bez ohledu na skuteččnost, zda unost, zda užž byla vykonbyla vykonáána na 
čči nikoli.i nikoli.

�� Druhy Druhy řřáádných opravných prostdných opravných prostřředkedkůů::

�� DovolDovoláánníí

�� StStíížžnost pro porunost pro poruššeneníí zzáákonakona

�� Obnova Obnova řříízenzeníí



1. Dovol1. Dovoláánníí

�� Lze podat pouze proti urLze podat pouze proti urččitým pravomocným rozhodnutitým pravomocným rozhodnutíím m 
soudsoudůů a jen z taxativna jen z taxativněě stanovených dstanovených důůvodvodůů..

�� UrUrččeno k neno k náápravpravěě výluvýluččnněě nejznejzáávavažžnněějjšíších prch práávnvníích vad ch vad 
napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí nebo nebo řříízenzeníí mu pmu přředchedcháázejzejííccíího, a ho, a 
to procesnto procesníích i hmotnch i hmotněě prpráávnvníích, nikoli vad skutkových.ch, nikoli vad skutkových.



PPřředmedměět a dt a důůvody dovolvody dovoláánníí::

�� PPřředmedměětem dovoltem dovoláánníí mohou být jen rozhodnutmohou být jen rozhodnutíí uvedenuvedenáá v v §§
265a odst. 1, 2.Obecn265a odst. 1, 2.Obecněě lze dovollze dovoláánníí podat proti rozhodnutpodat proti rozhodnutíí, , 
kterkteréé splsplňňuje souuje souččasnasněě tyto podmtyto podmíínky:nky:
•• Jde o rozhodnutJde o rozhodnutíí soudusoudu
•• Bylo uBylo uččininěěno ve vno ve věěci samci saméé
•• RozhodnutRozhodnutíí je jije jižž pravomocnpravomocnéé
•• Soud ve vSoud ve věěci rozhodl v druhci rozhodl v druhéém stupnim stupni
•• ZZáákon proti rozhodnutkon proti rozhodnutíí dovoldovoláánníí ppřřipouipouššttíí



�� RozhodnutRozhodnutíí soudu ve vsoudu ve věěci samci saméé::

•• Rozsudek, jRozsudek, jíímmžž byl obvinbyl obviněěný uznný uznáán vinným a byl mu n vinným a byl mu 
ulouložžen trest, popen trest, popřř. ochrann. ochrannéé opatopatřřeneníí nebo bylo nebo bylo 
upuupuššttěěno od potrestno od potrestáánníí

•• Rozsudek, jRozsudek, jíímmžž byl obvinbyl obviněěný (obný (obžžalovaný) zproalovaný) zproššttěěn n 
obobžžalobyaloby

•• UsnesenUsneseníí o zastaveno zastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
•• UsnesenUsneseníí o postoupeno postoupeníí vvěěci jinci jinéému orgmu orgáánunu
•• UsnesenUsneseníí, j, jíímmžž bylo ulobylo uložženo ochranneno ochrannéé opatopatřřeneníí
•• UsnesenUsneseníí o podmo podmíínněěnnéém zastavenm zastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
•• UsnesenUsneseníí o schvo schváálenleníí narovnnarovnáánníí
•• RozhodnutRozhodnutíí soudu druhsoudu druhéého stupnho stupněě, kterým byl zam, kterým byl zamíítnut tnut 

nebo odmnebo odmíítnut tnut řřáádný opravný prostdný opravný prostřředek edek 



�� DDůůvody podvody podáánníí dovoldovoláánníí::

•• Ve vVe věěci rozhodl nepci rozhodl nepřřííslusluššný soud, nebo soud, který nebyl ný soud, nebo soud, který nebyl 
nnááleležžititěě obsazen, ledaobsazen, ledažže me míísto samosoudce rozhodoval sto samosoudce rozhodoval 
sensenáát nebo rozhodl soud vyt nebo rozhodl soud vyššíššího stupnho stupněě..

•• Ve vVe věěci rozhodl vylouci rozhodl vylouččený orgený orgáán;n;
•• ObvinObviněěný nemný neměěl v l v řříízenzeníí obhobháájce, ajce, ačč ho podle zho podle záákona kona 

mmíít mt měěl.l.
•• Byla poruByla poruššena ustanovenena ustanoveníí o po přříítomnosti obvintomnosti obviněěnnéého v ho v 

hlavnhlavníím lm lííččeneníí nebo ve venebo ve veřřejnejnéém zasedm zasedáánníí..
•• Proti obvinProti obviněěnnéému bylo vedeno trestnmu bylo vedeno trestníí ststííhháánníí, a, aččkoliv koliv 

podle zpodle záákona bylo nepkona bylo nepřříípustnpustnéé..



•• Bylo rozhodnuto o postoupenBylo rozhodnuto o postoupeníí vvěěci jinci jinéému orgmu orgáánu, o nu, o 
zastavenzastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí, o podm, o podmíínněěnnéém zastavenm zastaveníí
trestntrestníího stho stííhháánníí, o schv, o schváálenleníí narovnnarovnáánníí, ani, anižž byly byly 
splnsplněěny podmny podmíínky pro takovnky pro takovéé rozhodnutrozhodnutíí vymezenvymezenéé v v 
ppřřííslusluššných ustanovenných ustanoveníích trestnch trestníího ho řřáádu.du.

•• RozhodnutRozhodnutíí spospoččíívváá na nesprna nespráávnvnéém prm práávnvníím posouzenm posouzeníí
skutku nebo jinskutku nebo jinéém nesprm nespráávnvnéém hmotnm hmotněě prpráávnvníím m 
posouzenposouzeníí. . 

•• ObvinObviněěnnéému byl ulomu byl uložžen takový druh trestu, který zen takový druh trestu, který záákon kon 
nepnepřřipouipouššttíí, nebo mu byl ulo, nebo mu byl uložžen trest ve výmen trest ve výměřěře mimo e mimo 
trestntrestníí sazbu stanovenou v trestnsazbu stanovenou v trestníím zm záákonkoněě na trestný na trestný 
ččin, jin, jíímmžž byl uznbyl uznáán vinným. n vinným. 

•• Bylo rozhodnuto  o upuBylo rozhodnuto  o upuššttěěnníí od potrestod potrestáánníí nebo o nebo o 
upuupuššttěěnníí od potrestod potrestáánníí s dohledem, anis dohledem, anižž byly splnbyly splněěny ny 
podmpodmíínky stanovennky stanovenéé zzáákonem pro takový postup.konem pro takový postup.



•• Bylo rozhodnuto o uloBylo rozhodnuto o uložženeníí ochrannochrannéého opatho opatřřeneníí, ani, anižž
byly splnbyly splněěny podmny podmíínky stanovennky stanovenéé zzáákonem pro jeho konem pro jeho 
ulouložženeníí..

•• V rozhodnutV rozhodnutíí nněěkterý výrok chybkterý výrok chybíí nebo je nenebo je neúúplný.plný.
•• Bylo rozhodnuto o zamBylo rozhodnuto o zamíítnuttnutíí nebo odmnebo odmíítnuttnutíí řřáádndnéého ho 

opravnopravnéého prostho prostřředku, aniedku, anižž byly splnbyly splněěny procesnny procesníí
podmpodmíínky stanovennky stanovenéé zzáákonem pro takovkonem pro takovéé rozhodnutrozhodnutíí
nebo byl v nebo byl v řříízenzeníí mu pmu přředchedcháázejzejííccíím dm dáán nn něěkterý shora který shora 
uvedený duvedený důůvod dovolvod dovoláánníí..



�� PodPodáánníí dovoldovoláánníí a jeho a jeho úúččinky:inky:

•• ZZáásadnsadněě u soudu, který ve vu soudu, který ve věěci rozhodoval v prvnci rozhodoval v prvníím m 
stupnistupni

•• Ve lhVe lhůůttěě do dvou mdo dvou měěssííccůů od doruod doruččeneníí rozhodnutrozhodnutíí, proti , proti 
nněěmumužž smsměřěřuje, tj. od doruuje, tj. od doruččeneníí rozhodnutrozhodnutíí soudu soudu 
druhdruhéého stupnho stupněě..

•• ObsahovObsahovéé nnááleležžitosti dovolitosti dovoláánníí
•• CentrCentráálnlníí devolutivndevolutivníí úúččinek (vinek (vžždy rozhoduje Nejvydy rozhoduje Nejvyššíšší

soud jako dovolacsoud jako dovolacíí soud)soud)
•• NemNemáá suspenzivnsuspenzivníí úúččinek inek 



ŘŘíízenzeníí u soudu prvnu soudu prvníího stupnho stupněě::

�� Soud prvnSoud prvníího stupnho stupněě v v řříízenzeníí o dovolo dovoláánníí::

•• ČČininíí opatopatřřeneníí k odstrank odstraněěnníí nedostatknedostatkůů v nv nááleležžitostech itostech 
obsahu dovolobsahu dovoláánníí

•• DoruDoruččuje stejnopis dovoluje stejnopis dovoláánníí a jeho oda jeho odůůvodnvodněěnníí
podanpodanéého jednou oprho jednou opráávnvněěnou osobou druhnou osobou druhéé opropráávnvněěnnéé
osobosoběě

•• MMůžůže navrhnout odloe navrhnout odložženeníí nebo pnebo přřerueruššeneníí výkonu výkonu 
napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí

•• PPřředkledklááddáá spisy dovolacspisy dovolacíímu soudumu soudu



OprOpráávnvněěnnéé osoby:osoby:

�� NejvyNejvyššíšší ststáátntníí zzáástupcestupce
�� ObvinObviněěný prostný prostřřednictvednictvíím obhm obháájcejce



ŘŘíízenzeníí u dovolacu dovolacíího soudu:ho soudu:

�� DovolacDovolacíí soudsoud
�� Typy jednTypy jednáánníí dovolacdovolacíího soudu (veho soudu (veřřejnejnéé a nevea neveřřejnejnéé

zasedzasedáánníí))
�� Rozsah Rozsah ppřřezkumnezkumnéé ččinnosti dovolacinnosti dovolacíího soudu:ho soudu:

•• DovolacDovolacíí soud psoud přřezkoumezkoumáá zzáákonnost a odkonnost a odůůvodnvodněěnost nost 
zpravidla jen tzpravidla jen těěch výrokch výrokůů napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí, proti , proti 
nimnimžž bylo podbylo podááno dovolno dovoláánníí, a spr, a spráávnost postupu vnost postupu řříízenzeníí, , 
jeježž jim pjim přředchedcháázelo,zelo,

•• Tuto Tuto ppřřezkumnouezkumnou ččinnost provinnost provááddíí zpravidla jen v zpravidla jen v 
rozsahu a z drozsahu a z důůvodvodůů uvedených v dovoluvedených v dovoláánníí,,

•• NepNepřřezkoumezkoumáávváá tu tu ččáást napadenst napadenéého rozhodnutho rozhodnutíí a jemu a jemu 
ppřředchedcháázejzejííccíího ho řříízenzeníí, kter, kteráá se týkajse týkajíí osoby, ohlednosoby, ohledněě nníížž
dovoldovoláánníí podpodááno nebylo, jestlino nebylo, jestližže týme týmžž rozhodnutrozhodnutíím bylo m bylo 
rozhodnuto o vrozhodnuto o vííce osobce osobááchch



RozhodnutRozhodnutíí dovolacdovolacíího soudu:ho soudu:

�� UsnesenUsneseníí o odmo odmíítnuttnutíí dovoldovoláánníí uuččininěěnnéé bez meritornbez meritorníího ho 
ppřřezkoumezkoumáánníí napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí a a řříízenzeníí jeježž mu mu 
ppřředchedcháázelozelo

�� UsnesenUsneseníí -- ppřřikikáázzáánníí soudu, aby rozhodl o chybsoudu, aby rozhodl o chyběějjííccíím m 
výroku nebo doplnil nevýroku nebo doplnil neúúplný výrok. plný výrok. 

�� SSáám rozhodne o chybm rozhodne o chyběějjííccíím výroku nebo o doplnm výroku nebo o doplněěnníí
neneúúplnplnéého výrokuho výroku

�� KasaKasaččnníí rozhodnutrozhodnutíí –– zruzruššeneníí napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí nebo nebo 
jeho jeho ččáástisti

�� UsnesenUsneseníí o zamo zamíítnuttnutíí dovoldovoláánníí, pokud po p, pokud po přřezkoumezkoumáánníí
napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí i i řříízenzeníí mu pmu přředchedcháázejzejííccíího zjistho zjistíí, , žže e 
dovoldovoláánníí nenneníí ddůůvodnvodnéé..



2. St2. Stíížžnost pro porunost pro poruššeneníí zzáákonakona

�� Jen proti pravomocnJen proti pravomocnéému rozhodnutmu rozhodnutíí soudu nebo stsoudu nebo stáátntníího ho 
zzáástupce (pouze výrok).stupce (pouze výrok).

�� ÚÚččelem je nelem je nááprava prprava práávnvníích vad pravomocných rozhodnutch vad pravomocných rozhodnutíí
nebo nnebo nááprava vadnprava vadnéého postupu ho postupu řříízenzeníí, kter, kteréé
pravomocnpravomocnéému rozhodnutmu rozhodnutíí ppřředchedcháázelo. zelo. 

�� MMůžůže podat pouze ministr spravedlnosti. e podat pouze ministr spravedlnosti. 
�� PodPodáávváá se k Nejvyse k Nejvyššíššímu soudu. mu soudu. 

�� ObsahovObsahovéé nnááleležžitosti SPZ itosti SPZ 

�� CentrCentráálnlníí devolutivndevolutivníí úúččinek (rozhoduje o ninek (rozhoduje o níí vvžždy Nejvydy Nejvyššíšší
soud)soud)

�� NemNemáá suspenzivnsuspenzivníí úúččinek (moinek (možžnost odkladu nebo pnost odkladu nebo přřerueruššeneníí
výkonu rozhodnutvýkonu rozhodnutíí)  )  



�� DDůůvody SPZ:vody SPZ:
•• Napadeným rozhodnutNapadeným rozhodnutíím byl porum byl poruššeneníí zzáákonkon
•• RozhodnutRozhodnutíí bylo ubylo uččininěěno na podkladno na podkladěě vadnvadnéého postupu ho postupu 

řříízenzeníí



ŘŘíízenzeníí u Nejvyu Nejvyššíššího soudu:ho soudu:

�� Typy jednTypy jednáánníí (ve(veřřejnejnéé a nevea neveřřejnejnéé zasedzasedáánníí))
�� Rozsah Rozsah ppřřezkumnezkumnéé ččinnosti Nejvyinnosti Nejvyššíššího soudu :ho soudu :

•• PPřřezkoumezkoumáánníí zzáákonnosti a odkonnosti a odůůvodnvodněěnosti zpravidla jen nosti zpravidla jen 
ttěěch oddch odděělitelných výroklitelných výrokůů napadennapadenéého rozhodnutho rozhodnutíí, proti , proti 
nimnimžž byla podbyla podáána SPZ, a sprna SPZ, a spráávnost postupu vnost postupu řříízenzeníí, kter, kteréé
jim pjim přředchedcháázelozelo

•• PPřřezkumnouezkumnou ččinnost provinnost provááddíí zpravidla jen v rozsahu a z zpravidla jen v rozsahu a z 
ddůůvodvodůů uvedených ve SPZuvedených ve SPZ

•• NepNepřřezkoumezkoumáávváá tu tu ččáást napadenst napadenéého rozhodnutho rozhodnutíí a jemu a jemu 
ppřředchedcháázejzejííccíího ho řříízenzeníí, kter, kteráá se týkse týkáá osoby, ohlednosoby, ohledněě nníížž
SPZ podSPZ podáána nebyla, jestlina nebyla, jestližže týme týmžž rozhodnutrozhodnutíím bylo m bylo 
rozhodnuto o vrozhodnuto o vííce osobce osobáách.ch.



RozhodnutRozhodnutíí NejvyNejvyššíššího soudu:ho soudu:

�� ZamZamíítnuttnutíí ststíížžnosti pro porunosti pro poruššeneníí zzáákonakona
�� NezamNezamíítnetne--li Nejvyli Nejvyššíšší soud SPZ a shledsoud SPZ a shledáá--li, li, žže ze záákon kon 

poruporuššen byl, vysloven byl, vyslovíí rozsudkem, rozsudkem, žže napadeným e napadeným 
rozhodnutrozhodnutíím, popm, popřř. jeho . jeho ččááststíí, nebo v , nebo v řříízenzeníí, je, ježž takovtakovéému mu 
rozhodnutrozhodnutíí ppřředchedcháázelo, byl poruzelo, byl poruššen zen záákon. kon. 



3. Obnova 3. Obnova řříízenzeníí

�� SmSměřěřuje proti taxativnuje proti taxativněě stanoveným pravomocným stanoveným pravomocným 
rozhodnutrozhodnutíím soudu nebo stm soudu nebo stáátntníího zho záástupce:stupce:
•• RozsudekRozsudek
•• TrestnTrestníí ppřřííkazkaz
•• UsnesenUsneseníí o zastaveno zastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
•• UsnesenUsneseníí o podmo podmíínněěnnéém zastavenm zastaveníí trestntrestníího stho stííhháánníí
•• UsnesenUsneseníí o schvo schváálenleníí narovnnarovnáánníí
•• UsnesenUsneseníí o postoupeno postoupeníí vvěěci jinci jinéému orgmu orgáánu. nu. 

�� NemNemáá suspenzivnsuspenzivníí úúččinek (moinek (možžnost odlonost odložženeníí nebo pnebo přřerueruššeneníí
výkonu trestu pravomocnvýkonu trestu pravomocněě ulouložženenéého v pho v půůvodnvodníím m řříízenzeníí))

�� NemNemáá devolutivndevolutivníí úúččinekinek



�� ÚÚččelem je odstranelem je odstraněěnníí nedostatknedostatkůů ppřředevedevšíším ve skutkovm ve skutkovéém m 
zjizjiššttěěnníí, na n, na něěmmžž ururččititéé rozhodnutrozhodnutíí spospoččíívváá. . 

�� Rozhoduje se jen o otRozhoduje se jen o otáázce, zda novzce, zda novéé skuteskuteččnosti nosti čči di důůkazy, kazy, 
kterkteréé byly dbyly dřřííve neznve neznáámméé orgorgáánnůů ččinným v trestninným v trestníím m řříízenzeníí, , 
jeježž ve vve věěci rozhodovaly, mohou odci rozhodovaly, mohou odůůvodnit jinvodnit jinéé rozhodnutrozhodnutíí, , 
nenežž jakjakéé bylo v pbylo v půůvodnvodníím m řříízenzeníí uuččininěěno. no. 



�� DDůůvody pro obnovu vody pro obnovu řříízenzeníí::
•• VyVyššly najevo novly najevo novéé skuteskuteččnosti nebo dnosti nebo důůkazy orgkazy orgáánu nu 

ččinninnéého v trestnho v trestníím m řříízenzeníí, o jeho, o jehožž rozhodnutrozhodnutíí jde, djde, dřřííve ve 
neznneznáámméé, kter, kteréé by mohly samy o sobby mohly samy o soběě nebo ve spojennebo ve spojeníí
se skutese skuteččnostmi a dnostmi a důůkazy jikazy jižž znznáámými odmými odůůvodnit jinvodnit jinéé
rozhodnutrozhodnutíí, ne, nežž jakjakéé bylo ubylo uččininěěno v rozhodnutno v rozhodnutíí, jeho, jehožž se se 
nnáávrh týkvrh týkáá

•• NNěěkterý z orgkterý z orgáánnůů ččinných v trestninných v trestníím m řříízenzeníí v pv půůvodnvodníím m 
řříízenzeníí poruporuššil svil svéé povinnosti jednpovinnosti jednáánníím zaklm zakláádajdajííccíím m 
trestný trestný ččin a tato skutein a tato skuteččnost byla kvalifikovannost byla kvalifikovaněě zjizjiššttěěna na 
pravomocným rozsudkem.pravomocným rozsudkem.

•• Na zNa záákladkladěě prpráávnvníího pho přředpisu, který zcela nebo v edpisu, který zcela nebo v ččáásti sti 
ÚÚstavnstavníí soud nsoud náálezem zrulezem zruššil, byl vydil, byl vydáán soudem v n soudem v 
trestntrestníím m řříízenzeníí rozsudek, jenrozsudek, jenžž nabyl prnabyl práávnvníí moci, ale moci, ale 
nebyl dosud zcela vykonnebyl dosud zcela vykonáán. n. 



PodPodáánníí nnáávrhu na obnovu vrhu na obnovu řříízenzeníí::

�� O povolenO povoleníí obnovy obnovy řříízenzeníí se rozhoduje vse rozhoduje vžždy jen na ndy jen na náávrh vrh 
opropráávnvněěnnéé osobyosoby

�� NNáávrh mvrh můžůže být pode být podáán ve prospn ve prospěěch i v neprospch i v neprospěěch ch 
obvinobviněěnnéého (odsouzenho (odsouzenéého)ho)

�� Obsah nObsah náávrhu vrhu 
�� OprOpráávnvněěnnéé osoby:osoby:

•• StStáátntníí zzáástupcestupce
•• ObvinObviněěný ný 
•• Osoby, kterOsoby, kteréé by mohly podat ve prospby mohly podat ve prospěěch obvinch obviněěnnéé

odvolodvoláánníí, tj. p, tj. přřííbuznbuzníí obvinobviněěnnéého v pokolenho v pokoleníí ppřříímméém, m, 
jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manjeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžžel a druhel a druh

•• ObhObháájce obvinjce obviněěnnéého v ho v řříízenzeníí proti uprchlproti uprchléémumu



ŘŘíízenzeníí o no náávrhu na povolenvrhu na povoleníí obnovy a rozhodnutobnovy a rozhodnutíí o no něěm:m:

�� ŘŘíízenzeníí obnovovacobnovovacíí
�� RozhodnutRozhodnutíí soudu o nsoudu o náávrhu na povolenvrhu na povoleníí obnovy obnovy řříízenzeníí

ŘŘíízenzeníí po povolenpo povoleníí obnovy:obnovy:

�� Po pravomocnPo pravomocnéém povolenm povoleníí obnovy se v obnovenobnovy se v obnovenéém m řříízenzeníí
vvěěc znovu projednc znovu projednáá a rozhodne, a to bua rozhodne, a to buďď v celv celéém rozsahu, m rozsahu, 
nebo v nebo v ččáásti, v ktersti, v kteréé byla obnova povolena a pbyla obnova povolena a půůvodnvodníí
rozhodnutrozhodnutíí zruzruššeno.eno.


