
 

Není podezření z TČ 
odložení věci nebo jiné 

vyřízení §159a 
odevzdání jinému 

orgánu/odložení věci 

UZTS = určení předmětu TŘ 
výrok  (popis skutku, označení TČ), 
označení obviněného, odůvodnění, 

poučení o opravném prostředku 

Provede neopakovatelné a 
neodkladné úkony 

(nebezpečí prodlení) 

Podání vysvětlení, odb.vyjádření, 
znalecké posudky, ohledání 

místa/věci/těla, zkoušky krve,  odběr 
biolog.materiálu, pořízení obraz. a  zvuk. 

záznamů, snímat otisky prstů, provést 
zevní měření těla, zajištění osob 

(zadržení) a věcí (vydání, odnětí …) 
neodkladné a neopakovatelné úkony 

(účast soudce na návrh SZ) 

Operativně pátrací 
prostředky 

(předstíraný převod, 
sledování osob/věcí,  

použití agenta) 

Proti usnesení o odložení je 
možné podat stížnost 

(odkladný účinek) 

Vyšetřování (vyš.úkony) – PČR z vlastní iniciativy 
vyhledává a zajišťuje důkazy pro rozhodnutí o 
ukončení vyšetřování, jejich provedení v říz. před 
soudem, neodkladné a neopakovatelné úkony 

(omezení neplatí pro rozšířené přípr. řízení §169/1) 

Objasňování / 
prověřování §159 
„PODEZŘELÝ“ 

Zjištěné a odůvodněné 
skutečnosti nasvědčují, že 

byl spáchán TČ ���� 
zahájení TS §160 
„OBVIN ĚNÝ“ 

rozhodnutí o vazbě 

Jen písemné povolení SZ / 
soudce / soudce vrch.soudu 

lze použít jako důkaz 

Přípravné řízení 
(= předsoudní stádium TŘ) 

nepřímé, neveřejné, písemné 

Skončení vyšetřování 
Pořád. lhůty: 2m (samosoud.), 3m (OS v senátu),  

6m KS v 1.stupni), jinak odůvodnit 
SZ může prodloužit lhůtu / změnit výčet úkonů 

Prostudování spisů obviněným / advokátem � 
návrh na doplnění vyšetřování (PČR 

vyhoví/odmítne), předloží SZ s návrhem … 

… na podání žaloby §176 
se seznamem důkazů, 

zdůvodněním 
neprovedených důkazů   

TČ – pachatel přistižen, 
tr.sazba max. 3 roky, příslušný 

je OS, bylo by možné TS a 
očekává se do 2 týdnů soud 

nelze pokud je dán důvod vazby 
nebo společné řízení 

Zkrácené přípravné řízení (ZPŘ) 
 

Dočasné odložení TS 
§159b (objasnění TČ ve 
prospěch zločin.spol.) 
odpadnou-li důvody, 

neprodlené zahájení TS 

Skončení prověřování 
Pořádkové lhůty: 2m (samosoudce),  
3m (OS v senátu), 6m KS v 1.stupni) 

TS je nepřípustné podle 
§11 odst.1 TŘ 

V průběhu vyšetřování lze 
novým usnesením změnit 
právní kvalifikaci / vydat 
usnesení na další skutky 

 

Souhlas poškozeného 
v případech podle §163 

Opis záznamu � odešle 
PČR SZ do 48 hod. 

Sdělení podezření z TČ � 
záznam (doručí se 

podezřelému/obhájci/SZ) 
� výslech podezřelého 

Skutečnost nasvědčující 
tomu, že byl spáchán TČ 

(trestní oznámení) 

Sepsání záznamu, 
zahájení TŘ 

… podmíněné zastavení 
TS §307 – TOS max. 5 let, 
doznání a náhrada škody 
� je dostačující, zkušební 

doba 6m až 2 roky 

… schválí narovnání 
§309 – TOS max.5 let, 

přiznání, náhrada škody, 
dar na o.p.účely, souhlas 
poškoz. � je dostačující  

PČR rozhodne o odložení 
věci §159a  

PČR sepíše zprávu a předloží ji SZ, ten 
rozhodne o:  

Odevzdání věci (přestupek/kár.prov.) 
Odložení věci (není TČ, nepřípustnost 

TS, narovnání, podmíněné odložení 
věci, neúčelné TS) 

Vrácení PČR k dalšímu úkonu ve ZPŘ 
Předání PČR k zahájení TS (nelze ZPŘ) 
Návrh na potrestání  

Obžaloba §176,  
návrh na ochran.opatření 

Návrh na potrestání  
Zjednodušené řízení před soudem 

… na postoupení jinému 
orgánu  §171 – není TČ, 
ale může být přestupek / 

jiný spr.delikt / kárné 
provinění 

… přerušení TS  §173 
obviněný je nepřítomen, 
těžce /dušev. nemocný, 
předání TS do ciziny  

… na zastavení TS §172 
nestal se skutek, není TČ, 
nespáchal obviněný, TS je 

nepřípustné §11/1,  tr. 
zanikla, nepříčetnost 

Usnesení o postoupení/zastavení  
TS se po PM doručí NSZ  

=>  RES IUDICATA 
SZ může zastavit TS 

v případech § 172/2 � 
pokračuje, pokud obviněný 

na projednání věci trvá 



 

… nařídí předběžné projednání 
obžaloby (PPO) senátem  

na základě zprávy předs.senátu 
rozhodne usnesením 

(příslušnost, postoupení, zastavení TS, 
přerušení TS, vrácení SZ k došetření, 

schválení narovnání, odstoupení od TS, 
nebo nařídí hlavní líčení) 

Přezkoumání obžaloby samosoudcem 

Obžaloba §176,  
návrh na ochran.opatření 

„OBŽALOVANÝ“ 
po nařízení HL 

Přezkoumání obžaloby předs. 
senátu, lze vyslechnout 

obviněného a opatřit vysvětlení, , 
neřeší vinu/nevinu, ale prověří 

příslušnost soudu, zda nedošlo k 
záv.procesním vadám v PŘ, zda 
byly objasněny zákl. skutečnosti  

 a ve lhůtě 3 týdny/3m … 

Rozhodnutí o trvání vazby  

… nařídí hlavní líčení  Zjišťuje všechny nedostatky 
obžaloby  

Neveřejné zasedání (kde to 
zákon stanoví/připouští) stížnosti, 

započítání vazby, zahlazení 
odsouzení, přeruš. a zastav. TS 

Veřejné zasedání (otázky viny) 
ochranná opatření, trest a výkon, 
odvolání, mim.opr.prostředky, 

právní styk s cizinou 

Rozsudek (vina a trest) 
usnést (hlasování), vyhlásit, 
písemně vyhotovit, doručit  

usnesením lze opravit 

Trestní příkaz 
odsuzující rozs., bez  projednání v 

HL, TOS <1 rok s podm. odkl., 
altern.tresty, bez odůvod., jen pís. 

vyhotovení, doručení � odpor 

Usnesení 
usnést, někdy vyhlásit, písemně vyhotovit, 

oznámit osobě, které se dotýká 
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í Doručení obžaloby  

(obžalovaný/obhájce/zák. zástupce/ 
OSPOD/poškozený/zúčast.osoba), 

výzva ke sdělení návrhu na 
provedení dalších důkazů, 
nejpozději s předvoláním 

Předvolání  
obžalovaný, 

svědci, znalci, 
tlumočníci 

Vyrozumění 
SZ, zák.zást., 

poškozený, zúč. 
osoba, zmoc., 

OSPOD 

Hlavní líčení 
veřejné, veřejnost lze vyloučit,  

zahájí předs.senátu, totožnost osob, 
zachování lhůty pro přípravu,  

1. přednes obžaloby SZ, 2. návrh na 
náhradu škody (poškoz.), 3. výslech 

obžalovaného, 4. provádění 
důkazů,  

5. návrh na doplnění dokazování, 
6. závěreč. řeči (obž. poslední), 
7. poslední slovo obžalovaného 

Závěrečná porada senátu, 
usnesením lze pokračovat v HL 

(doplnění dokazování) 

Postoupení věci   
(TČ přísl.soudu / není TČ jinému 

orgánu) 

Zastavení TS   
(Nepřípustné §11/1, nevýznamné 

/ již potrestáno jinak §172/2) 

Podm. zastavení TS  
/schválení narovnání  

(podle §307 a §309) 

Přerušení TS (nemoc, vydání 
do ciziny, předběžná otázka ESD, 

předložení ÚS, nelze doručit 
obžalobu) � propuštění z vazby) 

Vrácení SZ k došetření  
(podst.změna okolností, další 

TČ), vrací se do PŘ 
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… proti uprchlému (obviněný)  
návrat-může požádat o provedení důkazů, doručuje se 

obhájci, nutná obhajoba, vyhýbá se TS, podání 
obžaloby+návrh na zvl.řízení, doručit rozsudek do 
vl.rukou, návrh na zrušení, zákaz reform.in peius 

… podmíněné zastavení TS  
dočasné, vyhoví-li obviněný podmínkám, zastaví se 

definitivně, TOS <5 let, doznání, náhrada škody, 
obviněný souhlasí, je dostačující, osvědčí se 

… schválení narovnání  
dohoda obv–pošk, TOS <5 let, přiznání, náhrada 

škody, složení peněz na o.p.účely, oba souhlasí, byli 
vyslechnuti, je dostačující 

… řízení před samosoudcem  
TOS <5 let, stejná práva jako senát, nelze PPO 

zjedn.řízení – návrh na potrest. podezřelého, jeho 
výslech, rozhodnutí bez HL x předvolání k HL 

Odmítnutí návrhu na 
potrestání  

nejsou podmínky pro zkrácení říz. 

Zjednodušený rozsudek 
bez písemn.odůvod-jen ústní, SZ i 
obviněný se vzdali odvolání ihned 

nebo ve stanovené lhůtě 

… řízení po zrušení rozhodnutí ÚS  
pokračuje se ve stádiu, které předcházelo vydání 
zrušenému rozh., provedou se úkony nařízené ÚS 

… řízení proti mladistvému  
zvl.ochrana LZPS, ZSVM, místní přísl., nutná 

obhajoba, vyjím.spol.řízení, OSPOD, šetří osobnost, 
přihlédnutí věk/zdr.stav/mrav.vyspělost, předvolání, 
zadržení, omezená vazba, ochrana identity, omezení 

přítomných u HL, rozs.veřejně, LZE řízení proti 
uprchlému jinak nelze HL/veř.zasedání nepřítom. Odstoupení od TS 

TOS < 3roky, chybí veř.zájem na 
TS, probační program, náhrada 
škody, souhlas mlad, netrvá na 
TS, napomenutí, je dostačující 

ODKLON  

ODKLON  

ODKLON  

Podmíněné odlož.návrhu 
na potrestání  

ODKLON  

Opravné prostředky 
(vady řízení skutkové, 

právní, procesní) 

Řádné 
Odvolání, stížnost, odpor 

(nepravomocná rozhodnutí) 

Mimořádné 
Dovolání, obnova řízení, stížnost pro 
porušení zákona (pravomocná rozh.) 

Revizní princip (stížnost) 

Apelační x kasační princip   

Devolutivní a suspenzivní 
účinek  

Zákaz reformationis in peius  

Odpor (ruší tr.příkaz � soud 
nařídí HL  

ŘÁDNÝ 

Návrh na potrestání  
Zjednodušené řízení před soudem 



 

Výzva k odstranění vad soudem 1. stupně 
(obhájce pro odůvodnění)  � doručení 

odvolání stranám � předložení odvolacímu 
soudu (krajský/vrchní) 

Odvolání §245 
apelační princip s prvky kasace 

lze vzdání se, zpětvzetí,  
lhůta 8 dnů od doručení rozsudku 

nejdříve po vyhlášení  

 
Odvolací řízení  

Rozsah  
proti všem výrokům (podle odvolatele) 

proti neučinění výroku, porušení proces. ust.  
podáním u soudu, který rozhodl v 1.stupni 

Ve prospěch 
obž., obhájce, zák. 

zástupce, SZ, 
příbuzní (svým 

jménem, NE proti 
vůli obž), OSPOD 

V neprospěch 
SZ, zúč.osoba a 

poškozený (jen proti 
výroku o škodě/věci 

a vady řízení) 

Neodstraněné 
vady ve lhůtě ���� 
ODMÍTNUTÍ 

usnesením 

Neveř.zasedání 
Zamítne/odmítne 
z form. důvodů, 
přeruší TS, zruší 
napad.rozsudek 

Veř.zasedání 
zpravidla ostatní 

rozhodnutí  

Zahájení � přednes napadeného rozsudku a 
zprávy o stavu věci � přednes odvolání � 

doplnění dokazování 
vázanost podaným odvoláním = přezkum 

zákon. a odůvodněnosti jen napadených výroků 
+ vady vytýkané 

Rozsudek 
- doplní chybějící/neúplný výrok 
- zruší část/celý rozs.a sám rozhodne 
- zruší a vrátí soudu, který rozhodl (nařídí 

úkony a doplnění, závazný právní názor) 

Policie ČR, SZ 
Každé usnesení  

(§174/2c,e) 

Soud, SZ 
Je-li přípustná, jen 
proti usnes.v 1.st. 

Podává se u orgánu, který rozhodl, 
rozhoduje nadřízený orgán usnesením 
- zamítne, doplní/nařídí doplnění, zruší 

napadené usn. aniž sám rozhodne, zruší a 
rozhodne, zruší a vrátí k novému rozh. 

Stížnost 
proti usnesení OČVTŘ, je-li přípustná, 

zásadně odklad. účinek, lze autoremedura, 
platí omezený revizní princip  
zákaz reformationis in peius 

Dvojinstančnost 
řízení 

Př. zastavení TS 

Neodkladná 
změna 

Př. vazba 

Ve prospěch 
obviněný, NSZ 

V neprospěch 
NSZ, NE, pokud obviň. 

zemřel, NE proti postupu 
soudu podle zákazu 

reform.in peius 

Dovolací důvody (taxativní) 
- rozhodl nepříslušný / nesprávně obsazený soud 
- rozhodl vyloučený orgán 
- chyběl nutný obhájce 
- porušení ust.o přítomnosti obviň. v HL/veř.zas. 
- TS bylo nepřípustné 
- rozh.o post/zast/pod,zast./narov.bez splnění podm. 
- uložen druh trestu/výměra, který pro TČ je nepříp. 
- rozh.o upuštění od potr./uložení ochr.opatř. bez 

splnění podmínek 
- některý výrok chybí / je neúplný 
- bylo rozhodnuto o zam/odm  op.prostř. v 1.st. 
- byl uložen TOS na doživotí 

Rozsah  
jen výroky , NE odůvodnění, 

podáním u soudu, který rozhodl v 1.stupni 

Výzva k odstranění vad soudem 1. st. � doručení 
odvolání NSZ/obviň. s výzvou k vyjádření a 
souhlasem s neveř.zasedáním � předložení 

Nejvyššímu soudu  

Odmítne nepřípustné, podané 
z jiného důvodu, nemá 

náležitosti, neopodstatněné, 
neovlivnilo by postavení obviň. 

Zamítne jako nedůvodné 

Nezruší napadené 
rozhodnutí a přikáže 

soudu, o jehož 
rozhodnutí jde, aby 

chybějící výrok 
doplnil /rozhodl o něm 

Zahájení veř.zasedání � přednes napadeného 
rozsudku a zprávy o stavu věci � přednes dovolání 
� vyjádření NSZ a dotčených osob (dokazování se 

zpravidla neprovádí) 
vázanost podaným odvoláním  

Rozhodnutí 
odmítne / zamítne / zruší 

Zruší napadené rozhodnutí 
celé/část/vadné řízení  

je-li potřeba znovu rozh., 
přikáže soudu, o jehož 
rozhodnutí jde, aby věc 

projednal a rozhodl 

Stížnost pro porušení zákona 
pravomocné rozhodnutí soudu/SZ 

jen ministr  spravedlnosti,  
vady právní i skutkové,  

projednává Nejvyšší soud 
jen proti výroku , NE odůvodnění 
veřejné zasedání (povin.účast SZ) 

vázanost podanou stížností 
lze provést potřebné šetření 

Rozsudek při shledání 
porušení zákona, netýká se PM 

rozhodnutí, o které jde �  
zruší napadený výrok nebo  

zruší a přikáže orgánu nové 
projednání/ rozhodnutí) nebo 

rozhodne sám 

Usnesení při 
zamítnutí (pozdě, 

nepřípustná, 
nedůvodná) 

Usnesení 
- zamítnutí z form.dův.bez mer. přezk. 
- zamítnutí jako nedůvodné 
- odmítnutí pro náležitosti obsahu 
- přerušení TS 
- vrácení soudu 1.st. bez zrušení  rozs. 

k doplnění výroku 
- zruší část/celý rozs.(a není třeba nové 

rozhodnutí) 
- vrácení soudu 1.st. po zrušení 
- vrácení SZ k došetření 
- odkáže poškozeného na obč.říz. 

Obnova řízení  
jen pro pravom.rozhodnutí (rozsudek odsuz/zprošť, 

trestní příkaz, usnesení o zastavení TS, podm.zast.TS, 
narovnání, postoupení jinému orgánu)  
lze i proti rozhodnutí NS o dovolání 

nové skutečnosti /důkazy soudu dříve neznámé, 
porušení povinnosti PČR, SZ, soudce v řízení, ÚS 

zrušil PP na jehož základě bylo rozhodnuto 

Ve prospěch 
obviněný, SZ, osoby, 

které mohly podat 
odvolání 

není časově omezena 

V neprospěch jen SZ 
NE při zániku trestnosti, 
uplynutí ½ promlč.doby, 

rozh.prezidenta, 
obviněný zemřel 

Šetření provede předs. senátu (pověří OČVTŘ), 
veř.zasedání, vázanost návrhem, jen skutk.stránka 

Usnesením zamítnutí (neopr. osobou, nepříp, 
nedůvodná, vyloučena), povolení a současně 

zruší nap. rozhodnutí celé/část (vázán návrhem) 

Pokračování - SZ pokračuje v PŘ nebo soud, který 
obnovu povolil, pokračuje v 1. stupni 

ŘÁDNÝ 

ŘÁDNÝ 

MIMO ŘÁDNÝ 

MIMO ŘÁDNÝ 

Dovolání §265a 
jen v důsledku nespr.posouzení skutku, ve 2.st., ve 
věci samé, jen pokud zákon připouští (rozsudek 
odsuz/zproš, usnesení o zastavení TS, postoupení, 

uložení ochr. opatření, podm.zastavení TS, schválení 
narovnání, zamít/odmít řádného OP proti 1.st.) 

rozhoduje NS, pouze prostř. obhájce, není přímý 
suspenz.účinek, lhůta 2 měs. od doručení rozh. 

kasační princip s prvky apelace 

MIMO ŘÁDNÝ 

 
Vykonávací řízení 
„ODSOUZENÝ“ 

Výkon rozhodnutí nařizuje OČVTŘ, který 
rozhodnutí vydal  

Výkon trestu/ochr. opatření soud 1.st. 
rozhodnutí existuje a je vykonatelné 

Zásady: bezodkladnost výkonu, nepřerušitelnost, 
odpovídající obsah 



 

TOS (+tr.opatření odnětí svobody)  
Zákon o výkonu TOS 

Vykonatelnost � nařízení výkonu zašle soud 
věznici a vyzve odsouz. (na svobodě) k nástupu, 
odsouz.ve vazbě ihned po vyhlášení rozhodnutí 

Nastoupí  
TOS v určené lhůtě 

Nenastoupí  
TOS v určené lhůtě 

Příkaz k dodání 
do výkonu TOS 

vystaví předs.senátu 

Odklad  
lze ze zdravotních 

důvodů, při těhotenství 
a po porodu (na 1 rok), 
u TOS <1rok (3/6měs) 

Změna 
způsobu výkonu ve 

veř.zasedání na návrh 
SZ/ředitele věznice/ 

odsouzeného rozhodne 
OS (podle místa vězn.) 

Přerušení 
pro těžkou nemoc, 

těhotné a matce dítěte 
do 1 roku 

Upuštění 
od výkonu TOS/ zbytku TOS,  

ministr  spravedlnosti při extradici 
soud při vyhoštění, nevyléč.nebo duševní nemoci 

Trest obecně prospěšných prací 
předs.senátu zašle opis rozhodnutí OS podle 

bydliště odsouzeného � ten rozhodne o druhu a 
místě výkonu o.p.p. a poučí o povinnosti se 
hlásit do 14 dnů na určeném OÚ/instituci  

kontrolu  vykonává probační úředník 

Podm.odsouzení 
dohled probačního 
úředníka nad dodrž. 
uložených omezení, 
pravidelné zprávy 

bez dohledu – soud 
1x/6měs zjišťuje jaký 

život odsouz. vede  

Podm.propušt. 
rozh. soud na návrh 
SZ/ředitele věznice/ 

odsouz./zájm.sdruž. se 
zárukou � lze uložit 
omezení/povinnosti 

Peněžitý trest 
předs.senátu vyzve k zaplacení, poučí o přeměně 

na TOS, lze odložit (na 3měs) nebo povolit 
splátky (max na 1 rok), upustit (nezavin. 

neschopnost trest vykonat, ohrožení výživy 
závislých osob) 

Odklad a přerušení 
S ohledem na zdravotní stav, těhotné ženě a 

matce novorozeného dítěte (na 1 rok), z jiných 
důležitých důvodů (max. na 3 měs) 

Upuštění od výkonu 
V důsledku změny zdravotního stavu je 

odsouzený dlouhodobě neschopen trest vykonat 

Přeměna na TOS 
na návrh OÚ/instituce, probačního úředníka, i 

bez návrhu předs.senátu ve veř.zasedání 

Propadnutí majetku 
předs.senátu zašle opis rozhodnutí org.složce 

státu příslušné k hospodaření s majetkem státu, 
spory o věci potřebné k ukojení životních 

potřeb rozhoduje předs.senátu 
majetek zajistí v PŘ+ pokud byl trest uložen, 

ale nenabyl PM (obava ze zmaření/ztížení, 
postihuje veškerý majetek + výtěžky + majetek 

nabytý po zajištění) 

Propadnutí věci/jiné maj.hodnoty 
předs.senátu zašle opis rozhodnutí organizační 
složce státu příslušné k hospodaření s majetkem 

státu, a svěří jí nakládání s ní (věc, jiná 
maj.hodnota nebo náhradní hodnota) 

Zákaz činnosti 
Započítá se i doba, kdy bylo oprávnění odňato 

před PM rozsudku 

Zákaz pobytu 
předs.senátu uvědomí OÚ/policejní orgán 
obvodu, kde má odsouzený trv.bydlišt ě a 

obvodu, kde má zákaz, příp. zaměstnavatele 

Vyhoštění 
předs.senátu zašle PČR nařízení výkonu trestu a 
vyzve odsouz., aby neprodleně vycestoval, lze 

uložit lhůtu pro obstarání záležitostí (max.1měs, 
lze opakovaně prodloužit na max 180 dnů), 

žádost o udělení mez.ochrany = odložení,  lze 
vyhošťovaní vazba, zajištění cest.dokladů 

Ochranné léčení a zabezp.detence 
předs.senátu nařídí zdravotnic.zařízení, kde má 

být vykonáno, připojí znalecký posudek, 
nebezp.odsouzený může být dodán do 

zdr.zař./jinak lhůta 

Změna 
na návrh zdr.zař./SZ/osoby v léčení/ i bez návrhu 

soud (místo zdr.zař.) ve veř.zasedání 

Upuštění 
na návrh SZ/obviněného/i bez návrhu soud (který 

ochr.léčení uložil) ve veř.zasedání před jeho 
započetím 

Propuštění / ukončení 
na návrh zdr.zař./SZ/osoby v léčení/ i bez návrhu 
soud (místo zdr.zař.) ve veř.zasedání, jakmile je 
dosaženo účelu/zjistí, že účelu nelze dosáhnout 

Přezkoumání 
důvodů pro pokrač. 
zabezp.detence min. 
1x za 12 měs. soud 

(místo detenč.ústavu) 

Prodloužení 
návrh zdr.zař. pro 

pokračování 
ochr.léčení, pokud 

není skončeno do 2 let  

 
Vykonávací řízení 
„ODSOUZENÝ“ 

 


