
1 NZO 5105/2020 

Nejvyšší soud 

prostřednictvím 

Okresního soudu 
v Olomouci 
 

ke sp. zn. 6 T 152/2020 

 
Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 
trestního řádu podávám v neprospěch obviněného  

A. K., ***, trvale bytem ***, t. č. ve výkonu trestu, 

dovolání 

proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 18. 11. 2020 
sp. zn. 68 To 266/2020, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu 
zamítnuta jako nedůvodná stížnost státní zástupkyně Okresního státního 
zastupitelství v Olomouci podaná proti usnesení Okresního soudu v Olomouci 
ze dne 2. 11. 2020 sp. zn. 6 T 152/2020, jímž bylo rozhodnuto o zastavení trestního 
stíhání, 

a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu s odkazem 
na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. f) trestního řádu, 
neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného 
prostředku proti usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. c) trestního řádu, 
přestože v řízení předcházejícím bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, 
aniž byly splněny zákonné podmínky pro takové rozhodnutí.  

 

Odůvodnění: 

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Olomouci podala 
dne 22. 10. 2020 pod sp. zn. 1 ZT 68/2010 obžalobu na obviněného A. K. 
pro jednání kvalifikované jako zločin krádeže dle § 205 odst. 2, 4 písm. b) trestního 
zákoníku. Tohoto zločinu se měl obviněný podle podané obžaloby dopustit tím, že: 
„dne 26. 3. 2020 v době kolem 12:00 hodin přišel do O. B. na ulici D. v O., z důvodu, 
že již měl hlad a chtěl si ukrást něco k jídlu, postupně odcizil bagetu, koláč a džus 
v celkové hodnotě 111,60 Kč, kdy si tyto věci postupně na prodejní ploše ukryl pod 
svou bundu, které měl na sobě a snažil se projít pokladnami, aniž by za zboží 
zaplatil, následně za pokladnami byl zadržen ostrahou objektu, která jej vyzvala, aby 
ji následoval do zaměstnaneckých prostor, což uposlechl a vrátil takto odcizené zboží 
a vyčkal do příjezdu policie, přičemž uvedeného jednání se měl dopustit, ač byl 
odsouzen Obvodním soudem Praha 9 dne 2. 9. 2019, č.j. 1 T 24/2019 ve znění 
rozsudku Městského soudu Praha ze dne 19. 2. 2020, č.j. 5 To 411/2019, právní moc 
19. 2. 2020 pro přečin krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestu odnětí 



svobody nepodmíněně v trvání 5 měsíců, který vykonal ve věznici s ostrahou a takto 
jednal v době nouzového stavu, který byl vyhlášen usnesením vlády České republiky 
č. 194/2020 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru.“ 
 
2. Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 2. 11. 2020 sp. zn. 6 T 152/2020 
podle § 188 odst. 2 trestního řádu za použití § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu 
trestní stíhání obviněného A. K. pro výše uvedený skutek zastavil. Své rozhodnutí 
odůvodnil tím, že na obviněného je nepřetržitě působeno nepodmíněným trestem 
odnětí svobody, kdy výstup z něj má stanoven na 21. 6. 2022. S přihlédnutím k délce 
nepodmíněného trestu, který obviněný aktuálně vykonává od dne 26. 3. 2020, 
měl soud za to, že jsou splněny podmínky pro zastavení trestního stíhání 
pro neúčelnost.  

3. Proti tomuto usnesení podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství 
v Olomouci dne 5. 11. 2020 pod sp. zn. 1 ZT 68/2020 stížnost. Tato stížnost byla 
nyní napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci 
ze dne ze dne 18. 11. 2020 sp. zn. 68 To 266/2020 podle § 148 odst. 1 písm. c) 
trestního řádu zamítnuta jako nedůvodná.  
 
4. Krajský soud souhlasil se stížnostními námitkami státní zástupkyně Okresního 
státního zastupitelství v Olomouci ohledně trestní minulosti obviněného, 
a skutečnosti, že se obviněný jednání dopustil v době vyhlášení nouzového stavu, 
což se odrazilo v použité právní kvalifikaci jeho jednání. Dospěl však k závěru,  
že v daném případě lze výjimečně, i když se jedná o speciálního recidivistu, 
akceptovat postup zvolený okresním soudem, neboť obviněný vykonává postupně 
uložené tresty odnětí svobody s plánovaným koncem věznění dne 21. 6. 2022. 
Dále svůj postup odůvodnil tím, že byť je při právní kvalifikaci žalovaného jednání 
podle § 205 odst. 2, 4 písm. b) trestního zákoníku obviněný ohrožen trestem odnětí 
svobody na dvě léta až osm let, má za to, že postup zvolený okresním soudem 
je dostačující, a to zejména s ohledem na charakter odcizeného zboží, důvod jeho 
odcizení a skutečnost, že tím nebyl přímo ohrožen život, zdraví lidí či veřejný 
pořádek.  
 
5. S uvedenými závěry soudů o naplnění podmínek pro fakultativní zastavení 
trestního stíhání se však nelze ztotožnit. 
 
6. K institutu zastavení trestního stíhání postupem dle § 188 odst. 2 trestního řádu 
za použití § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu, je možno v obecné rovině uvést, 
že po předběžném projednání obžaloby takto může soud postupovat, je-li trest, 
k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin 
byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání postihne. Zastavení 
trestního stíhání z důvodu zakotveného v § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu 
je fakultativní. Zastavení trestního stíhání z důvodu neúčelnosti připadá v úvahu 
tehdy, pokud by vedení a pokračování trestního stíhání nenaplňovalo smysl a účel 
trestního řízení zakotveného v § 1 odst. 1 trestního řádu s ohledem na postih 
pachatele v jiném řízení, přičemž jde o realizování zásady hospodárnosti a ekonomie 
trestního řízení. Úvaha o dostatečnosti dříve uloženého nebo očekávaného trestu 
se má týkat druhu a výše takového uloženého nebo očekávaného trestu i všech 
okolností trestných činů z hlediska jejich povahy a závažnosti, a to jak nyní 



stíhaného, tak již odsouzeného, příp. souběžně stíhaného. V souladu s účelem trestu 
má být posuzována také míra ochrany společnosti a možnosti nápravy pachatele, 
tedy zda trest již dříve uložený dostatečně zabezpečuje výchovu obviněného k tomu, 
aby vedl řádný život. Má být přihlédnuto i k možnostem a významu náhrady škody 
a zohledněny i další zájmy poškozeného. Při těchto úvahách je třeba vycházet 
z obecných zásad pro ukládání trestů specifikovaných v § 39 a násl. trestního 
zákoníku, osobní charakteristiky a poměrů pachatele a jeho předchozích odsouzení. 
Pokud jde o povahu a závažnost trestného činu, tyto jsou dle § 39 odst. 2 trestního 
zákoníku určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 
způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, 
osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. 
 
7. V daném případě měl okresní soud na základě konkrétních okolností případu 
jako předběžnou otázku posoudit, jaký trest obviněnému hrozí za trestný čin, 
pro který je nyní stíhán a porovnat jej s trestem již uloženým. Úvahy nalézacího 
soudu v tomto směru však v odůvodnění jeho rozhodnutí absentují. Ani odvolací 
soud se této problematice dostatečně nevěnoval. 
 
8. Za žalovaný zločin krádeže podle § 205 odst. 2, 4 písm. b) trestního zákoníku, 
kteroužto právní kvalifikaci soudy nijak nezpochybnily, byl obviněný ohrožen 
uložením trestu odnětí svobody v sazbě od dvou do osmi let. Při posouzení všech 
rozhodných kritérií pro ukládání trestů tak obviněnému reálně hrozilo uložení 
nejméně dvouletého nepodmíněného trestu odnětí svobody se zařazením k jeho 
výkonu do věznice s ostrahou. U obviněného je v opise rejstříku trestů evidováno 
celkem devět záznamů z let 2005 - 2019. Naposledy byl odsouzen rozsudkem 
Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 2. 9. 2019 sp. zn. 1 T 24/2019 ve spojení 
s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2020 sp. zn. 5 To 411/2019 
podle § 205 odst. 1 trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 
ve výměře 5 měsíců, který vykonal dne 25. 8. 2020. Z důvodu tohoto odsouzení 
došlo k přeměnám trestů uložených mu ve věci vedené u Okresního soudu ve Žďáru 
nad Sázavou, kde mu byl trestním příkazem ze dne 18. 12. 2017 pod sp. zn. 
2 T 168/2017 uložen podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložený 
trest odnětí svobody v délce 12 měsíců a stanovením zkušební doby na 30 měsíců, 
která byla následně o jeden rok prodloužena. K nařízení výkonu trestu došlo 
26. 6. 2020. Dále mu byl dne 8. 7. 2020 přeměněn trest obecně prospěšných prací 
ve výměře 300 hod. uložený podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku rozsudkem 
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou dne 20. 12. 2018 sp. zn. 2 T 143/2018 
na nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře 300 dnů. Celkem tedy za tato tři 
odsouzení by měl obviněný strávit ve věznici s ostrahou asi 27 měsíců, přičemž 
uložený trest v délce 5 měsíců již vykonal a nyní vykonává přeměněné tresty. 
V předmětné věci je obviněný stíhán pro skutek ze dne 26. 3. 2020, který tedy 
spáchal nedlouho po nabytí právní moci rozsudku z jeho posledního odsouzení 
ze dne 19. 2. 2020. 
 
9. Po zhodnocení všech uvedených okolností nelze dospět k závěru, že by byl 
nejméně dvouletý nepodmíněný trest odnětí svobody, jehož uložení obviněnému 
v předmětné trestní věci reálně hrozilo zcela bez významu vedle trestu, který mu byl 
pro jiný čin již uložen. Navíc ustanovení § 39 odst. 4 trestního zákoníku, na jehož 
znění se nalézací soud v odůvodnění předmětného usnesení odvolával, má soud, 



s ohledem na jeho obsah, aplikovat při rozhodování o trestu v rámci hlavního líčení, 
případně při vydávání trestního příkazu a nikoli při předběžném projednání obžaloby.  
 
10. Lze tedy uzavřít, že v nyní předkládané věci nebyly splněny zákonné podmínky 
pro fakultativní zastavení trestního stíhání obviněného podle § 172 odst. 2 písm. a) 
trestního řádu, tedy že trest, jehož uložení obviněnému reálně hrozí v předmětné 
trestní věci, je zcela bez významu vedle trestu, který mu již byl pro jiný čin uložen. 
Okresní soud v Olomouci tak své usnesení ze dne 2. 11. 2020 sp. zn. 6 T 152/2020 
zatížil vadou ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. f) trestního 
řádu. Tuto vadu následně neodstranil ani Krajský soud v Ostravě – pobočka 
v Olomouci, přestože pro to měl na podkladě podané stížnosti státní zástupkyně 
Okresního státního zastupitelství v Olomouci vytvořeny náležité procesní podmínky. 
Tím své rozhodnutí zatížil vadou ve smyslu dovolacího důvodu uvedeného 
v § 265b odst. 1 písm. l) trestního řádu v jeho druhé alternativě. 

S ohledem na popsané skutečnosti 

navrhuji, 

aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání, k jehož konání může přistoupit podle 
§ 265r odst. 1 písm. b) trestního řádu: 

1. podle § 265k odst. 1, 2 trestního řádu za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 
trestního řádu zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky 
v Olomouci ze dne 18. 11. 2020 sp. zn. 68 To 266/2020, jemu předcházející 
usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2020 sp. zn. 6 T 152/2020, 
jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, 
pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, 

2. a dále postupoval podle § 265l odst. 1 trestního řádu a přikázal Okresnímu soudu 
v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

Pokud by Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci je nutno rozhodnout jiným 
než navrhovaným způsobem, vyjadřuji i pro tento případ souhlas s projednáním věci 
v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c) trestního řádu]. 

 

Brno 8. ledna 2021 

 

JUDr. Pavel Zeman 
nejvyšší státní zástupce 

 

 

 


