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SBÍRKA VÝKLADOVÝCH STANOVISEK 
NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ 

Č. 1/2022 
 

STANOVISKO KE SJEDNOCENÍ VÝKLADU ZÁKONŮ 
A JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ze dne 23. listopadu 2022, 

k ukládání povinnosti obviněnému podle § 307 odst. 2 písm. b) 
trestního řádu  
 

 
I přesto, že v praxi zpravidla dochází ke složení peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního zastupitelství 
již před rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání, současná 
právní úprava umožňuje, aby peněžitá částka určená státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti, jako podmínka ve smyslu § 307 odst. 2 písm. b) 
trestního řádu, byla složena na účet státního zastupitelství i po vydání 
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. 
 

I. 

Vymezení problematiky 

Nejvyššímu státnímu zastupitelství byl Vrchním státním zastupitelstvím v Praze 
zaslán poznatek, získaný v rámci provedené dohledové prověrky, o rozdílném 
právním názoru státních zástupců ohledně stanovení okamžiku složení peněžité 
částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního 
zastupitelství, jako podmínky pro rozhodnutí státního zástupce o podmíněném 
zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu. 

Konkrétně byl zaznamenán právní názor, podle něhož z dikce ustanovení § 307 
odst. 2 písm. b) trestního řádu je zřejmé, že v době rozhodování státního zástupce 
o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného má být již předmětná peněžitá 
částka na účtu státního zastupitelství složena. Rozhodnutí státního zástupce, 
který ve svém usnesení ve smyslu § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu teprve 
obviněného zavazuje ke složení peněžité částky, a to například v průběhu stanovené 
zkušební doby, či v konkrétně stanovené lhůtě, je podle tohoto právního názoru 
považováno za nesprávné.  
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S výše uvedeným názorem Vrchní státní zastupitelství v Praze vyjadřuje nesouhlas 
a podává výstižní právní rozbor vyúsťující v celkový závěr, že dikce § 307 odst. 2 
písm. b) trestního řádu nevyžaduje, aby peněžitá částka určená státu na peněžitou 
pomoc obětem trestné činnosti, jako podmínka ve smyslu § 307 odst. 2 písm. b) 
trestního řádu, musela být složena na účet státního zastupitelství vždy ještě 
před vydáním rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. 

O vyjádření k výkladu ustanovení § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu bylo 
požádáno též Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Z odpovědi Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci vyplynulo, že zastávají totožný právní názor, který vyjádřilo 
Vrchní státní zastupitelství v Praze, tedy že z komentářové literatury a dikce 
zákonného ustanovení nevyplývá povinnost, aby v době rozhodování státního 
zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného musela být již 
předmětná peněžitá částka určená státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 
složena na účtu státního zastupitelství.  

Předmětná problematika byla již v minulosti řešena tzv. malým stanoviskem 
analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství pod sp. zn. 
1 SL 703/2017 se závěrem, že je velice vhodné a bude tomu tak zřejmě 
ve většině uvažovaných případů, aby složení peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního zastupitelství ze strany 
obviněného, jako podmínka ve smyslu § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu, 
předcházelo rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Přesto 
nelze vyloučit i variantu, že obviněný bude moci složit peněžitou částku 
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního 
zastupitelství až po vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního 
stíhání, v němž bude tato peněžitá částka stanovena.  

Vzhledem k tomu, že otázka, zda je nutné, aby obviněný složil peněžitou částku 
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního 
zastupitelství již před rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo je 
možné, aby ji složil až po vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 
stíhání, je v soustavě státního zastupitelství opakovaně diskutována, a v praxi pak 
může výrazným způsobem limitovat státního zástupce při rozhodování 
o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného, přistoupil nejvyšší státní 
zástupce k vydání tohoto stanoviska podle § 12 odst. 2 zákona  č. 283/1993 Sb., 
o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem pak na zcela výstižný právní rozbor zaslaný Vrchním státním 
zastupitelstvím v Praze a dále s přihlédnutím k závěrům stanoviska analytického 
a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství ve věci 
sp. zn. 1 SL 703/2017, předložené výkladové stanovisko vychází z velké části 
z argumentace obsažené již v těchto výše uvedených materiálech. 
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II. 

Ke stanovení okamžiku složení peněžité částky určené státu na peněžitou 
pomoc obětem trestné činnosti na účet státního zastupitelství 

Podstatou institutu podmíněného zastavení trestního stíhání je dočasné ustoupení 
od trestního postihu obviněného, s perspektivou definitivního zastavení jeho trestního 
stíhání, pokud obviněný vyhoví stanoveným podmínkám a povede ve zkušební době 
řádný život. Podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 trestního řádu 
tak představuje určitou formu mezitímního rozhodnutí, jímž je fakticky odkládáno 
konečné rozhodnutí ve věci. Následným rozhodnutím podle § 308 trestního řádu se 
buď zastavení trestního stíhání obviněného potvrdí, a to za situace, kdy se obviněný 
ve zkušební době osvědčí nebo se nahradí rozhodnutím o pokračování v trestním 
stíhání obviněného, a to v případě, kdy se obviněný ve zkušební době neosvědčí. 
Za splnění předpokladů zakotvených v § 308 odst. 3 trestního řádu může být tato 
fáze nahrazena zákonnou fikcí osvědčení se obviněného ve zkušební době. 

Ustanovení § 307 odst. 2 trestního řádu stanovením doplňujících a současně též 
zpřísňujících podmínek tohoto institutu, fakticky rozšiřuje možnost řešení trestních 
věcí odklonem od standardního řízení v podobě podmíněného zastavení trestního 
stíhání i na případy, v nichž by se jinak s ohledem na povahu a závažnost stíhaného 
činu, specifické okolnosti jeho spáchání nebo poměry obviněného, nemohlo uplatnit.  

Konkrétně pak k alternativní podmínce podle § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu, 
spočívající ve složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem 
trestné činnosti, doktrinální výklad uvádí (Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 
až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3492): „Peněžitou částku 
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti složí obviněný na účet 
soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství zpravidla již před 
rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání. Proto § 362 odst. 1 
stanoví, že pokud obviněný složil peněžitou částku určenou státu na peněžitou 
pomoc určenou obětem trestné činnosti a soud a v přípravném řízení státní zástupce 
nerozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání, předseda senátu 
a v přípravném řízení státní zástupce zajistí, aby složená peněžitá částka byla 
vrácena obviněnému. Přesto však rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 
stíhání podle odstavce 2 § 307 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti“. 

Dále se uvádí (tamtéž, s. 3494) „Soud a v přípravném řízení státní zástupce musí 
v rozhodnutí uvést přesnou výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti, a to konkrétní částkou, např. ve výši 100 000 Kč. Tato 
částka musí být ve výroku rozhodnutí i v případě, že obviněný peněžitou částku 
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti složil na účet soudu 
a přípravném řízení na účet státního zastupitelství již před rozhodnutím 
o podmíněném zastavení trestního stíhání (srov. k tomu i § 362 odst. 1).“ 

Obdobně pak „[v] rozhodnutí podle § 307 odst. 2 je výrok o podmíněném zastavení 
trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se trestní stíhání 
týká, obligatorně spojen s výrokem o stanovení zkušební doby, na niž se trestní 
stíhání podmíněně zastavuje (srov. § 307 odst. 3 a výklady k němu). Na tyto výroky 
navazuje výrok o určení činnosti, které se obviněný během zkušební doby zavazuje 
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zdržet (§ 307 odst. 5), nebo o výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 
obětem trestné činnosti (§ 307 odst. 5), případně oba tyto výroky.“ (DRAŠTÍK, A., 
FENYK, J. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017, 
s. 698 a 699). 

V úvahu je třeba vzít rovněž jazykový výklad. Platí, že pro uložení opatření podle 
§ 307 odst. 2 trestního řádu musí být splněny podmínky podle § 307 odst. 1 trestního 
řádu. Zákonodárce však nutnost předešlého splnění podmínek ve vztahu 
k vydávanému rozhodnutí definuje zpravidla v minulém čase, kdy obecné zákonné 
podmínky pro postup podle § 307 odst. 1 písm. a) až c) trestního řádu jsou výhradně 
v čase minulém („… se k činu doznal, nahradil škodu, uzavřel dohodu nebo učinil 
jiná potřebná opatření k její náhradě, vydal bezdůvodné obohacení, …“). Oproti tomu 
§ 307 odst. 2 písm. a), b) trestního řádu minulý čas vůbec neužívá („zaváže se, že se 
…zdrží …“, „složí“, nikoli „zavázal se“, „zdržel se“, „složil“). V alternativní podmínce 
§ 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu je užito slovesa ve tvaru „složí“, což znamená, 
že se váže k činnosti směřující do budoucna. Pakliže by se měl zřetelně prosadit 
opak, mohl zákonodárce i zde vložit předmětné sloveso v minulém čase, tj. „složil“. 

Pokyn obecné povahy č. 9/2019 nejvyššího státního zástupce ze dne 3. září 2019, 
o postupu státních zástupců v trestním řízení, ve znění pozdějších pokynů (dále také 
jako „POP NSZ č. 9/2019“) v čl. 63 odst. 2 uvádí: „Jsou-li pro to v souvislosti 
s rozhodováním o podmíněném zastavení trestního stíhání důvody, státní zástupce 
ověří, že obviněný byl poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz a o tom, 
že právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude 
řidičského oprávnění, jestliže se obviněný zaváže zdržet se během zkušební doby 
podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel, a že obviněný 
složil nebo výjimečně až po vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení 
trestního stíhání složí na účet státního zastupitelství peněžní částku určenou státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle jiného právního předpisu, která 
není zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného činu.“ 

Pokyn obecné povahy NSZ č. 9/2019 tedy umožňuje obě varianty, byť pozdější 
složení částky označuje za postup výjimečný, nikoli však mimořádný. 

Zcela v souladu, s již dříve zaujatým stanoviskem Nejvyššího státního zastupitelství 
ve věci sp. zn. 1 SL 703/2017, lze považovat za vhodné, a bude tomu tak zřejmě 
ve většině uvažovaných případů, aby složení peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního zastupitelství 
ze strany obviněného předcházelo rozhodnutí o podmíněném zastavení 
trestního stíhání. Takový postup vypovídá o silném zájmu obviněného přispět 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, který se odráží v úvaze státního 
zástupce o přiléhavosti volby dobrodiní představovaného zrovna tímto typem odklonu 
vycházejícího z principů restorativní justice, a zároveň se tím nejlépe garantuje, že již 
při tvorbě rozhodnutí se bude vycházet ze skutečného stavu věci, bez pozdějšího 
zpochybnění takového postupu, jestliže obviněný peněžitou částku neuhradí anebo 
neuhradí tuto částku v celé výši. 

Přesto nelze vyloučit i variantu, že obviněný bude moci složit peněžitou částku 
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního 
zastupitelství až po vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního 
stíhání, v němž bude tato peněžitá částka stanovena. Otevírá se tím prostor 
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k aplikaci tam, kde obviněný není odůvodněně schopen, a to například vzhledem 
k osobním, rodinným a majetkovým poměrům, bezprostředně pro tyto účely 
disponovat s peněžitou částkou určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 
před vydáním rozhodnutí, aniž by tomu bránily další předpoklady zmíněného 
institutu.  

Splnění uložené povinnosti podle § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu tedy lze 
odložit na průběh současně ukládané zkušební doby, která by měla být 
zpravidla delší oproti méně závažným přečinům, vyřizovaným podle § 307 
odst. 1 trestního řádu, přičemž postupné plnění a vyhovění všem dalším 
stanoveným podmínkám ve zkušební době dozorový státní zástupce 
v pravidelných časových intervalech kontroluje (srov. čl. 63 odst. 6 POP NSZ 
č. 9/2019). 

Neuhrazení stanovené peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem 
trestného činu na účet státního zastupitelství nebo její celé výše lze pak řešit 
v návaznosti na osvědčení, resp. neosvědčení obviněného v rámci zkušební doby 
podmíněného zastavení trestního stíhání ve smyslu § 308 odst. 1 trestního řádu, jako 
splnění jemu uložené (další) povinnosti. Na podporu lze opět poukázat na odbornou 
literaturu (Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3503): „Zvlášť pečlivě je třeba zkoumat, zda obviněný 
splnil všechny další povinnosti, k jejichž splnění se zavázal, zejména jde o to, zda 
se skutečně zdržel určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, a zda složil 
určenou částku na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.” 

III. 

Odlišnost oproti institutu narovnání 

U institutu narovnání podle § 309 odst. 1 písm. d) trestního řádu se též počítá s tím, 
že obviněný složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Podmínky narovnání vyjmenované 
pod písmeny a) až d) § 309 odst. 1 trestního řádu jsou všechny vyjádřeny ve stejném 
tvaru sloves – viz „prohlásí“, „uhradí“, „vydá“ a „složí“, přičemž musí být vypořádány 
k okamžiku rozhodnutí, je-li pak důsledkem zastavení trestního stíhání obviněného, 
coby meritorní způsob skončení věci v přípravném řízení. Ve srovnání s úpravou 
podmíněného zastavení trestního stíhání tady nepostačuje složení peněžité částky 
určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti na účet státního 
zastupitelství až po vydání rozhodnutí o narovnání (obdobně jako nepostačuje pouhé 
uzavření dohody o náhradě škody). V tomto ohledu jsou kladeny striktnější 
požadavky na uplatnění institutu narovnání. Podmíněné zastavení trestního stíhání 
lze naopak charakterizovat jako rozhodnutí prozatímní, se stanovením zkušební 
doby, vázané na splnění určitých podmínek, resp. povinností uložených obviněnému. 

 IV.  

Závěr 

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že i přesto, že v praxi zpravidla dochází 
ke složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné 
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činnosti na účet státního zastupitelství již před rozhodnutím o podmíněném 
zastavení trestního stíhání, současná právní úprava umožňuje, aby peněžitá 
částka určená státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, jako 
podmínka ve smyslu § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu, byla složena na účet 
státního zastupitelství i po vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení 
trestního stíhání. 
 
Znění § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu poskytuje patřičný rozhodovací prostor 
pro státního zástupce nejen pro určení výše peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, ale též i ke stanovení okamžiku pro její 
složení na účet státního zastupitelství, a to zásadně podle konkrétních okolností 
daného případu. 

Kategorické tvrzení, že právní úprava vyžaduje složení peněžité částky určené státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, jako podmínky ve smyslu § 307 odst. 2 
písm. b) trestního řádu, na účet státního zastupitelství vždy ještě před vydáním 
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, by bezdůvodně limitovalo 
státního zástupce při rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání 
obviněného. 

Toto stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů bylo 
vydáno podle § 12 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 
ve znění pozdějších předpisů. 

JUDr. Igor Stříž v. r. 
nejvyšší státní zástupce 




