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ZÁKLADNÍ OKRUHY UČIVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trestní právo hmotné
Trestní právo procesní
Poškozený a zúčastněná osoba
Trestní řízení a jeho stádia
Zajištění osob a věcí pro účely trestního řízení
Dokazování v trestním řízení

Podrobné zaměření k jednotlivým okruhům učiva:
1. Trestní právo hmotné – úvod do studia trestního práva, prameny tr.
práva, analogie, působnost trestních zákonů, základy trestní odpovědnosti,
pojem a znaky trestného činu, zavinění, okolnosti vylučující protiprávnost,
vývojová stádia tr. činu, účastenství a součinnost.
Souběh trestných činů – recidiva, mnohost trestné činnosti.
Zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce, tresty – ukládání trestů,
dohled a ochranná opatření, amnestie, trest odnětí svobody a jeho výkon,
alternativní tresty.
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy – odpovědnost za provinění,
ukládání výchovných, ochranných a trestních opatření.
Zvláštní část trestního zákona – vybrané trestné činy.
2. Trestní právo procesní – předmět trestního práva procesního, pojem
trestní řízení, vztah trestního práva procesního k ostatním právním
odvětvím, trestní právo procesní a související obory, systematika a
struktura zákona, prameny trestního práva procesního, základní zásady
trestního řízení.

Subjekty trestního řízení – soud, státní zástupce, policejní orgán, pojem
subjektu trestního řízení, osoba, proti níž se vede trestní řízení, poškozený,
zúčastněná osoba.
Soudy – struktura a úloha soudů, pravomoc, příslušnost, obsazení soudů,
rozhodování soudů v přípravném řízení, státní zástupce.
Obviněný a obhájce – postavení a práva obviněného, právo obviněného na
obhajobu, obhájce a jeho úkoly, zákonný zástupce obviněného, osoby se
samostatnými právy obhajovacími.
3. Poškozený a zúčastněná osoba – poškozený a jeho práva, zúčastněná
osoba, svědek, znalec, tlumočník.
Procesní úkony – pojem, obsah, místo, čas procesních úkonů, sepisování
protokolu, podání, lhůty, doručování, nahlížení do spisu.
Rozhodnutí – rozsudek, obsahové náležitosti rozsudku, usnesení, další
způsoby rozhodování, vyhlášení, vyhotovení rozhodnutí, doručování,
náklady řízení.
4. Trestní řízení a jeho stádia – stádia tr. řízení, postup při zahájení
trestního stíhání, rozhodnutí před zahájením trestního stíhání, přípravné
řízení, forma, průběh, zahájení, vyšetřování, ukončení vyšetřování,
předběžné projednání obžaloby, podstata a účel, důvody, způsob a rozsah,
rozhodnutí a účinky, hlavní líčení, účel, příprava, průběh, dokazování,
rozhodnutí, veřejné a neveřejné zasedání, opravné prostředky.
Zvláštní způsob trestního řízení proti mladistvým
5. Zajištění osob a věcí pro účely trestního řízení – zajištění osob,
předvolání, předvedení, pořádková pokuta, vazba a její důvody, zajištění
věcí – domovní prohlídka, osobní prohlídka, zadržení zásilky.
Dokazování v trestním řízení – význam dokazování, předmět a rozsah
dokazování, důkazní prostředky, dělení důkazů, výpověď obviněného,
obžalovaného, svědka, procesní postup při výslechu svědka, výslech osob,
které nedosahují věku trestní odpovědnosti, hodnocení svědecké výpovědi
jako důkazu, znalecký posudek, přibrání znalce, věcné a listinné důkazy.
POVINNÁ STUDIJNÍ LITERATURA:





Skripta Trivis
o Trestní právo hmotné
o Trestní právo procesní
Zákon 40/2009 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o
soudnictví ve věcech mládeže OMPČ)

DOPORUČENÁ LITERATURA:



Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ve věcech trestních
Judikáty publikované ÚS a dalšími soudy

PODKLADY PRO KLASIFIKACI:



4 písemné práce (testy) každé pololetí
ústní zkoušení v každé vyučovací hodině

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
 1. pololetí – říjen, listopad, prosinec, leden – písemné práce
 2. pololetí – únor, březen 2x, duben – písemné práce
POZN.:
Důrazně doporučuji v průběhu hodiny si dělat poznámky z výkladu učitele,
sledovat doporučené weby na internetu – viz zadání z vyučovací hodiny.

