
 

§ 43 

 

Úhrnný a souhrnný trest 

 

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle 

toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; jde-li o vícečinný 

souběh většího počtu trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci 

trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice trestní sazby odnětí 

svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného 

trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu 

přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, 

jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní 

hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. 

Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů pouze trest odnětí svobody, může 

být úhrnným trestem jen trest odnětí svobody jako trest samostatný. 

 

(2) Soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za 

trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek 

za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém 

pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově 

navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. 

Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného 

trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské 

hodnosti, trest propadnutí majetku nebo trest propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven 

již rozsudkem dřívějším. 

 

(3) Odsuzujícím rozsudkem podle odstavce 2 se rozumí i rozsudek, kterým bylo za podmínek 

§ 48 odst. 1 podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem. Spolu s uložením souhrnného 

trestu soud zruší výrok o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, jakož i všechna další 

rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo 

zrušením, pozbyla podkladu. 

 

(4) Ustanovení o souhrnném trestu se neužije, jestliže dřívější odsouzení je takové povahy, že 

se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo jestliže byl dřívější odsuzující rozsudek 

vydán soudem jiného členského státu Evropské unie. 

 



 

Section 43 

First-time and Subsequent Concurrent Sentences 

 

(1) If the court sentences an offender for two or more criminal acts, it shall impose a 

Concurrent Sentence according to the provision which applies to the most severely punishable 

criminal offence; in case of a larger number of multiple criminal offences, the court may 

impose a sentence where the upper limit of the its applied term shall be raised by one third; 

however, the upper limit of the term of imprisonment following the increase must not exceed 

twenty years, and when imposing an exceptional sentence of imprisonment between twenty to 

thirty years, it must not exceed thirty years. In addition to the punishment admissible under 

such provision, another type of punishment may be imposed as part of a Concurrent Sentence, 

providing its imposition is justifiable by any of the tried criminal offences. Where the lower 

punishment limits of the prison sentence vary, the lower limit of the Concurrent Sentence shall 

be the most severe one. Where criminal law solely stipulates a prison sentence for any of the 

criminal offences, then the Concurrent Sentence may also only take the form of a prison 

sentence. 

 

(2) The court shall impose a Subsequent Concurrent Sentence according to the principles 

set out under Sub-section (1) when sentencing an offender for a criminal offence committed 

before the court of the first instance convicted the offender for another criminal offence. Along 

with the imposition of the Subsequent Concurrent Sentence the court shall revoke the verdict 

on the punishment imposed by the earlier judgment, as well as any other decisions which are 

content-related to this verdict, if, with regard to the change caused by this revocation, such 

decisions have lost their basis. the Subsequent Concurrent Sentence must not be more lenient 

than that imposed by any previous judgment. If the previous judgment contained any loss of 

honorary titles and decorations, loss of military rank, or forfeiture of property or possessed 

items, then the Subsequent Concurrent Sentence must also include such a penalty. 

 

(3) The convicting judgment under the provisions of Subsection (2) shall also include such 

court judgments whereby, subject to the conditions under Section 48 Subsection (1), a 

punishment has been conditionally waived with supervision. Along with the imposition of the 

Subsequent Concurrent Sentence, the court shall revoke the verdict of a conditional waiver of 

a punishment with supervision, as well as all any other decisions which are content-related to 

this verdict, if, with regard to the change caused by this revocation, such decisions have lost 

their basis. 

 

(4) The provisions on the Subsequent Concurrent Sentence shall not be applied if the 

preceding sentence was of such a nature that the offender is regarded as not having been 

convicted at all, or if the previous judgment has been issued by another member state of the 

European Union. 

 


