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Úvod 

Na Právnickou fakultu jsem nastupovala se zájmem o trestní právo a s velkým 

nadšením pro trestní právo také odcházím, není proto divu, že má diplomová práce 

z jiného právního odvětví ani být nemůže. K tématu státního zástupce mě přivedla 

především stáž na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 3, kde jsem zjistila, jak 

velká práce a nasazení se skrývá za zastupováním obžaloby v hlavním líčení, běžnému 

občanovi skrytá, pokud se ho trestní řízení osobně nedotýká. V takovém případě ale 

činnost státního zástupce zřejmě nedocení, neboť právě a pouze státní zástupce je osobou, 

která proti němu obžalobu k soudu podává. Může se samozřejmě stát, že důkazy svědčí 

ve prospěch této osoby, a státní zástupce se tak stává procesním ochráncem obviněného. 

Nutno podotknout, že uváděná teze platí v přípravném řízení, byť se v praxi příliš 

neuplatňuje. 

Důležitost role státního zástupce v přípravném řízení je neoddiskutovatelná. 

Státní zástupce – označovaný jako dominus litis, tedy pán přípravného řízení – vykonává 

dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení spočívající nejen v systematické a 

průběžné kontrole, zda policejní orgán při své činnosti respektuje zákonné procesní 

postupy a zda byl řádně objasněn skutkový stav a pachatel zjištěn, ale také v odpovědnosti 

za výsledky přípravného řízení, na nichž následně staví svá rozhodnutí, zda obviněného 

postavit před soud nebo přípravné řízení ukončit jinak. 

Cílem mé diplomové práce je proto, co nejkomplexněji, provést rozbor oprávnění 

a činnosti státního zástupce, jichž se mu při výkonu dozoru dostává. Aby práce byla co 

nejúplnějším vhledem do problematiky, neopomenu minulé ani budoucí souvislosti, 

otázku samotného státního zastupitelství či přípravného řízení, jakožto nejdůležitějšího 

stadia trestního řízení, samozřejmě z hlediska mé práce. Stanoveného cíle se pokusím 

dosáhnout kombinací doktrinálního a analytického přístupu a kritického zhodnocení 

platné právní úpravy, k čemuž mi vedle právních předpisů dopomůže množství 

odborných monografií, komentářů, uveřejněných článků z řad odborníků na trestní právo, 

a v neposlední řadě i judikatura. 

Jak je výše naznačeno, práce, vyjma úvodu a závěru, bude sestávat z pěti částí, 

které na sebe logicky navazují a jsou provázané. V první části popíšu historický vývoj 

veřejné žaloby zaměřený převážně na české země, neboť uplynulých pět století, po která 

se institut vyvíjel a prosazoval, mají bezesporu vliv na jeho aktuální podobu. 
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Druhou část věnuji státnímu zastupitelství, kde se v prvé řadě pokusím nastínit 

problematické ústavní vymezení, dále aktuální soustavu státního zastupitelství (jež je 

upravena zvláště v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství), její organizaci, 

správu a vnitřní vztahy včetně postavení vedoucích státních zástupců či Nejvyššího 

státního zastupitelství. Závěrem rozeberu otázku nezávislosti státního zastupitelství při 

komparaci s nezávislostí soudcovskou. 

V části třetí se budu zabývat přípravným řízením, jehož průběh státní zástupce 

velmi ovlivňuje, a proto rozbor pojmu, jednotlivých funkcí, forem, fází a zásad 

přípravného řízení považuji za dobrý podklad pro část následující. Ráda bych důkladněji 

popsala vztah tohoto předsoudního stadia k hlavnímu líčení, jež bylo žhavým tématem 

přijímané novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. Přestože je diplomová práce zaměřená 

na státního zástupce, pro úplnost neopomenu ani vliv ostatních orgánů činných v trestním 

řízení. 

Nejpodstatnější a nejrozsáhlejší částí bude část čtvrtá zaměřená již konkrétně na 

roli státního zástupce v přípravném řízení trestním. Jakkoliv by se nabízelo rozdělit část 

na kapitoly věnující se nejprve stadiu před zahájením trestního stíhání a posléze stadiu po 

zahájení trestního stíhání, v jejichž rámci by byla upravena oprávnění a činnost státního 

zástupce (zakotveny v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním), z hlediska 

aplikace jednotlivých oprávnění to není možné, jak se čtenář sám přesvědčí. Po důrazu 

na analýzu dozorových oprávnění, činnosti státního zástupce a rozhodovacích pravomocí 

spojených s možnostmi zakončení jak prověřování, tak vyšetřování, završím tuto část 

rozborem odlišností u vyšetřování konaného státním zástupcem a u dozoru státního 

zástupce ve zkráceném přípravném řízení. 

V části páté týkající se rekodifikace trestního řádu se pokusím o vymezení 

nejzásadnějších chystaných změn nejen přípravného řízení při komparaci s aktuální 

právní úpravou a jejich dopady na státního zástupce.  
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1. Historický vývoj veřejné žaloby 

1.1. Vznik a počáteční vývoj orgánů veřejné žaloby1 

Vývoj institutu veřejné žaloby není otázkou několika dekád, nýbrž celých století, 

ba i tisíciletí, za něž prošel výraznými změnami, setkal se s mnohými problémy a vyústil 

do podoby, jak jej známe dnes. 

Za zmínku jistě stojí již úprava v právu římském, kde bylo trestní právo rozděleno 

na dvě části, na trestní právo soukromé pro tzv. soukromé delikty (delicta privata) 

a trestní právo veřejné pro zločiny (crimina). V prvém případě byl žalobcem poškozený, 

který podával žalobu u obecného soudu, a pachateli deliktu byl ukládán spíše trest 

finančního charakteru. V druhém případě pak hrála roli veřejná ochrana společenského 

řádu. 

Pravděpodobný původ institutu veřejné žaloby bychom mohli datovat na počátek 

14. století, kdy byl ve Francii nařízením zaveden královský zmocněnec neboli veřejný 

žalobce (procuratores), který v řízení před soudem tlumočil názor svého krále. Samotné 

vyšetřování a následné rozhodnutí o vině a trestu měl plně v rukou soud. Tento proces 

tudíž můžeme označit za inkviziční. 

Přestože byla inkvizice používána nejen ve Francii, ale i ve Španělsku, Itálii, 

Německu a rakouských zemích, a to téměř pět století, vývojem společnosti a práva bylo 

nutné zavést řízení, které nebude jednostranné, a naopak bude poskytovat záruky 

spravedlivého rozhodnutí. Důležitým mezníkem ve vývoji se stal Code d´instruction 

criminelle 1808 vydaný ve Francii. Kodex položil základy obžalovací zásady spojené se 

státním orgánem – veřejným žalobcem, který sice disponoval žalobním právem, musel 

ale vycházet ze závěrů vyšetřujícího soudce. Zmíněným veřejným žalobcem se stalo 

Ministerstvo věcí veřejných, jehož oprávnění narůstala, stále ale nebyl procesní stranou. 

Systém převzaly mnohé evropské země, kde se obdobou francouzského 

Ministerstva věcí veřejných stala „státní zastupitelství“, „veřejná, resp. královská veřejná 

žaloba“, „státní návladnictví“, „prokuratura“ apod. 

                                                 
1  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 9-14. 
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Roku 1897 došlo k novelizaci Code d´instruction criminelle 1808, neboť tento byl 

dlouhodobě kritizován kvůli své skryté inkviziční povaze. Novelizace uzákonila prvky 

kontradiktorního řízení spočívající zejména v právu obviněného na obhájce již v průběhu 

přípravného řízení. Dále neméně důležité právo navrhovat důkazy, nahlížet do spisů, 

právo obhájce klást otázky nebo zpřísnění podmínek omezení osobní svobody. Obdobná 

úprava se brzy promítla i do práva německého, norského či italského. 

Politický aspekt byl v právu vždy patrný, s nastolením totalitních režimů ve 

20. století ovšem získal úplně jiný rozměr. Za dob nacismu můžeme o právu 

a spravedlivém procesu mluvit jen stěží. Během socialistické éry sice existoval model 

veřejné žaloby – prokuratura, hlásící se k vnější nezávislosti, reálně byl ale velmi 

politicky ovlivněn ústřední úlohou komunistické strany napříč socialistickými zeměmi. 

V zemích západní Evropy nedošla veřejná žaloba přílišného vývoje. 

Po pádu totalitních systémů se některé země navrátily k francouzskému modelu, 

některé zachovaly v modifikované podobě monokratické systémy orgánu veřejného 

žalobce, nicméně Česká republika nabrala vlastní směr. 

1.2. Vývoj veřejné žaloby v českých zemích 

1.2.1. Počátky a vývoj veřejné žaloby do roku 1918 

Císař Zikmund Lucemburský zřídil roku 1437 po francouzském vzoru úřad 

královského prokurátora i u nás. Přestože původním posláním prokurátora byla snaha 

o navrácení rozvráceného královského majetku po husitských válkách, jeho působnost se 

záhy rozšířila na zastupování majetkových zájmů koruny u soudů. 

Obnovené zřízení zemské, vydané v letech 1627 pro Čechy a 1628 pro Moravu, 

sice potvrdilo postavení prokurátora jakožto veřejného žalobce, který má povinnost stíhat 

všechny trestné činy, zároveň ale znamenalo postupný návrat k inkvizičnímu řízení. 

Jedná se o řízení, ve kterém jsou funkce žalobce, vyšetřovatele, soudce a obhájce 

soustředěny u soudu a ve kterém převládá zásada písemnosti a tajnosti. Orgán veřejné 

žaloby tedy fakticky ustupoval do pozadí.2 

V 18. století inkviziční typ procesu naprosto převládl, což je zjevné z přijetí 

Hrdelního řádu Josefa I. pro Čechy, Moravu a Slezsko (1707), prvního společného zákona 

                                                 
2  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 17-18. 
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pro dědičné země rakouské Criminalis Constitutio Theresiana (1768) nebo Obecného 

soudního řádu kriminálního císaře Josefa II. (1788), za jehož vlády se však v trestním 

řízení začaly uplatňovat zásady nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege 

a byla posílena zásada vyšetřovací a oficiality.3 

K zásadnímu zvratu došlo v roce 1848. Protifeudální revoluce znamenala 

v oblasti trestního řízení návrat k veřejnému a ústnímu líčení, zavedení porotních soudů, 

odstranění inkvizičního procesu a jeho nahrazení procesem obžalovacím. Vznikla 

provizorní státní zastupitelství, která byla o rok později upravena císařským patentem 

č. 164/1849 ř.z.4 Stadionova ústava (březnová) vyhlášená pod číslem 150/1849 ř.z. 

v § 103 stanovila, že „ve věcech trestních platiti má soud obviňovací“, čímž položila 

právní základ pro vybudování instituce státních zástupců v českých a rakouských zemích. 

Organizaci státního zastupitelství upravoval tzv. organický zákon pro státní 

zastupitelství vyhlášený pod číslem 266/1850 ř.z. Podle prozatímního trestního řádu 

č. 25/1850 ř.z. měli státní zástupci působit při všech okresních sborových soudech a všech 

zemských soudech,5 při vrchních zemských soudech v Praze a v Brně a při kasačním 

soudu ve Vídni měli pak působit vrchní státní zástupci. Jejich úkolem bylo stíhat ex officio 

všechny trestné skutky, o nichž se dozví, kromě soukromožalobních, tedy těch, které byly 

stíhány jen na žádost poškozeného. Státní zástupce bděl nad zákonností vyšetřování, mohl 

nahlížet do spisů a podávat návrhy. V rámci přípravného řízení kooperoval s vyšetřujícím 

soudcem, následně podal veřejnou trestní obžalobu a zastupoval stát v trestním řízení.6 

Vydání tzv. silvestrovských patentů dne 31.12.1851 znamenalo otevřený přechod 

k absolutismu.7 Nejprve kabinetní list císaře adresovaný Schwarzenbergovi, nazvaný 

jako „Pravidla základní v příčině zákonodárství organického v korunních zemích 

císařství rakouského“, odboural některé prvky nového procesního řízení, konkrétně 

odstranil veřejnost soudního řízení, zrušil porotní soudy a zavedl písemný proces 

                                                 
3  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 15. 
4  Říšský zákoník vycházel v letech 1849-1918 jako sbírka všech právních norem s platností pro celou 

říši. 
5  V sídlech zemských soudů a v sídlech nejvýznamnějších okresních soudů vykonávaly důležitější trestní 

agendu tzv. okresní soudy sborové. 
6  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 19-22. 
7  Po porážce revolučního hnutí byl nastolen režim označovaný jako neoabsolutismus nebo Bachovský 

absolutismus podle ministerského předsedy Alexandera Bacha opírající se o policii a četnictvo. 
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u vyšších soudů. Nový trestní řád č. 151/1853 ř.z. se poté plně navrátil k zásadám 

inkvizičního procesu, zdůraznil ale zásadu, že nikdo nesmí být trestán bez soudu. 

Úkoly a postavení státního zástupce zůstaly téměř nezměněné, pouze v organizaci 

státních zastupitelství nastaly změny. Výnosem ministerstva spravedlnosti č. 54/1855 ř.z. 

došlo ke zrušení státních zastupitelství v sídlech okresních soudů sborových spolu s nimi, 

takže řízení o veškerých přečinech a zločinech přešla před sborové soudy první instance, 

u nichž byla státní zastupitelství.8,9 

Definitivní obrat a liberalizaci trestního řízení přinesla prosincová ústava vydaná 

v roce 1867 jako soubor sedmi zákonů. Zákon č. 144/1867 ř.z., o moci soudcovské 

zakotvil v čl. 10 a 11 zásady trestního procesu – ústnost a veřejnost jednání, obžalovací 

proces, instituci porotních soudů pro závažnější zločiny nebo přečiny politické či 

tiskové.10 

Nový trestní řád č. 119/1873 ř.z. v § 29 stanovil, že „při každém sborovém soudu 

první instance ustanoví se státní zástupce, při každém sborovém soudu druhé instance 

vrchní státní zástupce a při nejvyšším soudě generální prokurátor s tolika náměstky, kolik 

jich bude potřebí“. Státním zástupcům zůstala účast na přípravném vyhledávání 

a vyšetřování, při hlavním líčení pro přečiny a zločiny, jakož i v řízení odvolacím. Tímto 

byly úřady veřejné žaloby v základech za Rakousko-Uherska dobudovány.11 

1.2.2. Organizace veřejné žaloby v období 1918-1948 

Národní výbor dne 28.10.1918 schválil zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

samostatného československého státu označovaného též jako tzv. recepční norma. Podle 

tohoto zákona „veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím 

                                                 
8  Základem soudní organizace byly okresní soudy, které soudily v řízení trestním méně závažné skutky 

(od roku 1852 přestupky), a současně byly první instancí v řízení civilním. Druhou – odvolací – instancí 

byly krajské soudy, které působily v řízení trestním jako tzv. soudy sborové prvé instance pro přečiny 

a zločiny. Odvolací instancí pro ně pak byly vrchní zemské soudy. Vrcholem organizace byl nejvyšší 

soudní a kasační dvůr, který soudil jako třetí instance jen ve věcech civilních a ve věcech trestních 

fungoval jako soud zrušovací.  
9  MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání (1. vydání v 

nakladatelství Leges). Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-39-4. s. 214-215, 273.; 

NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 30, 33. 
10  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 15-16. 
11  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 36-37. 
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v platnosti“ a v souvislosti s tím „všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy 

státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím 

úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení“. Byla převzata nejen 

veřejná správa, ale i soudní soustava, a to společně s orgány veřejné žaloby.12 

Trestní řád z roku 1873 zůstal v platnosti i v prvorepublikovém Československu, 

avšak pouze na území Čech. V Uhrách platil trestní řád vydaný v roce 1896, jenž ode dne 

účinnosti platil i na území Slovenska, které jej po rozpadu Rakousko-Uherska převzalo. 

V nově vzniklém Československu tak vedle sebe platily dva různé trestní řády. Tento 

právní dualismus byl odstraněn až v roce 1950.13 

Organizace státního zastupitelství byla úzce spojena s organizací řádných soudů. 

U okresních soudů sice nebyla státní zastupitelství zřízena, obžalobu zde ale zastupovali 

funkcionáři státního zastupitelství. U krajských soudů (do roku 1928 sborové soudy prvé 

instance) působila krajská státní zastupitelství a u vrchních soudů (původně sborové 

soudy druhé instance) vrchní státní zastupitelství. Nad soustavou řádných soudů (ať 

civilních, nebo trestních) stál Nejvyšší soud zřízený v listopadu 1918, při němž byla 

ustanovena Generální prokuratura.14,15 

Státní zástupce byl nejen oprávněn, ale i povinen stíhat všechny trestné činy, které 

se stíhaly veřejnou žalobou, resp. jejich stíhání nebylo vyhrazeno žalobci soukromému. 

K uplatnění žalobního práva v některých případech však potřeboval buď návrh oprávněné 

osoby na stíhání, nebo zmocnění. Mezi procesní práva veřejného žalobce patřilo zejména 

právo činit soudu návrhy, nahlížet do soudních spisů, být přítomen při vyhledávacích 

úkonech bezpečnostních úřadů či při některých soudních úkonech vyšetřovacích. Na 

druhé straně měl veřejný žalobce i procesní povinnosti. Přihlížel k tomu, aby byla zjištěna 

pravda vhodnými prostředky, aby byly vzaty v potaz skutečnosti svědčící ve prospěch 

                                                 
12  MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání (1. vydání v 

nakladatelství Leges). Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-39-4. s. 319-320. 
13  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 16. 
14  Dále byl v listopadu 1918 zřízen Nejvyšší správní soud, který měl za úkol spolu s řádnými soudy řešit 

konflikty občanů a institucí se správními orgány a provádět kontrolu jejich rozhodnutí. Na základě 

ústavní listiny z roku 1920 byl o rok později zřízen Ústavní soud. Kromě toho byl zákonem č. 125/1920 

Sb. zřízen Volební soud jako součást Nejvyššího správního soudu a zákonem č. 51/1923 Sb. pak v sídle 

Nejvyššího soudu Státní soud. Existovaly i soudy specializované – živnostenské soudy, rozhodčí 

komise pro některé pracovněprávní spory, hornické rozhodčí soudy. 
15  MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání (1. vydání v 

nakladatelství Leges). Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-39-4. s. 392-393. 
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i v neprospěch obviněného, upozorňoval obviněného na jeho práva a v případě průtahů 

v řízení měl zákonným způsobem zakročit k jejich odstranění.16 

29.9.1938 byla podepsána Mnichovská dohoda o odtržení pohraničních území 

Československa ve prospěch Německa, načež 16.3.1939 vznikl Protektorát Čechy 

a Morava s charakterem německé kolonie, ačkoliv výnos formálně zaručoval protektorátu 

autonomii a samosprávu.17 Z hlediska soudní organizace působily na území protektorátu 

jednak tzv. autonomní soudy, jednak říšskoněmecké soudy. Tvrzení, že zde vznikly dvě 

soudní soustavy,18 je dle mého názoru zavádějící, neboť autonomní soudnictví bylo pouze 

novým pojmenováním původních českých soudů a státních zastupitelství, kde došlo jen 

k některým změnám v obvodech soudů. Oproti tomu říšskoněmecké soudy a orgány 

veřejné žaloby zde byly od základů vybudovány.19 Během okupace byly trestní 

pravomoci autonomních neboli protektorátních soudů omezeny ve prospěch 

říšskoněmeckých trestních soudů, což se dotklo i pravomocí našich státních 

zastupitelství.20 

Ústavním dekretem prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení 

právního pořádku byly obnoveny ústavní a jiné právní předpisy československého státu 

vydané do 29.9.1938 včetně a zároveň zrušeny všechny, mimo jiné i trestní normy vydané 

od 30.9.1938 do 4.5.1945. Naléhavost potrestání válečných zločinců a domácí kolaborace 

si vyžádala vydání mimořádných (retribučních) předpisů. Byly přijaty dekrety prezidenta 

republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů 

a o mimořádných lidových soudech (zřízeny v sídle krajských soudů) – velký retribuční 

dekret, č. 17/1945 Sb., o Národním soudu, č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly 

považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční a č. 138/1945 Sb., o trestání 

některých provinění proti národní cti – malý retribuční dekret. Zmíněné dekrety poskytly 

                                                 
16  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 17-22. 
17  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 151. 
18  MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání (1. vydání v 

nakladatelství Leges). Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-39-4. s. 457. 
19  Na území protektorátu bylo zřízeno nejprve 12 a od roku 1941 14 německých úředních soudů, dva 

německé Zemské soudy v Praze a Brně a Vrchní zemský soud v Praze, přičemž u každého bylo zřízeno 

státní zastupitelství. Zcela samostatně pak existovalo 5 tzv. zvláštních soudů, které soudily činnost 

namířenou proti okupační moci, jejímu vojenskému zařízení, politickým organizacím a jejich členům.  
20  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 48-50. 
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právní základ lidovému soudnictví v českých zemích, přičemž procesní postup upravený 

v těchto předpisech byl velmi odlišný od standardního trestního procesu.21 Veřejní 

žalobci byli u mimořádných lidových soudů ustanovováni z řad úřednictva státního 

zastupitelství, a to na určité období. Ve vnitřní struktuře státního zastupitelství se toho 

jinak moc nezměnilo. Jak píše Schelle, „to se však již blížily události roku 1948 a s nimi 

likvidace státního zastupitelství“.22 

1.2.3. Organizace veřejné žaloby v období 1948-1989 

Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví zřídil u okresních soudů okresní 

prokuratury a u krajských soudů krajské prokuratury jako úřady veřejné žaloby první 

a druhé stolice.23 

Zákony o prokuratuře, kterých bylo v období 50. a 60. let přijato hned několik, 

znamenaly spolu s dalšími právními předpisy transformaci prokuratury z úřadu veřejné 

žaloby v trestních věcech v orgán střežící socialistickou zákonnost napříč různými 

oblastmi. 

Ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře a zákon č. 65/1952 Sb., 

o prokuratuře vymezily prokuraturu jako samostatný, nezávislý, jednotný, centralizovaný 

a monokratický orgán „nejvyššího dozoru“. Vedle dozoru vůči orgánům přípravného 

řízení a vykonávacího řízení trestního působila prokuratura také jako institut všeobecného 

dozoru střežící zákonnost v oblasti výkonu státní správy, k čemuž získala prostředek 

protestu a upozornění. Dále dozírala i na činnost soudů ve věcech občanskoprávních. 

Nový zákon o prokuratuře č. 65/1956 Sb. stanovil dozor prokuratury nad zachováním 

zákonnosti v místech výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení a ochranné 

výchovy. K posílení dozoru v trestních věcech vznikl institut vyšetřovatelů prokuratury. 

V rámci všeobecného dozoru získali prokurátoři oprávnění přezkoumat zákonnost obecně 

závazných nařízení národních výborů a obecně závazných právních předpisů ministerstev 

                                                 
21  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 155-156. 
22  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 60. 
23  „Zlidovění soudnictví“ spočívalo v úplném zapojení soudců z lidu (dělničtí soudci) do fungování 

justice. Soudcům z lidu dal za vznik již velký retribuční dekret, nyní však byli postaveni na roveň 

soudcům z povolání a byla jim zajištěna majorita. Informace čerpány z: RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná 

žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. Právní instituty. ISBN 80-

7179-929-7. s. 157. 
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a jiných úřadů. Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře (účinný až do roku 1993) pak výše 

zmíněné principy ještě více posílil.24 

Můžeme tedy shrnout, že se prokuratura v druhé polovině 20. století stala velmi 

silným nástrojem komunistické strany zasahující prakticky do všech oblastí výkonu státní 

moci, v důsledku tedy do života všech obyvatel Československa.25 Nesmíme ovšem 

zapomínat, že jakkoliv byla prokuratura „socialistická“, prokurátor hrál hlavní roli vždy 

zejména v trestním procesu, v jehož rámci stíhal všechny trestné činy a dohlížel nad 

zákonností v přípravném řízení. 

Pro úplnost bych se chtěla zmínit o vývoji trestního řádu po roce 1948. Trestní řád 

z roku 1873 byl zrušen až zákonem č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, ve kterém 

jsou namísto liberálních zásad patrné sovětské vlivy.26 Přípravné řízení bylo tímto 

zákonem dáno do rukou prokurátora a orgánů národní bezpečnosti. Nový trestní řád 

č. 64/1956 Sb. výslovně zakotvil zásadu presumpce neviny a zásadu zajištění práva na 

obhajobu obviněnému a obžalovanému. Podmínky zahájení trestního řízení byly 

zpřesněny, stejně jako práva obviněného v přípravném řízení. Vznikl institut předběžného 

projednání obžaloby soudem. Nový zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení (vyšetřovací orgány, prokurátor a soud) mají 

postupovat tak, aby šetřily práva a svobody občanů zaručená ústavou, a v § 2 definoval 

i další zásady. Tento trestní řád platí v novelizované podobě dodnes.27 

1.2.4. Koncepce prokuratury po roce 1989 

Z předchozí podkapitoly je zřejmé, že prokuratura s takto silným postavením, 

navíc ovládaná politickou mocí,28 nemohla po událostech v listopadu 1989 obstát. Již 

                                                 
24  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 22-23.; NEDOROST, Libor, 

OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní zastupitelství: historie, 

současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 64. 
25  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 71. 
26  Projednávání trestních věcí mělo vychovávat občany „k ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu a 

jiným rušitelům jeho budovatelského úsilí a k plnění občanských povinností“. 
27  KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-741-

6. s. 158-159, 164, 415. 
28  Přes proklamovanou nezávislost KSČ politicky komplexně řídila práci prokuratury. Ta vycházela ze 

závěrů a politických direktiv sjezdů KSČ a z usnesení stranických orgánů na úrovni krajů a okresů. 

Informace čerpány z: NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, 

Vladislav. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 

ISBN 80-86432-34-3. s. 70. 
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v prosinci 1989 byl vypuštěn čl. 4 Ústavy ČSSR o vedoucí úloze strany. Novela zákona 

o prokuratuře č. 168/1990 Sb. následně omezila dozor nad zákonností postupu 

a rozhodování soudů a státních notářství, všeobecný dozor zůstal prozatím zachován. 

Zmíněné zákonné změny navíc doprovázené výraznou personální obměnou v soustavě 

prokuratury nebyly však dostačující a spolu s připravovanou novou Ústavou České 

republiky se začalo mluvit o novém zákoně o státním zastupitelství.29 

Otázkou zůstávalo, jakou bude mít veřejná žaloba podobu. První názorový proud 

navrhoval zachování prokuratury (případně přejmenování na státní zastupitelství) s tím 

rozdílem, že všeobecný dozor a občansko-soudní dozor bude omezen. Druhý názorový 

proud, řekla bych, byl poněkud radikálnější, neboť navrhoval úplnou transformaci 

prokuratury na státní zastupitelství, které by bylo plně podřízeno vládě. Působnost by byla 

omezená, organizace by neměla být hierarchická a monokratická. Představa nového 

státního zastupitelství nakonec zvítězila. S vyřešením této otázky vyvstala otázka další – 

kam do připravované ústavy zařadit státní zastupitelství, do moci soudní, výkonné nebo 

ji zakotvit samostatně? Přestože v původním návrhu bylo státní zastupitelství vřazeno do 

moci soudní, záhy se přesunulo do hlavy třetí upravující moc výkonnou, a tak bylo pod 

čl. 80 i odhlasováno.30 Zdali je tento stav ideální, tomu věnuji pozornost v následující 

části mé diplomové práce zvané Státní zastupitelství. 

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství byl vyhlášen 29.11.1993 

s účinností od 1.1.1994. Jak je psáno v obecné části důvodové zprávy, zákon vymezuje 

státní zastupitelství jako orgán, který má zastupovat stát a státní zájem v řízení před 

nezávislým soudem, přičemž státní zástupce má zastupovat veřejnou žalobu před soudem 

a plnit úkoly v civilním procesu zákonem mu svěřené. Úprava všeobecného dozoru 

prokurátora nebyla do nového zákona převzata. Státní zastupitelství tvoří vzájemně 

propojenou soustavu, nikoli jediný orgán, a z hlediska struktury není centralizované 

a hierarchické.31  

                                                 
29  NEDOROST, Libor, OTOUPALÍKOVÁ, Jana, SCHELLE, Karel, VĚTROVEC, Vladislav. Státní 

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-

3. s. 72-73. 
30  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 30-33. 
31  Důvodová zpráva k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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2. Státní zastupitelství 

2.1. Ústavní vymezení a právní úprava 

Státní zastupitelství má svůj ústavní základ v čl. 80 Ústavy, který je velmi stručný 

a v podstatě nás odkazuje na prováděcí zákon (o něm je pojednáno níže). Zajímavé 

a odbornou veřejností diskutované je ale samotné ústavní zařazení státního zastupitelství. 

Jak jsem již zmínila, původně bylo státní zastupitelství zařazeno jako čl. 96 Ústavy 

do moci soudní, výsledkem parlamentní debaty ale došlo k jeho přesunutí pod čl. 80 

a stalo se součástí moci výkonné. Zařadilo se tak po boku ministerstev a jiných správních 

úřadů, eventuálně orgánů územní samosprávy, je ovšem nutné konstatovat, že takovéto 

zařazení nečiní ze státního zastupitelství správní orgán. Důvodem, proč tomu tak není, 

podává například rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 As 58/2004-45, [NSS 

4548/2005]: „Rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí stížnosti proti usnesení 

policejního orgánu o odložení trestního oznámení není rozhodnutím správního orgánu ve 

smyslu § 4 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 1 soudního řádu správního.“. Charakteristickým 

znakem veřejné správy je totiž vydávání správních aktů, které autoritativně řeší právní 

poměry a vyvolávají právní účinky. Státní zastupitelství oproti tomu nerozhoduje ve 

správním řízení o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob a jeho akty 

v rámci trestního řízení nejsou akty veřejné správy, správní soud tak není k jejich 

přezkumu oprávněn.32,33 Na jedné straně tedy vidíme tendence ke zdůraznění zvláštního 

postavení státního zastupitelství v rámci moci výkonné, na straně druhé nám ale tímto 

zařazením dal ústavodárce najevo zřetelné oddělení od moci soudní. 

Čl. 80 vymezuje státnímu zastupitelství na ústavní úrovni jen jediný úkol – 

zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení. Přestože státnímu zastupitelství pro jeho 

roli v trestním procesu nelze upřít jeho justiční charakter, nejedná se o orgán moci soudní 

rozhodující zejména o vině a trestu, jak je zjevné z ustanovení čl. 81 Ústavy: „Soudní 

moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.“ a čl. 90, věty druhé Ústavy: „Jen 

soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“. Ústava tedy institucionálně oddělila 

procesní funkce přípravy a podaní obžaloby a rozhodování o vině a trestu mezi různé 

                                                 
32  To ale neznamená, že ve specifických případech nemůže mít státní zastupitelství postavení správního 

orgánu. S ohledem na rozsudek NSS čj. 8 Ans 2/2009-38, [NSS 1191/2009] může být tento státní orgán 

povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
33  RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-

3. s. 762. 
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procesní subjekty, což zdůraznil i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/01, 

[164/2001 USn.].34 

Jakkoliv jsou však uvedené procesní funkce oddělené, navzájem se doplňují, 

a troufla bych si říct, že jedna bez druhé by byly nenaplněné. Velkou roli zde hraje 

obžalovací zásada, která spočívá právě v podání obžaloby státním zástupcem, o které pak 

soud v hlavním líčení rozhoduje. Státní zástupce, potažmo celá soustava státního 

zastupitelství, se tím stává nezastupitelnou. Nejen tuto problematiku rozebral Ústavní 

soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10, [123/2011 USn.]: „Pro fungující justici a státní 

zastupitelství, tedy soustavy, které na sebe těsně navazují a jsou jinými složkami státní 

moci nezastupitelné, je nutno zajistit výběr těch nejlepších právníků, kteří jsou v dané 

oblasti a čase k dispozici. […] Celková kvalita a spravedlnost trestního rozsudku velmi 

zásadním způsobem závisí nejen na dobré obhajobě, ale zejména i na kvalitní práci 

a přípravě obžaloby.“. 

S ohledem na výše uvedené je patrné, že státní zastupitelství stojí na pomezí moci 

výkonné a moci soudní jako orgán svého druhu (sui generis), a proto jeho začlenění do 

moci výkonné není dle mého názoru ideální. Souhlasím tedy s Fenykem, že státní 

zastupitelství jako orgán výkonu trestní spravedlnosti by mělo mít v Ústavě obdobně 

specifické a samostatné postavení jako Nejvyšší kontrolní úřad či Česká národní banka.35 

Předkladatel v důvodové zprávě k Ústavě uvedl, že „Ústava neřeší, zda státní 

zastupitelství má být nezávislé nebo podřízené Ministerstvu spravedlnosti“,36 čímž dal 

zákonodárci relativně široké pole působnosti při tvorbě prováděcího zákona, kterým se 

stal zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Zákonodárce tak mohl zřídit silné 

státní zastupitelství, jehož začlenění do moci výkonné bude spíše formální, nebo naopak 

instituci slabší, která bude závislá na politické moci ztělesněné v osobě ministra 

spravedlnosti. Schválený zákon odpovídá spíše druhé alternativě, neboť klíčové 

pravomoci byly svěřeny právě Ministerstvu spravedlnosti.37 Tento fakt je vyjádřen 

i v důvodové zprávě k zákonu: „Státní zastupitelství podle navrhované úpravy je 

                                                 
34  RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-

3. s. 757, 759-760. 
35  KYSELA, Jan. Deset let Ústavy České republiky – východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9. s. 344. 
36  Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
37  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 37-38. 
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orgánem moci výkonné (čl. 80 Ústavy) a není důvodu, aby bylo vyjímáno z působnosti 

vlády. Jeho správu bude v tomto rámci vykonávat Ministerstvo spravedlnosti.“.38 

Zákon o státním zastupitelství zřídil státní zastupitelství jako soustavu úřadů státu, 

určených k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem 

do působnosti státního zastupitelství (§ 1 odst. 1 ZSZ). Zákon můžeme označit za 

organizační, a to vzhledem k úpravě postavení, působnosti, vnitřních vztahů, organizaci 

a správy státního zastupitelství, dále postavení státních zástupců, právních čekatelů 

a působnosti Ministerstva spravedlnosti (§ 1 odst. 2 ZSZ). Činnost v rámci působnosti 

státního zastupitelství je následně upravena ve zvláštních zákonech, zejména v zákoně 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákoně č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, možno zmínit i zákon 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

§ 40 odst. 1 písm. a) ZSZ předvídá vydání jednacího řádu státního zastupitelství. 

Toto zmocnění bylo naplněno vydáním vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 

Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních 

zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. Jednací řád byl 

pojat jako uskupení úpravy otázek, které nemohly být upraveny zákony ani interními 

předpisy státního zastupitelství, a má proto velmi různorodý obsah úpravy. Zřizuje 

pobočky některých státních zastupitelství, stanovuje věcnou příslušnost státních zástupců 

v přípravném řízení a specifikuje jejich dozor, upravuje vybrané úkony trestního 

(přípravného) řízení, postup státního zastupitelství při prošetřování podnětů ke stížnostem 

pro porušení zákona, při přezkoumávání pravomocných usnesení o zastavení trestního 

stíhání a o postoupení věci jinému orgánu nebo v řízení o dovolání.39 

2.2. Organizace a správa státního zastupitelství 

Zákon o státním zastupitelství nabyl účinnosti dne 1.1.1994. Důvodová zpráva 

k zákonu vyjadřuje předpoklad, že státní zastupitelství bude vytvářeno při využití 

personální a materiální báze dosavadní prokuratury, ovšem vzhledem ke změnám 

v úkolech státního zastupitelství oproti dosavadní prokuratuře se zmocňuje ministr 

spravedlnosti k provedení nezbytných změn.40 Právě tyto záležitosti upravuje v rámci 

                                                 
38  Důvodová zpráva k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
39  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 376-377. 
40  Důvodová zpráva k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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přechodných ustanovení § 35 ZSZ. Prokurátoři a vyšetřovatelé prokuratury se dnem 

účinnosti tohoto zákona stali státními zástupci přidělenými k Nejvyššímu nebo ke 

krajským či okresním státním zastupitelstvím (dle dosavadního přidělení ke Generální 

prokuratuře nebo ke krajským či okresním prokuraturám). Přidělení nebylo ale konečné, 

neboť ministr spravedlnosti mohl do 31.3.1994 rozhodnout o přidělení jiném. Nejistota 

nových státních zástupců byla posílena tzv. renominací do 30.6.1994 uvedenou v § 35 

odst. 5 ZSZ spočívající v jejich jmenování na dobu neurčitou. Nejvyšší státní zástupkyně 

navrhla ke jmenování na dobu neurčitou 864 osob z 951, přičemž ministr finálně 

jmenoval 837 státních zástupců.41 

Aktuálně tvoří soustavu státního zastupitelství Nejvyšší, vrchní, krajská a okresní 

státní zastupitelství,42 jejichž sídla a obvody se shodují se sídly a obvody soudů, a která 

jsou příslušná k zastupování státu u toho soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (§ 6, 7 ZSZ). Odlišné pojmenování má 

Městské státní zastupitelství v Praze vykonávající působnost krajského stupně, dále 

Městské státní zastupitelství v Brně a 10 obvodních státních zastupitelství v Praze 

vykonávajících působnost okresních státních zastupitelství. Přestože Ústava již vylučuje 

možnost působení polních soudů, zákon o státním zastupitelství stále zachovává možnost 

vzniku polních státních zastupitelství v případě branné pohotovosti, jenže zákonodárce se 

k nim blíže nevyjadřuje a možná náplň těchto státních zastupitelství zůstává nejasná.43 

§ 8-12 ZSZ upravuje vedoucí státní zástupce. Ti stojí v čele každého státního 

zastupitelství, podle něhož se také označují, a jsou jmenováni ministrem spravedlnosti 

vždy na návrh vedoucího vyššího státního zastupitelství. Výjimkou je nejvyšší státní 

zástupce, který je z důvodu významu své funkce ve státě jmenován vládou, a to zásadně 

na návrh ministra spravedlnosti. Vláda v takovém případě rozhoduje ve sboru většinovým 

                                                 
41  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 57. 
42  Vznik soustavy státního zastupitelství, jak jej známe dnes, koresponduje s vývojem soustavy soudní. 

Teprve po vzniku samostatné České republiky byly v roce 1993 zřízeny vrchní soudy jako nový článek 

soudní soustavy, z bývalého republikového Nejvyššího soudu vznikl ihned Vrchní soud v Praze a až 

roku 1996 Vrchní soud v Olomouci. Bývalý federální Nejvyšší soud byl současně transformován na 

Nejvyšší soud České republiky a své sídlo přesunul do Brna. K tomu § 39 ZSZ říká, že: „Vrchní státní 

zastupitelství v Olomouci zahájí svou činnost dnem, kdy svou činnost zahájí vrchní soud v Olomouci; 

do té doby vykonává jeho působnost vrchní státní zastupitelství v Praze.“. Zajímavostí je, že ačkoliv 

měli být prokurátoři Generální prokuratury přiděleni k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, byli v drtivé 

většině přiděleni k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, které se tak stalo fakticky personálním 

nástupcem Generální prokuratury. Informace čerpány z: LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle 

proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-80-87284-58-2. s. 56, 61. 
43  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 39, 44. 
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hlasováním, kde je možné přehlasovat předsedu vlády, není ale možné přehlasovat 

ministra spravedlnosti, jelikož bez jeho návrhu (a tedy i souhlasu) nemůže o žádném 

jménu vláda rozhodnout. Vláda ale má možnost ministrův návrh neschválit a ten musí 

následně podat návrh nový.44 Jmenování řadových státních zástupců taktéž spadá do 

kompetence ministra spravedlnosti, avšak s tím rozdílem, že návrh vždy podává nejvyšší 

státní zástupce a že jsou jmenováni na dobu časově neomezenou (§ 18 odst. 2 ZSZ). 

Postup odvolání je podobný postupu jmenování – na návrh vedoucího vyššího 

státního zástupce jsou ministrem spravedlnosti odvoláni vrchní, krajští a okresní státní 

zástupci, pokud závažným způsobem porušili povinnost vyplývající z výkonu jejich 

funkce. Výjimku opět tvoří nejvyšší státní zástupce, který je na návrh ministra 

spravedlnosti odvolán vládou, přičemž vláda nemusí jeho odvolání odůvodňovat.45 

K postavení vedoucího státního zástupce a jeho odvolání byl vynesen rozsudek 

Nejvyššího správního soudu čj. 9 As 94/2008-77, [1981/2010 Sb. NSS]: „Rozhodnutí 

ministra spravedlnosti, kterým dle § 10 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 

odvolá z funkce vedoucího státního zástupce, je rozhodnutí vydané v oblasti veřejné 

správy a podléhá přezkumu ve správním soudnictví.“. 

Na vrcholu soustavy je nejvyšší státní zástupce, kterému z jeho postavení plynou 

určitá oprávnění stanovená v § 12 ZSZ. Zejména může vydávat pokyny obecné povahy 

ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců, jenž jsou pro ně závazná, a pokud 

tak stanoví nejvyšší státní zástupce, jsou závazná i pro další zaměstnance státního 

zastupitelství, může vydávat stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství (nikoli k výkonu správy státního 

zastupitelství), nebo může nařídit kontrolu skončených věcí. Jeho povinností je 

předkládat vládě prostřednictvím ministra spravedlnosti zprávu o činnosti státního 

zastupitelství za uplynulý kalendářní rok. 

Soustava státního zastupitelství by měla navenek působit spořádaně a stabilně, 

uvnitř soustavy ale může dojít ke sporům o příslušnost mezi jednotlivými státními 

zastupitelstvími. Ať už se bude jednat o věcnou nebo místní příslušnost, spor bude buď 

                                                 
44  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 50-51. 
45  Vychází se z předpokladu, že vztah vlády jako vrcholného orgánu výkonné moci a nejvyššího státního 

zástupce by měl být založen na důvěře pro dobré fungování výkonné moci. To se projevilo při odvolání 

Víta Veselého v roce 1999 a Marie Benešové v roce 2005. Informace čerpány z: KOUDELKA, Zdeněk, 

RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 51. 
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pozitivní, anebo negativní (příslušnost bude vyjadřovat více státních zastupitelství nebo 

žádné).46 Kompetenční spory podle § 12a ZSZ rozhoduje nejblíže vyšší státní 

zastupitelství, které je společné těm státním zastupitelstvím, jež jsou ve sporu. To 

rozhoduje taktéž o odnětí a přikázání věci jinému nižšímu státnímu zastupitelství, je-li 

vedoucí dotčeného zastupitelství vyloučen z projednávání věci, nebo o opravných 

prostředcích podaných proti rozhodnutí nejblíže nižšího státního zastupitelství v jeho 

obvodu, nestanoví-li zákon jinak. 

Důležitým oprávněním je dohled (§ 12c-12e ZSZ) vykonávaný k zajištění řídících 

a kontrolních vztahů mezi různými stupni státních zastupitelství (dohled vnější) a uvnitř 

jednotlivých státních zastupitelství (dohled vnitřní) při výkonu své působnosti. 

V rámci vnějšího dohledu vykonává nejblíže vyšší státní zastupitelství dohled nad 

postupem nejblíže nižších státních zastupitelství ve svém obvodu a je oprávněn dávat 

k jejich postupu písemné pokyny, kterými mají povinnost se řídit. Pokud je ovšem takový 

pokyn v rozporu se zákonem, nižší státní zastupitelství neprodleně sdělí důvody vyššímu 

státnímu zastupitelství, které pokyn z hlediska zákonnosti přezkoumá a pokud na svém 

pokynu trvá a neuplatní jiný postup, věc nižšímu státnímu zastupitelství odejme a vyřídí 

ji samo (tzv. atrakce). Znamená to snad, že by takto mohlo vyšší státní zastupitelství 

uplatňovat svévoli vůči nižšímu státnímu zastupitelství? Nikoliv, je totiž možné, aby ať 

už nižší nebo vyšší státní zastupitelství předložilo věc vyššímu státnímu zastupitelství, 

které vykonává dohled nad činností toho státního zastupitelství, jež pokyn vydalo. To by 

po přezkoumání věci vyslovilo své stanovisko, případně by mohlo vydat pokyn nebo jiné 

opatření (včetně doporučení k určitému postupu).47,48 Vyšší státní zastupitelství může 

odejmout věc nižšímu státnímu zastupitelství a vyřídit ji samo též tehdy, je-li nečinné 

nebo se v jeho postupu vyskytují nedůvodné průtahy. 

                                                 
46  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 72. 
47  Ve spojení s tím, stojí jistě za pozornost § 2 odst. 1 JŘSZ zakotvující tzv. dohled nad dohledem: „Při 

výkonu dohledu nad postupem bezprostředně nižšího státního zastupitelství, který je svou povahou 

rovněž dohledem, vyšší státní zastupitelství zaměřuje svou pozornost pouze na hodnocení úrovně a 

účinnosti tohoto dohledu.“. V důsledku této úpravy a dalších oprávnění v rámci soustavy může dojít 

k situaci, kdy se jednou věcí budou zabývat všechny čtyři stupně státního zastupitelství: např. usnesení 

policejního orgánu o odložení věci je napadeno stížností, o níž rozhoduje dozorový státní zástupce 

(OSZ), vůči jehož postupu je uplatněn podnět k výkonu dohledu (KSZ) a vůči výkonu dohledu pak 

dohled nad dohledem (VSZ) a na závěr je podán podnět ke kontrole skončené věci (NSZ). Informace 

čerpány z: LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: 

Auditorium, 2016. ISBN 978-80-87284-58-2. s. 129-130. 
48  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 95. 
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V rámci vnitřního dohledu hraje důležitou roli vedoucí státní zástupce, který 

vykonává dohled nad postupem státních zástupců a vyšších úředníků působících u daného 

státního zastupitelství a je oprávněn dávat pokyny k postupu při vyřizování věci. Těmito 

oprávněními může pověřit jiného státního zástupce. Stejně jako u vnějšího dohledu 

mohou být tyto pokyny pro nezákonnost odmítnuty a důvody sděleny tomu státnímu 

zástupci, který pokyn vydal. Pokud na pokynu po přezkoumání trvá, předloží ji se svým 

stanoviskem vedoucímu státnímu zástupci, který pokyn buď zruší, nebo vyřízení věci 

uloží tomu, kdo pokyn vydal. Vydal-li pokyn vedoucí státní zástupce, vyřídí věc sám. Za 

významné ustanovení považuji § 12e odst. 4 ZSZ: „V jednání před soudem není státní 

zástupce vázán pokynem vedoucího státního zástupce nebo jím pověřeného státního 

zástupce v případě, že v průběhu jednání dojde ke změně důkazní situace.“. 

Dne 14.2.1994 byla vydána instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1581/93-

OOD, o správě státního zastupitelství, která se později z větší části „přetavila“ v nyní 

platná ustanovení § 13a-13j ZSZ.49 Celá soustava státního zastupitelství musí být 

k řádnému výkonu své působnosti koordinovaně spravovaná. To je podle § 13a ZSZ 

úkolem právě správy státního zastupitelství, která vytváří podmínky zejména po stránce 

personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a zároveň dohlíží na řádné 

plnění úkolů svěřených státnímu zastupitelství. Výkon správy ale za žádných okolností 

nesmí narušovat plnění úkolů vyplývajících z působnosti státního zastupitelství. 

Orgány správy státního zastupitelství jsou vedoucí státní zástupci a jejich 

náměstci, též Ministerstvo spravedlnosti jako orgán ústřední, který správu státního 

zastupitelství vykonává. Jedná-li se o správu Nejvyššího státního zastupitelství, vykonává 

ji ministerstvo prostřednictvím nejvyššího státního zástupce, jedná-li se však o správu 

zbylých článků soustavy, vykonává ji ministerstvo přímo nebo prostřednictvím 

příslušných vedoucích státních zástupců, případně i skrze krajské státní zástupce, jde-li 

o okresní státní zastupitelství. V rámci správy státního zastupitelství byla nadto zřízena 

funkce ředitele správy zejména za účelem usnadnění výkonu správy vedoucím státním 

zástupcům a jejich náměstkům. Odpovědnost vedoucího státního zástupce za řádný 

výkon správy tím ale není dotčena.50 Zákon stanovuje, že orgány správy státního 

zastupitelství postupují při výkonu své působnosti v součinnosti se zájmovými 

                                                 
49  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 50. 
50  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 168. 
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organizacemi státních zástupců, takovouto organizací je kupříkladu Unie státních 

zástupců. 

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, ačkoliv měl zákonodárce na výběr při 

tvorbě zákonné úpravy státního zastupitelství, přiklonil se k možnosti upravit jej spíše 

jako instituci slabší. Současná úprava tak dává ministru spravedlnosti určitá oprávnění – 

může kdykoli požádat kterékoli státní zastupitelství o informaci o stavu řízení v každé 

věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění 

úkolů Ministerstva spravedlnosti nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády 

(§ 13 odst. 1 ZSZ). Ministerstvo spravedlnosti je dále zákonem zmocněno (§ 40 odst. 1 

ZSZ) řídit státní zastupitelství prostřednictvím vyhlášek, jimiž stanoví jednací řád 

státního zastupitelství, postup při výběru právních čekatelů a při jejich přijímání do 

pracovního poměru, obsahovou náplň čekatelské praxe, její organizaci a podrobnosti 

o závěrečné zkoušce, jakož i okruh úkonů, které mohou být prováděny právními čekateli. 

K tomu nemá státní zastupitelství ani samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu a je 

zahrnuto v kapitole tohoto ministerstva.51 

2.3. Působnost státního zastupitelství 

Ústava předpokládá primárně působnost státního zastupitelství v zastupování 

veřejné žaloby v trestním řízení s tím, že obyčejný zákon může umožnit i výkon jiných 

úkolů. Státní zastupitelství jako státní orgán nesmí mít stanovenou působnost jiným 

podzákonným právním předpisem (nařízením vlády, vyhláškou ministerstva), jen 

zákonem. V souvislosti s výše uvedeným se působnosti státního zastupitelství věnuje část 

druhá zákona o státním zastupitelství, jedná se ale ve finále pouze o dva paragrafy. 

§ 4 ZSZ nám říká, že státní zastupitelství nepůsobí jen jako orgán veřejné žaloby 

před trestním soudem, ale plní i další úkoly vyplývající z trestního řádu, vykonává dozor 

v místech, kde je omezována osobní svoboda, působí v jiném než trestním řízení – 

civilním nebo správním, případně vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.52  

V souladu se svou působností se podílí na prevenci kriminality a poskytování pomoci 

obětem trestných činů. 

                                                 
51  PAVLÍČEK, Václav, GRONSKÝ, Ján, HŘEBEJK, Jiří, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl: Ústavní 

právo České republiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-084-

0. s. 945. 
52  KOUDELKA, Zdeněk, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 10. 
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§ 5 ZSZ se konkrétněji zmiňuje o civilním soudním řízení, když dává státnímu 

zastupitelství oprávnění podat návrh na zahájení občanského soudního řízení nebo 

vstoupit do již zahájeného, ale pouze v případech, které stanoví zákon, a s procesním 

postavením, oprávněním a povinnostmi, které stanoví občanský soudní řád nebo zákon 

o zvláštních řízeních soudních. Vstoupit do zahájeného řízení může podle § 8 odst. 1 

ZZŘS ve věcech osvojení, a to do části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba 

souhlasu rodičů k osvojení, o určení data smrti, o umoření listin nebo o některých 

otázkách týkajících se právnických osob. Ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li 

o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, o ústavní výchovu, o určení data 

narození nebo jde-li o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo 

jejího výkonu, ve věci ochrany proti domácímu násilí, o svéprávnosti, o prohlášení za 

mrtvého, ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické 

péče nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb může státní 

zastupitelství může podle § 8 odst. 2 ZZŘS do řízení nejen vstoupit, ale také podat návrh 

na zahájení řízení. Státní zastupitelství nebo nejvyšší státní zástupce jsou v takovém řízení 

oprávněni ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, 

které může vykonat jen účastník právního poměru (§ 35 odst. 2 OSŘ). 

V podstatně menší míře je působnost státního zastupitelství v soudním řízení 

správním. V souladu s § 66 odst. 2 SŘS je nejvyšší státní zástupce oprávněn podat žalobu 

proti rozhodnutí správního orgánu, jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem. 

Úvahu o přítomnosti závažného veřejného zájmu správní soudy nepřezkoumávají. Žalobu 

může podat k ochraně subjektivního i objektivního práva, a to v zásadě do tří let od právní 

moci rozhodnutí.53 

2.4. Nezávislost státního zastupitelství a státního zástupce 

V této kapitole bych se ráda vrátila k otázce postavení státního zastupitelství, 

konkrétně z hlediska jeho nezávislosti. Kapitolu jsem záměrně zařadila až na konec části 

věnované institutu státního zastupitelství, neboť se domnívám, že jeho předchozí rozbor 

poskytuje vhled do soustavy potřebný k uchopení dané problematiky. 

Základní ústavní referenční rovinou byla a je využívána nezávislost a nestrannost 

soudců, zejména komparace platů státních zástupců s platy soudců, jelikož právě v rovině 

                                                 
53  HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, 

Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo: obecná část. 9. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1. s. 504. 
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platové stability se odráží pohled na jejich nezávislost.54 Na přelomu let 1995 a 1996 byla 

ustavena Unie státních zástupců s cílem získat stejné platové ohodnocení jako soudci. 

Výsledkem jejich snahy bylo schválení zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých 

dalších náležitostech státních zástupců, podle kterého státní zástupci pobírali o 10 procent 

nižší plat než soudci. Navzdory tomuto úspěchu rostla v průběhu let mezi státními 

zástupci nelibost kvůli zmraženým, případně klesajícím platům. Platová základna státních 

zástupců netvořila totiž automaticky 90 procent platové základny soudců, platy pouze 

původně odpovídaly rozdílu 10 procent mezi těmito profesemi. Soudci byli ale úspěšnější 

při vysouzení si zmražených či odejmutých platů a rozdíl mezi platy brzy dosáhl až 20 

procent. 

Důležitým momentem se stal v roce 2009 pokus skupiny pražských státních 

zástupců podporovaných Unií státních zástupců vysoudit zrušení platových restrikcí. 

Advokát Pavel Uhl vypracoval brilantní analýzu k postavení státních zástupců svědčící 

ve prospěch jejich nezávislosti.55 Ústavní soud ve věci rozhodl tzv. „platovým nálezem“ 

sp. zn. Pl. ÚS 17/10, [123/2011 USn.], ve kterém se sice s Uhlovou argumentací 

neztotožnil, otázku nezávislosti a nestrannosti státních zástupců, nejen v rovině platové, 

rozebral ale velmi zevrubně. V bodě 34 konstatoval, že „ačkoliv Ústava ani zákon 

o státním zastupitelství blíže nekonkretizují charakter nezávislosti státního zástupce, 

Ústavní soud nezpochybňuje, že z hlediska subjektivního, tedy v nárocích na schopnost 

státního zástupce ,být odolným vůči jakýmkoliv (politickým, mediálním, občanským) 

tlakům‘, lze dovodit obdobné rysy jako u subjektivně nezávislého soudce. Tato ,vnitřní 

nezávislost‘ však může být vykonávána pouze v omezeném rámci ,nezávislosti vnější‘, 

resp. administrativní. Administrativní nezávislost je dána v případě soudců ,systémovými, 

politickými a institucionálními podmínkami vytvořenými pro výkon skutečně nezávislé 

soudní moci‘, které však ve struktuře státního zastupitelství absentují.“. Ve výsledku 

Ústavní soud shledal, že „jak z Ústavy, tak ze zákona o státním zastupitelství, ale i ze 

samotné zásady rovnosti účastníků řízení a spravedlivého procesu plyne požadavek 

nezávislého výkonu funkce státního zástupce, a to v rámci soustavy státního zastupitelství, 

která jakožto zvláštní samostatný orgán sui generis plní Ústavou a zákonem stanovený 

úkol vlastní pouze tomuto orgánu státní moci. Nicméně potencialita možného zásahu do 

                                                 
54  RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-

3. s. 760, 762. 
55  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 62, 66, 133, 195, 220. 
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výkonu funkce, ať již vedoucího státního zástupce či řadových státních zástupců, 

neumožňuje pohlížet na výkon funkce státního zástupce z hlediska nezávislosti výkonu 

funkce jako na výkon soudní moci. Proto také nelze dospět k závěru o ohrožení takové 

nezávislosti prostřednictvím zásahu do výše platu státního zástupce, jak tomu bylo již 

dříve konstatováno u soudců.“. 

Komparace se soudci vede k závěru, že státní zastupitelství uvedených ústavních 

kvalit nedosahuje. I přes některé odlišnosti mezi těmito profesemi, jakými je například 

věk pro jmenování nebo způsob přidělování kauz, mají soudci a státní zástupci z velké 

míry srovnatelné garance – musí splnit obdobné předpoklady pro jmenování, jsou 

jmenováni na dobu neomezenou a funkce jim zaniká ze shodných důvodů, podléhají 

shodně upravenému kárnému řízení, bez svého souhlasu nemohou být fakticky přeloženi, 

jejich plat je upraven zákonem bez možnosti odměn, v oblasti výdělečné činnosti mají 

shodná omezení. Možná i to jsou důvody, proč u výše citovaného nálezu nebylo plénum 

Ústavního soudu zcela jednotné. Šest soudců ze čtrnácti (včetně předsedy a obou 

místopředsedů) uplatnilo vůči jeho zamítavému výroku odlišné stanovisko. Pavel 

Rychetský v disentu k nálezu uvedl, že „pouhá absence ústavního požadavku 

nestrannosti nezbavuje státního zástupce atributu nezávislosti jako elementární podmínky 

pro řádný a ústavnímu pořádku odpovídající výkon funkce veřejné obžaloby“. Pavel 

Holländer a Jan Musil se pak ve svých disentech k nálezu de facto shodli, že státnímu 

zastupitelství je třeba garantovat vysokou míru nezávislého postavení, které by 

zabraňovalo politickým složkám ovlivňovat jeho činnost.56,57 Ani ústavní soudci v této 

otázce tedy nejsou zajedno a prostor pro diskuzi je stále velký. 

Evidentně i zákonodárce vycítil potřebu na situaci zareagovat, neboť v květnu 

2011, zatímco se věcí stále ještě zabýval Ústavní soud, byla do Poslanecké sněmovny 

                                                 
56  Pavel Holländer: „Absence prvku nezávislosti (zejména procesní) státních zástupců (při neexistenci 

instituce vyšetřujícího soudce) by otevírala prostor pro zasahování ze strany představitelů exekutivy do 

trestního řízení, měla by za následek výrazný deficit v dosahování hodnot spjatých s kategorií právního 

státu, a tím i rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy. Ustanovení čl. 80 Ústavy nutno tudíž vykládat právě z pohledu 

čl. 1 odst. 1 Ústavy, z čehož pro soustavu státního zastupitelství při stávajícím institucionálním modelu 

přípravného řízení v řízení trestním plyne maxima procesní nezávislosti.“. Jan Musil: „[…] je třeba 

státního zástupce obrnit před jakýmkoli ovlivňováním. Jestliže v případě soudců byl v platových 

restrikcích spatřován Ústavním soudem zásah do jejich nezávislosti, potom v případě státních zástupců, 

vykonávajících v trestním řízení analogické a společensky stejně významné funkce jako soudci, lze v 

platových restrikcích spatřovat stejně nebezpečný nástroj pro politické ovlivňování jejich činnosti.“. 
57  RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-

3. s. 760.; LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: 

Auditorium, 2016. ISBN 978-80-87284-58-2. s. 204-205, 222. 
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předložena novela zákona o platu státních zástupců navrhující pevné stanovení poměru 

platových základen s tím, že platová základna státních zástupců by měla činit 90 procent 

platové základny soudců. Jak píše Lata, „novela byla vyhlášena pod č. 347/2011 Sb. 

a znamenala zvýšení platu státních zástupců cca o 10 procent, přičemž další (již 

automatické) zvýšení platů následovalo poté, co si soudci vymohli návrat k původnímu 

koeficientu 3,0“.58,59 Takováto úprava platů je dle mého názoru jistě žádoucí, jelikož 

odráží tendence ke zdůraznění nezávislé role státního zástupce, která vzhledem 

k mnohým politickým kauzám posledních let začíná být více než důležitá.60 

Jakkoliv je otázka finančního ohodnocení státních zástupců důležitá, považuji ji 

za jakýsi vnější aspekt nezávislosti státních zástupců. Musím bohužel konstatovat, že 

jejich nezávislost nemusí být nutně narušena pouze zvenčí, ale přese všechny zákonné 

kontrolní mechanismy taktéž zevnitř, a co hůř, přímo Nejvyšším státním zastupitelstvím. 

Je na místě zmínit kauzu Jiřího Čunka. Starosta Vsetína a následný senátor 

a předseda KDU-ČSL byl vyšetřován pro podezření z přijetí půlmilionového úplatku od 

společnosti H&B REAL, jejímž prostřednictvím Vsetín prodával nájemníkům byty, což 

premiér Topolánek nesl nelibě. Vládě složené z ODS, KDU-ČSL a Strany Zelených (dále 

jen „SZ“) totiž hrozil pád, neboť SZ podmiňovala své setrvání ve vládní koalici 

Čunkovým odchodem. V pozadí s Renatou Veseckou (jakožto premiérovým spojencem) 

po neúspěšném nátlaku na ministra spravedlnosti Pospíšila, krajskou státní zástupkyni 

v Ostravě Andělovou a útokům na dozorujícího státního zástupce Radima Obsta rozhodl 

Potoczek z funkce ředitele odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství 

o odnětí věci Jiřího Čunka a jejím přikázání Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě. 

Krátce nato nový dozorující státní zástupce Salichov vydal usnesení o zastavení trestního 

stíhání, což vedlo nejen k velkému odporu ze strany mnohých státních zástupců, ale také 

ke ztrátě důvěry veřejnosti v celé státní zastupitelství, která se nyní získává těžko 

nazpět.61  

                                                 
58  Koeficient 3,0 znamená trojnásobek průměrného platu v nepodnikatelské sféře. 
59  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 220, 223. 
60  Viz Andrej Babiš a kauza Čapího hnízda. 
61  LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. 

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 153-158. 



 

24 

 

 

3. Přípravné řízení 

3.1. Právní pojetí a funkce 

Právní úprava přípravného řízení je obsažena v části druhé zákona č. 141/1961 

Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) nazvané intuitivně „Přípravné řízení“, která 

sestává ze dvou obecných ustanovení (§ 157, 157a) a ze dvou hlav – hlavy IX. „Postup 

před zahájením trestního stíhání“ (§ 158-159d) a hlavy X. „Zahájení trestního stíhání, 

další postup v něm a zkrácené přípravné řízení“ (§ 160-179h). Nelze opomenout, že pro 

přípravné řízení platí též veškerá společná ustanovení části první trestního řádu. Některá 

ustanovení relevantní pro přípravné řízení nalezneme i v části třetí, hlavě XX. „Zvláštní 

způsoby řízení“ (§ 302-314), dále pak v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže (§ 41-51), zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim (§ 29-36) nebo zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních.62 

Trestní řád ve svém § 12 odst. 10 definuje přípravné řízení jako „úsek řízení podle 

tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení 

neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-

li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního 

stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního 

stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné 

řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin, a vyšetřování“. Z uvedené definice je patrný jednak rozsah 

přípravného řízení zahrnující možnosti jeho započetí a ukončení, jednak jeho rozdělení 

na fázi objasňování a prověřování a fázi vyšetřování. O samotné podstatě přípravného 

řízení se toho ovšem příliš nedozvíme, a proto k jeho pojetí musíme přistupovat 

v kontextu celého trestního řízení. 

Přípravné řízení, někdy též nazývané jako předsoudní stadium trestního řízení, je 

významným atributem tzv. reformovaného typu kontinentálního trestního řízení,63 jehož 

                                                 
62  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 469. 
63  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 488. 
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účel vychází z účelu a významu samotného trestního řízení jako celku. Ten lze dovodit z 

§ 1 odst. 1 TŘ: „Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení 

tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni.“. Naplnění tohoto primárního účelu brání určité limity. Pro orgány činné 

v trestním řízení totiž platí, že státní moc jim svěřenou mohou uplatňovat jen v případech, 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy, resp. čl. 2 odst. 2 Listiny). 

Musejí také respektovat práva a svobody zaručená Listinou a mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána (§ 2 odst. 4 TŘ), kupříkladu Úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod.64 Cílem čl. 6 EÚLP je zaručit spravedlivý proces jako jeden ze 

základních principů demokratické společnosti, což deklaroval i Ústavní soud ve svém 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94, [46/1993 USn.]: „Účelem trestního řízení není jenom 

,spravedlivé potrestání pachatele‘, účelem trestního řízení je rovněž ,fair‘ proces. 

Existence řádného procesu je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického 

právního státu.“. Náležité zjištění trestného činu a potrestání jeho pachatele tak 

v právním státě nemůže být nadřazeno zásadě řádného zákonného procesu.65 

Přestože přípravné řízení má ve vztahu k soudnímu řízení toliko pomocnou roli, 

jeho význam není rozhodně zanedbatelný. Závisí na něm splnění úkolů celého trestního 

řízení, vymezuje předmět trestního řízení či nesporně ovlivňuje úspěšnost dokazování 

před soudem. Šámal a Musil jsou toho názoru, že přípravné řízení plní čtyři funkce – 

vyhledávací, fixační, verifikační a odklonnou.66 

Vyhledávací funkce spočívá v hledání skrytých informací o spáchaných trestných 

činech, a to zejména metodami, které jsou vlastní policejní práci. Policie na rozdíl od 

soudu, a do značné míry i státní zastupitelství, je organizačně, technicky a personálně 

vybavena k vyhledávání důkazů pro soudní řízení. Jakkoliv je i soud povinen z úřední 

povinnosti vyhledávat a provádět důkazy, jeho reálné možnosti jsou značně omezené, 

neboť svou organizační a personální výstavbou a metodami své práce je příliš vzdálen 

místům a dějům, kde se tyto skryté informace nacházejí. Ne všechny trestné činy jsou ale 

                                                 
64  Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí ČSFR č. 209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod, v platném znění. 
65  FRYŠTÁK, Marek, JÍLOVEC, Michal. Pojem přípravné řízení, jeho účel, význam a funkce z pohledu 

soudní judikatury. Trestněprávní revue. Číslo 7-8/2014. ISSN 1213-5313. s. 159-160.; DRAŠTÍK, 

Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 4-5. 
66  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 469, 471. 
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zjevné, a tak v některých případech předchází přípravnému řízení preventivní 

a odhalovací činnost policie, kladoucí si za cíl odhalování latentní kriminality. Mluvíme 

o tzv. předprocesních postupech, nejčastěji prováděných podle zákona č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky, v jejichž rámci jsou často uskutečňovány operativní činnosti 

nepodléhající trestněprocesnímu režimu. Tyto postupy zpravidla předcházejí sepsání 

záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 TŘ) a nejsou součástí trestního 

řízení.67 Pokud se tedy policejní orgán v jejich rámci dopustí pochybení, může nastat 

situace, že v následném trestním řízení je nebude možné zhojit, což může zapříčinit 

konflikt se zásadou řádného zákonného procesu. Úvahy de lege ferenda klonící se 

k možnosti zrušení institutu záznamu o zahájení úkonů trestního řízení byly přijaty 

i rekodifikační komisí a návrh § x6 odst. 2 nového trestního řádu tak zní: „O provedení 

prvního úkonu trestního řízení informuje policejní orgán bez zbytečného odkladu státního 

zástupce.“.68,69 

Fixační neboli zajišťovací funkce spočívá jednak v opatření a shromáždění 

pomíjivých důkazů, které budou později snáz provedeny v hlavním líčení před soudem, 

jednak v provedení těch důkazů, u kterých hrozí jejich znehodnocení nebo poškození 

a které by z tohoto důvodu již nebylo možné v hlavním líčení provést. K uchování důkazů 

a jejich důkazní hodnoty slouží zejména tzv. neodkladné a neopakovatelné úkony (§ 160 

odst. 4 TŘ) a zajišťovací úkony (§ 67-88a TŘ, § 46-51 ZSVM, § 33 ZTOPO), které se 

nejčastěji realizují právě ve stadiu přípravného řízení. Na rozdíl od zajišťovacích úkonů, 

                                                 
67  Záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 TŘ určuje jasný počátek přípravného 

řízení, jehož obsahem je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, tedy i počátek dozorové činnosti státního zástupce. Není ale možné, aby policie sepsala 

záznam pouze na základě trestního oznámení, které může být zmatené, nekonkrétní či zjevně 

neopodstatněné. Právě na takové případy se vztahuje § 158 odst. 1 TŘ stanovující povinnost policejního 

orgánu učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele. K šetření definovaného v čl. 1 písm. b) 

Pokynu policejního prezidenta č. 103/2013 má policejní orgán soubor oprávnění daných mu zákonem 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V zákonných mezích tak může policie vyžadovat pomoc od 

osob a orgánů, omezit možnost volného pohybu osoby, odebrat jí zbraň, odejmout, zajistit, či odstranit 

jinou věc, vstupovat do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek, zastavit a prohlídnout dopravní 

prostředek a další. Nelze provádět úkony podle trestního řádu. K tomu je policie oprávněna používat 

podpůrné operativně pátrací prostředky, kterými jsou informátor, krycí prostředky, zabezpečovací 

technika a zvláštní finanční prostředky.  
68  Odůvodnění k § x6: „O zahájení trestního řízení již nebude sepisován záznam o zahájení úkonů 

trestního řízení, ale trestní řízení bude zahájeno provedením prvního úkonu, o kterém bude policejní 

orgán informovat státního zástupce (informace bude mít formulářovou podobu a bude zasílána 

elektronickou cestou prostřednictvím ETŘ). Stávající právní úprava představuje zbytečnou 

administrativní zátěž, kdy praxe postupně na záznam o zahájení úkonů trestního řízení, který měl být 

zcela neformální, začala klást čím dál větší formální požadavky. Právní úprava tak představuje řešení 

této stávající nedobré praxe.“. 
69  Rekodifikace trestního práva procesního. In: justice.cz [online]. [cit. 2018-06-19]. Dostupné na: 

https://tpp.justice.cz/ 
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jenž jsou trestním řádem vymezeny v hlavě IV., oddílu prvním až sedmém, neodkladné 

a neopakovatelné úkony nejsou taxativně ani demonstrativně stanoveny. Důvodem je 

individuální posouzení podmínky neodkladnosti a neopakovatelnosti pro každý 

jednotlivý úkon, jak zdůraznil Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 290/98, [176/1999 

USn.]. 

Verifikační neboli filtrační funkce zajišťuje, aby před soud byly postaveny jen ty 

osoby, u kterých je dáno dostatečně odůvodněné podezření, že spáchaly žalovaný trestný 

čin. Podání obžaloby a konání veřejného hlavního líčení je totiž velmi silným zásahem 

do občanských práv obviněného a má difamační účinky, například je s to poškodit jeho 

dobrou pověst v rodině, bydlišti či zaměstnání. Těmto následkům je možné zabránit 

včasným zastavením řízení v neveřejném přípravném řízení, pokud se podezření ukáže 

jako mylné nebo pokud důkazní nouze nasvědčuje zproštění obžaloby v nákladném 

soudním řízení. Tím je zajištěna ochrana nevinných lidí spojená se zásadou procesní 

ekonomie. 

Poslední funkcí je funkce odklonná projevující se v posledních desetiletích, kdy 

se začaly prosazovat nové přístupy tzv. restorativní justice.70 Její podstatou je snaha 

vyhnout se složitému a nákladnému soudnímu řízení v případech málo závažné 

(bagatelní) kriminality a nahradit jej alternativním projednáním trestní věci – odklonem, 

mající pozitivní dopad jak na trestní řízení, tak na život pachatele. Trestní řízení je 

zjednodušené, včasnější, rychlejší a ekonomicky méně nákladné. Mezi pachatelem na 

straně jedné a obětí či poškozeným na straně druhé je snazší urovnat konflikt a dosáhnout 

sociálního smíru, odškodnění oběti či uspokojení nároků poškozeného je rychlejší 

a resocializace pachatele je usnadněna.71 

Z uvedených funkcí chybí Jelínkovi ve výčtu funkce filtrační (verifikační). 

Přidává ovšem funkci rozhodovací, jejíž podstatou je opatřit dostatečný podklad pro 

rozhodnutí, zda má být podána obžaloba, tedy zda se má věcí zabývat soud, nebo má být 

                                                 
70  Jedná se o koncept trestního soudnictví, který se zaměřuje spíše na obnovení poměrů než na represi. 
71  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 469-470.; ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ 

Jaroslava, NOVOTNÝ, František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy 

příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 14.; FRYŠTÁK, Marek, JÍLOVEC, Michal. Pojem 

přípravné řízení, jeho účel, význam a funkce z pohledu soudní judikatury. Trestněprávní revue. Číslo 

7-8/2014. ISSN 1213-5313. s. 162-164. 
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od dalšího trestního stíhání opuštěno.72 Při porovnání Šámalovy filtrační funkce 

a Jelínkovy rozhodovací funkce musím ale konstatovat, že jejich podstata je více než 

podobná. Obě ve finále vedou k otázce, zda má státní zástupce po skončení přípravného 

řízení natolik pevnou základnu důkazů, aby k soudu podal řádně odůvodněnou obžalobu 

a vystavil tak obviněného veřejnému hlavnímu líčení před soudem. 

3.2. Vztah přípravného řízení k hlavnímu líčení 

Pojetí vztahu přípravného řízení k hlavnímu líčení je v podstatě dvojí. Předsoudní 

stadium buď může tvořit významnou část procesu zahrnující obsáhlé dokazování a soudní 

řízení z něj bude ve výrazné míře vycházet, nebo se může jednat pouze o materiální 

předpoklad a východisko pro rozhodnutí státního zástupce o podání obžaloby s tím, že 

řízení před soudem má zcela výlučné a rozhodující postavení a důkazy jsou prováděny 

před ním. Zjednodušeně řečeno, postavení vůči hlavnímu líčení může být silné anebo 

slabé.73 

Mezníkem ve vztahu přípravného řízení a hlavního líčení před soudem se stal rok 

2001, kdy došlo ke schválení významné novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. účinné od 

1.1.2002. Geneze vzniku reformy trestního řízení byla ale zdlouhavá a složitá s mnohými 

překážkami. 

Již v 90. letech probíhaly odborné diskuze nad rekodifikací trestního zákona 

a trestního řádu. Tyto debaty postupně dospěly k jednoznačnému závěru, že stávající 

systém trestního řízení je zdlouhavý, nákladný a zejména neúčinný. Jak uváděl Baxa, 

„odborníci byli tedy zajedno v názoru na nutnost provedení zásadní koncepční změny, 

různily se však pohledy na obsah, rozsah a hloubku těchto změn, jejich provázanost 

s dalšími nutnými opatřeními a zejména pak na míru jejich načasování“.74 Na diskuzích 

se podíleli odborníci reprezentující jednotlivé orgány a instituce, které v různé míře 

participovaly na trestním řízení, a jejich vlastní zájmy, respektive zájmy těchto orgánů 

a institucí tudíž bránily shodě na jediném řešení. Probíhající diskuze tedy nevedly 

k závratným závěrům. 

                                                 
72  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 489. 
73  RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem. Praha: 

LexisNexis, 2005. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-93-2. s. 119-120. 
74  BAXA, Josef. Reforma trestního řízení – geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie. Číslo 11-

12/2001. ISSN 1210-6348. s. 12. 
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Průlom nastal až s nástupem Otakara Motejla na post ministra spravedlnosti v létě 

1998, který přesvědčil vládu, že zásadní reforma trestního řízení, respektive celého 

justičního systému, je opravdu nutná. Věcný záměr novely trestního řádu, vypracovaný 

Baxou, Šámalem a Králem, byl schválen vládou a v září 1999 předložen k projednání 

Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 383). 

Bohužel kritická reakce veřejnosti i sdělovacích prostředků „převálcovala“ 

odborné analýzy a novela byla ve druhém čtení v květnu 2000 zamítnuta s tím, že jde 

o změnu natolik rozsáhlou, že by měla být odložena a vyhrazena opravdu zásadní 

rekodifikaci. K zamítnutí se kriticky vyjádřil Musil ve svém článku „Neúspěšný pokus 

o reformu přípravného řízení: Co dál?“. Snažil se rozebrat a uvést na pravou míru některé 

dezinformace a mylný výklad některých ustanovení jako snaha nahradit kontinentální 

model trestního řízení anglosaským modelem, snaha zlikvidovat přípravné řízení 

a dokazování v něm nebo zrušení vyšetřovatelů. Katastrofické scénáře jako „krach 

českého soudnictví“, „vytvoření ráje pro zločin v České republice“, „zasahování 

vládnoucí politické strany do trestního řízení“ a další pak přiřkl bujné fantazii některých 

odpůrců. Zdůraznil, že „přípravné řízení se nazývá přípravné proto, že má pouze 

připravit soudní řízení, v němž jedině se mohou uplatnit všechny pokrokové principy 

moderního trestního procesu a princip soudcovské nezávislosti“.75 

Motejl své úsilí nevzdal a přepracovaný návrh novely trestního řádu zamířil do 

Poslanecké sněmovny již v listopadu 2000 (sněmovní tisk č. 785). Tentokráte byla novele 

věnovaná velká pozornost a zhruba 50 pozměňovacích návrhů ministr spravedlnosti 

přivítal jako zkvalitnění návrhu. Zákonodárný proces dospěl do řádného cíle a novela byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2001 Sb.76 Schválení napomohl i fakt, že 

aplikační problémy spojené s trestním řádem se neustále prohlubovaly (počet 

judikaturních rozhodnutí zaměřených na výklad problémů trestního řízení neustále rostl), 

proto přijetí novely v takovém rozsahu, jak se stalo v roce 2001, bylo na místě.77 

V úvodu této kapitoly je řečeno, že pojetí přípravného řízení může být buď silné, 

anebo slabé. Český trestní řád se při své dlouholeté účinnosti setkal s oběma verzemi. 

                                                 
75  MUSIL, Jan. Neúspěšný pokus o reformu přípravného řízení: Co dál? Kriminalistika. Číslo 3/2000. 

ISSN 1210-9150. s. 205-209. 
76  BAXA, Josef. Reforma trestního řízení – geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie. Číslo 11-

12/2001. ISSN 1210-6348. s. 12-15. 
77  RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem. Praha: 

LexisNexis, 2005. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-93-2. s. 118. 
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Původní podoba trestního řádu z roku 1961 představovala silný, dominující typ 

přípravného řízení s rozsáhlým dokazováním, které bylo v podstatě totožné s rozsahem 

dokazování v hlavním líčení, což zapříčiňovalo silné ovlivnění výsledků soudního řízení. 

Motivem výše uvedené novely bylo zkrátit a zjednodušit přípravné řízení trestní a přenést 

těžiště dokazování před soud, ve výsledku tedy zeslabit jeho váhu v celkové struktuře 

trestního procesu.78 

Současná právní úprava přisuzuje přípravnému řízení předběžný charakter, jehož 

podstata tkví v opatření podkladů pro rozhodnutí, zda má být podána obžaloba a věcí se 

má zabývat soud, nebo zda má být od dalšího trestního stíhání upuštěno. Získané 

podklady samozřejmě neslouží jen pro rozhodnutí státního zástupce o podání obžaloby, 

nýbrž i pro samotné dokazování probíhající až v řízení před soudem. Ideálním stavem by 

se mohlo jevit přípravné řízení jako stadium, v němž se pouze získají informace 

o pramenech důkazů, a hlavní líčení jako stadium, kde má dokazování probíhat. 

Problémem ovšem je, že bezprostřední důkaz není pro soud vždy dosažitelný (svědek 

může zemřít, obžalovaný či svědek odmítnou před soudem vypovídat, věcná stopa 

zanikne). Případný zánik důkazů ale není jediným nebezpečím, které hrozí. Už samotné 

oslabení důkazů, zejména paměťových stop v případě svědků, ať už plynutím času, 

tlakem rodiny a okolí nebo jinými obdobnými vlivy, může zásadně ovlivnit výsledky 

řízení, a soudu tedy nezbývá nic jiného, než se při svém rozhodování opřít o protokoly 

z přípravného řízení.79 

K použití těchto protokolů může soud přistoupit za splnění zákonem stanovených 

podmínek (§ 207 odst. 2, 211 TŘ), které jsou z mého pohledu poměrně konkrétní, což 

považuji za žádoucí. Pokud bychom totiž připustili nedbalou úpravu těchto ustanovení, 

spočívající například v užití spojení „je-li to nezbytné k objasnění věci“ nebo „má-li soud 

za to, že ke zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, nelze 

užít jiných důkazních prostředků“, mohli by mít soudci v hlavním líčení tendenci 

k nadužívání protokolů z přípravného řízení za účelem usnadnění si vlastní práce. Tím 

bychom se mohli nechtěně dostat opět k silnému přípravnému řízení, což by za stávající 

                                                 
78  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 494-495.; RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium 
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86199-93-2. s. 124. 
79  RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem. Praha: 

LexisNexis, 2005. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-93-2. s. 123, 125. 
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úpravy mohlo způsobit důkazní problémy, neboť přípravné řízení není pojato jako těžiště 

dokazování, a přitom by jeho výsledky měly velkou váhu. 

K rozdílnému pojetí rozsahu dokazování v přípravném řízení a přenositelnosti 

výsledků dokazování z přípravného řízení do hlavního líčení se vyjádřil i Musil ve svém 

příspěvku „Místo přípravného řízení v celkové struktuře trestního řízení“ na vědecké 

konferenci „Trestní právo procesní – minulost a budoucnost“. Kritice podrobil obě krajní 

řešení. Při pojetí silném je soudce značně ovlivněn výsledky přípravného řízení, a tím 

pádem i ohrožen ústavní princip nezávislosti soudního rozhodování. Na druhou stranu, 

akceptace slabého pojetí by vedla k nenahraditelné ztrátě značné části důkazů 

a k nemožnosti efektivně stíhat ty nejzávažnější trestné činy, neboť právě u nich je 

důkazní situace nejsložitější. Za kompromis považuje stav, kdy část dokazování je možné 

realizovat již v přípravném řízení a jeho výsledky lze za splnění určitých podmínek 

přenést do hlavního líčení.80 

Problematiku vztahu přípravného řízení k hlavnímu líčení v aspektu dokazování 

mohu shrnout Šámalovými slovy: „Těžiště dokazování musí být v hlavním líčení, neboť 

je-li soud orgánem, který meritorně rozhoduje o trestním případu, pak musí být také 

orgánem majícím právo konečně zhodnotit důkazy provedené na základě zásad 

bezprostřednosti, ústnosti a veřejnosti v hlavním líčení. Opatřování důkazů a procesní 

zajištění jejich obsahu mimo hlavní líčení může mít proto jedině předběžnou a přípravnou 

povahu, ale nikdy nemůže být, pokud chceme zajistit řádné objasnění věci a zaručit práva 

obviněného, poškozeného i dalších zúčastněných osob, rozhodující a konečné.“.81 

Otázka dokazování a důraz jeho sepětí se soudním řízením je sice jádrem novely 

z roku 2001, nesmíme ale opomenout další značné změny trestního řádu. Bylo posíleno 

postavení státních zástupců spočívající v rozšíření dozoru nad činností policie i ve fázi 

objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

a nejen ve fázi vyšetřování, jako tomu bylo doposud. Zavedly se nové formy přípravného 

řízení, a to zkrácené a rozšířené, byly provedeny významné změny v úpravě vazby za 

účelem výrazného snížení počtu osob ve vazbě, došlo ke změnám v organizaci 

policejního vyšetřování, konkrétně sloučení dosud autonomních vyšetřovacích útvarů 

s útvary kriminální policie v jednu službu kriminální policie a vyšetřování. Úloha soudce 
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v předsoudním stadiu byla posílena uplatněním rozhodování o trvání obhajoby, o způsobu 

účasti poškozených v trestním řízení, zavedení účasti soudce na výslechu svědka 

a rekognici majících povahu neodkladného či neopakovatelného úkonu. 

Závěrem lze konstatovat, že novela to byla bezesporu zevrubná, o čemž svědčí 

i fakt, že obsahovala celkem 281 bodů a dotýkala se dvou třetin ustanovení platného 

trestního řádu.82 

Současná právní úprava zdá se býti optimální, přesto si troufám říct, že vzhledem 

k důležitosti této otázky, není konečná a z hlediska budoucí rekodifikace trestního řádu 

je stále otevřeným tématem rekodifikační komise i širší odborné veřejnosti. 

3.3. Formy a fáze přípravného řízení 

Ke konci roku 2001 znala právní úprava pouze jediný typ předsoudního stadia 

trestního řízení, a to přípravné řízení trestní, které bylo jednotné a nerozlišovalo závažnost 

nebo skutkovou či právní složitost trestných činů. Rychlost řízení tak byla negativně 

ovlivňována. Novela č. 265/2001 Sb. zmíněné aspekty vzala v potaz a dala za vznik 

diferencovanému přípravnému řízení, čímž umožnila volbu té nejúčinnější procesní 

formy, prostředků a postupů podle povahy konkrétního případu a výrazně tím napomohla 

k jeho odformalizování a zjednodušení.83 

Trestní řád na základě kritérií závažnosti trestných činů a jejich skutkové složitosti 

rozlišuje tři formy přípravného řízení – standardní, rozšířené a zkrácené. Od forem 

musíme odlišovat stadia neboli fáze přípravného řízení – prověřování a vyšetřování. 

Mezníkem jednotlivých fází je právní skutečnost, známá jako zahájení trestního stíhání, 

k němuž dochází sdělením obvinění podle § 160 odst. 1 TŘ, které nastává doručením 

opisu rozhodnutí o zahájení trestního stíhání obviněnému. Rozhodnutí má formu 

usnesení, z něhož musí být patrné, která osoba je osobou obviněnou, musí být tedy 

náležitě identifikována, aby nedošlo k záměně s jinou, dále musí usnesení ve výroku 

obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, a zákonné označení trestného 
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činu, který je v tomto skutku spatřován. Na závěr je třeba odůvodnění. Struktura 

přípravného řízení je tak následující:  

1. Standardní přípravné řízení (§ 157-167 TŘ) 

Týká se zásadně všech trestných činů vyjma těch, které jsou uvedené v bodech 2 

a 3. V rámci standardního přípravného řízení může, ale také nemusí (případy odložení 

nebo jiného vyřízení věci dle § 159a TŘ nebo dočasného odložení trestního stíhání dle 

§ 159b-159d TŘ), dojít k zahájení trestního stíhání. Pokud k němu dojde, rozlišujeme dva 

časové úseky. Postup před zahájením trestního stíhání, známý také jako fáze prověřování 

(§ 158-159d TŘ), je charakteristický podezřením, že byl spáchán trestný čin, avšak 

pachatel je zpravidla neznámý. A postup po zahájení trestního stíhání neboli fáze 

vyšetřování (§ 161-167 TŘ), který je již veden proti konkrétní osobě identifikované 

v usnesení o zahájení trestního stíhání.  

2. Rozšířené přípravné řízení (§ 168-170 TŘ) 

Týká se trestných činů, o nichž koná řízení v prvním stupni krajský soud (§ 17 

TŘ), což značí typově závažnější a skutkově komplikovanější trestné činy. Právní úprava 

této formy přípravného řízení ovšem paradoxně není přílišného rozsahu. Postup před 

zahájením trestního stíhání není od standardního přípravného řízení nijak odlišný. Postup 

po zahájení trestního stíhání, v trestním řádu nazývaný jako „vyšetřování některých 

trestných činů“, je modifikovaný v oblasti dokazování, ve zbytku se subsidiárně opět 

užije úpravy standardního přípravného řízení. Nutno zdůraznit, že v rozšířeném 

přípravném řízení dochází vždy k zahájení trestního stíhání.  

3. Zkrácené přípravné řízení (§ 179a-179h TŘ)84 

Koná se podle § 179a TŘ o těch trestných činech, „o nichž přísluší konat řízení 

v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže podezřelý byl přistižen při činu nebo 

bezprostředně poté, nebo v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu 

k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání 

a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4 postavit před 

soud.“. Souhrnně řečeno, týká se málo závažných a skutkově jednoduchých trestných 

                                                 
84  Jako jediná forma přípravného řízení, kterou takto pojmenovává i trestní řád. Standardní přípravné 

řízení a rozšířené přípravné řízení jsou pojmy, které používá nauka a aplikační praxe. Informace čerpány 

z: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 496. 
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činů. Z ustanovení je patrné, že k užití této formy přípravného řízení je zapotřebí 

kumulativního splnění několika podmínek, na rozdíl od rozšířeného přípravného řízení, 

jež je vymezeno pouze věcnou příslušností krajského soudu. 

Zajímavá je zde problematika zahájení trestního stíhání, jehož účinky – počátek 

zjednodušeného řízení a přeměna podezřelého v obviněného – nastávají doručením 

návrhu na potrestání soudu, jenže ve vztahu k obviněnému je tomu jinak. Krajský soud 

v Českých Budějovicích se ve svém rozsudku sp. zn. 14 To 49/2002, [R 15/2003 tr.] 

mimo jiné zabýval i touto problematikou a konstatoval, že „[…] zahájení trestního 

stíhání podáním návrhu na potrestání soudu podle § 314b odst. 1 tr. ř. nemá účinky 

sdělení obvinění ve smyslu ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř. Takové účinky nastávají až 

doručením návrhu na potrestání obviněnému.“.85 Že z rozsudku vyplývá, že účinky 

zahájení trestního stíhání ve vztahu k obviněnému nastávají až momentem, kdy je návrh 

na potrestání obviněnému doručen, to je tedy zřejmé. Co je ovšem zarážející, je spojení 

„podáním návrhu na potrestání soudu podle § 314b odst. 1 tr. ř.“, neboť toto ustanovení 

nemluví o „podání“, nýbrž o „doručení“. Jednak ze zákonné úpravy, jednak z významu 

sdělení rozsudku ale lze předpokládat, že soud slova nevědomě zaměnil, a jedná se tak 

o pouhou chybu v odůvodnění rozsudku.86 

3.4. Orgány činné v přípravném řízení 

§ 12 odst. 1 TŘ za orgány činné v trestním řízení považuje soud, státního 

zástupce87 a policejní orgán. Soud a státní zástupce jsou v odst. 3 až 5 daného ustanovení 

vymezeny poměrně jednoduše a srozumitelně, otázka policejních orgánů vyjmenovaných 

v odst. 2 je však poněkud komplikovanější. 

Soudem se podle povahy věci rozumí okresní, krajské, vrchní soudy nebo 

Nejvyšší soud ČR, přičemž na území Prahy mluvíme o obvodních soudech na úrovni 

soudů okresních a o Městském soudu v Praze na úrovni soudu krajského. Kromě toho si 

ve výčtu můžeme povšimnout absence Městského soudu v Brně a Ústavního soudu.  Co 

                                                 
85  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 3547. 
86  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 481-482, 632. 
87  Pozoruhodná je formulační nejednotnost, kdy zde máme jednak soud, tj. orgán, a jednak státního 

zástupce jako jednotlivého činitele, který výkonem své funkce působnost státního zastupitelství 

konkrétně zajišťuje. Informace čerpány z: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, 

Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. 

Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 165.  
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se týká Městského soudu v Brně, jeho zařazení do soustavy soudů jakožto orgánů činných 

v trestním řízení v rámci trestního řádu lze dovodit z jazykového výkladu spojení 

„popřípadě jiný soud se stejnou působností“ (jako soud okresní). Naopak výkladem 

logickým, konkrétně důkazem vyloučením (per eliminationem), dospějeme k závěru, že 

Ústavní soud do soustavy soudů nepatří a nelze jej za orgán činný v trestním řízení 

považovat. Ačkoliv je tento závěr všeobecně známý, v rámci trestního procesu 

a rozhodování je Ústavní soud vyloučen z důvodu jeho ochrany ústavnosti a základních 

lidských práv a svobod, což je z logiky věci v rozporu s možností soudů rozhodovat 

o vzetí do vazby či nařízení domovní prohlídky.88 

Soud má v přípravném řízení pravomoc rozhodovat například o ustanovení 

obhájce, zrušení jeho ustanovení a zproštění obhájce povinnosti obhajování (§ 39-40a 

TŘ), o příkazu k zatčení (§ 69 odst. 1 TŘ), o vzetí do vazby, o jejím dalším trvání či 

o změně důvodů vazby (§ 73b odst. 1, 3, 4 TŘ), o zadržené osobě (§ 77 odst. 2 TŘ), 

o příkazu k domovní prohlídce (§ 83 odst. 1 TŘ) nebo k prohlídce jiných prostor a 

pozemků (§ 83a odst. 1 TŘ), o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu (§ 88 odst. 2 TŘ), o pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu za účelem 

vyšetřování duševního stavu (§ 116 odst. 2 TŘ) nebo o stížnosti proti rozhodnutím 

státního zástupce a policejního orgánu o zajištění osob a majetku a o uložení pořádkové 

pokuty (§ 146a TŘ). Soudce a předseda senátu rozhodují v přípravném řízení zásadně bez 

jednání, výjimkou je vazební zasedání (§ 73d-73g TŘ). Formou rozhodnutí je usnesení, 

nestanoví-li zákon jinak (§ 119 odst. 1 TŘ). Jinou formou rozhodnutí může být příkaz 

(§ 83 odst. 1 TŘ), nařízení (§ 86 odst. 1 TŘ) nebo povolení (§ 158d odst. 3 TŘ).89 

Organizace státního zastupitelství je obsahem kapitoly 2.2. Organizace a správa 

státního zastupitelství. Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním a jeho 

pravomoci je jádrem této práce a je mu věnována celá následující část. 

§ 12 odst. 2 TŘ vymezuje pojem policejního orgánu. Rozumějí se jimi útvary 

Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) 

a její pověřené orgány, pověřené orgány Vězeňské služby České republiky, pověřené 

                                                 
88  Podívali-li bychom se na Slovensko, zjistili bychom, že soud byl z orgánů činných v trestním řízení na 

rozdíl od České republiky vyňat. § 10 odst. 1 zákona č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok říká, že „orgány 

činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt“. 
89  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 479-480. 
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celní orgány, pověřené orgány Vojenské policie, Bezpečnostní informační služby, Úřadu 

pro zahraniční styky a informace90 a Vojenského zpravodajství. Výčet těchto orgánů je 

taxativní a nelze jej rozšířit. Je nutno pečlivě rozlišovat mezi pojmy policejní orgán, orgán 

Policie ČR a orgán oprávněný vést vyšetřování, neboť tyto pojmy spolu nesplývají. 

Pouze útvary Policie ČR mají jakožto policejní orgány neomezenou věcnou 

působnost. Mohou tak vystupovat ve všech věcech, nejsou-li svěřeny jiným orgánům. 

Působnost zbylých policejních orgánů je dána výčtem právě v § 12 odst. 2 TŘ, pro 

názornost: GIBS koná řízení o trestných činech příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby 

ČR, celníků anebo jejich zaměstnanců spáchaných v souvislosti s plněním jejich 

pracovních úkolů, ale řízení o trestných činech příslušníků GIBS a jejích zaměstnanců 

konají pověřené orgány GIBS. Vzhledem k neomezené věcné působnosti útvarů Policie 

ČR se jejich činnost může překrývat s činností, respektive věcnou působností ostatních 

policejních orgánů. Dojde-li mezi nimi ke sporu o příslušnost, předloží tento spor 

státnímu zástupci, který s konečnou platností rozhodne (§ 158 odst. 11, věta druhá TŘ).91 

K tomu není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b) TŘ. 

Z hlediska jednotlivých fází přípravného řízení, v postupu před zahájením 

trestního stíhání (a ve zkráceném přípravném řízení) mohou působit všechny policejní 

orgány uvedené v § 12 odst. 2 TŘ. Vyšetřování následně konají útvary Policie ČR, 

nestanoví-li zákon jinak. Takovými případy je GIBS, státní zástupce, kapitán lodi nebo 

pověřený orgán Vojenské policie (§ 161 odst. 3, 4, 6, 7 TŘ). Dle § 161 odst. 8 TŘ mohou 

jednotlivé úkony vyšetřování provést na základě dožádání i jiné policejní orgány. 

Jakkoliv je policista Policie ČR jako příslušník ozbrojeného bezpečnostního sboru 

při výkonu služby vázán pokyny svých nadřízených, při provádění úkonů trestního řízení 

v konkrétní věci nikoli, a je vázán pokyny státního zástupce (§ 157 odst. 2, 174 odst. 2 

písm. a) TŘ), stejně jako ostatní policejní orgány. Role policejních orgánů je v některých 

komponentech přípravného řízení nezastupitelná a nemůže ji nahradit ani státní zástupce, 

ani soud. Policejní orgány jsou nepřetržitě dostupné oznamovatelům trestných činů 

a provádějí tzv. první zákroky na místě činu, do jehož rámce často spadají neodkladné 

a neopakovatelné úkony. Pro odhalování latentní kriminality, pátrání po pachatelích 

a vyhledávání pramenů důkazů mají policejní orgány vzhledem k technickému 

                                                 
90  BIS je česká státní zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti známá jako kontrarozvědka. ÚZSI 

je jediná státní zpravodajská služba České republiky s vnějším polem působnosti známá jako rozvědka. 
91  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. 125-126. 



 

37 

 

 

a personálnímu vybavení, odborné kriminalistické kvalifikaci, sepětí různých policejních 

služeb a přímému kontaktu s obyvatelstvem ty nejlepší předpoklady. Svou činností tak 

velmi ovlivňují úspěšnost přípravného řízení.92 

3.5. Základní zásady 

Jelínek definuje základní zásady jako určité právní principy, vůdčí právní ideje, 

jimiž je ovládáno trestní řízení.93 Šámal rozvádí, že základní zásady mají význam pro 

práci všech orgánů činných v trestním řízení, které je musí znát a používat je, neboť jsou 

základem organizace trestního řízení. Tvoří vnitřně jednotný systém, a proto je třeba je 

používat ve vzájemné souvislosti.94 Tato základní pravidla, která jsou vyjmenována v § 2 

TŘ, slouží jako vodítko pro interpretaci norem trestního práva. Jejich uplatnění není 

v průběhu trestního procesu rovnoměrné a naplno se projeví až v řízení před soudem. 

Převážná část základních zásad se ovšem uplatní též v přípravném řízení. Není žádoucí 

rozebírat zde do detailu veškeré zásady, proto uvedu pouze některé zásady a jejich 

modifikaci v přípravném řízení. 

Zásada řádného zákonného procesu (§ 2 odst. 1 TŘ) se v přípravném řízení uplatní 

plně a bez výjimky. Nadto je zmíněna v ustanovení § 164 odst. 2 TŘ, který policejnímu 

orgánu umožňuje neopakovat úkony, které provedl před zahájením trestního stíhání, 

provedl-li je způsobem odpovídajícím trestnímu řádu, tedy v souladu se zákonem. 

Ačkoliv jsou v přípravném řízení některé úkony jednodušší a méně formální (namísto 

formálního výslechu svědka postačí vysvětlení, o kterém je sepsán úřední záznam, nikoliv 

protokol), není to se zásadou řádného zákonného procesu v rozporu. Zjednodušení 

urychluje trestní řízení a klade důraz na váhu dokazování v řízení před soudem. 

Zásada oficiality (§ 2 odst. 4 TŘ) je obecná a prostupuje celé trestní řízení. Přesto 

je v rámci přípravného řízení v trestním řádu několikrát zopakována v konkrétnější 

podobě. Státní zástupce a policejní orgán jsou povinni organizovat svou činnost tak, aby 

účinně přispívali k včasnosti a důvodnosti trestního stíhání (§ 157 odst. 1 TŘ). Policejní 

orgán je povinen učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení trestného činu, 

                                                 
92  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 478-479. 
93  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 121. 
94  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 45. 
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jeho pachatele a k předcházení trestné činnosti. Spolu se státním zástupcem je povinen 

přijímat trestní oznámení (§ 158 odst. 1, 2 TŘ). Při splnění zákonných podmínek je 

policejní orgán povinen neprodleně zahájit trestní stíhání (§ 160 odst.1 TŘ). Podíváme-li 

se na ostatní zásady, zjistíme, že zásada oficiality je transformována do zásady legality 

a zásady vyhledávací, které vůči ní působí speciálně. 

Zásada legality (§ 2 odst. 3 TŘ) hraje roli v otázce zahájení trestního řízení a říká 

nám, že „státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud 

zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 

jinak“. Je tedy typická právě pro přípravné řízení. Stíhání všech trestných činů se 

projevuje podáním obžaloby (§ 176 a násl. TŘ), návrhu na potrestání (§ 179d TŘ), 

případně i návrhu na schválení dohody o vině a trestu (§ 175b TŘ). Jak je z ustanovení 

patrné, ze zásady jsou možné výjimky, k tomu ale více v nadcházející části. 

Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 TŘ) poté hraje roli zejména v oblasti dokazování. 

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost objasňovat okolnosti svědčící jak ve 

prospěch, tak v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. Musí tak činit způsobem 

uvedeným v trestním řádu, a to i bez návrhu stran. 

S touto zásadou se úzce pojí zásada materiální pravdy uvedená v tomtéž odstavci, 

označovaná i jako zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností. 

Skutkový stav věci má být zjištěn v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí orgánů 

činných v trestním řízení. I když je přípravné řízení významným stadiem, musíme mít na 

paměti, že úroveň zjišťování skutkového stavu věci je zde rozdílná od úrovně v soudním 

řízení. Lze říci, že čím pozdější stadium trestního řízení, tím má být dosaženo větší jistoty 

poznání. V přípravném řízení je nutné zjistit fakta potřebná pro rozhodnutí, zda má být 

zahájeno trestní stíhání, zda má být podána obžaloba, případně zda je možné rozhodnout 

meritorně. Mají být tedy objasněny pouze základní skutečnosti důležité pro posouzení 

případu (§ 164 odst. 1, a contrario § 188 odst. 1 písm. e) TŘ). 

Neméně důležitou zásadou je zásada rychlosti (§ 2 odst. 4 TŘ). Rychlý a aktivní 

přístup policejních orgánů napomáhá nalezení a uchování co možná největšího množství 

důkazů a umožňuje obviněného co nejdříve postavit před soud. Jak píše Jelínek, „je-li 

trestní řízení vedeno zdlouhavě, snižuje se tím jeho účinnost, výchovné i preventivní 
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působení, autorita právního řádu i orgánů, které mají zaručovat jeho integritu“.95 Otázka 

rychlosti by mohla být orgány vykládána dosti subjektivně, proto trestní řád stanovuje 

lhůty dvou, tří a šesti měsíců (§ 159, 167, 170 TŘ), v případě zkráceného přípravného 

řízení pak lhůtu dvou týdnů (§ 179b TŘ).96 

Naopak typickým příkladem zásad, které se v přípravném řízení neuplatní, je 

zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ). Výjimkou je přítomnost obhájce u úkonů, jejichž 

výsledek by mohl být použit jako důkaz v soudním řízení. Dále zásada obžalovací, zásada 

ústnosti nebo zásada bezprostřednost, jak vyplývá ze znění jednotlivých ustanovení (§ 2 

odst. 8, 11, 12 TŘ). 

Při výčtu zásad uplatňovaných v přípravném řízení nesmíme přehlédnout ústavní 

principy vyjádřené zejména v hlavě V. Listiny „Právo na soudní a jinou právní ochranu“ 

jako například právo na soudní ochranu práv (čl. 36), právo na poskytnutí právní pomoci, 

obhajoby a na odepření výpovědi (čl. 37 odst. 1, 2, čl. 40 odst. 3, 4), rovnost účastníků 

(stran) v řízení, respektive před zákonem (čl. 37 odst. 3), zákonné stanovení trestných 

činů a trestů, jakož i jiných újem (čl. 39), zásada presumpce neviny (čl. 40 odst. 2), zásada 

ne bis in idem neboli zákaz opětovného odsouzení za tentýž čin (čl. 40 odst. 5) nebo zákaz 

retroaktivity (čl. 40 odst. 6). 

  

                                                 
95  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 143. 
96  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 471-474. 
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4. Role státního zástupce v přípravném řízení trestním 

4.1. Státní zástupce jako dominus litis 

Na úvod je nasnadě připomenout hlavní úlohu státního zastupitelství, kterou je dle 

čl. 80 Ústavy zastupování veřejné žaloby v trestním řízení. Neméně důležité je 

vykonávání i dalších úkolů, stanoví-li tak zákon. Tímto zákonem je zákon o státním 

zastupitelství, který ve svém § 4 a 5 vymezuje působnost státního zastupitelství, jež byla 

podrobně rozebrána v kapitole 2.3. Působnost státního zastupitelství. Zdůraznila bych 

ovšem ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) ZSZ: „Státní zastupitelství […] je orgánem veřejné 

žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního řádu.“. Právě trestní řád 

je stěžejním zákonem obsahující nespočet ustanovení vážících se k oprávněním 

a činnostem státního zástupce.97 

Legální definici trestného činu stanoví český trestní zákoník v podobě formálních 

znaků. Za účelem identifikace trestného činu je třeba zvláštního orgánu, jenž by 

v zastoupení lidské společnosti uplatňoval její zájem vůči hrubě odporujícím zájmům 

soukromým tím, že narušitele trestně stíhá, a je-li to nutné, postaví jej před soud. 

Takovým orgánem by měl být státní orgán, a to vzhledem k tomu, že stát má sloužit 

zájmům lidské společnosti, a je proto považován za způsobilý, aby o tyto zájmy pečoval. 

Toto právo, a s tím korespondující povinnosti, vykonává veřejný žalobce – státní 

zástupce. V některých zemích vznikla instituce tzv. populárních (soukromých) žalob, kde 

se ponechává oprávnění jednotlivým fyzickým osobám, to ale není případ českého 

trestního procesu. Pouze určité kategorie poškozených mohou mít vliv na zahájení 

trestního stíhání nebo pokračování v něm (§ 163, 163a TŘ), nemají však žalobní 

oprávnění. Státní zástupce tedy zastupuje veřejný zájem neboli zájmy většiny lidské 

společnosti, a pokud tyto odpovídají v dané době zákonům, může se veřejný zájem krýt 

se zájmy státu. Shledá-li ale státní zástupce, že zájem soukromý (zájem obviněného např. 

na zproštění obžaloby) se kryje se zájmem veřejným, odpadá důvod, aby byl státní 

zástupce procesním odpůrcem obviněného. K tomu může dojít kdykoliv, zpravidla se tak 

stane teprve v hlavním líčení, kdy lze lépe zjistit pravdu díky uplatnění zásad ústnosti, 

bezprostřednosti a veřejnosti. Veřejný zájem je proto zájmem proměnlivým. Zjistí-li 

                                                 
97  Jelikož státní zástupce jako jednotlivá osoba výkonem své funkce zajišťuje působnost státního 

zastupitelství, je žádoucí (snad až nezbytné) užívat v této části, věnované konkrétním oprávněním a 

činnostem, pojmu „státní zástupce“, nikoli „státní zastupitelství“.  
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státní zástupce, že dokazování nasvědčuje tomu, že obviněný si zaslouží jeho ochranu 

proti nezákonnému odsouzení, je povinen ji poskytnout. 98 

Státní zástupce je orgánem, jehož činnost do značné míry prostupuje všemi stadii 

trestního procesu. Jeho silné postavení je pro kontinentální typ trestního procesu typické. 

Jakkoliv je role státního zástupce významná, v jednotlivých stadiích se podstatně liší. 

V přípravném řízení má dominantní postavení, pouze on je oprávněn k podání obžaloby, 

případně návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, a soud 

může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu (§ 220 odst. 1 TŘ). 

Naplněním obžalovací zásady dochází k rozdělení procesních funkcí mezi různé procesní 

subjekty – obžalobu, obhajobu a soud, čímž je vytvořeno sporné řízení a vymezen 

předmět řízení. Státní zástupce je tak nazýván pánem přípravného řízení, respektive 

pánem sporu (dominus litis).99 Oproti tomu v řízení před soudem je státní zástupce dle 

§ 12 odst. 6 TŘ stranou a jeho role je zde slabší. 

Jelínek rozděluje činnost státního zástupce na čtyři základní úseky. Státní zástupce 

dbá o to, aby byly zjištěny všechny trestné činy a stíhány osoby, které je spáchaly, 

vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení, účastní se ve funkci 

žalobce řízení před soudem a vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů 

v místech, kde je omezována osobní svoboda.100 Ne všechny jsou pro mou diplomovou 

práci klíčové, proto bych svou pozornost ráda zaměřila na první dva úseky. 

4.1.1. Zjištění všech trestných činů a stíhání osob, které je spáchaly 

„Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud 

zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 

jinak.“. Jedná se o zásadu legality vyjádřenou v § 2 odst. 3 TŘ. Ačkoliv je povinnost 

adresována státnímu zástupci, lze systematickým výkladem dovodit, že tuto povinnost 

                                                 
98  FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1: Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 

2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. s. 168-169, 174-175.; FENYK, 

Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA Tomáš. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 172-173. 
99  Pojem dominus litis není výhradou pouze trestního práva procesního, ale vyskytuje se i v civilním řízení. 

Žalobce zde disponuje oprávněními, a z toho důvodu je někdy označován jako pán sporu, neboť právě 

on svými úkony určuje, zda a v jakém rozsahu má soud o jeho právech rozhodovat. Informace čerpány 

z: WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Část první: Řízení nalézací. 7. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2014. ISBN 978-80-7201-940-3. s. 138. 
100  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 220-221.; ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, 

FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 474. 



 

42 

 

 

má též policejní orgán. Jak je z ustanovení zřejmé, ze zásady legality jsou možné výjimky 

buď na základě zákona, anebo na základě mezinárodní smlouvy. 

Do první skupiny výjimek na základě zákona spadají případy, kdy zákon trestní 

stíhání výslovně zakazuje. Státní zástupce nesmí stíhat, jde-li o osoby vyňaté z pravomoci 

orgánů činných v trestním řízení z důvodu jejich požívání výsad a imunit podle zákona 

nebo mezinárodního práva (§ 10 TŘ), je-li trestní stíhání nepřípustné (§ 11, 11a TŘ), 

pokud poškozený neudělí souhlas k trestnímu stíhání, a to u trestných činů, jenž jsou 

trestním řádem taxativně vypočteny (§ 163, 163a TŘ) nebo pokud je jurisdikce státu 

zúžena mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (§ 9 TZ). 

Druhou skupinu zákonných výjimek tvoří případy, kdy se uplatní tzv. zásada 

oportunity spočívající v možnosti státního zástupce nestíhat pro trestný čin, ačkoliv by 

k tomu byly splněny všechny předpoklady. Státní zástupce může věc zastavit pro 

neúčelnost z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 TŘ, případně před zahájením trestního 

stíhání u písm. a) a b) daného ustanovení věc odložit (§ 159a odst. 3 TŘ). V případě 

písm. c) daného ustanovení mluvíme o tzv. procesním korektivu trestního bezpráví. Dále 

může věc odložit při schválení narovnání nebo podmíněně odložit podání návrhu na 

potrestání, a to ve zkráceném přípravném řízení (§ 179c odst. 2 písm. g), h) TŘ). Státní 

zástupce taktéž nemusí, ale může stíhat, jsou-li splněny podmínky pro uplatnění odklonů, 

tedy pro sjednání dohody o vině a trestu (§ 175a TŘ), pro podmíněné zastavení trestního 

stíhání (§ 307 TŘ), pro narovnání (§ 309 TŘ) nebo pro odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého (§ 70 ZSVM). Snaha o urychlení a zjednodušení trestního řízení, 

o zvýhodnění pozice oběti a o výchovné působení na obviněného má za následek nárůst 

prvků oportunity nejen u nás, ale i v jiných zemích evropského kontinentu. 

Praxe mimoto považuje za zvláštní případ výjimky ze zásady legality i institut 

dočasného odložení trestního stíhání (§ 159b-159d TŘ). 

Příkladem výjimky na základě mezinárodní smlouvy je čl. 3 Úmluvy o předávání 

osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními 

občany101, který stanovuje, že „odsouzený, který bude předán k výkonu trestu do státu, 

                                                 
101  Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 123/1980 Sb., o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu 

odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany. 
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jehož je státním občanem, nemůže být znovu trestně stíhán pro týž čin s výjimkou případů 

uvedených v článku 15 této úmluvy“.102 

4.1.2. Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení 

Jak jsem již uvedla na počátku této kapitoly, státní zástupce je subjektem, který 

má v přípravném řízení dominantní postavení. Oproti řízení před soudem, kde je stranou 

ve smyslu § 12 odst. 6 TŘ, zde autoritativně vystupuje vůči obviněnému i vůči ostatním 

osobám zúčastněným na řízení a rozhoduje o mnohých zásadních otázkách s výjimkou 

těch, které jsou v přípravném řízení dány do rukou soudci či soudu.103 Dominantní 

postavení státního zástupce v přípravném řízení je konsekvencí toho, že vyšetřování 

nekoná vyšetřující soudce. Omezení úlohy státního zástupce v přípravném řízení nad 

rámec v zákoně zakotvených souhlasů, povolení či příkazů k některým úkonům ze strany 

soudu je proto ve svých důsledcích nepřijatelné. 

Vyšetřující soudce byl zrušen trestním řádem č. 87/1950 Sb., v průběhu 

následujících let ale probíhaly diskuze o jeho navrácení. Patrno ze současné právní 

úpravy, návrat k této instituci se dosud neuskutečnil. Argumentů pro jeho absenci 

v trestním řádu je mnoho – vnitřní rozpornost (nestranný, nezávislý, objektivní soudce 

versus vyšetřovatel s úkolem shromáždit dostatek důkazů k usvědčení obviněného), 

nákladnost, zdlouhavost (nezbytná součinnost s policií), nedostatečná pružnost, rychlost 

a operativnost (rozhodování odpovídá orgánu soudního typu). Státního zástupce nelze 

v souladu s obžalovací zásadou nutit, aby po prostudování spisu podal obžalobu, je-li to 

v rozporu s jeho právním názorem. Na druhou stranu státní zástupce není oprávněn 

k pokynu k doplnění věci vůči vyšetřujícímu soudci. Navíc instituce vyšetřujícího soudce 

by dala předsoudnímu stadiu řízení velký význam, což není žádoucí, obzvláště po novele 

z roku 2001.104 

A v čem vlastně dominantní postavení státního zástupce spočívá? Podle § 174 

odst. 1 TŘ státní zástupce vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném 

řízení, který lze podle Šámala a Růžičky vymezit jako „soustavnou, systematickou 

                                                 
102  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 102-103.; ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 25-26.  
103  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2223. 
104  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 469-472. 
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a cílevědomou kontrolní činnost, vykonávanou průběžně v celém přípravném řízení  

a zaměřenou na činnost policejních orgánů při přijímání a prověřování podnětů 

nasvědčujících spáchání trestných činů, zjištění stavu a průběhu prověřování skutečností 

důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a po zahájení trestního stíhání 

i na stav a průběh vyšetřování se zaměřením na prověření postupu policejního orgánu 

z hlediska jeho zákonnosti, rychlosti a plynulosti a na neprodlené odstraňování zjištěných 

nedostatků“. Přitom musí dbát na to, aby nikdo nebyl bezdůvodně trestně stíhán (§ 2 

odst. 1 TŘ) ani nezákonně omezován ve svých právech a svobodách (§ 2 odst. 4 TŘ). 

Trestní řád nám definici dozoru nepodává, pouze napříč předpisem vyjmenovává 

práva a povinnosti, jež má státní zástupce při výkonu dozoru, a která budou podrobně 

rozebrána níže. Některé podrobnosti jsou pak upraveny v jednacím řádu státního 

zastupitelství, zejména v oddílu prvním části druhé, popřípadě v pokynech obecné 

povahy vydávaných na základě § 12 odst. 1 ZSZ. Jedním z nejdůležitější v této oblasti je 

Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, který je 

velmi podrobný a častokrát připomíná strukturu trestního řádu.105 

Dle Koukala je termín dozoru formulačním pozůstatkem socialistické koncepce 

prokuratury jako univerzálního strážce zákonnosti, kde byl dozor nad zachováním 

zákonnosti v přípravném řízení svým způsobem chápán jako součást jednotně pojatého 

dozoru nad zachováním zákonnosti prakticky ve všech oblastech společenského života. 

Jenže ten je již v souvislosti s novou koncepcí státního zastupitelství výhradně 

specifickou činností, směřující jednak ke kontrole zákonnosti postupu a jednotlivých 

úkonů vyšetřovatele (dohled formální), jednak činností vytvářející předpoklady ke 

zjištění takových skutečností a zajištění takových důkazních prostředků, které by 

státnímu zástupci umožňovaly podat obžalobu a úspěšně ji zastupovat před soudem 

(dohled nad úplností výsledků přípravného řízení). Zastává tak názor, že termín dohledu 

by více odpovídal současnému stavu.106 Trestní řád nám napovídá, že pojem dozoru zůstal 

zachován, přičemž pojem dohledu byl vyhrazen neprocesním účelům v rámci soustavy 

státního zastupitelství,107 a oba termíny proto musíme důsledně odlišovat. 

                                                 
105  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2222-2223. 
106  KOUKAL, Pavel. K některým aspektům postavení a úlohy státního zástupce v přípravném řízení 

trestním. Právní praxe. Číslo 8/1994. ISSN 1210-0900. s. 462. 
107  Srov. kapitolu 2.2. Organizace a správa státního zastupitelství. 
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Co se týká příslušnosti státního zástupce k výkonu dozoru v přípravném řízení, 

jedná se o otázku komplikovanou a nepřehlednou, proto se pokusím o stručný náhled, 

neboť několikastránkové pojednání není na místě. § 7 odst. 2 ZSZ obecně stanoví, že 

„státní zastupitelství je příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní 

zastupitelství působí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“. Podrobnější úprava 

je obsažena v § 12-16 JŘSZ, dále musíme vzít v potaz i ustanovení § 16-25 TŘ, § 12a 

a 12d odst. 2, 3 ZSZ, § 37-39 ZSVM, § 29 a 31 ZTOPO. § 12 odst. 1, věty první JŘSZ 

nám říká, že „k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 

trestním je příslušný státní zástupce přidělený ke státnímu zastupitelství, které působí při 

soudu, jenž by byl příslušný konat ve věci po podání obžaloby řízení v prvním stupni, 

pokud tato vyhláška nestanoví jinak“. Rozhodující je tedy věcná a místní příslušnost 

soudu upravená v § 16-18 TŘ bez ohledu na to, zda je obžaloba státním zástupcem 

následně podána či nikoliv. 

Z hlediska věcné působnosti, pokud by byl činný okresní soud (podle § 16 TŘ 

koná řízení, jestliže zákon nestanoví něco jiného), bude dána příslušnost státního zástupce 

okresního státního zastupitelství, pokud by byl činný krajský soud (v taxativně 

vyjmenovaných případech v § 17 TŘ), bude dána příslušnost státního zástupce krajského 

státního zastupitelství. Státní zástupce vrchního státního zastupitelství je příslušný 

v případech vyjmenovaných v § 15 JŘSZ. S ohledem na § 12d odst. 2, 3 ZSZ a § 14 JŘSZ 

vztahující se k výjimečné možnosti vyššího státního zastupitelství věc nižšímu státnímu 

zastupitelství odejmout a vyřídit ji samo, může být příslušné i vyšší státní zastupitelství, 

a to právě ve věci, kterou odňalo bezprostředně nižšímu státnímu zastupitelství a působí 

v ní samo. 

Místní příslušnost státních zástupců k výkonu dozoru vychází vzhledem k výše 

uvedenému z obvodu, v němž byl spáchán trestný čin nebo v němž obviněný bydlí, 

pracuje nebo se zdržuje nebo v němž čin vyšel najevo, a to v tomto pořadí (§ 18 TŘ). 

Výjimku představuje přípravné řízení proti mladistvému. Zde je podle § 37 ZSVM 

rozhodující obvod, v němž mladistvý bydlí, zdržuje se nebo pracuje, následně obvod, 

v němž bylo provinění spácháno, a nakonec obvod, v němž čin vyšel najevo. 

Je-li dána příslušnost k výkonu dozoru několika státních zástupců, vykonává 

dozor ten, který je příslušný k výkonu dozoru nad vyšetřováním vedeným proti pachateli 

trestného činu nebo ohledně nejzávažnějšího trestného činu, jinak ten, který začal 

vykonávat dozor nejdříve (§ 16 odst. 1 JŘSZ). Věcná a místní příslušnost státních 
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zástupců je jinak v zásadě společná pro dozor nad zachováním zákonnosti ve fázi 

prověřování i ve fázi vyšetřování.108 

4.2. Oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru 

Vzhledem k tomu, že státní zástupce nese odpovědnost za trestní stíhání osob, které 

se dopustily trestných činů, a vůbec za výsledky přípravného řízení, musí mít možnost 

výsledky přípravného řízení svojí vlastní procesní činností ovlivnit. K tomu mu jsou 

poskytnuta četná a dostatečně silná procesní oprávnění zajišťující prosazení požadavků 

státního zástupce vůči policejnímu orgánu. Svá oprávnění uplatňuje v průběhu 

přípravného řízení tak, aby si zajistil přehled o stavu a výsledcích přípravného řízení a měl 

možnost účinně působit na jeho průběh a neprodleně odstraňoval zjištěné nedostatky.109 

Výčet oprávnění je uveden zejména v ustanoveních § 157 odst. 2, 174 odst. 2 a 175 TŘ, 

další jsou pak v trestním řádu rozptýlena s ohledem na jejich logické zařazení, např. 

v hlavě IV. „Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení“ nebo 

v hlavě XX. „Zvláštní způsoby řízení“. 

4.2.1. Oprávnění podle § 157 odst. 2 TŘ 

Oprávnění, která dává státnímu zástupci ustanovení § 157 odst. 2 TŘ jsou často 

řazena do fáze prověřování, jenže ze systematiky trestního řádu můžeme vidět, že tato 

oprávnění, resp. dané ustanovení jednak předchází hlavě IX. „Postup před zahájením 

trestního stíhání“, jednak má název „Obecné ustanovení“, z čehož lze vyvodit závěr, že 

se vztahuje nejen na fázi prověřování, ale i na fázi vyšetřování. Na druhé straně jsou užita 

spojení jako „zjištění pachatele“ či „prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin“, což čtenáře nabádá k úsudku, že se oprávnění vztahují pouze na fázi 

prověřování. Je tedy otázkou, jaký byl skutečný záměr zákonodárce. V následujícím textu 

se pokusím obsáhnout jednotlivé právní normy napříč zákonnou i podzákonnou úpravou 

a dospět k odpovědi.  

4.2.1.1. § 157 odst. 2, věta první TŘ 

Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které 

je tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění 

                                                 
108  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 488-491. 
109  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 499. 
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pachatele. Znění ustanovení nám napovídá, že se dané oprávnění státního zástupce 

vztahuje především ke stadiu prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného 

činu. 

Je-li trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání doručeno na státní 

zastupitelství, zpravidla ho předá věcně a místně příslušný státní zástupce tomu orgánu, 

který je příslušný k postupu před zahájením trestního stíhání, s pokynem k prověření 

podle § 158 odst.1, 3 TŘ. Je žádoucí, aby byly v pokynu uvedeny konkrétní úkony, které 

má policejní orgán provést, ovšem obecně formulovaný pokyn je také možný, neboť 

státní zástupce může kdykoliv poté pokyny doplnit.110 

Musí se jednat o úkony, které je policejní orgán oprávněn provést. To plyne 

z příslušných ustanovení trestního řádu (zejména hlavy IV. a V.), jakož i zákona o Policii 

ČR. Dále i z ustanovení různých interních předpisů, příkladem závazné pokyny 

policejního prezidenta, pokyny a nařízení ministra vnitra, interní předpisy platné pro 

Vojenskou policii, Bezpečností informační službu, Úřad pro zahraniční styky 

a informace, Vězeňskou službu nebo celní správu. Druhou důležitou podmínkou je 

uložení pouze takového úkonu, který směřuje k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. 

Pokyny státního zástupce směřují zejména k tomu, aby policejní orgán opatřil 

nezbytné podklady (písemné odpovědi na dotazy policejního orgánu, různé písemnosti 

v podobě účetních dokladů, revizních zpráv, obchodních smluv apod., věci doličné a jiné 

věci, pokud nejsou zároveň stopami trestného činu), opatřil nezbytná vysvětlení 

a zjišťoval a zajišťoval stopy trestného činu (mechanoskopické, daktyloskopické, 

trasologické, biologické, pachové a mikrostopy). Dále se může jednat o úkony předvádění 

osob (§ 83c odst. 2 a 3, 90, 98, 158 odst. 6 TŘ), doručování písemností (§ 62 odst. 1 TŘ), 

úkony směřující k provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu včetně odběru 

potřebného biologického materiálu (§ 114 odst. 2 TŘ), prohlídky dopravních prostředků 

(§ 42 ZPČR) apod. Výsledky prověřování jsou zaznamenávány zpravidla formou 

úředního záznamu podle § 158 odst. 6 TŘ. 

Za splnění podmínek v § 160 odst. 1 TŘ může dát státní zástupce policejnímu 

orgánu pokyn k zahájení trestního stíhání proti určité osobě. Ačkoliv může v takovém 

případě postupovat i podle § 174 odst. 2 písm. a) TŘ, pokyn k zahájení trestního stíhání 

                                                 
110  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 1916. 
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bude dáván spíše podle § 157 odst. 2, věty první TŘ a v souladu s § 174 odst. 2 písm. a) 

TŘ budou udělovány policejnímu orgánu pokyny k dalšímu vyšetřování.111 

4.2.1.2. § 157 odst. 2 písm. a) TŘ 

Státní zástupce je oprávněn vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, 

v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při 

prověřování oznámení. Dostatečná znalost všech potřebných skutečností vyplývajících 

z těchto dokumentů je základem, na kterém státní zástupce ukládá policejnímu orgánu 

provedení dalších dosud neprovedených, ale pro prověření trestního oznámení 

potřebných úkonů.112 Zmíněné oprávnění by tak měl dle mého názoru využívat (nikoli 

zneužívat) státní zástupce hojně, neboť tím dává předpoklad řádně a kvalitně 

provedenému přípravnému řízení. 

Na rozdíl od § 174 odst. 2 písm. b) TŘ zde může státní zástupce vyžadovat i tzv. 

operativní svazky policie, tedy spisy ve věcech, v nichž ještě nebyl vydán záznam 

o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3, věta první TŘ), a policejní orgán je 

povinen tyto spisy předložit. Ani v případě utajovaného spisu nemůže policejní orgán 

předložení státnímu zástupci odepřít, pouze se s ním seznámí ten státní zástupce, který 

disponuje osvědčením pro styk s utajovanými skutečnostmi v příslušném stupni utajení. 

Dokumenty, materiály a zprávami o postupu při prověřování oznámení se rozumí 

písemnosti, které shromáždil policejní orgán v rámci prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchám trestný čin. Získání těchto písemností nemusí být 

ovšem pouze výsledkem prověřování trestního oznámení, ale i jiného podnětu, pokud je 

na jeho základě možné učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu (§ 158 odst. 1, 

věta první TŘ).113 

Metody státním zástupcem užívané jsou obdobné těm, které užívá u oprávnění 

podle § 174 odst. 2 písm. b) TŘ.114 

 

                                                 
111  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 685-686. 
112  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 1919. 
113  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 686-687. 
114  Srov. bod 4.2.2.2. § 174 odst. 2 písm. b) TŘ. 
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4.2.1.3. § 157 odst. 2 písm. b) TŘ 

Oprávnění odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby 

věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu (delegace), může státní zástupce užít 

během celého přípravného řízení, tedy jak ve fázi prověřování, tak ve fázi vyšetřování. 

Využití § 157 odst. 2 písm. b) TŘ je různé. Státní zástupce jím může řešit spor 

o příslušnost mezi policejními orgány ať už v rámci Policie ČR nebo mezi policejními 

orgány různého druhu, dále byl-li zjištěn důvod vyloučení policejního orgánu a policejní 

orgán nevydal odpovídající rozhodnutí podle § 31 odst. 1 TŘ, shledal-li nesprávný nebo 

nezákonný postup při prověřování nebo neprovedení pokynu státního zástupce, anebo 

takto lze postupovat kdykoli, považuje-li to vzhledem k okolnostem případu za potřebné. 

Může jít o policejní orgány s rozdílnou věcnou příslušností (§ 12 odst. 2 TŘ), 

funkční příslušností (např. útvary Policie ČR s územní působností versus útvary Policie 

ČR s působností pro celou republiku), není ale možné postupovat podle tohoto ustanovení 

v případě pochybností nebo sporu o místní příslušnost (§ 21 JŘSZ). 

Dané oprávnění nelze ztotožňovat s oprávněním v § 174 odst. 2 písm. f) TŘ, neboť 

tam jde pouze o změnu osoby služebně činné v policejním orgánu.115 

4.2.1.4. § 157 odst. 2 písm. c) TŘ 

Státní zástupce je oprávněn dočasně odložit zahájení trestního stíhání, jestliže je 

to třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů (§ 159b 

TŘ), dále v případech uvedených v § 159c TŘ. Jde o výjimku ze zásady legality. 

Státní zástupce dočasně odloží trestní stíhání ve věci, kde sám koná řízení buď 

podle § 161 odst. 4, 5 písm. b) TŘ (o trestných činech příslušníků GIBS, Bezpečností 

informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství 

a Vojenské policie, případně spoluobviněných), nebo podle § 174 odst. 2 písm. c) TŘ 

(převezme-li z vlastní iniciativy vyšetřování). Může tak učinit i pokud policejní orgán 

sám nepožádá o souhlas podle § 159b odst. 1 TŘ a trestní stíhání dočasně neodloží, 

hrozilo-li by, že vydání pokynu policejního orgánu k takovému postupu by vzhledem 

                                                 
115  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 523-524. 
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k nebezpečí z prodlení nesplnilo svůj účel – příslušný policejní orgán by v mezidobí mohl 

zahájit trestní stíhání.116 

Dočasné odložení trestního stíhání činí státní zástupce opatřením, a to nejdéle 

o dva měsíce, tato lhůta může být opakovaně prodlužována o další dva měsíce. Nejedná 

se o nějakou zvláštní část přípravného řízení, stále jsme ve fázi prověřování, a tak lze 

provádět úkony uvedené v § 158 odst. 3 TŘ stejně jako v kterékoliv jiné trestní věci, v níž 

dosud nedošlo k zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ). Pokud však pominou 

důvody, musí státní zástupce, potažmo policejní orgán, trestní stíhání neprodleně 

zahájit.117 

4.2.2. Oprávnění podle § 174 odst. 2 TŘ 

Dané ustanovení nám podává taxativní výčet dozorových oprávnění, jimiž státní 

zástupce zasahuje do průběhu přípravného řízení. Ustanovení nejenže navazuje na § 157 

odst. 2 TŘ, nadto je z jeho formulace zřejmé, že státní zástupce může v průběhu 

vyšetřování užít mimo oprávnění uvedená v § 174 odst. 2 TŘ i oprávnění uvedená právě 

v § 157 odst. 2 TŘ. 

4.2.2.1. § 174 odst. 2 písm. a) TŘ 

Státní zástupce je oprávněn dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů. 

Podrobnější úpravu najdeme v § 19 JŘSZ, podle které mají pokyny státního zástupce 

formu opatření, jež může být písemné nebo ústní. Písemnou formu mají pokyny, které 

státní zástupce vydává k zahájení trestního stíhání, ke kvalifikaci trestného činu, 

k rozsahu obvinění, ke způsobu vyřízení věci v přípravném řízení, k přibrání znalce, při 

vrácení věci k doplnění, po vrácení věci státnímu zástupci soudem k došetření, u odnětí 

a přikázání věci a tam, kde to státní zástupce považuje za potřebné. Pokyny dané ústně 

stvrzuje státní zástupce písemně, považuje-li to podle povahy věci za nutné. Zvláštní 

případ pokynů k vyšetřování upravuje trestní řád též v ustanovení § 167 odst. 2, poslední 

větě. O každém pokynu učiní státní zástupce záznam do dozorového spisu zejména 

z důvodu případného budoucího zpochybnění. 

                                                 
116  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 1920. 
117  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 687-688. 
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Pokyny státního zástupce policejnímu orgánu k vydání usnesení, proti němuž je 

přípustná stížnost (§ 146 odst. 2 písm. a) TŘ), se zařadí vždy do prvopisu vyšetřovacího 

spisu. Ostatní pokyny se zakládají, stanoví-li tak státní zástupce. Pokyny jsou závazné, 

ledaže by byly zcela zjevně v rozporu se zákonem. Neprovede-li policejní orgán úkon, 

k němuž dostal od státního zástupce pokyn, upozorní na to státní zástupce jeho 

příslušného nadřízeného nebo mu věc usnesením odejme. Odnětím se zde má na mysli 

postup podle § 174 odst. 2 písm. f) TŘ, nikoliv podle § 157 odst. 2 písm. b) TŘ. K této 

otázce detailněji v čl. 8 POP. 

Novela z roku 2001 zrušila institut námitek vyšetřovatele, neboť výrazně 

posiloval pozici vyšetřovatele v přípravném řízení, byl užíván nadbytečně a často se 

uplatňoval způsobem, který zasahoval do dominantní role státního zástupce.118 

4.2.2.2. § 174 odst. 2 písm. b) TŘ 

Státní zástupce má právo vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, 

materiály a zprávy o spáchaných trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán 

včas zahajuje trestní stíhání a řádně v něm postupuje. Oproti § 157 odst. 2 písm. a) TŘ se 

toto ustanovení týká v zásadě vyšetřování a postupu, které mu bezprostředně předchází, 

ovšem hranice je těžko rozpoznatelná, a proto se zmíněné úpravy zčásti překrývají. 

Spisy se vzhledem k výše uvedenému rozumějí zejména vyšetřovací (trestní) 

spisy, dokumenty a materiály pak takové listiny, které dokládají vyšetřovací spisy, ale 

nebyly do nich přímo vloženy. Spisy a další písemnosti slouží mimo jiné k prověření 

včasného a řádného zahájení trestního stíhání,119 které musí státní zástupce učinit 

neprodleně po jeho doručení. Zjistí-li, že usnesení je nezákonné nebo neodůvodněné, 

postupuje podle § 174 odst. 2 písm. e) TŘ. 

Metody zjištění při výkonu daného oprávnění jsou následující: 

▪ prověrky spisových materiálů předložených nebo provedených přímo 

u policejního orgánu (§ 18 odst. 1, věta druhá JŘSZ, čl. 10 odst. 1, 2 POP), které 

činí zvláště ve věcech vazebních, skutkově, důkazně či právně náročných nebo ve 

věcech, v nichž nebylo ve lhůtě skončeno vyšetřování (§ 167 odst. 3, 170 odst. 2 

TŘ), 

                                                 
118  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 506-507. 
119  Srov. podkapitolu 4.3.2. Činnost státního zástupce po zahájení trestního stíhání. 
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▪ dotazy na stav přípravného řízení (čl. 10 odst. 3 POP) vedoucí k ústní informaci 

o stavu řízení, 

▪ vyhrazení předkládání opisů protokolů o procesních úkonech (§ 18 odst. 1, věta 

první JŘSZ), čímž státní zástupce získává přehled o postupu policejního orgánu, 

▪ nahlížení do plánu vyšetřování (prověřování) nebo vyžadování informace 

policejního orgánu o jeho obsahu (§ 18 odst. 2 JŘSZ), 

▪ konzultace o stavu přípravného řízení s policejním orgánem, které jsou ale 

neformální a nemohou nahradit prověrky ani dotazy na stav přípravného řízení.120 

4.2.2.3. § 174 odst. 2 písm. c) TŘ121 

Státní zástupce se může zúčastnit provádění úkonů policejního orgánu, osobně 

provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci. 

Úprava se týká jak prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu, tak 

vyšetřování. 

Je žádoucí, aby již v prověřování byl státní zástupce přítomen při provádění 

neodkladného nebo neopakovatelného úkonu spočívajícího ve výslechu svědka nebo 

v rekognici (§ 158a TŘ, čl. 15 POP), neboť úkony inicioval právě on a tyto mají zásadní 

význam pro výsledek řízení. Dále při ohledání místa činu (§ 113 TŘ), vyšetřovacím 

pokusu (§ 104c TŘ), rekonstrukci (§ 104d TŘ), prověrce na místě (§ 104e TŘ) nebo 

výslechu dalších důležitých svědků, nejde-li v tomto případě o neodkladný či 

neopakovatelný úkon, popřípadě při výslechu znalce. Svou účast zváží i při provádění 

domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků (čl. 25a POP 8/2009). 

Aby mohl být státní zástupce těmto úkonům přítomen, musí být o době a místě 

konání vyrozuměn s dostatečným časovým předstihem (pokud nejde o procesní úkon, 

který nesnese odkladu). V rámci své účasti sleduje postup policejního orgánu a dbá na 

zákonnost a náležitou protokolaci úkonu; zasáhne jen je-li to nutné k zajištění správného 

a zákonného provedení. Obdobně postupuje ve vyšetřování, kdy se účastní zejména 

                                                 
120  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2225-2228. 
121  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 656-657.; ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. 

doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 

2228-2229. 
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takových úkonů, které jsou rozhodné pro správné a úplné objasnění závažnější věci, a to 

především tehdy, jestliže je vzhledem k jejich povaze nelze opakovat. 

Státní zástupce si také může vyhradit provedení určitého vyšetřovacího úkonu 

v závažných trestních věcech, popřípadě i v jiných případech podle jejich povahy 

a s přihlédnutím k úrovni práce policejního orgánu. Výjimečně státní zástupce provede 

celé vyšetřování, pokud to vyžaduje zvláštní povaha věci a nestačí vyhrazení provedení 

jednotlivých úkonů. Na rozdíl od vyšetřování konaného dle § 161 odst. 4, 5 písm. b), zde 

koná vyšetřování fakultativně, nejde tedy o jeho povinnost. V takovém případě se věcná 

příslušnost státního zástupce neřídí § 10 odst. 2 JŘSZ, nýbrž jen § 12 JŘSZ, tedy 

příslušností k dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení. 

Státní zástupce může v přípravném řízení vydat kterékoliv rozhodnutí, jež má 

vzhledem k dikci § 119 odst. 2 TŘ formu usnesení. Proti jeho rozhodnutí je přípustná 

stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu, neboť jej vydává 

v pozici orgánu prvního stupně (§ 174 odst. 2 písm. c), věta za středníkem TŘ rozvádí 

ustanovení § 141 odst. 2, věty druhé TŘ). 

4.2.2.4. § 174 odst. 2 písm. d) TŘ 

Policejní orgán předloží státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby 

nebo na vydání jiného meritorního rozhodnutí, ten přezkoumá zákonnost a správnost 

řízení, úplnost dokazování, a pokud dospěje k závěru, že vyšetřování trpí vadami nebo je 

neúplné, dojde k vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění formou písemného opatření 

(§ 19 odst. 2 JŘSZ). V pokynu uvede, v jakých směrech a kterými důkazy má být řízení 

doplněno a stanoví k tomu lhůtu (čl. 54 POP). Pokyny jsou pro policejní orgán závazné, 

tudíž by měly být jasné a srozumitelné.122 K úplnému objasnění věci vede nejen řádné 

splnění pokynů, ale i samostatná iniciativa ze strany policejního orgánu. Neskončí-li 

policejní orgán vyšetřování ve stanovené lhůtě, sdělí státnímu zástupci důvody, které 

tomu brání. 

Vrácení věci k doplnění přichází v úvahu po skončení vyšetřování. Obdobně se 

bude postupovat po vrácení věci státnímu zástupci soudem k došetření (např. po 

předběžném projednání obžaloby, po hlavním líčení, po povolení obnovy řízení), po 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým byla věc přikázána orgánu, o jehož rozhodnutí jde, 

                                                 
122  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1295. 
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nebo po zrušení usnesení o nestíhání podezřelého, o zastavení trestního stíhání či 

o postoupení věci nejvyšším státním zástupcem. 

Oproti tomu není možné vrátit věc policejnímu orgánu k doplnění ve stadiu 

prověřování. Zde totiž policejní orgán sám rozhoduje o skončení prověřování vydáním 

usnesení o odložení věci nebo opatřením o odevzdání věci (§ 159a TŘ). I kdyby poté 

státní zástupce takové rozhodnutí, respektive opatření zrušil, bude následovat pokyn 

podle § 157 odst. 2, věty první TŘ nebo podle § 174 odst. 2 písm. a), kterým uloží 

policejnímu orgánu provedení dalších úkonů nebo zahájení trestního stíhání. 

Státní zástupce musí zvažovat, zda lze příslušné procesní vady odstranit nebo 

napravit v řízení před soudem, které je přeci jen těžištěm dokazování, anebo už se jedná 

o vady, které by nepochybně odůvodňovaly postup soudu podle § 188 odst. 1 písm. e) 

TŘ. V takovém případě je příhodnější užít oprávnění v § 174 odst. 2 písm. d) TŘ. Občas 

může mít přípravné řízení vady natolik závažné, že je již nelze účinně odstranit, což užití 

zmíněného oprávnění samozřejmě vylučuje.123 Publikace neuvádí názornou ukázku, ale 

podle mého mínění by se mohlo jednat například o chybnou identifikaci obviněného. 

4.2.2.5. § 174 odst. 2 písm. e) TŘ 

Oprávnění zrušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření 

policejního orgánu a nahradit je vlastními může státní zástupce aplikovat nejen ve 

vyšetřování, ale vzhledem k explicitnímu uvedení usnesení o odložení věci též 

v prověřování. S ohledem na znění § 160 odst. 1, poslední věty TŘ („V odůvodnění 

usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti 

trestního stíhání.“) lze konstatovat, že pojmy „nezákonné“ a „neodůvodněné“ se zcela 

překrývají. 

Co se týká nejblíže vyššího státního zástupce, může zmíněný postup užít pouze 

tehdy, kdy vyšetřování koná obligatorně státní zástupce (§ 161 odst. 4, věta první za 

středníkem ve spojení s § 175 odst. 2, věta za středníkem TŘ). Pokud však koná státní 

zástupce vyšetřování za podmínek § 174 odst. 2 písm. c) TŘ, může k tomu nejblíže vyšší 

státní zástupce přistoupit jedině v řízení o stížnosti (§ 141 a násl. TŘ), kdy buď zruší 

napadené usnesení a nahradí ho vlastním, nebo uloží nižšímu státnímu zástupci, aby 

o věci znovu jednal a rozhodl. Nejvyšší státní zástupce může zrušit nezákonná usnesení 

                                                 
123  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 514-515. 
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nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 TŘ, o zastavení 

trestního stíhání nebo o postoupení věci (§ 174a odst. 1 TŘ). 

Komplikované je zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání. Jednak vzhledem 

k časovému odstupu dochází k záměně podkladů pro zahájení trestního stíhání s důkazní 

situací, která ve věci nastala až po zahájení. Jednak proto, že obviněný po zrušení usnesení 

získává opět statut podezřelého a může být opětovně prověřován a opět proti němu může 

být zahájeno trestní stíhání. Dojde-li ovšem ke zrušení usnesení na základě zjištění 

provedených až po zahájení trestního stíhání, mělo by být nepochybně trestní stíhání 

zastaveno, z čehož vyplývá, že zrušovací rozhodnutí musí být vydáno na základě důkazní 

situace v době, kdy bylo usnesení o zahájení trestního stíhání vydáno. Analogické užití 

lhůty 30 dnů ke zrušení usnesení o odložení věci není možné, jelikož by omezovalo rozsah 

oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru, tudíž zrušení usnesení o zahájení 

trestního stíhání lze v současné době vydat bez jakékoliv lhůty. Měl by mít ale na paměti 

naplnění zásady rychlosti a zákonnosti řízení v přiměřené době. Zákonné zakotvení lhůty, 

případně stanovení dalších podmínek by jistě bylo jen ku prospěchu.124 

Lhůta 30 dnů se tak týká zásadně usnesení o odložení věci podle § 159a TŘ. Dle 

usnesení Vyššího vojenského soudu sp. zn. 1 To 184/80, [R 5/1981 tr.] „lhůta 15 dnů 

(v platném znění 30 dnů) stanovená v § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř. začíná běžet od 

doporučení opisu usnesení vyšetřovatele prokurátorovi; počítá se podle § 60 odst. 1 tr. ř. 

Nedodržení lhůty 48 hodin, v níž je podle § 172 odst. 3 tr. ř. (v platném znění § 159a odst. 

6 TŘ) nutno doručit opis usnesení vyšetřovatele o zastavení trestného stíhání 

prokurátorovi, má jen pořádkový význam a nemá vliv na začátek běhu lhůty pro výkon 

oprávnění prokurátora, uvedených v § 174 odst. 1, 2 písm. e) tr. ř.“. Usnesení o odložení 

věci není překážkou rei iudicatae, a tak může státní zástupce i po lhůtě 30 dnů dát 

policejnímu orgánu pokyn k pokračování prověřování, aniž by usnesení zrušil. Takové 

prověřování může následně skončit opět odložením věci, nebude-li uplatněn jiný 

postup.125 

Pokud státní zástupce zruší rozhodnutí (usnesení) policejního orgánu k stížnosti 

oprávněné osoby a nahradí je vlastním, pak rozhoduje ve druhém stupni a není proti němu 

přípustná stížnost (§ 141 odst. 2, věta druhá TŘ). Zamítne-li stížnost jako neodůvodněnou 

                                                 
124  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 516-518. 
125  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1296. 
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(§ 148 odst. 1 písm. c) TŘ), nemůže již užít svého oprávnění podle § 174 odst. 2 písm. e) 

TŘ, ledaže by po přezkumu stížnosti nastala podstatná změna skutkových okolností. 

Jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil vlastním rozhodnutím jinak než na 

podkladě stížnosti (v rámci dozoru nad zachováním zákonnosti) oprávněné osoby proti 

usnesení policejního orgánu, je proti jeho rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném 

rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu.126 

4.2.2.6. § 174 odst. 2 písm. f) TŘ 

Státní zástupce má v rámci celého přípravného řízení oprávnění přikázat, aby 

úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu. Činí tak zejména 

v případech, kdy zjistí v činnosti osoby služebně činné opakované nebo vážné nedostatky 

v postupu při prověřování nebo vyšetřování, shledá-li, že taková osoba nerespektuje jeho 

pokyn nebo neprovede požadované doplnění dokazování v přípravném řízení, anebo 

zjistí-li důvody vyloučení (např. podjatost) a osoba, jíž se takové důvody týkají, nevydá 

odpovídající rozhodnutí podle § 31 odst. 1 TŘ. 

Příkaz státního zástupce má formu usnesení, v němž obecně přikáže, aby úkony 

ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu. Nemá přitom právo 

určit konkrétní osobu, pouze negativním vymezením označí osobu stávající. Usnesení se 

doručí i se spisem příslušnému vedoucímu policejního orgánu, který na základě pokynu 

přidělí věc jiné osobě; opis usnesení se zašle osobě, jíž byla věc odňata (§ 22 JŘSZ). 

Státní zástupce zde nemůže na rozdíl od oprávnění v § 157 odst. 2 písm. b) TŘ 

zasahovat do věcné či funkční příslušnosti, natož do příslušnosti místní. Odejme-li věc 

policejnímu orgánu a učiní opatření, aby věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu, 

musí postupovat podle § 157 odst. 2 písm. b) TŘ. 

Dozorový státní zástupce (§ 175 odst. 2 TŘ) může postup podle § 174 odst. 2 

písm. f) TŘ uplatnit přiměřeně v případě, kdy vyšetřování koná státní zástupce v souladu 

s § 161 odst. 4, 5 písm. b) TŘ, nikoliv v případě, koná-li státní zástupce vyšetřování podle 

§ 174 odst. 2 písm. c).127 

 

                                                 
126  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 
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4.2.3. Výlučná oprávnění státního zástupce 

Ustanovení § 175 odst. 1 TŘ vypočítává oprávnění státního zástupce, jenž 

v přípravném řízení nemůže vykonávat ani soudce, ani policejní orgán, což vyjadřuje jeho 

vlastní odpovědnost a dominantní postavení.128 Jednotlivá oprávnění jsou pouhým 

výčtem a jejich podrobnější úpravu najdeme rozprostřenou v celém trestním řádu. Nadto 

se nejedná ani o výčet taxativní, ač se to tak na první pohled zdá, ovšem ani jeho označení 

za výčet demonstrativní by dle mého názoru neodráželo úmysl zákonodárce. 

Demonstrativní výčet obecně by se měl v trestním řádu objevovat sporadicky, vhodný je 

kupříkladu u důkazních prostředků, nikoliv v otázce oprávnění státního zástupce. Spíše 

bychom mohli platnou právní úpravu označit za nepropracovanou a neujasněnou.129 

Podle trestního řádu je pouze státní zástupce oprávněn: 

▪ rozhodnout o zastavení (§ 172), podmíněném zastavení (§ 307 a násl.) nebo 

přerušení trestního stíhání (§ 173) a o postoupení věci jinému orgánu (§ 171), 

▪ podat obžalobu (§ 176 a násl.), 

▪ sjednat s obviněným dohodu o vině a trestu a podat soudu návrh na její schválení 

(§ 175a a násl.), 

▪ rozhodnout o propuštění obviněného z vazby (§ 71 odst. 2, 73b odst. 6), 

o propuštění obviněného z vazby za současného nahrazení vazby některým 

opatřením nahrazujícím vazbu (§ 73, 73a) nebo o změně důvodů vazby, 

pominul-li některý z důvodů vazby (§ 73b odst. 4),130 

▪ nařídit zajištění majetku obviněného (§ 347) a určit, na které prostředky a věci se 

toto zajištění nevztahuje (§ 348 odst. 2), anebo zrušit takové zajištění (§ 349), 

                                                 
128  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1303. 
129  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 497. 
130  Za povšimnutí zde stojí znění § 73b odst. 4, věty za středníkem: „pominul-li některý z důvodů vazby, 

může o pominutí důvodu vazby rozhodnout v přípravném řízení i státní zástupce“ a odst. 6, věty první: 

„rozhodnutí, kterým se obviněný propouští z vazby, může v přípravném řízení učinit i státní zástupce“, 

z nichž není patrno výlučné oprávnění státního zástupce, naopak působí dojmem alternativním – ve 

zmíněných případech rozhoduje soud, avšak může tak činit i státní zástupce. Jedná se o další 

nesrovnalost v trestním řádu nebo o úmysl zákonodárce, kdy § 175 odst. 1, písm. d) máme chápat jako 

lex specialis k výše uvedeným? 
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▪ provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 47) a omezit nebo zrušit takové 

zajištění anebo věc z něho vyjmout (§ 48), 

▪ rozhodnout o zničení zajištěné věci podle § 81b,131 

▪ nařídit exhumaci mrtvoly (§ 115 odst. 2), 

▪ navrhnout vyžádání obviněného z ciziny (§ 78 a násl. ZMJS) nebo vydání 

evropského zatýkacího rozkazu (190 a násl. ZMJS), 

▪ provést předběžné šetření v řízení o vydání do ciziny (§ 92 ZMJS) nebo v řízení 

o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu (§ 203 ZMJS). 

Vzhledem k neúplnosti ustanovení je nutné užít výkladu a odborné literatury, 

která se snaží podat ucelenější vhled do oblasti výlučných oprávnění státního zástupce. 

Státní zástupce je tak dále v přípravném řízení oprávněn schválit narovnání (§ 309 a násl. 

TŘ); věc odložit, rozhodl-li o schválení narovnání (§ 179c odst. 2 písm. g) TŘ); odstoupit 

od trestního stíhání mladistvého (§ 70 a násl. ZSVM); požadovat údaje, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, údaje z evidence investičních nástrojů 

a zaknihovaných cenných papírů, v řízení o trestném činu podle § 180 TZ individuální 

údaje získané pro statistické účely a údaje, které byly získány v daňovém řízení (§ 8 

odst. 2 TŘ); podle § 74a odst. 3 TŘ a za přiměřeného použití § 71 odst. 2 písm. a) a § 71a 

TŘ vyhovět žádosti obviněného, proti kterému je vedeno trestní stíhání ve výkonu trestu 

odnětí svobody, o zrušení nebo zmírnění nezbytných omezení stanovených podle § 74a 

odst. 1 TŘ nebo i bez této žádosti tato omezení zrušit nebo zmírnit, jestliže pominuly nebo 

se změnily důvody vazby; nařídit v přípravném řízení vydání nedoručených poštovních 

zásilek, jiných zásilek nebo telegramů poštou nebo osobou provádějící jejich přepravu 

k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení v konkrétní věci (§ 86 odst. 1 TŘ); 

nařídit v přípravném řízení sledování zásilky (§ 87b odst. 1 TŘ) a dávat pokyny 

policejnímu orgánu k dalšímu postupu ohledně sledování zásilky, jestliže věc nesnese 

odkladu a příkazu nelze předem dosáhnout (§ 87b odst. 2 TŘ); rozhodnout o uložení 

některých předběžných opatřeních atd.132 

                                                 
131  Otázkou zůstává, proč právě u zničení zajištěné věci zákonodárce výslovně uvedl odkaz na právní 

úpravu institutu. 
132 ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2248-2250. 
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Lze tedy zhodnotit, že oprávnění, která nejsou obsažena ve výčtu § 175 odst. 1 

TŘ, nejsou zanedbatelná, a proto se domnívám, že v rámci budoucí rekodifikace trestního 

práva procesního by na zmíněnou problematiku měla být zaměřena pozornost, aby byl 

výčet úplný a právní jistota tudíž posílena. 

4.2.4. Předchozí souhlas či povolení státního zástupce policejnímu orgánu 

Nejen státní zástupce, ale i policejní orgány mohou ve vymezených případech 

svými úkony zasáhnout do občanských práv a svobod. Neděje se tak ale bezpodmínečně. 

Provedení konkrétních úkonů vyžaduje předchozí souhlas státního zástupce, případně 

souhlas dodatečný, nebylo-li předchozí odsouhlasení možné z důvodu neodkladnosti 

anebo nemožnosti jeho dosažení. V trestním řádu se setkáme i s pojmem povolení, jedná 

se ale de facto o obdobu předchozího (dodatečného) souhlasu.133 

Pokud nám v oblasti výlučných oprávnění státního zástupce podal trestní řád ve 

svém § 175 odst. 1 alespoň základní výčet, byť ne dokonalý, u poskytování souhlasu či 

povolení státního zástupce policejnímu orgánu žádné obdobné ustanovení neexistuje 

a musíme tudíž hledat v celém právním předpisu (z následujícího výčtu je ale patrno, že 

se nejčastěji, nikoliv výhradně, pohybujeme v hlavě IV. „Předběžná opatření a zajištění 

osob a věcí důležitých pro trestní řízení“).134 

Státní zástupce vydává předchozí souhlas k zadržení osoby podezřelé (§ 76 

odst. 1); k odnětí věci (§ 79 odst. 1); k zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a 

náhradní hodnoty (§ 79a odst. 1, § 79g odst. 1) a k rozhodnutí o zrušení nebo omezení 

takového zajištění (§ 79f odst. 3); k osobní prohlídce obviněného (§ 83b odst. 1); 

k překonání odporu podezřelého nebo obviněného po předchozí marné výzvě, pokud 

nelze úkony podle § 114 odst. 1 až 3 pro tento odpor provést a nejde-li o odběr krve nebo 

jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity (§ 114 odst. 4); k dočasnému 

odložení zahájení trestního stíhání (§ 159b odst. 1, 2). 

Státní zástupce vydává povolení policejnímu orgánu k předstíranému převodu 

(§ 158c odst. 2), nesnese-li věc odkladu, lze je vydat i dodatečně (§ 158c odst. 3); ke 

sledování osob a věcí, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy (§ 158d odst. 2), a k prodloužení doby takového sledování (§ 158d odst. 4, 

                                                 
133  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 501. 
134  Shodně u podkapitoly 4.2.5. Oprávnění státního zástupce podat soudu návrh na vydání rozhodnutí. 
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poslední věta), nesnese-li věc odkladu, nejde-li o případy uvedené v § 158d odst. 3, lze je 

vydat i dodatečně (§ 158d odst. 5). 

Policejní orgán je za splnění zákonných podmínek oprávněn k provedení 

některých úkonů sice i bez předchozího souhlasu státního zástupce nebo jeho povolení, 

často se tak ale děje ve chvíli neodkladnosti nebo nemožnosti získání jeho souhlasu či 

povolení, navíc policejní orgán má následně mnohdy informační povinnost vůči státnímu 

zástupci. Úkony tedy podléhají přezkoumání ze strany státního zástupce, popřípadě 

soudu, který rozhoduje ve vymezených případech v přípravném řízení.135 Jsou jimi 

zadržení obviněného (§ 75); zadržení osoby podezřelé (§ 76 odst. 1); vydání příkazu 

k odnětí věci (§ 79 odst. 1); provedení prohlídky jiných prostor a pozemků (§ 83a odst. 2); 

vykonání osobní prohlídky (§ 83b odst. 4); vstoupení do obydlí, jiných prostor a na 

pozemek (§ 83c odst. 1); pozdržení dopravy zásilky (§ 86 odst. 2); zahájení a ukončení 

sledování zásilky (§ 87b odst. 2, 3); nařízení nebo provedení odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu (§ 88 odst. 5); provedení předstíraného převodu (§ 158c 

odst. 3); provedení sledování osob a věcí (§ 158d odst. 5). 

Nežli státní zástupce vydá předchozí souhlas nebo povolení, musí mít dostatečné 

znalosti skutkového stavu, které získá ze spisu a dalších dokumentů, materiálů a zpráv. 

Následně musí ověřit buď po předložení příslušného záznamu, protokolu nebo jiného 

dokladu, při prověrce spisového materiálu, nebo při zpracování obžaloby, návrhu na 

potrestání či jiného meritorního rozhodnutí, zda informace odpovídala skutečnosti a zda 

úkon, k němuž dal souhlas, byl proveden podle zákona. 

U úkonů provedených bez předchozího souhlasu nebo povolení přezkoumává, 

proč věc nesnesla odkladu a zda skutečně z naléhavých důvodů nebylo možno souhlasu 

dosáhnout. Zjistí-li závady, písemně na ně upozorní příslušného nadřízeného policejního 

orgánu, popřípadě i prostřednictvím vedoucího státního zástupce, a učiní další 

neodkladná opatření. Byly-li splněny podmínky pro provedení těchto úkonů policejním 

orgánem, vysloví souhlas nebo vydá povolení dodatečně, pokud ale splněny nebyly, 

přistoupí ke zrušení těchto rozhodnutí.136 

                                                 
135  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 650. 
136  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 503.; čl. 25 POP 
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4.2.5. Oprávnění státního zástupce podat soudu návrh na vydání rozhodnutí 

Soud hraje svoji nejdůležitější roli především v hlavním líčení (dále ve veřejném 

zasedání apod.), avšak některá rozhodnutí činěná v přípravném řízení jsou natolik 

závažná, zejména z hlediska jejich zásahu do ústavně zaručených práv a svobod 

obviněných, že nemohou být ponechána v kompetenci státního zástupce ani policejního 

orgánu, nýbrž jsou svěřena právě soudu. Vzhledem k tomu, že soud je s případem 

kompletně seznámen až po podání obžaloby, má státní zástupce oprávnění podat soudu 

návrh na vydání rozhodnutí v přípravném řízení. 

Soudce zde působí v rámci obecné soustavy soudů, jelikož vyšetřující soudce byl 

zrušen trestním řádem č. 87/1950 Sb.137 Příslušný k provádění úkonů v přípravném řízení 

je okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh, a to 

po celé přípravné řízení, nedojde-li k postoupení věci z důvodu příslušnosti jiného 

státního zástupce činného mimo obvod tohoto soudu (§ 26 TŘ). Podává-li návrh 

v odůvodněných případech státní zástupce působící u krajského či vrchního státního 

zastupitelství, věcná příslušnost soudu se nemění. Ústavně konformním výkladem § 26 

TŘ, souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny, je ale nutno dojít k závěru, že v takovém případě 

bude aplikována obecná úprava místní příslušnosti soudů a místní příslušnost okresního 

soudu určena podle kritérií stanovených v § 18 TŘ, přičemž množina okresních soudů je 

vymezena působností příslušného krajského nebo vrchního státního zastupitelství.138,139 

Podle čl. 27 odst. 1 POP předkládá státní zástupce tyto návrhy na rozhodnutí 

v přípravném řízení: návrh na vydání předchozího souhlasu k vyžádání skutečností, které 

jsou podle zvláštního zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti 

(§ 8 odst. 5 TŘ); návrh na ustanovení obhájce (§ 39 TŘ); návrh na rozhodnutí o tom, že 

poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím 

společného zmocněnce, kterého si zvolí (§ 44 odst. 2, věta první TŘ); návrh na vydání 

příkazu k zatčení (§ 69 odst. 1 TŘ); návrh na vzetí do vazby (§ 73b odst. 1, věta první 

TŘ); návrh na rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu (§ 73a odst. 4 TŘ); návrh na 

omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 74a TŘ); návrh na uložení 

omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí (§ 77a odst. 1 TŘ); návrh na 

                                                 
137 Srov. podkapitolu 4.1.2. Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení. 
138 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/14, [68/2016 USn.]. 
139  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 204 
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vydání příkazu k domovní prohlídce, k prohlídce jiných prostor a pozemků (§ 83 odst. 1, 

83a odst. 1 TŘ); návrh na vstup do bytu, obydlí, jiných prostor a pozemků z důvodu 

provedení rekonstrukce, rekognice, prověrky na místě nebo vyšetřovacího pokusu (§ 85c 

TŘ); návrh na otevření či záměnu zásilek (§ 87 odst. 1, 87a odst. 1 TŘ); návrh na 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 odst. 2 TŘ); návrh na pozorování 

obviněného ve zdravotnickém ústavu nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení a na 

prodloužení doby takového pozorování (§ 116 odst. 2, 117 TŘ); návrh na sledování osob 

a věcí, pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního 

tajemství nebo zajišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí 

za použití technických prostředků a na prodloužení doby takového sledování (§ 158d 

odst. 3, 4 TŘ). 

Návrh na použití agenta a rozhodnutí o něm se však odlišuje. Podle § 158e odst. 4, 

věty první TŘ ve spojení s § 18a JŘSZ jej povoluje na návrh státního zástupce vrchního 

státního zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce, 

podávající návrh, činný. Nelze-li takové státní zastupitelství určit, je příslušný státní 

zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu má sídlo policejní orgán, který 

návrh na použití agenta podal. Tento státní zástupce je též příslušný ke všem úkonům, jež 

v souvislosti s činností agenta státní zástupce podle § 158e odst. 7 TŘ vykonává. 

Specifickou problematiku poté tvoří účast soudce v prověřování při neodkladných 

nebo neopakovatelných úkonech spočívajících ve výslechu svědka nebo v rekognici 

(§ 158a TŘ). Soudce sám úkony přípravného řízení neprovádí, to zůstává v kompetenci 

státního zástupce, pouze se na návrh státního zástupce uvedených úkonů zúčastní, což 

odráží jejich důležitost a je projevem garanční a kontrolní funkce soudce. Soudce 

o „návrhu“ na účast ani výslovně nerozhoduje, není totiž oprávněn přezkoumávat závěr 

státního zástupce o neodkladnosti nebo neopakovatelnosti úkonu, a jeho role spočívá 

pouze v kontrole zákonnosti, nikoliv správnosti, účelnosti či vhodnosti, daného úkonu. 

§ 26 TŘ se zde užije analogicky.140 

Státní zástupce samozřejmě nemůže podat návrh svévolně nebo bezdůvodně, vždy 

musí být splněny zákonné podmínky a zásah do základních práv a svobod musí být 

v konkrétní věci odůvodněný a přiměřený. Návrh na ustanovení obhájce obviněnému 

v případech nutné obhajoby, návrh na sdělení údajů o uskutečněném telekomunikačním 

                                                 
140  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 526-527. 
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provozu a návrh na sledování osob a věcí, má-li být sledováním zasahováno do 

nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností 

a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, jakož i na 

prodloužení doby takového sledování, podá státní zástupce jen, neučinil-li tak policejní 

orgán; může si podání těchto návrhů i vyhradit (čl. 27 odst. 2 POP). 

Státní zástupce v přípravném řízení předkládá soudu též žádost obviněného 

o propuštění z vazby na svobodu (§ 71a, 73b odst. 3 TŘ) nebo o zrušení či zmírnění 

omezení ve výkonu trestu odnětí svobody (§ 74a odst. 3 TŘ), pokud těmto žádostem 

v plném rozsahu nevyhověl. Dále předkládá soudu návrh, že obviněný má nárok na 

obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu (§ 33 odst. 3 TŘ, čl. 28 odst. 1, věta první 

POP), a vyjadřuje se k návrhu poškozeného, že má nárok na právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu (§ 51a odst. 1, 2 TŘ, čl. 28 odst. 1, věta 

druhá POP). Může soudu učinit návrh nebo podnět k rozhodnutí o vyloučení zvoleného 

advokáta jako obhájce z obhajování (§ 37a odst. 1, 2 TŘ), o zproštění ustanoveného 

obhájce povinnosti obhajování (§ 40a odst. 1 TŘ) a o zproštění zmocněnce povinnosti 

zastupovat poškozeného (§ 51a odst. 5 TŘ). V neposlední řadě státní zástupce předkládá 

soudu spisový materiál spolu s podanou stížností proti jeho usnesení, nevyhověl-li jí, nebo 

se stížností podané proti usnesení policejního orgánu, jímž rozhodoval o některých 

zajišťovacích institutech (§ 146a TŘ, čl. 28 odst. 2 POP).141 

Výčet pravděpodobně není naprosto vyčerpávající, ale i tak si můžeme 

povšimnout, že soud v rámci přípravného řízení má relativně rozsáhlé rozhodovací pole 

působnosti, které dle mého svědčí zejména o důležitosti ochrany osoby obviněného. 

4.3. Činnost státního zástupce 

Předchozí kapitola ze své podstaty neumožňovala rozčlenění na fázi prověřování 

a vyšetřování, jelikož i přes existenci určitých oprávnění, jež jsou typická pro jednu či 

druhou fázi, jsou zde stále mnohá oprávnění, která státní zástupce může uplatnit v rámci 

celého přípravného řízení, tudíž generální rozdělení by mohlo čtenáře mást. Oproti tomu 

činnost a rozhodování státního zástupce popsané níže tvoří ucelený postup a jejich členění 

                                                 
141  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 664-665. 
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na fázi prověřování a vyšetřování s jasně vymezeným počátkem a koncem je logickým 

výstupem. 

4.3.1. Činnost státního zástupce před zahájením trestního stíhání 

4.3.1.1. Záznam o zahájení úkonů trestního řízení a jeho význam 

Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. posílila postavení státních zástupců, když 

mimo jiné rozšířila dozor nad činností policie i ve fázi objasňování a prověřování 

skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, který počíná doručením 

opisu záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3, věta první a druhá TŘ), 

případně protokolů o neodkladných či neopakovatelných úkonech, které byly provedeny 

bezprostředně před sepsáním tohoto záznamu (§ 158 odst. 3, věta třetí, 160 odst. 4 TŘ). 

Přezkum tzv. předprocesních postupů142 Policie ČR je značně omezený, neboť tyto 

nepodléhají trestněprocesnímu režimu, a státní zástupce se k nim uchýlí zejména tehdy, 

nejsou-li důvody pro postup podle § 157 odst. 2 nebo § 174 odst. 2 TŘ po obdržení výše 

uvedeného záznamu či protokolů.143 

Policejní orgán sepíše záznam o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění 

a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Přestože podmínka důvodnosti podezření zpochybňuje skutečnost, že záznam by měl být 

zcela neformální, musí ji policejní orgán posoudit, a to vždy s ohledem k okolnostem 

konkrétní věci a povaze podezření ze spáchání trestného činu, o který se má jednat.144 

Záznam by měl obsahovat jednak skutkové okolnosti, tedy vymezení konkrétních 

skutečností, nikoliv popis skutku,145 jednak způsob, jakým se o skutkových okolnostech 

policejní orgán dozvěděl.146 Smyslem záznamu je nejen vymezení počátku přípravného 

                                                 
142  Srov. kapitolu 3.1. Právní pojetí a funkce. 
143  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 541-542. 
144  Rozdílné posuzování důvodů vedlo Nejvyšší státní zastupitelství k vydání Výkladového stanoviska 

NSZ č. 1/2012, v němž vyložilo, že podezření vzhledem ke zjištěným poznatkům buď dáno je, anebo 

není. „Dáno je – zjednodušeně a v obecné rovině řečeno – vždy tehdy, pokud zjištěné skutečnosti 

umožňují závěr, založený na logickém soudu neodporujícím objektivně existujícímu stavu, že by – za 

předpokladu prokázání rozhodných skutečností – mohly být naplněny znaky některého z trestných činů 

uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku.“. 
145  Dle Výkladového stanoviska NSZ č. 1/2012 může být „obecná formulace popisu skutkových okolností, 

v níž policejní orgán v záznamu o úkonech vymezí hlavní rámec budoucího trestního řízení, z hlediska 

požadavku zákona shledána vyhovující a nezpochybňuje sama o sobě zákonnost dalšího postupu 

policejního orgánu v navazujícím prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu […]. 

Nevylučuje-li to povaha věci, má ale být zpravidla v záznamu o úkonech uveden takový popis skutkových 

okolností, který se – v rozsahu známých informací – blíží popisu skutku.“. 
146  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 544-546. 



 

65 

 

 

řízení a celého trestního řízení (funkce iniciační), ale především informování státního 

zástupce, který tímto okamžikem může vykonávat dozor nad zachováním zákonnosti 

v přípravném řízení a veškerá svá oprávnění, která mu ve vztahu k policejnímu orgánu 

trestní řád poskytuje (funkce informační). Šámal doplňuje i další funkce spočívající 

v garanci zákonného postupu při provádění úkonů nebo ve vymezení předmětu 

prověřování (které má ale pouze informativní a orientační význam).147 

Dle § 158 odst. 3, věty druhé TŘ zašle policejní orgán opis záznamu do 48 hodin 

od zahájení trestního řízení státnímu zástupci. Následný postup státního zástupce ve 

vztahu ke zmíněnému záznamu, případně k protokolům o neodkladných 

a neopakovatelných úkonech, není upraven trestním řádem, nýbrž v čl. 20 POP. Po 

doručení státní zástupce přezkoumá věcnou příslušnost policejního orgánu a posoudí 

důvody pro využití přípustných dozorových oprávnění uvedených zvláště 

v podkapitolách 4.2.1. Oprávnění podle § 157 odst. 2 TŘ a 4.2.2. Oprávnění podle § 174 

odst. 2 TŘ. Dále přezkoumá záznam po obsahové stránce a pokud zjistí, že záznam 

neobsahuje zákonné náležitosti, upozorní na to policejní orgán a uloží mu provedení 

opatření k nápravě, jímž podle povahy věci může být oprava či doplnění záznamu, vydání 

pokynu k odložení věci nebo sepsání nového záznamu. V krajních případech148 může 

státní zástupce takový záznam i zrušit (§ 174 odst. 2 písm. e) TŘ), ovšem pouze za 

předpokladu, že dosud nebyly provedeny neodkladné nebo neopakovatelné úkony. 

Zvláštní skupinou pokynů podle § 157 odst. 2, věty první TŘ jsou pokyny státního 

zástupce k vyřízení věci policejním orgánem určitým způsobem. Pokyn musí být 

výslovně označen a jednoznačně formulován tak, aby směřoval k určitému postupu ve 

věci; nesmí být pochyb, že se jedná o pokyn. Otázku, kdy se jedná či nejedná o pokyn, 

posuzoval i Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 Tz 46/2009, [R 7/2010 tr.] a uvedl 

následující: „Jestliže dozorující státní zástupce v odůvodnění usnesení, jímž ke stížnosti 

poškozeného zrušil usnesení policejního orgánu o odložení věci učiněné podle § 159a 

odst. 1 tr. ř. a přikázal mu, aby o věci znovu jednal a rozhodl, výslovně uvedl, že ,jediným 

možným a správným postupem v předmětné věci je zahájení trestního stíhání podle § 160 

                                                 
147  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 499. 
148 Například bylo zjištěno, že údaje uvedené v záznamu zcela zjevně nenasvědčují spáchání jakéhokoliv 

trestného činu, záznam je zcela nejasný, nesrozumitelný atd. Informace čerpány z: RŮŽIČKA, 

Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. Právní 

instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 549. 
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odst. 1 tr. ř.‘ pak s ohledem na povahu výroku tohoto usnesení a obsah jeho odůvodnění 

se nepochybně jedná o pokyn vydaný policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání 

podezřelé osoby.“. Obdobou pokynů je vyslovení souhlasu s takovým vyřízením věci, 

které musí být výslovné, nikoliv konkludentní (např. konstatováním v záznamu 

o prověrce, při konzultaci s policejním orgánem). Hranice mezi pokynem a souhlasem je 

tenká, jak je patrno i z rozsudku Nejvyššího soudu čj. 5 Tz 94/2012-36, [NS 1806/2013]: 

„Vyjádření státního zástupce, že po prověrce spisu ,neshledal překážky k zahájení 

trestního stíhání‘, není pokynem policejnímu orgánu, aby zahájil trestní stíhání, ale 

souhlasem s takovým postupem ve smyslu § 146 odst. 2 písm. a) tr. řádu.“.149 Vzhledem 

k jisté zainteresovanosti státního zástupce musí poté v obou případech o možné stížnosti 

poškozeného rozhodovat nejblíže vyšší státní zastupitelství (§ 146 odst. 2 písm. a) TŘ).150 

4.3.1.2. Trestní oznámení a jiné podněty k trestnímu stíhání 

Počátek dozoru státního zástupce je tedy zřejmý, nesmíme ale opomenout roli 

státního zástupce ve spojitosti s trestními oznámeními. Pro úplnost pochopení 

problematiky je nutné shrnout, že § 158 odst. 1 TŘ je ustanovením obecným vyjadřující 

propojenost se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, následné odst. 2 a 3 

téhož paragrafu předkládají, za splnění jakých podmínek a na základě jakých podkladů 

musí policejní orgán sepsat záznam o zahájení úkonů trestního řízení. 

Z uvedeného plyne, že trestní oznámení, resp. oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat i státní zástupce. Ať 

jsou trestní oznámení učiněna písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, 

telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem, vždy se posuzují podle svého obsahu (§ 59 

odst. 1 TŘ). Činí-li se ústně, sepisuje je okresní státní zastupitelství (§ 59 odst. 2 TŘ) 

a musí z nich být zřejmé okolnosti uvedené v § 59 odst. 4 TŘ. Činí-li se však písemně, 

musí být uvedeny alespoň základní skutečnosti umožňující závěr o podezření ze spáchání 

trestného činu, což má zamezit tomu, aby se za trestní oznámení pokládala i zcela 

neopodstatněná a nepodložená podání, která by zahlcovala orgány činné v trestním řízení. 

                                                 
149  LATA, Jan, PAVLÍK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7478-779-9. s. 77. 
150  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 688. 
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Trestní oznámení mohou přicházet od státních orgánů, právnických a fyzických 

osob.151,152 

Vedle trestních oznámení se musí státní zástupce na základě zásady legality 

vypořádat i s jinými podněty k trestnímu stíhání (§ 59 odst. 3, 158 odst. 1 TŘ), které 

svědčí o podezření ze spáchání trestného činu. Takovými podněty mohou být poznatky 

načerpané například ze studia spisů v jiných trestních věcech nebo z hromadných 

sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televizní vysílání, Internet).153 

Podle čl. 14 POP státní zástupce předá trestní oznámení nebo jiný podnět 

k trestnímu stíhání učiněné na státním zastupitelství neprodleně příslušnému policejnímu 

orgánu s pokynem k prověření v souladu s § 158 odst. 3 TŘ. Nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, je odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá 

osoba, trestní stíhání není nepřípustné, a nebude-li dočasně odloženo trestní stíhání, vydá 

státní zástupce pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání. Jestliže v podání 

takové skutečnosti uvedeny vůbec nejsou, spíše výjimečně nepostupuje státní zástupce 

podle § 157 odst. 2, věty první TŘ a vrátí podateli jeho podání s poučením, jak nedostatky 

odstranit a jaké důsledky by mělo jejich neodstranění v přiměřené lhůtě, kterou mu 

stanoví. Pokud ani výzva státního zástupce ani častěji užitý postup podle § 157 odst. 2, 

věty první TŘ neobjasní základní skutečnosti umožňující závěr o podezření ze spáchání 

trestného činu, státní zástupce může věc odložit (§ 159a odst. 1, věta první TŘ) nebo 

podatele přípisem vyrozumí, že z jeho podání nevyplývají rozhodné skutečnosti (čl. 13 

POP odst. 3, 4 č. 8/2009).154 

Negativní vymezení pojmu trestního oznámení nám poté předkládá čl. 13 odst. 6 

POP. Jedná se například o podněty k postupu nejvyššího státního zástupce (§ 174a TŘ, 

§ 12 odst. 3 ZSZ), podání, jež jsou podnětem k výkonu dohledu (§ 12c-12e ZSZ), stížnosti 

na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních 

                                                 
151  Občané sice mají podle § 1 odst. 2 TŘ všeobecné právo pomáhat k dosažení účelu trestního řízení, 

nemají však všeobecnou oznamovací povinnost. Ty trestné činy, u nichž oznamovací povinnost existuje 

a jejichž neoznámení je trestné, vyjmenovává § 368 TZ. Informace čerpány z: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, 

Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 4. přeprac. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 494. 
152  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 557-559. 
153  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 493. 
154  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 559-560. 
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zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b, 16a 

odst. 7 ZSZ) nebo stížnosti na průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob 

anebo narušování důstojnosti řízení před soudem (§ 164-174a zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech a soudcích). Státní zástupce podle povahy věci vyřídí zejména vrácením 

podateli a jeho stručným poučením nebo postoupením příslušnému orgánu.  

4.3.1.3. Oprávnění státního zástupce konat úkony v rámci prověřování 

K objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje 

stopy trestného činu (§ 158 odst. 3 TŘ). Prověřování tedy státní zástupce neprovádí, jak 

je i explicitně stanoveno v čl. 13 odst. 1 POP, může pouze v potřebném rozsahu objasnit 

povahu podání označeného jako trestní oznámení. Znění § 174 odst. 2 písm. c) TŘ sice 

dovoluje státnímu zástupci zúčastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně 

provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování, ale k provedení celého prověřování není 

oprávněn. Jak píše Růžička, „ingerence je tu dostatečně zajištěna jeho dozorovými 

funkcemi, jeho oprávněním k instančnímu rozhodování i některými vyšetřovacími 

funkcemi“. Pokud by na jejich bedra padla i tato povinnost, státní zástupci by byli 

enormně zatíženi, což by mohlo zpochybnit jejich dominantní postavení v přípravném 

řízení doprovázené možným oslabením vlastní odpovědnosti policejních orgánů za 

zákonné, úplné a kvalitní plnění povinností.155 To samozřejmě nevylučuje právo státního 

zástupce uplatňovat nespočet oprávnění daných mu trestním řádem, která jsou uvedená 

v předchozí kapitole. Současná právní úprava mi z tohoto hlediska přijde promyšlená 

a vyvážená. 

4.3.1.4. Skončení prověřování 

Prověřování musí být ukončeno ve lhůtě dvou, tří nebo šesti měsíců (§ 159 odst. 1 

TŘ), jenže státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu jednak změnit výčet úkonů, 

které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu, po kterou má prověřování 

ještě trvat (§ 159 odst. 2, poslední věta TŘ). A právě prodlužování těchto lhůt je trnem 

v oku některým advokátům, jmenovitě Marku Nespalovi, známého mimo jiné z kauzy 

politických trafik jako obhájce exposlance Tluchoře. 

                                                 
155  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 697. 
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V roce 2013 bylo ve zmíněné kauze vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu 

o indemnitě,156 v jehož důsledku mělo být při striktním dodržování trestního řádu 

zastaveno trestní stíhání. Jenže nejvyšší státní zástupce rozhodl o zrušení usnesení 

o zahájení trestního stíhání, čímž se ale věc vrátila de iure do stadia prověřování, kde 

prověřovaná osoba nemá žádných práv. Dotyčný neví, že je sledován, odposloucháván, 

že jsou proti němu shromažďovány důkazy, a primárně, komunikace s právním 

zástupcem není chráněna, což je dle Nespaly světový unikát. Spojení ustanovení § 158d 

odst. 2 TŘ („Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce.“) 

a § 159 odst. 2, poslední věty TŘ tak může vyústit v tzv. nekonečné prověřování bez 

právní ochrany podezřelého. I když pomineme subjektivní pohled na věc, popsaná situace 

není ideální a potenciální úprava ustanovení § 159 TŘ, že po určitém čase prověřování 

by o jeho prodlužování měl již rozhodovat soud, jak Nespala v rozhovoru naznačil, není 

dle mého názoru vůbec cesta špatným směrem.157 

Prověřování může být skončeno některým z následujících rozhodnutí.158 Státní 

zástupce věc odloží usnesením, nejde-li ve věci o podezření z trestného činu (viz výše), 

a jestliže není na místě vyřídit věc jinak – odevzdání věci příslušnému orgánu 

k projednání přestupku, nebo odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo 

kárnému projednání (§ 159a odst. 1 TŘ). Dále odloží usnesením věc, je-li trestní stíhání 

nepřípustné podle § 11 TŘ; anebo pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující 

zahájit trestní stíhání s tím, že pominou-li důvody odložení, trestní stíhání zahájí. Státní 

zástupce také fakultativně odloží trestní stíhání, je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem 

k okolnostem uvedeným v § 172 odst. 2 písm. a), b) TŘ, anebo jestliže z výsledků 

prověřování vyplývá, že nastaly okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. c) TŘ (§ 159a 

odst. 2-5 TŘ). Zatímco odložení podle § 159a odst. 1, 2, 3 a 5 může učinit nejen státní 

zástupce, ale i policejní orgán, odložení podle § 159a odst. 4 může učinit pouze státní 

                                                 
156  DOKUMENT: Proč Nejvyšší soud pouští Tluchoře a spol. Čtěte klíčové pasáže. In: Lidovky [online]. 

16.7.2013 18:33 [cit. 2018-06-06]. Dostupné na: https://www.lidovky.cz/dokument-proc-nejvyssi-

soud-pousti-tluchore-a-snajdra-ctete-klicove-pasaze-1bv-/zpravy-domov.aspx?c=A130716_184754_ln 

_domov_rak 
157 Marek Nespala: Statut a komunikace do nekonečna prověřovaných podezřelých s advokátem je světový 

unikát. In: Česká justice [online]. 22.4.2017 6:30 [cit. 2018-06-06]. Dostupné na: http://www.ceska-

justice.cz/2017/04/marek-nespala-statut-komunikace-nekonecna-proverovanych-podezrelych-

advokatem-svetovy-unikat/ 
158  Vydat příslušné rozhodnutí může vedle státního zástupce bezpochyby i policejní orgán, ten ale 

z hlediska zaměření mé diplomové práce ponechám stranou. 
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zástupce, jelikož právě to je projevem zásady oportunity.159 Ve chvíli, kdy státní zástupce 

nerozhodl sám, musí mu být daná usnesení doručena do 48 hodin. Problematika 

dočasného odložení trestního stíhání byla již rozebrána v bodě 4.2.1.4. § 157 odst. 2 

písm. c) TŘ. Typickým završením prověřování je však zahájení trestního stíhání. 

4.3.2. Činnost státního zástupce po zahájení trestního stíhání 

4.3.2.1. Usnesení o zahájení trestního stíhání a jeho význam 

Nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl 

spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, 

rozhodne policejní orgán – v souladu s § 174 odst. 2 písm. c) TŘ výjimečně i státní 

zástupce – neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného (pokud 

není důvod k postupu podle § 159a odst. 2, 3, 159b odst. 1, 3, 4 nebo 159c odst. 1 TŘ), 

a to formou usnesení, které musí vedle náležité identifikace obviněného obsahovat popis 

skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, zákonné označení trestného činu, který je 

v tomto skutku spatřován, a odůvodnění. Opis usnesení musí být do 48 hodin doručen 

státnímu zástupci (§ 160 odst. 1, 2 TŘ). Vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání je 

trestní stíhání zahájeno a přípravné řízení vstupuje do fáze ve vyšetřování. Vůči 

obviněnému působí ale až sdělením obvinění, zpravidla doručením opisu usnesení, a to 

do vlastních rukou. 

Zahájení trestního stíhání má význam v mnoha ohledech – začíná se vést vůči 

určité osobě, která může uplatňovat svá práva (§ 33 TŘ), a lze vůči ní použít všech 

prostředků podle trestního řádu; je podmínkou, bez níž nelze provádět určité úkony ani 

vydávat rozhodnutí; je jím určen předmět trestního řízení (§ 176 odst. 2, 220 odst. 1 TŘ), 

dokazování se musí vždy týkat skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání; 

pokračování obviněného v jednání, pro který se stíhán, se posuzuje jako nový skutek 

(§ 12 odst. 1 TŘ); přerušuje se promlčení trestního stíhání (§ 34 odst. 4 písm. a) TZ).160 

Vzhledem k významu a důsledkům usnesení o zahájení trestního stíhání, 

představuje jeho přezkum ze strany státního zástupce významnou součást dozoru nad 

zachováním zákonnosti v přípravném řízení. Státní zástupce dle čl. 24 POP ihned po 

doručení usnesení, aniž by musel vyčkat jeho doručení obviněnému, přezkoumá, zda: 

                                                 
159  Ke zrušení usnesení o odložení více viz 4.2.2.5. § 174 odst. 2 písm. e) TŘ. 
160  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 519, 521-522. 



 

71 

 

 

▪ je usnesení zákonné (§ 160 odst. 1, 134 odst. 1, 2 TŘ), konkrétněji, zda bylo trestní 

stíhání zahájeno neprodleně; zda je popis skutku ve výrokové části usnesení 

uveden tak, aby nemohl být zaměněn s jiným, obsahuje údaje o místě, době 

a způsobu spáchání trestného činu; zda jsou z popisu skutku zřejmé všechny 

znaky skutkové podstaty stíhaného trestného činu včetně subjektivní stránky 

a skutečnosti, pro které policejní orgán posuzuje jednání obviněného jen jako 

přípravu či pokus nebo jako účastenství na trestném činu, pro který se trestní 

stíhání vede; zda je trestný čin uveden číselným označením i slovním 

pojmenováním včetně označení jeho stadia a formy účastenství; a zda jsou 

v odůvodnění uvedeny zejména konkrétní důkazy a skutečnosti, o které policejní 

orgán opírá důvodnost zahájení trestního stíhání, a právní zhodnocení takto 

zjištěného skutkového stavu odůvodňujícího použitou právní kvalifikaci 

z hlediska všech znaků stíhaného trestného činu včetně jeho stadia či formy 

účastenství, 

▪ bylo usnesení vydáno příslušným policejním orgánem, 

▪ je trestní stíhání obviněného přípustné (§ 159a odst. 2, 11 odst. 1 TŘ), 

▪ policejní orgán pořídil překlad usnesení o zahájení trestního stíhání nebo jeho části 

a obviněnému jej doručil, je-li to nutné (§ 28 odst. 2 TŘ), 

▪ bylo usnesení státnímu zástupci doručeno ve lhůtě 48 hodin. 

Přezkoumání usnesení koná státní zástupce z úřední povinnosti, případně také 

tehdy, byla-li podána stížnost proti usnesení obviněným nebo jinou oprávněnou osobou. 

Vzbuzuje-li výroková část usnesení vážné pochybnosti o své zákonnosti nebo 

odůvodněnosti, státní zástupce musí neprodleně přezkoumat spisový materiál. Pokud 

dojde k závěru, že usnesení je skutečně nezákonné či neodůvodněné, postupuje podle 

§ 174 odst. 2 písm. e) TŘ.161 Při rozhodování není vázán žádnou lhůtou, musí však ctít 

zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení a vést v patrnosti, jaký závažný zásah má usnesení 

o zahájení trestního stíhání do práv a svobod obviněného.162 

 

 

                                                 
161  Více viz bod 4.2.2.5. § 174 odst. 2 písm. e) TŘ. 
162  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 570-577. 
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4.3.2.2. Oprávnění státního zástupce konat úkony v rámci vyšetřování 

Důležitost dozoru státního zástupce v přípravném řízení je nepopiratelná, přičemž 

ve fázi vyšetřování by měl být obzvláště intenzivní, jelikož právě v tomto stadiu je trestní 

řízení směřováno proti konkrétní osobě, proti níž mohou být využívány velmi závažné 

zásahy, jako je kupříkladu vazba. 

Některá z oprávnění a povinností státního zástupce se z povahy věci mohou 

uplatnit pouze ve vyšetřování, není ale na místě podat zde jejich vyčerpávající výčet, 

a proto bych chtěla čtenáře odkázat zejména na podkapitoly 4.2.1. Oprávnění podle § 157 

odst. 2 TŘ, 4.2.2. Oprávnění podle § 174 odst. 2 TŘ a 4.2.3. Výlučná oprávnění státního 

zástupce. Nejdůležitějšími oprávněními je právo podat obžalobu a právo meritorně 

rozhodnout o vyřízení věci v přípravném řízení.163 

4.3.2.3. Skončení vyšetřování 

Jestliže policejní orgán uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za 

postačující k podání obžaloby, umožní obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který 

podal návrh na náhradu škody, v přiměřené lhůtě prostudovat spisy a učinit návrhy na 

doplnění vyšetřování, o čemž musí být upozorněni nejméně tři dny předem. Nevyužijí-li 

svého práva, ačkoliv na něj byli řádně upozorněni, nebrání to ukončení vyšetřování. 

Policejní orgán o tom učiní záznam do spisu a postupuje dále, jako by k tomuto úkonu 

došlo (§ 166 odst. 1, 2 TŘ). Nelze tedy mluvit o povinnosti jmenovaných osob seznámit 

se s výsledky vyšetřování, na druhou stranu, pokud by o této možnosti nebyli 

informováni, jednalo by se o závažnou vadu přípravného řízení odůvodňující vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) TŘ, jak konstatoval Vrchní 

soud v Praze usnesením sp. zn. 11 To 38/94, [R 6/1995 tr.]. Nesmíme opomenout ani 

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 To 46/90, [R 15/1991 tr.], jenž explicitně stanovil, 

že vyšetřovatel je povinen předložit k prostudování celý spis. 

I zde jsou stanoveny lhůty dvou, tří nebo šesti měsíců, v nichž je policejní orgán 

povinen skončit vyšetřování (§ 167 odst. 1 TŘ), stejně tak i zde může státní zástupce 

pokynem policejnímu orgánu jednak změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, 

jednak stanovit odlišně lhůtu, po kterou má prověřování ještě trvat (§ 167 odst. 2, poslední 

věta TŘ). Možné prodlužování lhůt v daném případě není podle mého mínění již tak 

                                                 
163  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 519-520. 
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ožehavým problémem jako v rámci prověřování, neboť obviněný má právo zvolit si 

obhájce, radit se s ním o způsobu jeho obrany, a především je obeznámen s tím, že jsou 

proti němu shromažďovány důkazy. Tuto skutečnost ale vyvažuje fakt, že po zahájení 

trestního stíhání je zásah do práv a svobod obviněného palčivější, a proto ve věcech, 

v nichž nebylo v zákonných lhůtách vyšetřování skončeno, je státní zástupce povinen 

v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci, a pokud je to třeba, uložit 

policejnímu orgánu povinnost provést konkrétní úkony (§ 167odst. 3 TŘ). 

§ 166 odst. 3 TŘ nám říká, že „po skončení vyšetřování předloží policejní orgán 

státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby se seznamem navrhovaných důkazů 

a zdůvodněním, proč nevyhověl (případným) návrhům na provedení důkazů dalších, nebo 

učiní návrh na některé rozhodnutí podle § 171 až 173, podle § 307 nebo podle § 309“. 

Návrhem policejního orgánu není státní zástupce vázán a sám rozhodne podle výsledků 

vyšetřování nebo věc policejnímu orgánu vrátí k doplnění v souladu s § 174 odst. 2 

písm. d) TŘ.164 

Postoupení věci jinému orgánu 

Státní zástupce dle § 171 odst. 1 TŘ postoupí věc jinému orgánu, jestliže výsledky 

přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být 

jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek nebo kárné provinění. Postoupit lze 

jen věc dostatečně objasněnou natolik, aby bylo zřejmé, že skutek není trestným činem. 

Není potřebné určovat přesnou právní kvalifikaci ani není třeba odstraňovat všechny 

pochybnosti, zda se skutečně obviněný tohoto skutku dopustil.165 Tím by na sebe státní 

zástupce, potažmo orgány činné v trestním řízení, fakticky přebíraly pravomoc, kterou 

mají jiné orgány.166 S tímto velmi úzce souvisí uplatnění subsidiarity trestní represe (§ 12 

odst. 2, 39 odst. 2 TZ per analogiam), kdy postoupení věci ve smyslu principu ultima 

racio postačuje pro vyvození odpovědnosti podle jiného právního předpisu.167 

V kontrastu s výše uvedeným přesto prosté posouzení k rozhodnutí státního 

zástupce nepostačuje; dále by měl podle Jelínka uvážit, zda jiný příslušný orgán vůbec 

                                                 
164  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1263. 
165  Srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 41/91, [R 34/1993 tr.]. 
166  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 538. 
167  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1272. 
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může o přestupku nebo kárném provinění rozhodnout a zda je tedy postoupení věci 

účelné.168 Například Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky v rozsudku sp. zn. 

4 Tz 65/79, [R 68/1980 tr.] judikoval: „Postoupit věc orgánu příslušnému rozhodovat 

o přestupku není možné, jestliže od spáchání přestupku uplynula doba jednoho roku 

(tj. délka promlčecí doby). V takovém případě přichází v úvahu zastavení trestního 

stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu.“.169,170 Dle platné právní úpravy (§ 30 zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) bychom dobu jednoho roku 

mohli navíc rozšířit o možnost tří let, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu 

pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč. 

Byť to v rozhodnutí není výslovně uvedeno, usnesení o postoupení věci v sobě 

nutně obsahuje rozhodnutí o zastavení trestního stíhání pro daný skutek. Proto pokud 

nabylo právní moci a nejvyšší státní zástupce nevyužil své oprávnění rušit nezákonná 

usnesení nižších státních zástupců o postoupení věci uvedené v § 174a odst. 1 TŘ 

(usnesení je mu v souladu s § 173a TŘ doručeno bezodkladně po právní moci), má stejné 

účinky jako pravomocné usnesení o zastavení trestního stíhání a vytváří překážku rei 

iudicatae. Opětovné stíhání obviněného pro týž skutek je možné jen v případě zrušení 

usnesení o postoupení věci v řízení o povolení obnovy řízení nebo v řízení o ústavní 

stížnosti před Ústavním soudem. Oproti tomu samotné rozhodnutí příslušného orgánu 

o přestupku nebo kárném provinění, aniž mu věc byla podle § 171 TŘ postoupena, 

nezakládá překážku věci rozhodnuté ve vztahu k trestnímu řízení. 

Ve výroku usnesení je třeba vždy uvést popis skutku, jak vyplývá z důkazů 

obsažených ve spise, a to tak, aby tento skutek nemohl být zaměněn s jiným,171 dále 

označení orgánu, kterému se věc postupuje V odůvodnění usnesení se uvedou zejména 

skutkové a právní důvody postoupení věci. Proti usnesení může dle § 171 odst. 2 TŘ 

obviněný, a je-li znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek, a o které 

rozhoduje státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství.172 

                                                 
168  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 540. 
169  Ačkoliv judikát pochází z pera Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky, za existence 

Československé republiky byl trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.) účinný taktéž na území Slovenska, a 

proto je příslušná judikatura stále relevantní. 
170  JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2017. Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1. s. 911. 
171  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Tzn 97/95, [R 44/1996 tr.]. 
172  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2188-2189. 
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Zastavení trestního stíhání 

Státní zástupce zastavit trestní stíhání buď musí, anebo může, přičemž důvody 

jsou v obou případech vypočteny taxativně. Obligatorně jej zastaví (§ 172 odst. 1 TŘ), 

je-li nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede; není-li tento skutek 

trestným činem a není důvod k postoupení věci; není-li prokázáno, že skutek spáchal 

obviněný; je-li trestní stíhání nepřípustné (§ 11 TŘ); nebyl-li obviněný v době činu pro 

nepříčetnost trestně odpovědný; nebo zanikla-li trestnost činu. Fakultativně trestní stíhání 

zastaví (§ 172 odst. 2 TŘ) 

▪ 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, 

▪ bylo-li o skutku obviněného již rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně 

anebo cizozemským soudem nebo úřadem anebo mezinárodním trestním soudem, 

mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním 

orgánem s působností v trestních věcech, i když nesplňují některou z podmínek 

uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních, a toto rozhodnutí lze považovat za postačující, nebo 

▪ jestliže vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, 

který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za 

nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování obviněného po spáchání činu, 

zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, 

je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. 

Fakultativní zastavení trestního stíhání je tzv. procesním korektivem trestního 

bezpráví. Hmotněprávní korektiv je pak interpretační zásadou subsidiarity trestní represe 

(§ 12 odst. 2 TZ), jejíž kritéria jsou demonstrativně vyjádřena v § 39 odst. 2 TZ jako 

hlediska povahy a závažnosti činu. Podle Jelínka je skutečnost, že kritéria jsou fakticky 

stejná, nedostatkem právní úpravy stejně jako okolnost, že přednost jednoho z nich není 

stanovena. Jen z obecných zásad, že hmotné právo předchází procesnímu, lze dovodit 

prioritu hmotněprávního korektivu následovaného korektivem procesním.173 Nadto 

                                                 
173  Srov. stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2012, [R 26/2013 tr.]. 
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rozhodnutí o fakultativním zastavení trestního stíhání lze vydat jen tehdy, není-li dán 

některý z obligatorních důvodů.174,175 

Trestní stíhání se zastavuje výhradně pro skutek, pro který se trestní stíhání vede, 

nikoli pro trestný čin a jeho právní kvalifikaci. Popis skutku v usnesení o zastavení 

trestního stíhání sice musí odpovídat popisu v usnesení o zahájení trestního stíhání, jenže 

skutková zjištění se v průběhu vyšetřování mění, tudíž musejí být následně uvedena 

v odůvodnění usnesení o zastavení trestního stíhání. Zastavení se může týkat jen 

některých skutků, případně dílčích útoků pokračujícího trestného činu (§ 116 TZ, 12 

odst. 11, 12 TŘ), pro jiné může být podána obžaloba nebo rozhodnuto jiným způsobem. 

Takový postup ale není možný u jednočinného souběhu trestných činů – vzhledem 

k tomu, že zastavení se týká skutku, nikoli jeho právního posouzení, zastavením jednoho 

trestného činu spáchaného v jednočinném souběhu s jiným trestným činem by došlo 

k zastavení trestního stíhání pro celý skutek a ve vztahu k tomuto jinému trestnému činu 

by založilo překážku věci rozhodnuté pro další vedení trestního stíhání.176 V odůvodnění 

příslušného rozhodnutí (např. obžaloby) se pak uvede, proč je skutek posuzován jako 

trestný čin, na který se nevztahuje důvod, pro který by bylo nutno trestní stíhání zastavit. 

V návaznosti lze konstatovat, že usnesení o zastavení trestního stíhání vytváří 

překážku rei iudicatae a svými účinky se podobá zprošťujícímu rozsudku. 177 Po právní 

moci usnesení lze téhož obviněného znovu stíhat pro týž skutek jen v případě využití 

zvláštního oprávnění nejvyššího státní zástupce rušit do tří měsíců od právní moci 

nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání uvedené 

v § 174a odst. 1 TŘ (usnesení je mu doručeno v souladu s § 173a TŘ shodně jako 

u postoupení věci), a dále úspěšné obnovy řízení, dovolání nebo v řízení o ústavní 

stížnosti před Ústavním soudem.178 

Proti usnesení o zastavení trestního stíhání může dle § 172 odst. 3 TŘ obviněný, 

a je-li znám, též poškozený, podat stížnost, jež má odkladný účinek. Zajímavý je ovšem 

rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky sp. zn. 11 Tz 1/88, [R 29/1989 

                                                 
174  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky sp. zn. 11 Tz 3/76, [R 6/1977 tr.]. 
175  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 536-537. 
176  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1275-1276. 
177  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 537-538. 
178  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2194. 
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tr.]: „Proti usnesení […] podle § 172 odst. 1 tr. ř. je oprávněn podat stížnost obviněný, 

jen pokud se stížností domáhá příznivějšího rozhodnutí. Příznivějšího rozhodnutí nemůže 

dosáhnout, bylo-li trestní stíhání zastaveno z důvodů § 172 odst. 1 písm. a) tr. ř. Kdyby 

obviněný podal stížnost proti takovému rozhodnutí, musela by být zamítnuta jako stížnost 

podaná osobou neoprávněnou.“. 

Ačkoliv je fakultativní zastavení trestního stíhání ze strany státního zástupce 

vnímáno jako velmi příznivý krok, ne vždy o něj obviněný stojí. Prohlásí-li obviněný do 

tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení oznámeno, že na projednání věci trvá, v trestním 

stíhání se pokračuje. O tom je třeba obviněného poučit (§ 172 odst. 4 TŘ). Smyslem této 

právní úpravy je dát obviněnému možnost nejen pokračovat, ale případně i dosáhnout 

v trestním řízení zprošťujícího rozsudku.179 Usnesení o zastavení trestného stíhání se 

podle čl. 50 POP odst. 3 č. 8/2009 nezrušuje. Opětovné zastavení přichází v úvahu 

v těchto případech pouze, zjistí-li se v průběhu dalšího vyšetřování jiný důvod zastavení 

než podle § 11 odst. 1 písm. a), b), i) nebo podle § 172 odst. 2 TŘ. 

Přerušení trestního stíhání 

Státní zástupce podle § 173 odst. 1 TŘ přeruší trestní stíhání, nelze-li pro 

nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit; nelze-li obviněného pro těžkou chorobu 

postavit před soud;180 není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání 

činu, schopen chápat smysl trestního stíhání; je-li obviněný dočasně vyňat z pravomoci 

orgánů činných v trestním řízení (§ 10 TŘ) nebo je-li jeho trestní stíhání pro nedostatek 

souhlasu oprávněného orgánu dočasně nepřípustné; jestliže dřívější řízení pro týž skutek 

proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula 

lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může 

být rozhodnutí o přestupku zrušeno; byl-li obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn. 

Doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno, se nezapočítává do promlčecí doby (§ 34 

odst. 3 písm. b) TZ). 

                                                 
179  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 537. 
180  Podle usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 113/03, [6/2003 USu.]: „Obecně je možno konstatovat, 

že žádné trestní stíhání neprospívá zdravotnímu stavu stíhaného a každé trestní stíhání vyvolává stres, 

který, bráno důsledně, zasahuje do zdraví stíhaného. Tyto obecné okolnosti však nemohou být důvodem 

k nestíhání trestných činů, neboť spravedlivé trestní stíhání zaviněných činů nebezpečných pro 

společnost je jedním z klíčových prvků právního státu a jednou z raison d’ętre státu jako takového 

vůbec.“ 
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Oproti postoupení věci a zastavení trestního stíhání, jež jsou meritorními 

rozhodnutími, je přerušení trestního stíhání rozhodnutím zatímní povahy, to znamená, že 

pomine-li důvod přerušení, státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání pokračuje 

(pouze na základě usnesení státního zástupce podle § 224 odst. 3 TŘ a simili). Aby 

případné pokračování stíhání bylo úspěšné, musí policejní orgán před přerušením učinit 

všechny dostupné a potřebné vyšetřovací úkony, aby nedošlo ke ztrátě důkazů (např. 

protokolárně vyslechne potřebné svědky). Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení trvá 

i během přerušení trestního stíhání (§ 173 odst. 2 TŘ). Bohužel důvod přerušení má často 

trvalý charakter a tehdy je trestní stíhání přerušením fakticky ukončeno. 

Rozhodnutí má formu usnesení, proti kterému není stížnost přípustná (§ 141 

odst. 2 TŘ). V souladu s § 173 odst. 4 TŘ je o přerušení trestního stíhání třeba vyrozumět 

poškozeného; o doručení usnesení obviněnému se trestní řád nezmiňuje, proto lze 

argumentem a contrario dovodit, že obviněnému se usnesení nedoručuje.181 

Dohoda o vině a trestu 

Ustanovení § 175a a 175b TŘ upravují institut dohody o vině a trestu jakožto 

nejmladší typ odklonu mající kořeny v anglosaském systému práva.182 Je možné jej užít 

za kumulativního splnění podmínek – jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují 

závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, a to 

z iniciativy státního zástupce, případně je jednání dohody o vině a trestu zahájeno na 

návrh samotného obviněného. Samotné zahájení jednání o dohodě o vině a trestu lze, 

pokud je sjednání dohody přípustné, je zajištěno právo obviněného na obhajobu a pokud 

takový postup odůvodňují dosavadní skutková zjištění.183 

K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá obviněného; o době 

a místu jednání vyrozumí obhájce obviněného a poškozeného, který výslovně neprohlásil, 

že se vzdává procesních práv, které mu zákon jako poškozenému přiznává (zároveň jej 

upozorní na možnost uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání 

bezdůvodného obohacení). Jak je patrno, na jednání probíhající formou neformálního 

                                                 
181  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 540. 
182  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 541, 543. 
183  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2271. 
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ústního projednávání se podílí až čtyři účastníci, tedy státní zástupce, obviněný, obhájce 

a poškozený.184 

Za stěžejní pokládám § 175a odst. 3 TŘ, z něhož vyplývá několik úzce 

propojených zásadních problémů. Prvou spornou otázkou je prohlášení obviněného, že 

spáchal skutek, pro který je stíhán (nelze zaměňovat s doznáním viny), což poněkud 

popírá zásadu zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností (tzv. zásada 

materiální pravdy). Píši poněkud, nikoliv zcela, neboť o pravdivosti jeho prohlášení 

nesmí být na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení 

důvodné pochybnosti. Ve výsledku je zachována zásada vyhledávací vyjádřená v § 2 

odst. 5 TŘ: „doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti 

přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu“, a to i s ohledem na podmínky 

vyjmenované v § 175a odst. 1 TŘ. Dále z koncepce dohody o vině a trestu jako 

alternativního řešení trestní věci vyplývá, že obviněný se dobrovolně vzdává práva na 

provedení důkazů před nezávislým a nestranným soudem, čímž je prolomena zásada 

dokazování v podobě ústnosti a bezprostřednosti (§ 2 odst. 11, 12 TŘ). Zásada veřejnosti 

je do jisté míry zachována; hlavní líčení se nekoná, avšak o schválení dohody o vině 

a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání a dohodu v něm schvaluje odsuzujícím 

rozsudkem, který je třeba veřejně vyhlásit. V neposlední řadě zakotvení nutné obhajoby 

a nemožnost vzdát se práva na obhájce (§ 36 odst. 1 písm. d), a contrario 36b odst. 1 TŘ) 

eliminuje potenciální riziko zneužití tohoto institutu orgány činnými v trestním řízení 

a narušení práva na spravedlivý proces.185 

Dohoda o vině a trestu musí mít písemnou formu. Kromě formálních náležitostí 

jako označení státního zástupce, obviněného, obhájce a poškozeného, datum a místo 

sepsání, podpisy přítomných osob, musí v souladu s § 175a odst. 6 TŘ obsahovat zejména 

popis skutku; právní kvalifikaci trestného činu, který je ve skutku spatřován; prohlášení 

obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán; v souladu s trestním zákoníkem 

dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu (včetně délky zkušební doby, 

náhradního trestu, rozsahu přiměřených omezení a povinností);186 rozsah a způsob 

                                                 
184  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 543-544. 
185  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2263-2264, 2280. 
186  Konkrétní sjednaná výměra trestu se zásadně musí pohybovat v rámci zákonné trestní sazby, lze však 

sjednat trest odnětí svobody v rámci snížené trestní sazby podle § 58 TZ. Obsahem dohody může být i 

upuštění od potrestání za podmínek stanovených v § 46 a 47 TZ, případně podmíněné upuštění od 
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náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li 

dohodnuto; ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto. 

Spáchal-li obviněný větší počet skutků a tyto jsou předmětem společného řízení, 

přičemž postoj obviněného k jednotlivým skutkům je rozdílný, je možné, aby byla 

dohoda sjednána i jen o některém z těchto skutků. Institut je využitelný i v případech 

společného řízení v tzv. skupinových trestních věcech, kdy dohoda bude uzavřena 

s některým spoluobviněným, zatímco na jiné bude podána obžaloba.187 Na druhou stranu 

dohodu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení proti uprchlému 

(§ 175a odst. 8 TŘ). 

O průběhu jednání vyhotoví státní zástupce protokol, v němž je zaznamenáno, 

jakým způsobem ke sjednání došlo, a který slouží pro zpětnou kontrolu celého procesu 

a přispívá k jeho transparentnosti.188 Opis sjednané dohody o vině a trestu doručí státní 

zástupce obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který své nároky uplatnil řádně a 

včas (§ 43 odst. 3 TŘ). Následně státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody 

návrh na schválení dohody o vině a trestu, k němuž připojí sjednanou dohodu o vině a 

trestu a další písemnosti, které mají význam pro soudní řízení a rozhodnutí (§ 175b TŘ). 

Jak jsem naznačila výše, poté se koná řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 314o a 

násl. TŘ). 

Pokud dohoda sjednána nebyla, provede o tom státní zástupce opět záznam do 

protokolu, přičemž k prohlášení viny učiněnému obviněným se v dalším případě 

nepřihlíží. Je zarážející, že v § 175a odst. 7 TŘ je užito spojení „prohlášení viny“ mající 

závažnější důsledky (znamená to vlastně úplné doznání jak ohledně skutkových 

okolností, tak z hlediska právní kvalifikace), kdežto odst. 3 daného ustanovení uvádí 

„prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán“. Důležité však je, že 

                                                 
potrestání s dohledem (§ 48 TZ). Při sjednávání trestu se uplatní všechna obecná ustanovení trestního 

zákoníku, včetně ustanovení o souhrnném a úhrnném trestu. Informace čerpány z: ŠÁMAL, Pavel, 

MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 4. 

přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 544. 
187  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 544-545. 
188  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1316. 
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jakékoliv prohlášení učiněné za účelem dosažení odklonu nemůže později sloužit jako 

usvědčující důkaz proti obviněnému (viz také § 314s TŘ).189 

Je tomu téměř 6 let, kdy byla dohoda o vině a trestu vložena do trestního řádu 

(novelou č. 193/2012 Sb. účinnou od 1.9.2012), přesto její využívání není vůbec závratné, 

naopak, pohybujeme se v řádech desetin procent, kdy byl podán návrh na schválení 

dohody o vině a trestu z celkového počtu stíhaných osob a osob, kterým bylo sděleno 

podezření. Jak vyplývá ze zveřejněné Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 

2017,190 v prvním roce 2012 bylo v České republice podáno 29 návrhů, což je 0,03 % ze 

stíhaných a vyřízených osob. Samozřejmě musíme vzít v potaz, že v tomto roce byl 

institut zaveden, jenže v následujících letech byl nárůst naprosto zanedbatelný – 118 

(2013), 86 (2014), 113 (2015), 95 (2016), 116 (2017), a skromně si troufám tvrdit, že rok 

2018 nebude přelomový. Možná právě tento fakt vede nejvyššího státní zástupce 

k myšlence rozšíření institutu na všechny zločiny, tedy i nejtěžší včetně vraždy, což mi 

za současné situace přijde zbytečné a souhlasím s advokátem Petrem Topinkou: 

„Zavedeno to bylo víceméně jako další odklon pro urychlení vyřízení méně závažných 

trestných činů, a tak by to podle mne mělo i zůstat. Pokud nejvyšší státní zástupce 

považuje za skvělé rozšířit možnosti uplatnění tohoto institutu, nechť spíše apeluje na své 

podřízené, aby aktivně zahajovali jednání o takových dohodách, a to i bez návrhu 

obviněného, i v té podobě, jak jsou nyní umožněny.“.191 Jako problematický vidí návrh i 

Gerloch či Jelínek, naopak obhájci v čele s Tomanem, Sokolem či Nespalou návrh vítají 

a nevidí v něm větší problémy.192 

Podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání 

Podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání jsou instituty, které jsou ve své 

podstatě velmi podobné, přesto se v konkrétních znacích odlišují a nemohou být 

zaměňovány. Společně s řízením o schválení dohody o vině a trestu, odstoupením od 

                                                 
189  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2291. 
190  Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 – tabulková část I. In: Nejvyšší státní zastupitelství 

ČR [online]. [cit. 2018-06-26]. Dostupné na: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o 

_cinnosti/2017/Tabulkova_cast_zpravy_o_cinnosti-I.pdf 
191  Dohody o vině a trestu nejsou užívány, nejvyšší státní zástupce by měl působit na podřízené. In: Česká 

justice [online]. 15.3.2018 12:40 [cit. 2018-06-13]. Dostupné na: http://www.ceska-

justice.cz/2018/03/dohody-vine-trestu-nejsou-uzivany-nejvyssi-statni-zastupce-by-mel-pusobit-

podrizene/ 
192  Dohoda o vině a trestu rozšířená na všechny zločiny včetně vraždy? Obhájci souhlasí, akademici varují. 

In: Česká justice [online]. 24.1.2018 6:30 [cit. 2018-06-13]. Dostupné na: http://www.ceska-

justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-

akademici-varuji/ 
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trestního stíhání v řízení o provinění mladistvého, případně i trestním příkazem, jsou 

alternativou standardního trestního řízení a označujeme je jako tzv. odklony.193 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání může v přípravném řízení státní 

zástupce přistoupit v řízení o přečinu a se souhlasem obviněného, jestliže se obviněný 

k činu doznal,194 nahradil škodu či vydal bezdůvodné obohacení nebo s poškozeným 

o náhradě či vydání uzavřel dohodu. Je-li to odůvodněno povahou a závažností 

spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, musí se 

obviněný kromě toho zavázat, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, 

v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo složí na účet státního zastupitelství peněžitou 

částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti (§ 307 odst. 1, 2 TŘ). 

Vedle toho narovnání silněji vykazuje restorativní prvky, neboť spočívá v dohodě 

mezi obviněným a poškozeným. Oba se aktivně podílejí na procesu řešení vzniklého 

konfliktu, ovlivňují jeho výslednou podobu a nalézají oboustranně přijatelné 

východisko.195 Větší restorativní charakter se projevuje v přísnějších podmínkách, za 

kterých v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o schválení narovnání a zastavení 

trestního stíhání. Narovnání je umožněno v řízení o přečinu za souhlasu nejen 

obviněného, ale i poškozeného, jestliže obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je 

stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, 

vážně a určitě, plně nahradí poškozenému škodu či vydá bezdůvodné obohacení (bez 

možnosti uzavření dohody) a složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku 

určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti (§ 309 odst. 1 TŘ). 

Na podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání není právní nárok, 

rozhodnutí je plně v rukou státního zástupce, který k němu přistoupí za předpokladu, kdy 

se mu s ohledem na osobu obviněného, jeho dosavadnímu životu a poměrům, na 

okolnosti případu, případně k povaze a závažnosti spáchaného činu a dotčení veřejného 

zájmu, bude jevit dostačující. 

                                                 
193  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 735-736. 
194  Podle usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 4 To 383/2005, [R 57/2006 tr.]: „Za 

doznání ve smyslu § 307 odst. 1 písm. a) tr. ř, lze považovat i výpověď obviněného, ve které dozná 

skutečnosti umožňující závěr o tom, že se trestného činu dopustil, aniž by výslovně uvedl, že se cítí vinen 

určitým činem.“. 
195  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 745. 
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Rozhodnutí má v obou případech formu usnesení (§ 119 odst. 2 TŘ), která musejí 

kromě obecných náležitostí (§ 134 TŘ) splňovat další zákonné náležitosti specifické jak 

pro zastavení trestního stíhání uvedené v § 307 odst. 3 až 6 TŘ, tak pro narovnání uvedené 

v § 311 TŘ. Zatímco rozhodnutí o schválení narovnání ale zároveň obsahuje výrok 

o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání 

týká, nelze totéž říci i o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Zde bych 

takové rozhodnutí označila pouze za jakousi první fázi „procesu“ následovanou 

rozhodnutím státního zástupce, zda se obviněný v průběhu zkušební doby osvědčil. Podle 

čl. 49 odst. 5 POP si státní zástupce po uplynutí zkušební doby nebo již v jejím průběhu 

„vyžádá opis rejstříku trestů obviněného, údaje z registru řidičů […], zprávy o pověsti, 

popřípadě vyjádření poškozeného, zda obviněný plní dohodu o náhradě škody. Pokud 

obviněný tyto povinnosti splnil, vysloví státní zástupce po uplynutí zkušební doby 

usnesením, že se osvědčil. Jestliže obviněný ve zkušební době nevyhoví uloženým 

podmínkám, v trestním stíhání se pokračuje. Rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání 

obviněného lze učinit i během zkušební doby. Usnesení o podmíněném zastavení trestního 

stíhání se nezrušuje.“ Teprve právní mocí rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil, 

nebo pokud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno rozhodnutí o 

osvědčení, aniž na tom měl obviněný vinu, nastávají účinky zastavení trestního stíhání 

(§ 308 odst. 3 TŘ). Na tyto účinky je třeba v souladu s čl. 49 odst. 6 POP obviněného 

upozornit, načež státní zástupce o tom v dozorovém spise učiní záznam a uvědomí 

písemně policejní orgán. 

Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení 

narovnání může obviněný i poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek (§ 307 

odst. 7, 309 odst. 2 TŘ), ale vzhledem k podmínce jejich souhlasu předpokládám, že to 

nebude příliš časté. 

Obžaloba 

Obžaloba (§ 176 a násl. TŘ) je nejdůležitějším rozhodnutím učiněným 

v přípravném řízení, k jejímuž podání je oprávněn výlučně státní zástupce, který se tím 

podílí na realizaci ústavně zakotvené role státního zastupitelství coby orgánu 

zastupujícího veřejnou žalobu v trestním řízení (čl. 80 odst. 1 Ústavy a navazující § 4 

odst. 1 písm. a) ZSZ). Ze zásady legality (§ 2 odst. 3 TŘ) vyplývá, že státní zástupce je 

povinen podat obžalobu, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky, a tím naplňuje 

zároveň zásadu obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ), neboť trestní stíhání před soudy je možné jen 
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na základě obžaloby (dále návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu), kterou státní zástupce v řízení před soudem zastupuje. Soud tedy bez návrhu 

státního zástupce nemůže rozhodnout o vině a trestu, čímž je realizován právní princip 

nemo iudex sine actore (bez žalobce není soudce).196 

Státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy, „jestliže 

výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud“, což je dle 

Šámala formulace velmi vágní. Jakého stupně jistoty o tom, že trestný čin skutečně 

spáchal obviněný, má být tedy v okamžiku podání obžaloby dosaženo? Vzhledem 

k tomu, že před soud by neměly být stavěny zjevně nevinné osoby, na druhé straně by 

měl ale být respektován požadavek, že těžiště dokazování leží v hlavním líčení, nelze než 

konstatovat, že stupeň jistoty může být v okamžiku podání obžaloby nižší, než je 

požadován pro vynesení odsuzujícího rozsudku. Přesto musí státní zástupce velmi pečlivě 

a kriticky zhodnotit výsledky přípravného řízení, popřípadě užít dozorové prostředky 

uvedené v § 174 odst. 2 TŘ, aby byla obžaloba podána s náležitým objasněním 

skutkového stavu.197 Nutno zdůraznit, že při podání obžaloby se neuplatňuje zásada in 

dubio pro reo, a obžalobu je tedy třeba podat, i pokud výsledky vyšetřování o tom, zda 

se obviněný stíhaného skutku dopustil, zůstávají rozporné a současně již nepřipadá do 

úvahy provedení dalších důkazů.198 

Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání 

(§ 160 TŘ). Pojem skutku však není trestním řádem ani trestním zákoníkem nijak 

definován, a proto je nutné obrátit se na judikaturu, konkrétně například na usnesení 

Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 143/02, [21/2002 USu.], v němž se Ústavní soud 

problematikou vymezení skutku v trestním právu zabýval zevrubně: “[…] skutkem se 

rozumí určitá událost ve vnějším světě záležející v jednání člověka, která může mít znaky 

trestného činu či trestných činů anebo nemusí vykazovat znaky žádného trestného činu. 

Podstatu skutku tedy tvoří jednání pachatele a následek tímto jednáním způsobený, který 

je relevantní z hlediska trestního práva. Jako skutek je taková událost vymezena 

v příslušném aktu orgánu činného v trestním řízení, tj. […] v usnesení o zahájení trestního 

                                                 
196  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1321. 
197  ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-

4. s. 541-542. 
198  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1322. 
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stíhání, a dále např. v obžalobě, v rozsudku […]. Skutkem v trestním řízení je souhrn 

skutkových okolností popsaných v těchto aktech, nikoliv jejich právní posouzení […].“. 

Klíčový je tedy skutek vymezený v usnesení o zahájení trestního stíhání, pouze o něm 

může státní zástupce podat obžalobu (§ 176 odst. 2, věta první TŘ) a pouze o něm může 

soud rozhodnout (§ 2 odst. 8, § 220 odst. 1 TŘ). Mluvíme o tzv. totožnosti skutku, která 

ale není chápána jako naprostá shoda mezi skutkovými okolnostmi popsanými 

v žalobním návrhu a výrokem rozhodnutí soudu, nýbrž jako shoda mezi podstatnými 

skutkovými okolnostmi, neboť soud musí přihlédnout ke změnám skutkového stavu, 

k nimž došlo při projednávání věci v hlavním líčení, bez ohledu na to, zda zlepšují nebo 

zhoršují postavení obžalovaného.199 Totožnost skutku bude zachována též za 

předpokladu, jestliže je úplná shoda alespoň v jednání při rozdílném následku, alespoň 

v následku při rozdílném jednání nebo alespoň částečná totožnost jednání či následku.200 

Míní-li státní zástupce tento skutek posuzovat jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval 

policejní orgán, upozorní na to před podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce a zjistí, 

zda navrhují se zřetelem na zamýšlenou změnu vyšetřování doplnit. 

Státní zástupce podává obžalobu u věcně a místně příslušného soudu (§ 16-22 

TŘ). O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho 

pobyt nebo sídlo známé. Náležitosti obžaloby stanoví § 177 TŘ. Vedle označení státního 

zástupce, obviněného a dne sepsání obžaloby je nejdůležitější samotný žalobní návrh, 

v němž musí být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, 

času a způsobu jeho spáchání, popřípadě s uvedením jiných skutečností, pokud je jich 

třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným a aby bylo odůvodněno použití 

určité trestní sazby; musí tu být dále uvedeno, jaký trestný čin obžaloba v tomto skutku 

spatřuje, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákonů 

a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu. Nesmíme 

opomenout odůvodnění žalovaného skutku s uvedením důkazů, o které se toto 

odůvodnění opírá, a seznam důkazů, jejichž provedení se v hlavním líčení navrhuje, jakož 

i právní úvahy, kterými se státní zástupce řídil při posuzování skutečností podle 

příslušných ustanovení zákona. 

                                                 
199  Pokud však výsledky hlavního líčení ukazují na podstatnou změnu okolností případu a je-li k objasnění 

věci třeba dalšího šetření, může soud v souladu s § 221 odst. 1 TŘ vrátit věc státnímu zástupci 

k došetření. 
200  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2722. 
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Státní zástupce může v obžalobě (taktéž samostatně) také navrhnout, aby soud 

uložil některé z ochranných opatření, jsou-li pro to zákonné podmínky (§ 178), nebo 

v řízení o zločinu označit obviněného za tzv. spolupracujícího obviněného (§ 178a TŘ). 

Podání obžaloby nezbavuje státního zástupce oprávnění požádat policejní orgán 

o opatření důkazu, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení před soudem (§ 179 

odst. 2 TŘ).  

V souladu s § 182 TŘ může vzít státní zástupce obžalobu zpět až do doby, než se 

soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě; po zahájení hlavního líčení tak může 

učinit jen tehdy, pokud obžalovaný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby se 

věc vrací do přípravného řízení. Státní zástupce ať už sám, nebo s pomocí policejního 

orgánu tak může pokračovat ve vyšetřováním, které může skončit nejen opětovnou 

obžalobou, ale jakýmkoli z výše uvedených rozhodnutí.201 

Obžaloba je rozhodnutím svého druhu ve smyslu § 119 odst. 2 TŘ a contrario, 

vůči níž není z povahy věci opravný prostředek přípustný. Ačkoliv se jedná o rozhodnutí, 

má charakter návrhu. Jejím podáním (resp. doručením soudu) končí přípravné řízení a je 

zahájeno řízení před soudem. Státní zástupce tím vrcholně realizuje (a paradoxně 

současně pozbývá) svou pozici „pána přípravného řízení“ (dominus litis) a stává se 

stranou v řízení před soudem (§ 12 odst. 6 TŘ).202 Pro úplnost – obviněný se stává 

obžalovaným po nařízení hlavního líčení (§ 12 odst. 8 TŘ). 

Jak vyplývá ze Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2017, číslo 

podaných obžalob ze stíhaných osob se v posledních letech konstantně pohybuje kolem 

90 %, od roku 1989 je trend mírně narůstající.203 

4.4. Vyšetřování konané státním zástupcem 

§ 161 odst. 4, 5 písm. b) TŘ stanovuje obligatorní příslušnost státních zástupců 

vyšetřovat trestné činy příslušníků GIBS, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro 

zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie nebo 

zaměstnanců zařazených k výkonu práce v GIBS a za splnění podmínek stanovených 

                                                 
201  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 533. 
202  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1321. 
203  Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 – tabulková část I. In: Nejvyšší státní zastupitelství 

ČR [online]. [cit. 2018-06-26]. Dostupné na: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o 

_cinnosti/2017/Tabulkova_cast_zpravy_o_cinnosti-I.pdf 
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v § 20 odst. 1 TŘ také proti spoluobviněným. Vyšetřování konané státním zástupcem je 

trestním řádem v tomto případě pojato jako složka jeho samostatné vyšetřovací funkce 

a příslušné ustanovení nelze zaměňovat s dozorovým oprávněním státního zástupce 

provést celé vyšetřování zakotveného v § 174 odst. 2 písm. c) TŘ.204 

Z této skutečnosti plynou podstatné závěry – vyšetřování je odděleno od dozoru; 

přestože je dozor státního zástupce v přípravném řízení chápán komplexně, zde se dozor 

v prověřování odděluje od dozoru ve vyšetřování; s ohledem na předpoklad skutkové 

i právní náročnosti trestných činů je § 10 odst. 2 JŘSZ stanovena odlišná věcná 

příslušnost a příslušný je tak státní zástupce krajského státního zastupitelství (jehož 

příslušnost se určí podle § 12, 14, 16 JŘSZ) bez zřetele na to, zda by v případě podání 

obžaloby byla dána příslušnost okresního (§ 16 TŘ) nebo krajského (§ 17 TŘ) soudu. 

Výše zmíněné však nemá vliv na prověřování skutečností nasvědčujících podezření ze 

spáchání trestného činu, které zůstává zásadně v rukou policejních orgánů uvedených 

v § 12 odst. 2 písm. e) až i) TŘ.205 

Přestože dle § 161 odst. 4 TŘ postupuje státní zástupce přiměřeně podle 

ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího vyšetřování, ihned 

následující věta stanovuje odchylku, kdy ustanovení o souhlasu státního zástupce, který 

je třeba k provedení úkonu policejním orgánem, se neužijí. Zároveň také připouští účast 

policejního orgánu, neboť státní zástupce může požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 

TŘ v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého 

úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu 

vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek podle § 62 odst. 1 TŘ o doručení 

písemnosti, a tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět. Nezbytnost 

této součinnosti odráží náročnost a komplikovanost vyšetřování, kdy policejní orgán je 

mnohem lépe vybaven k vyhledávání důkazů pro soudní řízení, ať organizačně, technicky 

či personálně.206 

Státní zástupce konající vyšetřování může po jeho skončení, oproti policejnímu 

orgánu konajícího vyšetřování, vydat rozhodnutí o postoupení věci (§ 171 TŘ), zastavení 

                                                 
204  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 592. 
205  ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav, VONDRUŠKA, František, NOVOTNÁ Jaroslava, NOVOTNÝ, 

František. Přípravné řízení trestní. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003. Beckovy příručky pro právní 

praxi. ISBN 80-7179-741-3. s. 732-733. 
206  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 600. 
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trestního stíhání (§ 172 TŘ), přerušení trestního stíhání (§ 173 TŘ), podmíněném 

zastavení trestního stíhání (§ 307 TŘ) a schválení narovnání (§ 309 TŘ), pokud si toto 

právo nevyhradí státní zástupce vykonávající dozor, stejně jako je oprávněn vyhradit si 

provedení kteréhokoli jiného úkonu.207 Obžaloba ve výčtu možných rozhodnutí chybí, 

k jejímu podání proto není státní zástupce konající vyšetřování oprávněn. 

Z § 175 odst. 2 TŘ vyplývá, že ve věcech, v nichž vyšetřování koná státní 

zástupce, vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce 

nejblíže vyššího státního zastupitelství, tedy vrchního státního zastupitelství. Tím vznikla 

unikátní koncepce výkonu dozoru jednoho státního zástupce nad činností druhého. 

Nedostatkem trestního řádu ale je, že dostatečně nerozlišuje „státního zástupce konajícího 

vyšetřování“ a „státního zástupce vykonávajícího dozor“ a zdání lhostejnosti, který státní 

zástupce daný úkon provede, se tak snaží rozptýlit odborná literatura.208 Oprávnění 

uvedená v § 174 odst. 2 TŘ lze vykládat způsobem, že pojmem „státní zástupce“ se má 

na mysli dozorový státní zástupce a pojmem „policejní orgán“ pak státní zástupce 

konající vyšetřování. Ve finále můžeme připustit, že dozorový státní zástupce provede 

celé vyšetřování sám, přikáže, aby úkony ve vyšetřování prováděl jiný státní zástupce, 

nebo vrátí věc státnímu zástupci k doplnění. Kontroverzní je aplikace § 174 odst. 2 

písm. e) TŘ, na jejímž základě může dozorový státní zástupce zrušit jakékoliv rozhodnutí 

nebo opatření státního zástupce vykonávajícího vyšetřování, tj. i rozhodnutí podle § 171-

173, 307 a 309 TŘ (pokud si jejich vydání nevyhradil právě dozorový státní zástupce), 

přičemž se zde musí analogicky uplatnit lhůta 30 dnů stejně jako v případě usnesení 

o odložení věci (podle Růžičky by bylo možné využít i výkladový argument a minori ad 

maius). 

Dozorový státní zástupce v neposlední řadě rozhoduje jako instanční orgán 

o stížnostech podaných proti usnesením státního zástupce konajícího vyšetřování (§ 146 

odst. 2 písm. b) TŘ), pokud o stížnosti nepřísluší rozhodovat soudu (§ 146a TŘ).209 

 

 

                                                 
207  DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1239. 
208  ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přeprac. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s. 2104-2106. 
209 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 593, 605-607. 
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4.5. Dozor státního zástupce ve zkráceném přípravném řízení 

Na úvod, zkrácené přípravné řízení se podle § 179a odst. 1 TŘ koná o trestných 

činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže podezřelý 

byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo v průběhu prověřování trestního 

oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak 

odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve 

lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého 

skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován, postavit před soud. 

Zahajuje se stejně jako standardní přípravné řízení, tedy sepsáním záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení, případně provedením potřebných neodkladných či 

neopakovatelných úkonů. K problematice zahájení trestního stíhání více viz kapitola 3.3. 

Formy a fáze přípravného řízení. 

Zkrácené přípravné řízení koná policejní orgán (nebo obligatorně státní zástupce, 

a to o trestných činech příslušníků GIBS, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro 

zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie nebo 

zaměstnanců zařazených k výkonu práce v GIBS), který musí podezřelého vyslechnout, 

nejpozději na počátku výslechu mu sdělit podezření, učinit o tomto úkonu záznam do 

protokolu a jeho opis do 48 hodin zaslat mimo jiné státnímu zástupci. Ten má totiž 

dominantní roli i ve věcech, ve kterých je konáno zkrácené přípravné řízení, a i zde 

vykonává dozor nad zachováním zákonnosti, přestože jsou některé rysy dozoru 

oslabeny.210 Zjistí-li státní zástupce po doručení sdělení podezření, že je nezákonné nebo 

neodůvodněné, zruší ho a spis vrátí policejnímu orgánu s pokyny k dalšímu postupu. 

Podle čl. 63 odst. 3 POP je dozor ve zkráceném přípravném řízení vykonáván 

s následujícími odchylkami: 

▪ státní zástupce může vydat pokyn (§ 157 odst. 2, věta první TŘ) policejnímu 

orgánu ke konání nebo nekonání zkráceného přípravného řízení, 

▪ konzultant se nepřibírá, 

▪ vydá-li státní zástupce pokyn (§ 174 odst. 2 písm. a) TŘ per analogiam), určí 

policejnímu orgánu lhůtu pro provedení příslušných úkonů tak, aby mu byla 

                                                 
210  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 583. 



 

90 

 

 

předložena zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení nejméně tři dny před 

uplynutím lhůty pro jeho skončení (§ 179b odst. 4, 179f odst. 2 písm. a) TŘ), 

▪ stav řízení se zjišťuje především informacemi vyžadovanými od policejního 

orgánu, 

▪ shledá-li státní zástupce nezákonným nebo neodůvodněným rozhodnutí nebo 

opatření policejního orgánu o odložení nebo odevzdání věc (§ 179c odst. 1 TŘ 

a contrario) a má-li se nadále konat zkrácené přípravné řízení, státní zástupce 

takové rozhodnutí nebo opatření zruší (§ 174 odst. 2 písm. e) TŘ) tak, aby věc 

bylo možno skončit ještě ve lhůtě pro skončení zkráceného přípravného řízení; 

jinak nařídí policejnímu orgánu zahájení trestního stíhání nebo věc předá 

policejnímu orgánu k jeho zahájení, 

▪ státní zástupce dbá o zabezpečení ustanovení obhájce zadrženému podezřelému 

(§ 179b odst. 3, věta třetí TŘ) i tehdy, vznikl-li by ve zkráceném přípravném řízení 

jiný důvod nutné obhajoby. 

Zkrácené přípravné řízení představuje v podstatě typ postupu před zahájením 

trestního stíhání, i když se zásadně koná proti určité osobě. Ustanovení § 157 odst. 2 TŘ 

je obecné pro celé přípravné řízení a zde tudíž přímo aplikovatelné. Podle § 179b odst. 1 

TŘ provádí orgán konající zkrácené přípravné řízení úkony zejména podle hlavy deváté 

TŘ. Nic nenasvědčuje tomu, že by oprávnění státního zástupce uvedená v § 174 odst. 2 

TŘ měla být užita i zde, nicméně s ohledem na nedostatky výslovné úpravy je nutno 

odpovídající ustanovení v odůvodněných případech aplikovat per analogiam. Příkladem 

je situace, kdy státní zástupce koná celé zkrácené přípravné řízení (nad rámec úpravy 

v § 179a odst. 3 TŘ), neboť to se koná proti určité osobě, blíží se proto do určité míry 

vyšetřování, a analogické užití § 174 odst. 2 písm. c) TŘ je tak zcela na místě.211 

Stejně jako standardní přípravné řízení má to zkrácené svoji zákonnou lhůtu, v níž 

musí být skončeno. Pokud v této lhůtě skončeno není, státní zástupce s přihlédnutím 

k okolnostem případu podle § 179f odst. 2 TŘ buď lhůtu prodlouží, nejvýše však o deset 

dnů (v případě sjednávání dohody o vině a trestu nejvýše o třicet dnů), nařídí policejnímu 

                                                 
211  RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. 

Právní instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 588-589. 
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orgánu, aby zahájil trestní stíhání a dále postupoval podle ustanovení hlavy desáté TŘ,212 

nebo uloží, aby věc byla předložena policejnímu orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 TŘ 

k zahájení trestního stíhání (tak postupuje vždy, je-li dán některý z důvodů uvedených 

v § 179f odst. 1 TŘ). 

§ 179c TŘ upravuje nejen postup policejního orgánu po skončení zkráceného 

přípravného řízení, ale především rozhodnutí státního zástupce. Nerozhodne-li policejní 

orgán o odložení věci z důvodu uvedeného v § 159a odst. 1-3, 5 TŘ, předloží státnímu 

zástupci stručnou zprávu o jeho výsledku, ve které uvede, jaký trestný čin je spatřován ve 

skutku, pro který je sděleno podezření, a jaké důkazy, jež lze provést před soudem, 

podezření odůvodňují. Ke zprávě policejní orgán připojí všechny písemnosti a věci 

shromážděné v průběhu zkráceného přípravného řízení. Státní zástupce, kterému byl 

návrh doručen, nebo který sám provedl zkrácené přípravné řízení rozhodne jednou 

z následujících možností: 

▪ podá soudu návrh na potrestání, shledá-li, že výsledky zkráceného přípravného 

řízení odůvodňují postavení podezřelého před soud, 

▪ podá soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, přičemž použije obdobně 

ustanovení § 175b TŘ, 

▪ věc odloží, nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, 

▪ odevzdá věc příslušnému orgánu k projednání přestupku, 

▪ odevzdá věc jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání, 

▪ věc odloží, jestliže je trestní stíhání nepřípustné podle § 11 TŘ, 

▪ věc odloží, rozhodl-li o schválení narovnání, přičemž použije obdobně ustanovení 

§ 309 a násl. TŘ, 

▪ věc podmíněně odloží podle § 179g TŘ (jedna z forem odklonu), 

▪ věc může odložit též, jestliže je trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem 

uvedeným v § 172 odst. 2 TŘ, nebo 

▪ opatřením vrátí věc policejnímu orgánu, je-li v rámci zkráceného přípravného 

řízení třeba provést další úkon. 

                                                 
212  I pokud by tento policejní orgán jinak nebyl oprávněn ke konání vyšetřování ve smyslu § 161 TŘ. 

Informace čerpány z: DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 179h). Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1363. 
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Neučiní-li státní zástupce žádné ze zmíněných rozhodnutí nebo opatření, předá věc 

policejnímu orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 TŘ k zahájení trestního stíhání 

s poukazem na to, že skutek, pro který se vedlo zkrácené přípravné řízení, má být správně 

posouzen podle jiného ustanovení zákona, než podle jakého jej posuzoval policejní orgán, 

a vzhledem k odchylnému právnímu posouzení nelze zkrácené přípravné řízení konat. 

Trestní řád sice upravuje podmínky, za nichž je možné zkrácené přípravné řízení 

konat, možnost jeho konání vymezuje ale i negativně (179f odst. 1 TŘ), a to je-li dán 

důvod vazby a nejsou splněny podmínky pro předání zadrženého podezřelého spolu 

s návrhem na potrestání soudu, nebo jsou-li dány důvody pro konání společného řízení 

o dvou nebo více trestných činech, a alespoň o jednom z nich je třeba konat vyšetřování. 
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5. Rekodifikace trestního řádu a její vliv na přípravné řízení213 

Byť záhy po roce 1989 prošel trestní řád četnými a zásadními novelizacemi, tyto 

byly často bez koncepčního zadání a hlubšího teoretického základu, čímž byla narušena 

jednota pojetí trestního řádu jakožto základní normy trestního práva procesního. Není 

proto divu, že přetrvává řada problémů, které komplikují trestní proces a činí jej 

zdlouhavým, a že je zákon stále ve svém celku poznamenán dobou svého vzniku 

a nevyhovuje moderním uplatňovaným trendům restorativní (znovuobnovující) justice, 

oproti justici retributivní (trestající). Jedině, v práci již zmíněná, novela č. 265/2001 Sb., 

přistoupila k řadě otázek již koncepčním způsobem, dotkla se (pozitivně) převážné 

většiny ustanovení a předpověděla některé instituty a postupy, s kterými se počítá 

v budoucí rekodifikaci trestního řádu. 

Na počátku roku 2018 představila rekodifikační komise v čele s Císařovou 

veřejnosti návrh nového trestního řádu (dále jen „návrh“), který vzešel z již existujících 

věcných záměrů z let 2004 a 2008 a především z Východisek a principů nového trestního 

řádu na věcných záměrech postavený. Nová kodifikace má vycházet z ideje, že je lepší 

trestným činům předcházet, než je trestat, vytvořit optimální a efektivní systém orgánů 

působících v trestním řízení, zajistit plnění všech mezinárodních závazků v trestněprávní 

oblasti a v neposlední řadě vytvářet širší prostor pro postupné zavádění prvků 

elektronické justice. Uvedených cílů lze dosáhnout především těmito základními přístupy 

– splnění všech požadavků vyplývajících z práva na spravedlivý proces, nové vymezení 

systematiky trestního řádu a jeho základních zásad, zrychlení trestního řízení ve všech 

jeho stadiích, posílení řízení před soudem na úkor přípravného řízení, nové vymezení 

postavení státního zástupce a jeho procesní odpovědnosti, zvýšení aktivity procesních 

stran, ochrana práv poškozeného, účinné zachycení důkazů, zefektivnění opravných 

prostředků, zjednodušení vedení vykonávacího řízení, využití majetku připadlého státu 

ve prospěch obětí trestných činů. 

                                                 
213  Rekodifikace trestního práva procesního. In: justice.cz [online]. [cit. 2018-06-19]. Dostupné na: 

https://tpp.justice.cz/; Rekodifikace trestního práva procesního – úvodní stránka. In: justice.cz [online]. 

[cit. 2018-06-19]. Dostupné na: https://tpp.justice.cz/uvod/; Východiska a principy nového trestního 

řádu. In: hlidacipes.org [online]. [cit. 2018-06-19]. Dostupné na: https://hlidacipes.org/wp-

content/uploads/2016/03/ 
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Není však na místě podat čtenáři rozbor rekodifikace celého trestního řádu, a proto 

se zaměřím pouze na oblast přípravného řízení, konkrétně na roli státního zástupce 

a nejdůležitější otázky s tím související. 

Přípravné řízení se v návrhu dělí na sedm hlav, a to obecná ustanovení, trestní 

oznámení, prověřování, vyšetřování a rozhodnutí ve vyšetřování, mimořádná kasační 

oprávnění, dohoda o vině a trestu a obžaloba, jejichž uspořádání a obsah je přirozenější, 

srozumitelnější a podle mého názoru dobře reflektuje požadavek méně formálního 

a rychlého přípravného řízení a aplikační problémy všedního dne. 

Dozor státního zástupce je upraven hned v § x3 návrhu, nikoliv téměř ke konci 

přípravného řízení, jako je tomu dosud, a je výrazně omezen v oblasti přečinů, kdy ve fázi 

prověřování je koncipován fakultativně a obligatorně začne být vykonáván až „od 

zahájení trestního stíhání nebo od obdržení žádosti policejního orgánu o vydání 

rozhodnutí, udělení souhlasu nebo podání návrhu soudci pro přípravné řízení, nezačal-li 

vykonávat dozor sám již dříve z jiného důvodu“, čímž je zdůrazněna důležitost dozoru 

především ve věcech vyšší společenské škodlivosti, skutkově nebo právně složitých nebo 

tam, kde jsou zjevné signály o průtazích či závadách postupu policejního orgánu. 

Následuje výčet oprávnění státního zástupce, jež jsou společná celému přípravnému 

řízení a která jsou v podstatě modifikací oprávnění uvedených v § 157 odst. 2 a § 174 

odst. 2 TŘ. Rekodifikační komise tak vzala v potaz problém naznačený v úvodu bodu 

4.2.1. Oprávnění podle § 157 odst. 2 TŘ. 

Návrh odformalizovává nejen samotné zahájení trestního řízení,214 ale i ukončení 

prověřování a zahájení trestního stíhání. Postup před zahájením trestního stíhání bude 

ukončen opatřením, a to kromě odložení věci z oportunních důvodů, jež státní zástupce 

učiní usnesením, proti kterému bude moct poškozený podat stížnost. Novinkou je 

vyrozumění osoby, vůči které byly v prověřování činěny úkony trestního řízení za účelem 

zjištění, zda se nedopustila trestného činu, pokud to neohrozí účel trestního řízení, aby se 

dozvěděla, že trestní řízení bylo ukončeno. Co se týká zahájení trestního stíhání, nebude 

mít již formu usnesení, proti kterému bude možné podat stížnost, nýbrž formu sdělení 

obvinění na počátku prvního výslechu, se zachováním možnosti obviněného žádat 

o přezkoumání postupu policejního orgánu dozorového státního zástupce, případně 

i postupu dozorového státního zástupce v rámci žádosti o výkon dohledu. „Sdělení 

                                                 
214  Srov. kapitolu 3.1. Právní pojetí a funkce. 
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obvinění se poznamená do protokolu o výslechu obviněného a musí v něm být popsán 

skutek tak, aby nemohl být zaměněn s jiným, a uvedeno zákonné označení trestného činu, 

který je v tomto skutku spatřován.“ 

Zkrácené přípravné řízení bude de facto transformováno do zjednodušeného 

vyšetřování o všech přečinech, které bude muset být skončeno nejpozději do 14 dnů ode 

dne, kdy bylo proti obviněnému zahájeno trestní stíhání (podle odůvodnění návrhu 

ustanovení bude totiž i zde sdělováno obvinění), nebude-li v této lhůtě skončeno, dojde 

ke konání standardní vyšetřování. Nutno uvést, že návrh nepřebírá institut rozšířeného 

vyšetřování, neboť jde podle rekodifikační komise o zbytečnou reglementaci právní 

úpravy vyšetřování, pro kterou není důvod. Nově tedy bude konáno pouze zjednodušené 

vyšetřování o přečinech a standardní vyšetřování o zločinech a přečinech, u kterých 

nebude skončeno zjednodušené vyšetřování ve čtrnáctidenní lhůtě. Lhůty pro skončení 

prověřování a standardního vyšetřování jsou upraveny z dvou, tří a šesti měsíců na jeden, 

tři a šest měsíců s ponecháním možnosti jejich prodloužení státním zástupcem. 

Dále se, při zachování zásady legality, posílí oportunní prvky v přípravném řízení. 

Státní zástupce bude mít dle návrhu nově možnost věc odložit nebo trestní stíhání zastavit, 

pokud shromážděné důkazy nebudou dostatečným podkladem pro úspěšné zastupování 

veřejné žaloby v řízení před soudem, aby osoby nebyly zbytečně stavěny před soud, když 

je zřejmé, že by to vedlo ke zproštění obžaloby. Anebo pokud na dalším trestním stíhání 

nebude veřejný zájem, přičemž možná specifikace by mohla znít „zejména náklady 

spojené s dalším vedením trestního řízení nebo předpokládaná doba jeho dalšího trvání 

jsou neúměrné významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl 

dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin 

spáchán“. 

V oblasti skončení vyšetřování dozná změny i dohoda o vině a trestu, jež se nově 

bude moct sjednat u všech trestných činů bez omezení, a to i v průběhu hlavního líčení. 

Komise zvažuje, zda má být výslovně zavedeno, že dolní hranice trestní sazby trestu 

odnětí svobody, který může být uložen za daný skutek, se v případě dohody o vině a trestu 

(ale i u spolupracujícího obviněného), sníží o jednu třetinu, což by jistě bylo velkou 

motivací. Zároveň ale musím zopakovat svůj názor, že za současné situace využívání, 

resp. nevyužívání daného institutu mi jeho rozšíření přijde zbytečné, ale možná praxe 

ukáže, že čím větší trest hrozí, tím větší bude snaha obviněného na domluvě; za 

současného stavu jej k tomu nic nemotivuje.  
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Za velmi významné změny lze jistě označit zavedení oprávnění poškozeného 

domoci se soudního přezkumu rozhodnutí o odložení věci nebo zastavení trestního stíhání 

z oportunních prvků a (nejen) ve spojitosti s tím zakotvení soudce pro přípravné řízení. 

Tzv. předprocesní soudce by měl rozhodovat například o některých zásazích do 

základních práv a svobod nebo o stížnostech proti některým rozhodnutím státního 

zástupce v přípravném řízení a působit tak jako určitý orgán soudní kontroly 

v přípravném řízení. Přesná podoba bude členy komise ještě diskutována s ohledem na 

co největší možnou efektivitu a na finanční a personální možnosti. Podle odůvodnění 

příslušného ustanovení návrhu „bylo rozhodnuto o upuštění od zavádění subsidiární 

žaloby poškozeného, kterou by se mohl domoci soudního rozhodnutí ve věci, a místo toho 

byla zvolena varianta, kdy u usnesení státního zástupce o odložení věci nebo zastavení 

trestního stíhání z oportunních důvodů může poškozený po vyčerpání stížnosti požádat 

nejvyššího státního zástupce o zrušení takového rozhodnutí pro nezákonnost nebo 

nesprávnost a pokud mu nejvyšší státní zástupce nevyhoví, může se obrátit na soudce pro 

přípravné řízení se stejnou žádostí“. 

Ovšem tou nejdůležitější „reformou“ týkající se postavení státního zástupce 

v trestním řízení je stanovení formálního důkazního břemene státního zástupce, které 

znamená výrazný zásah do samotné struktury procesu. K této stěžejní chystané změně se 

ve svém článku „Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu“ 

vyjádřil i Gřivna. V platné právní úpravě můžeme nejvýše hovořit o tzv. materiálním 

důkazním břemeni, kdy strany mají faktický zájem, aby byly v řízení prokázány ty 

skutečnosti, které podporují jejich verzi, přičemž odpovědnost za to, aby byl zjištěn 

skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný 

pro jejich rozhodnutí (§ 2 odst. 5, věta první TŘ), leží na bedrech soudu. To nechtě 

stylizuje soud buď do role obhajoby, nebo obžaloby, přičemž nezřídka je soud označován 

za pomocníka veřejné žaloby a naopak, a to je při zachování zásady nezávislého 

a nestranného soudce nepřijatelné. A poněvadž strany trestního řízení nejsou fakticky 

rovnoprávné, mělo by důkazní břemeno zatížit právě státního zástupce, jehož povinností 

bude prokázat vinu obžalovaného tvrzenou v obžalobě. 

Prvním důsledkem výše uvedeného bude posílení skutečného adversárního neboli 

sporného charakteru řízení spočívající v posílení procesní aktivity stran, především 

státního zástupce, a to zejména v řízení před soudem. Soud nebude mít v zásadě 

oprávnění si v jakékoliv fázi na sebe vztáhnout provádění důkazů. Pokud by byl státní 
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zástupce pasivní, mohl by jej pouze poučit, že neunáší důkazní břemeno, a neprokázání 

skutkového stavu by ve výsledku mohlo vést ke zproštění obžaloby. Pasivita 

obžalovaného, resp. jeho obhájce, ale na druhé straně nemůže vyústit k odsouzení bez 

dalšího; pokud by si tedy soud na základě důkazů provedených před soudem vytvořil 

úsudek o skutečnostech svědčících ve prospěch obviněného, byl by v takových případech 

povinen doplnit dokazování relevantních skutečností, pokud by neprovedení důkazů 

vedlo ke zjevně nespravedlivému rozhodnutí. Zavedením důkazního břemene se tak 

sleduje i posílení odpovědnosti obhájce za náležitý výkon obhajoby (zásada zajištění 

práva na obhajobu). 

Druhým důsledkem pak je provádění důkazů kontradiktorním způsobem. Přestože 

by se těžiště dokazování téměř plně přesunulo do řízení před soudem, bylo by tím 

ovlivněno i přípravné řízení. „Státní zástupce, vědom si toho, že musí unést důkazní 

břemeno před soudem, si bude vytvářet předpoklady, aby mohl řádně veřejnou žalobu 

v řízení před soudem zastupovat. Bude provádět a opatřovat takové důkazy, aby věděl, 

zdali před soud má či nemá jít, což ho bude paradoxně tlačit i k tomu, že bude zjišťovat 

nejen důkazy sloužící v neprospěch obžalovaného, ale i v jeho prospěch. Pokud si nezjistí, 

nebo zamlčí (což by bylo v rozporu s ustanoveními trestního řádu) skutečnosti, které 

svědčí ve prospěch obžalovaného, hrozí, že bude jeho obžaloba před soudem neúspěšná.“ 

Nejenže se státní zástupce nikdy nemůže oprostit od své role být nositelem veřejného 

zájmu, ať je to zájem na odsouzení či zproštění obžaloby, pravděpodobnost neunesení 

důkazního břemene v řízení před soudem jej bude v přípravném řízení více motivovat 

k využívání alternativ, jako je například v návrhu rozšířená dohoda o vině a trestu. 

V neposlední řadě bude mít formální důkazní břemeno vliv i na řízení před 

soudem druhého stupně. Ten bude omezen ve své možnosti vracet věc soudu prvého 

stupně, například z důvodu nedostatečného zjištění skutkového stavu, což pouze zapadá 

to celého konceptu, neboť pokud státní zástupce neunese důkazní břemeno, soud vydá 

zprošťující rozsudek, čímž se dle očekávání výrazně sníží počet vrácených či zrušených 

rozsudků a odlehčí se zatížené soudy.215 

Návrh nového trestního řádu mi po přečtení příslušných pasáží přijde v porovnání 

s aktuální právní úpravou jednodušší, lépe uspořádaný, méně formální, vystihující 

                                                 
215  Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu. In: Právní prostor [online]. 

4.6.2015 [cit. 2018-06-20]. Dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-

zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu 
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požadavky současné praxe. Postavení státního zástupce je podle mého dobře vyváženo, 

neboť na jedné straně podtrhuje jeho dominantní roli v přípravném řízení, na straně druhé 

zdůrazňuje jeho roli jakožto strany v trestním procesu odrážející se v nově zavedené 

zásadě formálního důkazního břemene. Odborníci z řad akademiků, soudců, státních 

zástupců či advokátů však vidí návrh ve všech jeho souvislostech a důsledcích a často 

jsou k němu kritičtí. 

Růžička (ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního 

zastupitelství) upozorňuje na nežádoucí odklon od Východisek a principů nového 

trestního řádu, který byl vzat na vědomí vládou. Podle Jelínka (vedoucí katedry trestního 

práva Univerzity Karlovy) by měl být nový procesní kodex v souladu s trestním 

zákoníkem, aby „hmotněprávní kategorizace měla odraz v procesní diferenciaci, což 

splněno není a nemůže být již proto, že přečiny jsou vymezeny příliš široce, nezahrnují 

jen méně závažné trestné činy“. Král (legislativec a soudce) nechápe, jak by v řízení 

o přečinu mohl státní zástupce vykonávat dozor dříve než od zahájení trestního stíhání, 

zejména s ohledem na právo obviněného žádat o odstranění průtahů kdykoliv v průběhu 

přípravného řízení. K přípravném řízení mu vyvstávají otázky jako „Má se zmíněný zákaz 

vztahovat jen na vlastní ,pořizování‘ přenosů a záznamů, nebo i na jejich ,šíření‘? Může 

za daného stavu např. obhájce žádat policejní orgán o kopii záznamu o konfrontaci, nebo 

rekonstrukci? Pokud se státní zástupce omezí jen na provádění některých úkonů 

přípravného řízení, znamená to, že ,se dozor nevykonává‘ nebo naopak? Bude hrát 

nějakou roli množství takových úkonů?“. Dle Navrátilové je institut laických přísedících, 

který je v návrhu zachován, naprostým přežitkem.216 

Připomínek a námětů k návrhu nového trestního řádu, který nadto není kompletní, 

je ze všech stran mnoho, a cesta k přijetí tohoto rekodifikovaného právního předpisu je 

ještě dlouhá, nicméně panuje shoda na tom, že je to cesta správným směrem.  

                                                 
216  Hrozí judikatorní blouznění? Odborníci hodnotí návrh části trestního řádu. In: Česká justice [online]. 

4.1.2018 12:30 [cit. 2018-06-20]. Dostupné na: http://www.ceska-justice.cz/2018/01/hrozi-judikatorni-

blouzneni-odbornici-hodnoti-navrh-casti-trestniho-radu/ 
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Závěr 

Stanoveným cílem mé diplomové práce bylo poskytnout čtenáři rozbor role 

státního zástupce v přípravném řízení trestním, neboť tato je nezastupitelná a z hlediska 

trestního procesu jakožto celku velmi významná. Přes rozsáhlost problematiky jsem se 

snažila pojmout téma komplexně ve všech jeho souvislostech, při zachování důrazu na 

osobu státního zástupce, a zaměřit se přitom na sporné otázky v jednotlivých oblastech. 

Problém vyvstal již při samotném ústavním vymezení státního zastupitelství, které 

je aktuálně součástí moci výkonné. Jakkoliv musíme striktně odmítnout chápání státního 

zastupitelství jakožto správního orgánu, na straně druhé nám nejen struktura a znění 

Ústavy, ale také judikatura dávají jasně najevo oddělenost od moci soudní. Zajisté by bylo 

příhodné otevřít, dle mého názoru doposud ne až tak aktuální, debatu o zařazení státního 

zastupitelství do samotné hlavy Ústavy. Hlásání potřeby reformy celé justice za 

současného lpění na rekodifikaci „běžného“ trestního řádu, přestože s nutností změny 

tohoto základního právního předpisu trestního práva procesního jednoznačně souhlasím, 

mi ze strany zákonodárců a vlád přijde jako poněkud populistický krok. S ohledem na 

medializaci otázky by přijetí zákona jistě přineslo „politické body“ vládnoucí straně, 

navíc by se rafinovaně vyhnula případné kritice za velký zásah do struktury ústavních 

orgánů, jímž by přesun státního zastupitelství do samotné hlavy Ústavy nepochybně byl. 

Troufám si tvrdit, že pokud naše politické špičky opravdu chtějí reformovat justici od 

základů, právě touto otázkou by měly začít. Následně by bylo příhodné přijetí nového 

zákona o státním zastupitelství, jehož návrh vláda schválila již v dubnu 2016, a které by 

znamenalo posílení nezávislosti, ale i odpovědnosti státních zástupců, zjednodušení 

soustavy státních zastupitelství na tři stupně a mimo jiné zřízení Speciálního státního 

zastupitelství pro závažnou hospodářskou kriminalitu.217 Přes snahy tehdejšího ministra 

spravedlnosti Pelikána nebyl zákon v minulém volebním období projednán, natož přijat, 

a současná politická situace změnu nikterak nenaznačuje. Teprve po uvedených 

systémových změnách by podle mého měl přijít na řadu nový zákon o trestním řízení 

soudním, čímž by právní odvětví trestního práva, konkrétně práva procesního, získalo 

svoji zaslouženou ucelenost a soulad.  

                                                 
217  Vláda schválila nový zákon o státním zastupitelství, posílí tím odpovědnost a nezávislost státních 

zástupců. In: Vláda ČR [online]. 7.4.2016 16:25 [cit. 2018-06-22]. Dostupné na: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-novy-zakon-o-statnim-zastupitelstvi-

-posili-tim-odpovednost-a-nezavislost-statnich-zastupcu-142271/ 
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Uváženíhodná je dále současná právní úprava dozorových oprávnění a činnosti 

státního zástupce v přípravném řízení v § 157 odst. 2 a § 174 odst. 2 TŘ, z níž není 

přesvědčivě patrno, kterých oprávnění může státní zástupce užít před zahájením trestního 

stíhání a kterých po zahájení trestního stíhání. Uvedený nedostatek jsem musela při psaní 

diplomové práce vzít potaz, tudíž čtvrtá část není dělena podle systematiky trestního řádu 

na stadium prověřování a stadium vyšetřování, nýbrž na kapitoly týkající nejprve 

oprávnění státního zástupce, následně jeho činnosti. Návrh de lege ferenda o sjednocení 

dozorových oprávnění ve vztahu k policejnímu orgánu vyzní v tuto chvíli však poněkud 

nadbytečně, neboť o vyřešení zmíněného problému se snaží návrh nového trestního řádu, 

jenž je upravuje ve společných ustanoveních. 

Diplomová práce, jak její název napovídá, je zaměřena na přípravné řízení 

a postavení státního zástupce v něm, nicméně na tomto místě bych chtěla pár slov věnovat 

zastupování obžaloby v hlavním líčení, které by mělo být jistým doslovem pozice „pána 

přípravného řízení“ (dominus litis). Praxe je bohužel odlišná, jak jsem se nevěříc 

dozvěděla na panelové diskuzi na téma „Státní zastupitelství ve světle proměn“ konané 

22.2.2017 na půdě Právnické fakulty od vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky 

Bradáčové. Není neobvyklé, ba dokonce velmi časté (zejména na úrovni okresních 

státních zastupitelství), že státní zástupce „svoji“ obžalobu před soudem nezastupuje, což 

je zapříčiněno jak otázkou personální, tak trhlinou v právním řádu. Ve výsledku státní 

zástupce stojí před soudem s obžalobou, jejíž pozadí nemůže znát natolik detailně jako 

příslušný dozorový státní zástupce, a co hůř, s níž na základě výsledků přípravného řízení 

nemusí vůbec souhlasit. Tato prezentace cizího názoru jistě nesvědčí kvalitě hlavního 

líčení, a přestože v souladu s § 20 vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 

a čl. 48 odst. 4 POP může státní zástupce soud požádat, aby se mohl osobně zúčastnit 

projednávání věci před soudem jako dozorový státní zástupce, explicitní nezakotvení této 

účasti je podle mého názoru více než tristní a v rámci systémových změn by mělo být 

vzato na vědomí, a to i s ohledem na potenciální zakotvení formálního důkazního 

břemene do trestního řádu. 

Jak je již v práci mnohokrát řečeno, důležitost státního zástupce vykonávajícího 

dozor v přípravném řízení je nepopiratelná, což podtrhují na jedné straně značná 

oprávnění a povinnosti daná mu trestním řádem, tak i znění ustanovení § 12e odst. 2, 24 

a 28 ZSZ. Podle § 24 odst. 1 ZSZ „Státní zástupce je při výkonu své funkce povinen 

odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního 
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zastupitelství stanoví; zejména je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, 

nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, 

jehož důsledkem by mohlo být porušení některé z těchto povinností, musí odmítnout.“. 

Nezákonné odmítnutí vykonávat dozor v trestní věci a neodůvodněné odepření splnění 

pokynu vedoucího státního zástupce zakládá jeho kárnou odpovědnost podle § 28 ZSZ.218  

                                                 
218  LATA, Jan, PAVLÍK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7478-779-9. s. 252-254. 
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Abstrakt 

Cílem diplomové práce na téma Státní zástupce v přípravném řízení trestním je co 

možná nejuceleněji poskytnout rozbor postavení, oprávnění a činnosti státního zástupce 

v předsoudním stadiu trestního řízení a rozporuplné otázky s tím související. Z působnosti 

státního zástupce v rámci celého trestního řízení jsou stěžejní oblasti zjišťování všech 

trestných činů a stíhání osob, které je spáchaly, a vykonávání dozoru nad zachováním 

zákonnosti v přípravném řízení. Státní zástupce označovaný jako dominus litis neboli 

„pán přípravného řízení“ nese odpovědnost za výsledky přípravného řízení a je to právě 

on, kdo podává obžalobu k soudu nebo rozhoduje o ukončení trestního stíhání již v 

přípravném řízení.  

Práce je rozdělena do pěti hlavních částí, které na sebe logicky navazují a jsou 

provázané. První část je věnována historii veřejné žaloby, jejíž dlouhý vývoj měl dozajista 

vliv na současnou podobu tohoto institutu.  

V druhé části se čtenář relativně obšírně dozví o státním zastupitelství, a to od 

jeho sporného ústavního vymezení, transformace prokuratury na státní zastupitelství, 

aktuální soustavy, její správy a vnitřních vztahů včetně postavení vedoucích státních 

zástupců či Nejvyššího státního zastupitelství, až po diskutovanou otázku nezávislosti 

státního zastupitelství při komparaci s nezávislostí soudcovskou. 

Třetí část je zaměřena na přípravné řízení, jeho pojem a funkce. Dále je rozebrána 

geneze tzv. velké novely trestního řádu spolu s problémem silného versus slabého pojetí 

přípravného řízení. Formy, fáze, základní zásady, stejně jako nástin role soudu a 

policejních orgánů jsou spolu s částí druhou důležitým podkladem pro část následující, 

kde témata vyúsťují v jedno, a to konkrétně v roli státního zástupce v přípravném řízení 

trestním. 

Část čtvrtá je tedy jádrem diplomové práce a je členěna do pěti kapitol – Státní 

zástupce jako dominus litis, Oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru, Činnost 

státního zástupce, Vyšetřování konané státním zástupcem a Dozor státního zástupce ve 

zkráceném přípravném řízení – mající za cíl analyzování a zhodnocení platné právní 

úpravy a definování jejích úskalí.  

Poslední, pátá část, pojednává o chystané rekodifikaci trestního řádu a snaží se 

čtenáři předložit nejzásadnější změny v oblasti přípravného řízení, zaměřené konkrétně 

na roli státního zástupce a nejdůležitější otázky s tím související.  
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Abstract 

The aim of this Diploma thesis is to analyse in the most comprehensive way the 

status, authority and operation of the Public Prosecutor in Preparatory Criminal 

Proceedings as well as related disputable issues. The investigation of all criminal 

offenses, the prosecution of persons who have committed them and the supervision over 

the compliance with the law in the pre-trial proceedings are the core competencies of the 

prosecutor throughout the criminal proceedings. A public prosecutor, also known as 

dominus litis or "master of preliminary criminal proceedings", is responsible for the 

results of the preparatory criminal proceedings, and it is he who puts forward the 

accusation to court or decides to terminate the prosecution in the preliminary criminal 

proceedings. 

The thesis is divided into five main parts which logically follow and are 

interconnected. The first part is dedicated to the history of the institute of public 

prosecution, whose current form has been shaped by years of evolution. 

 In the second part, the reader is broadly acquainted with the Public Prosecutor’s 

office. The main points of this part are the disputable constitutional delimitation, the 

transformation of the Public Prosecutor’s office after the dissolution of Czechoslovakia, 

the current structure, its administration and internal relations, including the position of 

the Head Public Prosecutor and Supreme Public Prosecutor’s office. Moreover, the 

comparison of independency of the Public Prosecutor’s office and Judicial independence 

is presented. 

The third part is looks on the preparatory criminal proceedings as a term of art as 

well as on its role. Furthermore, the genesis of the great novelisation of the Criminal 

Procedure Code is discussed alongside the problem of strong and weak conception of 

preliminary criminal proceedings. In addition to the second part, forms, phases, basic 

principles together with an outline of the role of the court and police are an important 

basis for the upcoming part, where the previous topics come together in the role of public 

prosecutor in the preparatory criminal proceedings. 

The part four is the main part of the thesis and is divided into five chapters – Public 

Prosecutor as dominus litis, Authority of the Public Prosecutor’s Supervision, Operation 

of the Public Prosecutor, Investigation led by the Public Prosecutor and Supervision by 
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the Public Prosecutor in the Shortened Preparatory Criminal Proceedings. These chapters 

aim to analyse and evaluate current legislation and point out its issues. 

The final fifth part deals with the upcoming recodification of the Criminal 

Procedure Code and strives to introduce the most significant changes in the field of 

preparatory criminal proceedings with special focus on the role of the public prosecutor 

and issues related. 
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Příloha č. 1: Přehled o celkovém stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob 

stíhaných a osob, kterým bylo sděleno podezření219 

Tabulka č. 1 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Osoby stíhané 49 088 49 055 42 788 38 400 37 378 43 835 42 655 39 188 

Osoby, kterým bylo 

sděleno podezření 
52 238 53 900 60 628 67 458 66 211 47 747 42 283 38 017 

 

Graf č. 1 
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Příloha č. 2: Přehled o stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu stíhaných 

pachatelů a způsobu vyřízení věci ve vyšetřování220 

Tabulka č. 2 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obžalováno 42 933 43 209 37 984 34 275 33 790 39 452 38 424 35 121 

Návrh na schválení 

dohody o vině a 

trestu 

0 0 24 103 79 107 89 110 

Postoupeno 180 138 102 126 57 82 71 67 

Přerušeno 149 135 89 107 91 49 41 37 

Zastaveno 1 960 1 738 1 525 1 365 1 081 1 213 1 094 838 

Podmíněně 

zastaveno 
3 718 3 692 2 967 2 362 2 223 2 851 2 857 2 964 

Narovnání 148 143 97 62 57 81 79 51 

 

Graf č. 2 
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Příloha č. 3: Přehled o stavu a vývoji trestné činnosti podle počtu osob, kterým bylo 

sděleno podezření, a o vyřízení věci ve zkráceném přípravném řízení221 

Tabulka č. 3 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Podán návrh na 

potrestání 
49 874 51 410 57 205 63 759 62 437 44 875 39 707 35 690 

Podmíněné odložení 

podání návrhu na 

potrestání 

1 964 2 124 2 952 3 286 3 349 2 553 2 375 2 153 

Odevzdáno 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odloženo 327 325 395 292 332 245 157 124 

Schváleno narovnání 29 20 44 55 38 28 16 11 

Návrh na schválení 

dohody o vině a trestu 
0 0 5 15 7 6 6 6 

 

Graf č. 3 
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Příloha č. 4: Celková délka přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání 

nebo sdělení podezření do podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo 

konečného rozhodnutí státního zástupce222 

Tabulka č. 4 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

do 1 týdne 15 855 16 380 18 335 20 224 20 114 15 724 14 432 12 274 

1-2 týdny 30 398 31 183 34 103 37 362 36 416 26 212 22 909 20 982 

2 týdny - 1 měsíc 15 632 15 389 14 329 14 716 13 715 11 851 10 483 9 888 

1-2 měsíce 14 691 14 549 12 246 10 784 9 743 12 360 12 137 10 847 

2-6 měsíců 19 047 19 642 18 563 16 948 17 280 18 882 18 551 17 147 

6-12 měsíců 3 839 4 091 4 043 3 936 4 316 4 659 4 396 4 410 

1-2 roky 888 943 991 1 044 1 376 1 230 1 276 1 154 

nad 2 roky 466 389 346 492 297 420 564 379 
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