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Úvod 

 Tématem předkládané práce je role státního zástupce v trestním řízení. Jedná se o téma 

velmi široké, které by vydalo nejen na rozsáhlou vědeckou práci, ale spíše na knihu a stále by 

nemuselo být plně vyčerpáno. V této práci se proto nezaměřím na podrobný rozbor oprávnění a 

povinností státního zástupce, uložených mu zákony, nýbrž na určité výseče jeho činnosti, které mě 

osobně zajímají a kterými bych se ráda podrobněji zabývala. Při výběru oblastí, na které se zaměřit, 

a obecně tématu práce jako takového, mě jistě ovlivnil fakt, že jsem absolvovala stáž na státním 

zastupitelství, v rámci níž jsem měla příležitost nahlédnout na práci státních zástupců a hlavně 

poznat i jinou činnost, než je zastupování obžaloby před soudem. Médii předkládaný obraz o 

činnosti státního zástupce je totiž často dosti zkreslující, když ukazuje pouze jakýsi střípek z jeho 

působnosti, tedy státního zástupce v soudní síni jako jednu ze stran trestního řízení usilující o 

náležité potrestání obviněného. V řízení před soudem má státní zástupce nezastupitelnou roli, když 

je to pouze on, kdo je oprávněn podat soudu obžalobu, na jejímž základě se koná hlavní líčení, a 

tuto obžalobu před soudem zastupovat, těžiště činnosti státního zástupce se však odehrává rovněž 

v přípravném řízení, jelikož mu v rámci této fáze náleží nezastupitelné oprávnění a povinnost 

výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti přípravného řízení. Je to právě státní zástupce, kdo 

je za přípravné řízení odpovědný a kdo bývá označován za pána přípravného řízení - dominus litis.   

 Cílem této práce je tedy podat přehled o činnosti státního zástupce v trestním řízení a dobrat 

se závěru, jakou roli státní zástupce v trestním řízení hraje a jaké jsou případné možnosti pro 

zlepšení právní úpravy ovlivňující jeho činnost a mající tak dopad na výkon trestní spravedlnosti, 

přičemž první polovina práce je spíše popisného charakteru a snaží se obsáhnout veškeré oblasti 

činnosti státního zastupitelství a nabídnout tak komplexní pohled na tuto instituci, kdežto druhá 

půle se zaměřuje na vybrané užší aspekty činnosti státního zástupce v přípravném řízení. 

 Výše nastíněná práce se člení do čtyř kapitol, přičemž první kapitola je zasvěcena historii 

a vývoji institutu veřejné žaloby, jelikož se domnívám, že při znalosti historie tohoto institutu je 

snazší dnešní podobě státního zastupitelství a jeho problémům porozumět. Druhá kapitola je 

jakýmsi nutným uvedením do celé problematiky. Na počátku se věnuji ústavnímu zakotvení 

státního zastupitelství, přičemž toto je téma velmi podnětné, jež by vydalo na samostatnou 

diplomovou práci. Následuje rozbor podoby celé soustavy státního zastupitelství, včetně otázky 

dohledu a tzv. dohledu nad dohledem a dále je podán přehled o působnosti státního zastupitelství 

v trestním řízení i v dalších oblastech mimo trestní řízení. Tato kapitola je tak jakýmsi odrazovým 

můstkem pro následující dvě kapitoly, jimiž jsem se rozhodla zabývat především na základě 
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vzpomínek na to, co mě zaujalo v rámci praxe na státním zastupitelstvím. Obsahem třetí kapitoly 

je tedy vztah státního zástupce a policejního orgánu. Je to totiž právě policejní orgán, s nímž je 

státní zástupce dennodenně v kontaktu a jehož úkony a postupy jsou předmětem dozorových 

oprávnění státního zástupce. Z důvodu důležitosti, jakou policejní orgán v přípravném řízení hraje, 

se věnuji taktéž odborné a profesní úrovni policejního orgánu a na závěr kapitoly nabízím drobný 

náhled na vztah státního zástupce a policejního orgánu ve Spolkové republice Německo. 

Závěrečná kapitola je věnována zvláštním způsobům trestního řízení neboli odklonům a roli 

státního zástupce při jejich využití, která je často klíčová, jelikož v rámci odklonů meritorně 

nerozhoduje soud, ale právě státní zástupce. Dle mého názoru se jedná o tématiku velice aktuální, 

když v posledních letech se neustále hovoří o přetížení trestních úseků soudů či neúnosné délce 

trestního řízení, přičemž právě odklony jsou podle mě jedním z prostředků, jež by mohly napomoci 

tuto neutěšenou situaci zmírnit. Práce nejprve podává informace o právní úpravě odklonů, 

podmínkách jejich využití a na základě statistických údajů a konzultací se státními zástupci 

následuje rozbor využívání odklonů v praxi státních zastupitelství. Závěrem kapitoly přináším 

srovnání s právní úpravou dohody o vině a trestu na Slovensku s praktickými poznatky a možným 

využitím jako inspiraci pro český právní řád.  
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1. Historický vývoj veřejné žaloby 

1.1. Vznik a vývoj orgánů veřejné žaloby 

 Jako i jiným institutům trestního práva, ani institutu veřejné žaloby se nevyhnul po staletí 

dlouhý, místy překotný vývoj, který se nesl ve znamení spousty změn a reforem, než se veřejná 

žaloba ustálila v podobě, v jaké ji známe v současnosti.  

Jakýsi náznak veřejné žaloby můžeme spatřovat již v obecném trestním právu římském, to se totiž 

dělilo na dvě skupiny, a to na trestní právo soukromé pro tzv. soukromé delikty a trestní právo 

veřejné pro zločiny. V případě soukromého deliktu byl žalobcem poškozený, který žalobu podával 

u obecného soudu, kdežto veřejné právo trestní vycházelo z veřejné ochrany společenského řádu 

a žádnými právními normami upraveno nebylo – vše bylo svěřeno králi nebo jinému vykonavateli 

veřejné moci, který tak moc fakticky vykonával.1 

 Počátek institutu veřejné žaloby můžeme přičítat francouzskému právu, kdy v roce 1302 

nařízením Filipa IV. Sličného a navazujícím rozhodnutím jeho nástupce došlo k zavedení 

královských zmocněnců, resp. veřejných žalobců pro trestní řízení, jejichž funkce brzy nabyla 

charakteru stálých úřadů. Veřejní žalobci nesměli zastupovat soukromé osoby, byli oprávněni 

pouze tlumočit názor krále a jeho vazalů před soudem. Soud sám prováděl vyšetřování a sám pak 

také rozhodoval o vině a trestu, řízení tak můžeme označit jako inkviziční.2 

 Na území Francie, Španělska, Itálie, Německa a rakouských zemí fungoval až do reformy 

na přelomu 18. a 19. století čistě inkviziční proces. Cílem této reformy bylo zavedení řízení, které 

by bylo ovládáno zásadou obžalovací a nebylo by tak jednostrannou záležitostí, a které by tak 

poskytovalo vyšší záruky spravedlivého rozhodnutí. Postupně došlo k rozdělení trestního procesu 

na přípravné řízení vedené vyšetřujícím soudcem, které však mělo stále inkviziční povahu a na 

řízení před soudy. V tomto modelu, který přinesl francouzský Code d´instruction criminelle 1808, 

figuroval také veřejný žalobce, kterému sice náleželo žalobní právo, nemohl ale nijak ovlivnit 

vyšetřování a reálně byl odkázán na výsledky zjištění vyšetřujícího soudce – byl to tedy vyšetřující 

soudce, který měl v tomto modelu postavení pána sporu. Základy kontradiktorního řízení přinesl 

až zákon ze dne 10. prosince 1897, když přiznal obviněnému právo na obhajobu již v přípravném 

řízení či právo navrhovat důkazy, a novými významnými oprávněními k ovlivnění průběhu 

                                                 

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. 
2 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. 10.  



 

4 

 

 

přípravného řízení disponoval i veřejný žalobce. Veřejný žalobce však nebyl procesní stranou 

sporu, ale orgánem, jež je součástí soudu samého. Trestní obžaloba pak byla vedle oprávnění ve 

věcech veřejného zájmu netrestního jednou z agend francouzského Ministerstva věcí veřejných, 

které se tak stalo orgánem nadaným pravomocí zastupovat stát ve všech soudních sporech, které 

vedl ať už ve veřejném zájmu nebo v zájmu soukromoprávním. Tento systém byl převzat značnou 

částí Evropy včetně Německa a rakouských zemí, označení „Ministerstvo věcí veřejných“ se však 

povětšinou neuchytilo, zato se objevují označení jako „prokuratura“, „státní zastupitelství“ či 

„státní návladnictví“.  

 Následující desetiletí byl vývoj veřejné žaloby vždy poznamenán aktuálním děním, Evropě 

se totiž nevyhnuly válečné konflikty či nástup totalitních režimů. Po revolučních zvratech 

posledního desetiletí minulého století se některé státy vrátily k francouzskému modelu, Česká 

republika se však vydala cestou vlastní.3 

1.2. Vývoj veřejné žaloby v českých zemích do roku 1948 

 Historický vývoj orgánů veřejné žaloby jde ruku v ruce s vývojem organizace soudnictví a 

soudním řízením, na následujících řádcích se však pokusím soustředit se převážně na institut 

veřejné žaloby. 

 Část starší literatury považovala za mezník vzniku prokuratury rok 1437, kdy byl rytíři 

Vilémovi ze Žlutic svěřen post tzv. komisaře královských nápadů, zřízený na ochranu královských 

majetkových práv. Reálně se však jednalo pouze o zastupování panovníka v soudních sporech, ve 

kterých šlo o nároky fisku na odúmrti, o prokuratuře tedy můžeme mluvit až v souvislosti s 18. 

listopadem 1453, kdy král Ladislav Pohrobek jmenoval Jana staršího z Rabštejna „prokurátorem 

českého krále a fisku Království českého“, do jehož agendy spadalo zastupování panovníka 

v jednáních soudních i mimosoudních týkajících se majetku.4 Při zřizování tohoto úřadu se císař 

Zikmund pravděpodobně inspiroval ve Francii, kde, jak zmiňuji výše, úřad fungoval již ve 14. 

století.5  

                                                 

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. 10 – 14. 
4 KINDL, Vladimír, SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 

Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-030-2. s. 166. 
5 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-

170-2. s. 4. 



 

5 

 

 

 Postupem času byl královský prokurátor vedle zastupování majetkových zájmů koruny u 

soudů6 činný také při vymáhání pokut za trestné činy a na začátku 16. století začali královští 

prokurátoři stíhat trestné činy, které nebyly stíhány žalobcem soukromým.7 Za zmínku také stojí, 

že v době předbělohorské mohli post královského prokurátora vykonávat pouze příslušníci 

rytířského stavu, přičemž právní vzdělání nebylo podmínkou, ale spíše výjimkou. Prokurátoři byli 

jmenováni i odvoláváni samotným panovníkem, který jim také mohl jak vydávat služební 

instrukce, tak ad hoc udílet konkrétní příkazy. Další vliv mohl panovník vykonávat skrze nově 

vytvořenou českou komoru, která vznikla roku 1527 a které byli ve většině záležitostí prokurátoři 

podřízeni.8  

 V druhé polovině 16. století, za vlády Habsburků, měl královský prokurátor k dispozici 

také jednoho či více pomocníků, kteří byli označováni za „podprokurátory“ či „prokurátory 

k vedení pří“ a vznikly tak úřady nazývané „prokurátorské komorní úřady“, případně „fiskální 

úřady“. Výše zmínění pomocníci byli prokurátorovi podřízeni a pomáhali mu zvládat vedle jiného 

i tu část agendy, která spočívala ve stíhání neplnění berních povinností či zkreslování berního 

přiznání a později, na počátku 17. století, také podávání žalob jménem císaře pro těžké zločiny 

jako např. zločin vraždy či falšování císařského majestátu.9 

 Ačkoliv Obnovené zřízení zemské přiznalo postavení královského prokurátora jako 

veřejného žalobce a královský prokurátor měl povinnost stíhat všechny trestné činy, úřad začal 

pomalu ztrácet na významu, a to důsledkem inkvizičního řízení, které se v českých zemích začalo 

v 17. století uplatňovat. Inkviziční soudce měl jakési trojjedinné postavení – plnil totiž funkci 

žalobce, soudce i obhájce a můžeme tak stěží mluvit o řízení sporném. Žalobce tak v tomto modelu 

vůbec nefiguroval. Soud tedy žalobce k zahájení řízení nepotřeboval, a tento fakt se podepsal na 

oslabení postavení úřadu královského prokurátora, které je patrné mimo jiné z vývoje jeho názvu 

– z úřadu královského prokurátora se stal „královský úřad fiskální“ a v 18. století „fiskální úřad“, 

což však neznamená úplný zánik trestní agendy úřadů.10 

                                                 

6 Královský prokurátor působil zejména u zemského soudu, u soudů městských to byli královští rychtáři, kdo plnil 

obdobnou funkci. 
7 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.  
8 KINDL, Vladimír, SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 

Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-030-2. s. 167. 
9 KINDL, Vladimír, SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 

Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-030-2. s. 168-169. 
10 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 

Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4. s. 8.  
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 Zvraty, které přinesl revoluční rok 1848, se dotkly téměř všech oblastí života společnosti a 

fungování státu, institut veřejné žaloby nevyjímaje. Za zmínku jistě stojí, že pod nátlakem 

požadavků revolučních sil došlo k oddělení soudnictví od správy, zavedení občanské kontroly nad 

výkonem soudnictví a nahrazení inkvizičního procesu obžalovacím.11 

 Úřad státního zastupitelství byl konstituován na základě § 103 Stadionovy ústavy z roku 

1849, která nepřipouštěla inkviziční proces, reálně se však státní zástupci objevili již v polovině 

roku předchozího. Oficiálně tak státní zastupitelství zahájilo činnost 1. července 1850 a podobně 

jako je dnes struktura a činnost úřadu upravena v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 

našli bychom strukturu výše zmíněného úřadu v organickém zákoně pro státní zastupitelství (cís. 

pat. 266/1850 ř. z.). V průběhu druhé poloviny 19. století došlo k několika změnám organizace, 

kompetencí či územního rozdělení (kterým se však podrobněji nebudu věnovat, jelikož se nejedná 

o stěžejní téma této práce), avšak hlavní rámec činnosti státních zástupců zůstával neměnný a 

obsahoval především stíhání všech trestních skutků krom soukromožalobních, podávání trestních 

žalob a zastupování státu při trestním řízení. Podobně jako dnes měl státní zástupce na starost 

dozor nad zákonností a délkou vyšetřování, které, ač prováděl vyšetřující soudce, se mohlo konat 

pouze na jeho návrh. Vedle této trestní oblasti působili státní zástupci původně i ve věcech 

občanskoprávních, zároveň se také účastnili mnohých vnitrojustičních administrativních 

záležitostí, jako např. rozhodování o obsazování míst soudců. Požadavky na osobu státního 

zástupce a na výkon úřadu byly nemalé12, na druhou stranu se státní zástupci těšili dobrému 

platovému ohodnocení a dlouhé dovolené v rozsahu 4 – 6 týdnů, později, v důsledku změn 

zavedených novým trestním řádem, kterým byl zák. č. 119/1873 ř. z., dokonce až třem měsícům 

placené dovolené.13 

 Dne 28. října 1918 došlo k vyhlášení samostatného československého státu a na základě 

zákona č. 11/1918 Sb., tzv. recepční normy, byla zajištěna kontinuita s rakouským a uherským 

právním řádem a veřejnou správou. Důsledkem toho byla převzata i soudní soustava společně 

s orgány veřejné žaloby, základní organizační struktura těchto institucí tak zůstala zachována 

z monarchie.14 

                                                 

11 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 

Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4. s. 9. 
12 Srov. KINDL, Vladimír, SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr, et al. Právnický stav a právnické profese v 

minulosti. Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-030-2. s. 204. 
13 KINDL, Vladimír, SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 

Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-030-2. s. 203 – 205. 
14 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 

Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4. s. 40-41. 
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 V průběhu první republiky se v oblasti veřejné žaloby událo několik méně zásadních úprav, 

jako např. přejmenování přednosty vrchního státního zastupitelství na vrchního prokurátora a 

přednostů státních zastupitelství na prokurátory či několik územních změn v působnosti krajských 

soudů a u soudů působících krajských státních zastupitelství. Dále také došlo v souvislosti se 

zřízením Nejvyššího soudu15 k ustanovení generálního prokurátora a pro zajímavost mohu dále 

uvést, že obě instituce (Nejvyšší soud a generální prokuratura) byly zákonem ze dne 16. dubna 

1919 č. 216/1919 Sb., přesunuty z Prahy do Brna, kde působily až do roku 1949. Generální 

prokurátor však stál mimo soustavu státních zastupitelství.16 

 Období nesvobody (1939 – 1945) patří z hlediska historických událostí bezesporu 

k nejsmutnějšímu období našich dějin a tragický osud se nevyhnul ani institutu veřejné žaloby. 

V souvislosti s rozdělením Československa na tři územní celky17 nastaly změny v působnosti a 

organizaci úřadu. V Sudetech se uplatňoval systém čistě německý a v Protektorátu byly trestní 

pravomoci orgánů veřejné žaloby potlačovány ve prospěch úřadů veřejné žaloby Německé říše.18 

 Po skončení války sehrál stěžejní význam dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. 

věstníku čs. o obnovení právního pořádku, kterým byla zajištěna právní kontinuita s první 

republikou a který zrušil veškeré právní předpisy vydané po mnichovském diktátu, jednalo se tak 

o návrat k předmnichovské úpravě s několika méně podstatnými změnami. Dalším dekretem 

prezidenta republiky č. 79/1945 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a 

Moravskoslezské, došlo k likvidaci bývalého německého soudnictví jak ve věcech občanských, 

tak trestních.19 

1.3. Veřejná žaloba v období 1948 – 1989  

 Pro vývoj veřejné žaloby po nástupu komunistické vlády v únoru 1948 byl stěžejní zákon 

č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Zákonem nastolená podoba soustavy veřejné žaloby 

vypadala následovně: okresní prokuratury jako úřady veřejné žaloby první stolice, krajské 

prokuratury jako úřady veřejné žaloby stolice druhé, přičemž krajské byly v nadřízeném postavení 

k okresním a oba stupně v podřízenosti ministru spravedlnosti. Generální prokuratura působící u 

                                                 

15 Nejvyšší soud byl zřízen zákonem ze dne 2. listopadu 1918 č. 5/1918 Sb., jímž se zřizuje nejvyšší soud.  
16 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 

Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4. s. 41-47. 
17 Protektorát Čechy a Morava, sudetoněmecké pohraničí a Slovenský štát. 
18 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. 
19 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-

170-2. s. 35-38. 
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Nejvyššího soudu orgánem veřejné žaloby nebyla, což neměnilo nic na tom, že také podléhala 

ministru spravedlnosti.20 Generální prokurátor byl oprávněn podávat do pravomocných rozhodnutí 

řádného, zvláštního nebo rozhodčího soudu stížnost pro zachování zákona, toto oprávnění se ale 

nevztahovalo na rozhodování Nejvyššího soudu. Dále pak byla na základě zákona č. 232/1948 Sb., 

o státním soudu, při Státním soudu zřízena Státní prokuratura, jejímž úkolem bylo stíhat trestné 

činy podle zákona na ochranu republiky21. Co se týče netrestní působnosti prokuratury, k rozšíření 

pravomocí v této oblasti došlo na základě zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech 

občanskoprávních, který umožnil vstup prokurátora do každého zahájeného občanského soudního 

řízení. V určitých případech mohl prokurátor také činit návrhy na zahájení řízení. V tomto řízení 

prokurátor sice neměl postavení účastníka, byl však oprávněn ke všem procesním úkonům, které 

náleží kterémukoli účastníku řízení.22 

 Zlomovým okamžikem v historii veřejné žaloby se stal rok 1952, kdy byl přijat ústavní 

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

v Československém státě vytvořena prokuratura po sovětském vzoru jako samostatný, 

centralizovaný, jednotný, nezávislý (na místních orgánech státní moci a správy), monokratický 

orgán „nejvyššího dozoru“. Dozorová činnost se týkala zachovávání a provádění zákonů ze strany 

úřadů včetně ministerstev, soudů, národních výborů, orgánů a institucí, stejně tak i ze strany 

úředních osob a občanů. Dozorová oprávnění se netýkala jen trestní oblasti, nýbrž i té 

občanskoprávní, kdy se prokurátoři účastnili řízení před soudy a měli dozírat na správné a jednotné 

užívání zákonů soudy. Prokuratura tak již nebyla pouze úřadem veřejné žaloby v trestní oblasti, 

ale orgánem, jehož posláním bylo střežit socialistickou zákonnost. Reálně pak prokurátoři 

dozorovali orgány přípravného řízení trestního, orgány provádějící vykonávací řízení trestní, 

příslušel jim soudní dozor jak v oblasti trestního soudnictví, tak i občansko-soudní dozor a 

v neposlední řadě také tzv. všeobecný dozor, jež obnášel dozírání nad zachováváním zákonnosti 

zejména v oblasti výkonu státní správy. V návaznosti na rozšíření dozoru na oblast státní správy 

byl zákonem č. 65/1952 Sb., zrušen správní soud. Hlavními prostředky všeobecného dozoru byly 

                                                 

20 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. 
21 Zákon ze dne 6. října 1948 č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. 
22 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-

170-2. s. 39-40. 
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protest proti rozhodnutím nebo opatřením, jimiž byl porušen zákon či jiný právní předpis, a 

upozornění na nezákonnost rozhodnutí, opatření či postupu.23 

 Výše zmiňovaná právní úprava však neplatila dlouho, již v roce 1956 došlo k přijetí zákona 

o prokuratuře (č. 65/1956 Sb.), který převážně převzal tehdejší úpravu, rozšířil ji ale např. o dohled 

nad místy, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova. 

Další novinkou bylo, že generální prokurátor již nebyl podřízen vládě, ale Národnímu 

shromáždění. V oblasti trestního dozoru byly zřízeny vlastní vyšetřovací orgány – vyšetřovatelé 

prokuratury, kteří ve vymezených případech prováděli vyšetřování v trestních věcech. Vedle toho 

byl generální prokurátor oprávněn zúčastnit se všech zasedání vlády a sboru pověřenců, kde mu 

také náležel poradní hlas, a prokurátoři nově mohli též přezkoumávat zákonnost obecně závazných 

nařízení národních výborů a obecně závazných právních předpisů ministerstev a jiných úřadů. 

V souvislosti s vydáním nové ústavy v roce 1960 bylo vydáno několik dalších zákonů, které se 

mimo jiné dotkly i organizace a fungování prokuratury. Tyto změny, včetně nového územního 

členění státu, reflektoval nový zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, jež byl účinný až do konce 

roku 1993. Další organizační změny samozřejmě nastaly v důsledku federalizace státu, ke které 

došlo na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci.24 

 Obecně tak lze říci, že z prokuratury se za socialismu vyvinul orgán, který se pomalu 

vzdaloval prokuratuře jako úřadu veřejné žaloby, a to ve prospěch jakéhosi všeobecného 

kontrolního orgánu kontrolujícího vedle veškeré výkonné moci také moc soudní. Když se tedy 

ostatní státní orgány neřídily při své činnosti zájmem vládnoucí skupiny nebo nad nimi vládnoucí 

skupina ztrácela kontrolu, bylo na prokuratuře, aby v dané záležitosti „zjednala nápravu“. Jelikož 

byla soustava prokuratury vystavěna na principech hierarchie a centralismu, mocenskému centru 

totalitního státu stačilo ovládnout vrchol této pomyslné pyramidy, aby získalo moc nad celou 

soustavou. Nižší prokurátoři totiž byli podřízeni těm vyšším, kteří byli oprávněni kontrolovat 

jejich činnost a vydávat závazné pokyny a příkazy, jakož i vykonat jednotlivé úkony podřízených 

prokurátorů. Nutno však podotknout, že centralismus a monokratismus jako takové jsou 

přirozenými principy organizace orgánů, fungujícími v řadě demokratických států, které však na 

                                                 

23 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. 23.; SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. 

Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-170-2. s. 39-41.  
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. 23-24.; SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 

1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-170-2. s. 41-44.  
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našem území byly zneužity ve prospěch socialistické ideologie a totalitního prostředí, jež 

prokuratura svou činností pomáhala upevňovat.25 

1.4. Veřejná žaloba po roce 1989 

 V porevoluční době byla reforma veřejné žaloby nevyhnutelná, bylo jen otázkou, kterým 

směrem se má vývoj ubírat.  

 První a jedinou novelizací zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, byl zákon č. 168/1990 

Sb., ze dne 6. května 1990 a přinesl spíše formální změny související s vypuštěním čl. 4 Ústavy 

ČSSR26 o vedoucí úloze komunistické strany. Prokurátorům a vyšetřovatelům prokuratury tak bylo 

zapovězeno členství v politických stranách, došlo k nahrazení většiny komunistické právní 

terminologie, a generální prokurátoři nově disponovali oprávněním umožňujícím propustit 

prokurátora, jestliže porušil své povinnosti takovým způsobem, že ztratil důvěru potřebnou 

k zastávání funkce. Léta 1990 – 1992 se dále nesla v duchu velmi častých personálních změn nejen 

ve vedení úřadu, prokuraturu opustila řada schopných právníků, kteří našli uplatnění v lépe 

finančně ohodnocené advokacii27, a mnoho prokurátorů z úseku všeobecného dozoru v předtuše 

budoucího omezení oprávnění v této oblasti, ke kterým následně skutečně došlo, odešlo 

k soudům.28 

 Po listopadu 1989 došlo k postupnému omezování rozsahu působnosti prokuratury, 

především v té netrestní oblasti, kdy výkon všeobecného dozoru byl fakticky omezen na přezkum 

správních rozhodnutí, občansko-soudní dozor doznal výrazných změn díky novele § 35 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také jako „OSŘ“ či „občanský soudní řád“)29, po které 

bylo oprávnění prokurátora vstoupit do zahájeného řízení nebo řízení svým návrhem zahájit 

omezeno pouze na právo vstupu, a to jen v určitých typech řízení.  Beze změn zůstala oblast dozoru 

nad zachováváním zákonnosti v místech omezení osobní svobody.30 Co se týče trestní oblasti 

působnosti prokuratury, přešla některá oprávnění na soudy, soudy tak na základě zákona č. 

558/1991 Sb., kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství, začaly 

                                                 

25 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-

170-2. s. 44-47. 
26 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky.  
27 Plat prokurátora byl totiž v této době na úrovni platu jiného státního úředníka.  
28 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s 17-26.  
29 Novela OSŘ byla provedena zákonem č. 519/1991 Sb. 
30 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s 29. 
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rozhodovat ve věci vzetí do vazby, vydání příkazu k zatčení, prodloužení vazby a nařízení 

domovní prohlídky.31  

 V souvislosti se společenskými změnami vyvolanými listopadovou revolucí, následnými 

přípravami na rozdělení Československa a nutností nové ústavy se naplno rozeběhly diskuze o 

budoucí podobě prokuratury. Stěžejními tématy diskuze bylo následující: terminologické označení 

orgánu, jeho působnost, postavení v rámci systému veřejné moci a vnitřní organizace instituce. 

Vesměs se nabízely dvě možnosti, které měly společnou myšlenku omezení výkonu všeobecného 

a občansko-soudního dozoru, otázkou však zůstával rozsah tohoto omezení. V rámci první 

názorové skupiny byl prosazován model podobající se tomu tehdejšímu, tj. částečně omezit 

všeobecný dozor a občansko-právní dozor, a prokuraturu případně přejmenovat na státní 

zastupitelství. Na druhé straně byli stoupenci jakési přeměny úřadu na státní zastupitelství, jehož 

hlavním posláním má být zastupování veřejné žaloby v trestních věcech, přičemž další působnost 

by státnímu zastupitelství náležela ve velmi omezeném rozsahu. Na rozdíl od prokuratury by státní 

zastupitelství nebylo hierarchicky a monokraticky organizováno a celá soustava by byla plně 

podřízena vládě. Nakonec se vycházelo z koncepce druhé, zastoupené Františkem Zoulíkem, který 

se následně podílel na přípravě zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále také jen jako 

„Ústava“), a který také fakticky napsal doposud účinný zákon o státním zastupitelství, jehož obsah 

však nebudu rozebírat v rámci této kapitoly, nýbrž v kapitolách následujících.32  

  

                                                 

31 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. 24.  
32 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s 29-32. 
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2. Státní zastupitelství 

2.1. Ústavní zakotvení státního zastupitelství 

 Státní zastupitelství má svůj základ v normě nejvyšší právní síly, tj. v Ústavě, konkrétně 

v čl. 80, který zní: „Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i 

další úkoly, stanoví-li tak zákon. Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.“ 

Další zmínku o státním zastupitelství lze najít v čl. 109 Ústavy, náležejícího do přechodných a 

závěrečných ustanovení, jež je dnes už obsolentní, jelikož stanovuje, že „do doby zřízení státního 

zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky.“  Ač je čl. 80 Ústavy dosti 

stručný, je často předmětem odborných diskuzí, a to nejen z důvodů obsahových, ale především 

z hlediska zařazení státního zastupitelství v rámci systému dělby moci, tedy samotného zařazení 

předmětného článku v rámci systematiky Ústavy.  

 Při přípravě Ústavy přicházely v úvahu tři, resp. čtyři možnosti, kam státní zastupitelství 

začlenit. První předloženou variantou, která se však nakonec neujala, bylo zařadit státní 

zastupitelství do moci soudní, tedy do hlavy čtvrté, a to na úplný konec této hlavy.33 Výslovné 

začlenění státního zastupitelství do moci soudní lze nalézt v několika evropských ústavách, a to 

např. v portugalské, španělské, francouzské či italské.34,35 Další možností, která se nabízela a 

kterou nakonec zvolila Ústava Slovenské republiky (zákon č. 460/1992 Zb. ze dne 1. 9. 1992), je 

státní zastupitelství jako orgán sui generis, kterému je vyčleněna samostatná hlava v ústavě a stojí 

tak mimo klasickou triádu moci zákonodárné, výkonné a soudní, jako je tomu v české Ústavě u 

Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky36.37 Ve většině zemí Evropy však zakotvení 

státního zastupitelství v ústavě či jiné ústavní normě zcela absentuje a úprava je ponechána 

zákonům „běžným“, příkladem takovéto koncepce je např. Spolková republika Německo.38  

 Český ústavodárce nakonec zvolil variantu, kdy státní zastupitelství systematicky spadá do 

moci výkonné, do části věnované vládě, přičemž je postaveno vedle ministerstev a dalších 

výkonných orgánů státní moci.39 Dalo by se však říci, že panuje ustálená shoda na tom, že státní 

                                                 

33 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s 32-36. 
34 MUSIL, Jan. Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2016, č. 1. ISSN 1214-3758. s. 9. 
35 KYSELA, Jan. Deset let Ústavy České republiky – východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9. s. 327. 
36 Někdy označovány jako „moc kontrolní“ a „moc bankovní“.  
37 MUSIL, Jan. Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2016, č. 1. ISSN 1214-3758. s. 9. 
38 Tamtéž.  
39 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 158. 
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zastupitelství je orgánem sui iuris, který má z důvodu svého nenahraditelného významu veřejného 

žalobce v trestním řízení jakýsi justiční charakter, přičemž však není orgánem soudní moci.40 Je 

otázkou, zdali v blízké době dojde ke změně ústavního postavení státního zastupitelství, jelikož i 

v této záležitosti platí rčení „dva právníci tři názory“ a logicky rozdílně na danou problematiku 

nahlíží také příslušníci různých právnických profesí. V nedávné době se např. Gerloch vyjádřil, že 

„(státní zastupitelství) je představitelem zejména moci dozorové, že si tedy zaslouží samostatnou 

hlavu v Ústavě, ve které by se vyjádřilo to, že na straně jedné není podřízeno výkonné moci, 

zejména ne vládě […] a na straně druhé, že je odlišným orgánem od soudu […].“, přičemž dále 

navrhuje, že na ústavní úrovni by taktéž měla být upravena i otázka soustavy státního zastupitelství 

a jmenování nejvyššího státního zástupce.41 Naproti tomu Musil přináší přesvědčivé argumenty 

pro zařazení státního zastupitelství do moci soudní, kdy připomíná např. fakt, že státní zástupci 

meritorně rozhodují ve stále větším počtu případů.42 Já osobně se z důvodu specifické povahy 

státního zastupitelství a jeho nenahraditelné a významné roli v trestním řízení přikláním spíše 

k variantě vynětí z moci výkonné a přiznání samostatné hlavy v Ústavě, podobně jako je tomu u 

Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky.  

 Jak již bylo zmíněno výše, čl. 80 Ústavy je spíše stručnějšího charakteru a státní 

zastupitelství definuje skrze vymezení jeho hlavního poslání, kterým je zastupování veřejné žaloby 

v trestním řízení. Tato strohá ústavní úprava se pak odráží ve velkém významu zákona č. 283/1993 

Sb., o státním zastupitelství (dále také jako „ZSZ“ či „zákon o státním zastupitelství“), který teprve 

upravuje postavení, další úkoly, vnitřní organizaci či začlenění státního zastupitelství do systému 

veřejné moci,43 a o kterém bude pojednáno v následujících částech této práce.  

2.2. Soustava státního zastupitelství a vztahy uvnitř soustavy 

2.2.1.  Organizace státního zastupitelství 

 Na rozdíl od soudní soustavy, která je definována přímo v Ústavě, soustava státního 

zastupitelství má oporu až v zákoně o státním zastupitelství, konkrétně v § 6. Dle něj je soustava 

státního zastupitelství tvořena Nejvyšším státním zastupitelstvím, vrchními státními 

                                                 

40 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s. 32-36. 
41 GERLOCH, Aleš. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2018, č. 4. ISSN 1214-3758. s. 21-

23. 
42 MUSIL, Jan. Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2016, č. 1. ISSN 1214-3758. s. 11-

12.  
43 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s. 32-36. 
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zastupitelstvími, krajskými státními zastupitelstvími a okresními státními zastupitelstvími, 

přičemž v obvodu hlavního města Prahy působnost krajského státního zastupitelství vykonává 

Městské státní zastupitelství v Praze a působnost okresních státních zastupitelství vykonávají 

obvodní státní zastupitelství; v obvodu města Brna vykonává působnost okresního státního 

zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně. Ustanovení § 6 odst. 1 ZSZ také stanoví, že 

v době branné pohotovosti státu tvoří soustavu státního zastupitelství též vyšší a nižší polní státní 

zastupitelství, což je na první pohled jasné ustanovení, které však při hlubším zkoumání budí plno 

rozpaků a pochybností. Problematičnost daného ustanovení tkví ve skutečnosti, že Ústava 

nepřipouští možnost působení polních soudů a otázka polních státních zastupitelství není 

zákonodárcem nikde blíže upravena, náplň těchto státních zastupitelství tak je dosti nejasná.44 

Ustanovení § 7 ZSZ upravuje otázku územní působnosti, když stanoví, že sídla státních 

zastupitelství a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů; lze zde tedy 

spatřit značnou navázanost na soudní soustavu. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

státní zastupitelství zastupuje stát u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí. Otázkou 

příslušnosti státního zastupitelství v souvislosti se změnou příslušnosti soudu se zabýval Nejvyšší 

soud ve svém usnesení ze dne 29. 5. 2008, sp. zn. 6 Tdo 589/2008, ze kterého vyplývá, že „…dojde-

li po podání obžaloby k odnětí a přikázání věci nebo postoupení věci, a stane se tak k jejímu 

projednání příslušný jiný soud nežli u kterého byla obžaloba podána, z ustanovení § 7 odst. 2 zák. 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, lze jednoznačně dovodit, že 

se v takovém případě mění i příslušnost státního zastupitelství, neboť by jinak byla porušena tam 

zakotvená zásada, že státní zastupitelství je příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto 

státní zastupitelství působí.“ Z mého pohledu by byla účelnější úprava, která by při změně 

příslušnosti soudu neznamenala automatickou změnu příslušnosti státního zastupitelství. Podobně 

jako Koudelka totiž považuji za vhodné, aby obžalobu u soudu zastupoval státní zástupce, který je 

s věcí dostatečně dobře obeznámen. Otázkou na zvážení státního zastupitelství by pak bylo, zdali 

by např. v případě velké územní vzdálenosti nechalo zastupovat obžalobu státního zástupce, jenž 

byl dozorovým či zpracovával obžalobu, anebo by postoupilo zastupování obžaloby státnímu 

zastupitelství činnému u soudu, jemuž byla věc přikázána.45 

 Soustava státního zastupitelství je tedy, stejně jako ta soudní, soustavou čtyřstupňovou. 

Nejen v souvislosti s rozlohou, lidnatostí a unitárností České republiky se však často hovoří o 

                                                 

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. 39.  
45 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. 48. 
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zrušení třetího článku, tj. vrchních státních zastupitelství, kdy tento krok byl součástí návrhu 

nového zákona o státním zastupitelství, přičemž na místě vrchních státních zastupitelství měl být 

zřízen speciální orgán zaměřený zejména na boj s korupcí.46,47 Je tedy otázkou, zda ke zrušení 

vrchních státních zastupitelství v dohledné době dojde či zda bude setrváno u současné úpravy. 

Jako výhodu čtyřstupňového modelu soustavy lze určitě vnímat jistou specializaci na určitou 

problematiku, a to jak u státních zástupců, tak soudců, která vyplývá ze skutečnosti, že závažnější 

otázky řeší v prvním stupni krajské soudy a méně závažné případy začínají na úrovni okresní,48 

přičemž zůstává zachována podstata odvolacího a dovolacího řízení, tedy že rozhodují jiné 

orgány.49 

 V čele každého státního zastupitelství stojí vedoucí státní zástupce, jehož označení se pak 

liší podle státního zastupitelství, v jehož čele stojí (tj. okresní, krajský, vrchní a nejvyšší), a kterého 

zastupuje náměstek, případně náměstků více. Jak vedoucí státní zástupci, tak jejich náměstci jsou 

do funkce jmenováni a odvoláváni ministrem spravedlnosti, uvedené však neplatí pro nejvyššího 

státního zástupce, jelikož toho jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti (§ 9 odst. 

1 a 2 ZSZ). Vláda v tomto případě ministra spravedlnosti nemůže přehlasovat, do funkce může být 

jmenována pouze osoba, která byla ministrem spravedlnosti navržena. Rovněž jmenování 

řadových státních zástupců je svěřeno ministru spravedlnosti, který tak činí na návrh nejvyššího 

státního zástupce a to na dobu časově neomezenou (§ 18 odst. 2 ZSZ). Organizační otázky státního 

zastupitelství či specializace jednotlivých státních zástupců jsou upraveny v organizačním řádu 

vydaném vedoucím státním zástupcem. Nejvyšší státní zástupce vydává formou pokynu obecné 

povahy vzorový organizační řád, který pak jednotlivým vedoucím státním zástupcům slouží jako 

vzor.50  

 Co se týče vztahů v soustavě státního zastupitelství, o hierarchii se jedná vždy pouze mezi 

dvěma nejbližšími články. Nejvyšší státní zástupce je tedy nadřízen vrchním státním zástupcům, 

ti jsou nadřízeni krajským státním zástupcům v obvodu vrchního státního zastupitelství a krajští 

státní zástupci jsou nadřízeni okresním státním zástupcům v obvodu krajského státního 

zastupitelství (§ 11a odst. 1 ZSZ). Vztahy nadřízenosti a podřízenosti dále fungují v rámci 

                                                 

46 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s. 41. 
47 ZEMAN, Pavel. Nový zákon o státním zastupitelství | Právní prostor. Právní prostor [online]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakon-o-statnim-zastupitelstvi. [cit. 19.11.2018].  
48 Viz § 17 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).  
49 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.  
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. 49-51. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakon-o-statnim-zastupitelstvi
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jednotlivých úřadů, kdy vedoucí státní zástupce je nadřízen státním zástupcům „svého“ úřadu (§ 

11a odst. 2 ZSZ).  

 Na vrcholu této pomyslné pyramidy stojí nejvyšší státní zástupce, který, jak již bylo 

nastíněno výše, je v nadřízeném postavení vůči státním zástupcům nejvyššího státního 

zastupitelství a vůči vrchním státním zástupcům.51 Několik oprávnění ve vztahu k celé soustavě 

pak nejvyššímu státnímu zástupci přiznává § 12 ZSZ. Podle něj je oprávněn vydávat pokyny 

obecné povahy, které jsou prostředkem sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při 

výkonu působnosti státního zastupitelství, dále slouží k zajištění jednotné vnitřní organizace 

státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby (§ 12 odst. 1 ZSZ). Jedná se o interní 

předpis, jímž se upravuje neurčitý okruh věcí určitého druhu a kterým není přípustné řešit 

konkrétní problémy.52 Pokyny obecné povahy jsou závazné pro státní zástupce a v případě, že tak 

nejvyšší státní zástupce stanoví, tak i pro další zaměstnance státního zastupitelství (§ 12 odst. 1 

ZSZ). Dalším oprávněním, které nejvyššímu státnímu zástupci náleží, je možnost vydání 

stanoviska (pouze a jen) ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu 

působnosti státního zastupitelství (§ 12 odst. 2 ZSZ). Na rozdíl od pokynů obecné povahy není pro 

tato stanoviska v zákoně stanovena závaznost, ale pokud by se je státní zástupce rozhodl 

nerespektovat, je nezbytné, aby svůj odlišný postup náležitě odůvodnil. Ustanovení § 12 odst. 3 

ZSZ zakotvuje možnost nejvyššího státního zástupce nařídit provedení kontroly skončených věcí, 

což je institut, jehož účelem je náprava případných pochybení v postupu na úrovni prvního i 

druhého stupně soustavy. V tomto případě jde o mimořádnou formu kontroly, která je jakýmsi 

doplňkem k dohledu, o němž bude pojednáno níže, a nařízení kontroly je čistě na úvaze nejvyššího 

státního zástupce. Pakliže je zjištěno pochybení, následuje uložení opatření k nápravě.53 

2.2.2.  Dohled v soustavě státního zastupitelství 

 Dohled představuje velmi důležitý mechanismus, který umožňuje kontrolu v rámci 

hierarchických vztahů uvnitř soustavy státních zastupitelství, jehož úpravu nalezneme v § 12c, 12d 

a 12e ZSZ. V teorii i praxi je rozlišován dohled vnější, jímž rozumíme dohled nad postupem 

nejblíže nižších státních zastupitelství v obvodu vyšších státních zastupitelství, a dohled vnitřní, 

                                                 

51 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-

80-87284-58-2. s. 42-43.  
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. 56. 
53 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. 57-59. 
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což je dohled vedoucího státního zástupce nad postupem státních zástupců působících u státního 

zastupitelství.54  

 Dohled však nelze v žádném případě zaměňovat s dozorem, který je zakotven v § 174 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále také jako „trestní řád“ či „TŘ“) a je tedy 

institutem trestního řízení. V rámci dozoru náleží státnímu zástupci mnohá oprávnění a povinnosti, 

jejichž smyslem je výkon kontroly nad činností policejního orgánu v přípravném řízení. Dozor 

státního zástupce počíná okamžikem zahájení úkonů trestního řízení, měl by být vykonáván po 

celou dobu trvání trestního řízení a jedná se o činnost soustavnou.55,56 Naproti tomu dohled lze 

obecně označit za postup fakultativní, jelikož k jeho výkonu se nepřistupuje automaticky, nýbrž je 

vždy nutno přihlédnout k povaze a okolnostem konkrétní věci a zvážit nezbytnost či potřebnost 

provedení dohledu.57 

 Teorie dohled definuje jako pozorovací činnost, kdy subjekt vykonávající dohled dozírá na 

činnost dozíraného subjektu a v případě, že činnost dozíraného subjektu není v souladu 

s příslušnou normou, nastupuje nápravná funkce dohledu. Nutno také podotknout, že dohled je 

třeba odlišovat též od instančního dozoru, jež je prováděn podle procesních předpisů, zejména na 

podnět dotčeného subjektu.58  

 Co se týče samotného obsahu dohledu, odpověď nedává ZSZ, nýbrž § 1 odst. 1 vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček 

některých státních zastupitelství, a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli (dále 

také jako „jednací řád“ či „JŘSZ“), když stanoví, že „výkon dohledu se zaměřuje zejména na 

dodržování a aplikaci právních předpisů v působnosti státního zastupitelství a v činnosti státních 

zástupců, dodržování pokynů vyššího státního zastupitelství a vedoucích státních zástupců, na 

organizaci a řízení práce a na plnění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce“. V § 1 

odst. 2 JŘSZ jsou reglementovány prostředky výkonu (vnějšího) dohledu. Jedním z těchto 

prostředků jsou pokyny [§ 1 odst. 2 písm. e) JŘSZ], které jsou závazné, písemné a jejichž splnění 

může být státním zástupcem odmítnuto pouze výjimečně v případě, má-li státní zástupce za to, že 

                                                 

54 RŮŽIČKA, Miroslav. Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. 

s. 16.  
55 BRADÁČOVÁ, Lenka. Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž | Právní prostor. Právní prostor [online]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez . 

[cit. 4.12.2018]. 
56 Více k dozoru státního zástupce v přípravném řízení v následujících kapitolách.  
57 RŮŽIČKA, Miroslav. Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. 

s. 22. 
58 RŮŽIČKA, Miroslav. Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. 

s. 17. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
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uložený pokyn je nezákonný59. Pakliže je splnění pokynu z důvodu namítané nezákonnosti 

odmítnuto, vyšší státní zastupitelství jej z hlediska zákonnosti přezkoumá a pokud na svém pokynu 

dál trvá a jiný postup neuplatní, nižšímu státnímu zastupitelství věc odejme a vyřídí ji samo – tzv. 

atrakce. Atrakce je možná také v případě, je-li nižší státní zastupitelství nečinné nebo se v jeho 

postupu vyskytují nedůvodné průtahy.60  

 Otázka, kterou zákon o státním zastupitelství ani jednací řád vůbec neřeší, je vztah vnějšího 

a vnitřního dohledu. Je tak ponecháno na aplikační praxi státních zastupitelství, jak si s danou 

problematikou v případě kolize poradí. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová se názorově 

přiklání k ustálené praxi státních zastupitelství, tedy že „…dohled instanční je nadřazen dohledu 

vnitřnímu a dohled vnitřní vykoná vedoucí státní zástupce pouze tehdy, je-li o takový dohled 

výslovně požádán nebo je-li takový dohled výslovně iniciován jako dohled vnitřní, tj. jako dohled 

vedoucího státního zástupce nad jemu podřízenými státními zástupci. Všechna ostatní podání se 

posuzují jako podněty dohledu vnějšího a jsou postupovány nadřízeným stupňům.“61 Dohled vnější 

je tedy považován za dohled vyšší síly a v případě střetnutí dvou podnětů k výkonu dohledu v téže 

věci, avšak kdy jeden podnět žádá dohled vnitřní a druhý vnější, by vedoucí státní zástupce vnitřní 

dohled neprováděl a vyčkal by na rozhodnutí dohledu vnějšího.62 Tímto jsem se dotkla také otázky, 

kdo je oprávněn k podání podnětu k výkonu dohledu. Opět se jedná o problematiku složitou, o níž 

nepanuje názorová shoda a která by si určitě zasloužila podrobnější úpravu. Podle současné právní 

úpravy je totiž oprávněn podat podnět k výkonu dohledu téměř kdokoliv, nehledě na jeho procesní 

postavení.63  

 V souvislosti s dohledem jako možným opravným prostředkem si dovolím poukázat na 

nález Ústavního soudu sp. zn.: I.ÚS 1565/14 ze dne 2. 3. 2015. V tomto nálezu Ústavní soud řešil 

mimo jiné podmínku vyčerpání procesních prostředků ochrany před podáním ústavní stížnosti, 

                                                 

59 Institut odmítnutí splnění pokynu je upraven v § 12d odst. 2 věta druhá ZSZ.  
60 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. 94-97.  
61 BRADÁČOVÁ, Lenka. Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž | Právní prostor. Právní prostor [online]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez . 

[cit. 4.12.2018]. 
62 Tamtéž.  
63 Tamtéž.  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
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v níž stěžovatel namítá, že vyšetřování v jeho věci nebylo účinné64: „Ústavní soud proto dospěl k 

závěru, že žádost o výkon dohledu nejbližšího vyššího státního zastupitelství podle § 12d odst. 1 

zákona o státním zastupitelství je obecně účinným opravným prostředkem pro osobu, která namítá 

závadný postup v šetření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byla obětí spáchaného 

trestného činu, a jako takovou je ji nutno propříště vyčerpat před podáním ústavní stížnosti v 

souladu s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.“ V souladu s tímto rozhodnutím, na které Ústavní 

soud navázal v několika svých dalších nálezech, musí stěžovatelé předtím, než se začnou domáhat 

ústavní ochrany, vyčerpat po neúspěchu u dozorového státního zástupce též žádost o výkon 

dohledu vyšší státní zastupitelství, jinak bude jejich ústavní stížnost odmítnuta pro nevyčerpání 

všech procesních prostředků nápravy. O účinný prostředek nápravy, jenž by bylo nezbytné 

vyčerpat před podáním ústavní stížnosti, však už nepůjde v případě žádosti o výkon dohledu nad 

tím, jak byla vyřízena žádost o výkon dohledu, tedy v případě žádosti o výkon tzv. „dohledu nad 

dohledem“, přičemž toto pramení z usnesení Ústavního soudu sp. zn.: 2486/14 ze dne 22. 10. 2014. 

Při dohledu nad dohledem jsou totiž pravomoci druhého dohledového státního zastupitelství 

značně omezené, když předmětem dohledu je pouze úroveň a účinnost prvotního dohledu (§ 2 

odst. 1 JŘSZ).65  

 Jako poslednímu bodu této podkapitoly bych se ráda věnovala problematice dohledu nad 

dohledem. O dohledu nad dohledem, případně „naddohledu“ hovoříme v případě, kdy nejblíže 

vyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností státního zastupitelství bezprostředně 

nižšího, která je sama výkonem dohledu. Tento institut však nemá oporu v zákoně o státním 

zastupitelství, k praktikování naddohledu se postupně dospělo na základě premisy, že dohled je 

                                                 

64 S pojmem účinné vyšetřování pracuje evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále také jen 

„Úmluva“) a nelze jej zaměňovat s termíny českého trestního procesu, byť k tomu může svádět vyšetřování jakožto 

fáze trestního řízení. Právo na účinné vyšetřování je sice zakotveno v některých mezinárodních smlouvách, ale stěžejní 

význam má judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) a na ni navazující judikatura Ústavního 

soudu. ESLP dovodil, že u některých práv zaručených Úmluvou je stát povinen provést účinné vyšetřování zásahů do 

těchto práv. Orgány veřejné moci jsou povinny tak učinit u zásahů do práva na život (včetně nedbalostních), zákazu 

mučení a jiného špatného zacházení a zákazu otroctví a nucených prací, dále např. u nejvážnějších porušení práva na 

osobní svobodu, např. v případě nucených zmizení. Aby byl požadavek účinného vyšetřování splněn, šetření musí 

dosahovat následujících kvalit: musí být nezávislé a nestranné, důkladné a dostatečné, rychlé a podrobené kontrole 

veřejností. Orgány činné v trestním řízení provádějí účinné vyšetřování z vlastní iniciativy, pokud se z vlastní činnosti 

dozví, že k porušení předmětných práv mohlo dojít, není tedy nutnost vnějšího podnětu. Výše zmíněné je ale tak jako 

tak obsahem zásady oficiality a legality, a tak má uvedení této povinnosti v judikatuře ESLP spíše deklaratorní 

charakter. Úkolem státního zástupce je zajistit, že v dané věci bylo účinné vyšetřování skutečně provedeno a v případě 

pochybností by měl využít svých pravomocí vůči policejnímu orgánu a zajistit tak nápravu vzniklých nedostatků. 

Informace čerpány z: ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, KRATOCHVÍL, Jan. Státní zastupitelství, institut dohledu a právo 

na účinné vyšetřování. Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. s. 7-10. 
65 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, KRATOCHVÍL, Jan. Státní zastupitelství, institut dohledu a právo na účinné vyšetřování. 

Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. s. 11-12. 
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možno vykonávat nad každým postupem státního zastupitelství a tedy i nad dohledem samotným. 

Teprve později byla do § 2 jednacího řádu včleněna úprava postupu při naddohledu.66  

 Završením transformace prokuratury na státní zastupitelství po revoluci v roce 1989 bylo 

vytvoření decentralizované soustavy státního zastupitelství v čele s nejvyšším státním zástupcem, 

jehož pravomoce neumožňovaly zásah do konkrétních trestních kauz a kde se vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti daly uplatňovat pouze mezi dvěma nejbližšími stupni. Nejvyšší státní zástupce 

disponoval dohledovými oprávněními výlučně vůči vrchním státním zastupitelstvím, ale jelikož 

se podatelé v různých případech domáhali zásahů nejvyššího státního zastupitelství do konkrétních 

trestních věcí vedených na úrovni okresních a krajských státních zastupitelství, vyvstala logicky 

otázka, zdali je možné, aby skrz jakousi „postupku“ nejvyšší státní zástupce danou trestní věc 

ovlivnil – pokynoval by vrchního státního zástupce, ten krajského a ten by uložil pokyn okresnímu 

státnímu zástupci. Tato praxe by však znamenala návrat k centralizované soustavě. Nebylo tak 

pochyb o tom, že institut dohledu neslouží k tomu, aby jeho prostřednictvím nejvyšší státní 

zastupitelství ovlivňovalo dění na úrovni okresní a krajské67, zároveň však nešlo naddohled zcela 

vyloučit. Výsledkem se stal model naddohledu, kdy nejblíže vyšší státní zastupitelství sleduje 

pouze správnost a zákonnost postupu nižšího státního zastupitelství při výkonu dohledu a je proto 

oprávněno přezkoumávat jen následující: zda byl podnět k výkonu dohledu vyřízen v přiměřené 

lhůtě, zda se státní zástupce bezprostředně nižšího státního zastupitelství zabýval všemi 

podstatnými námitkami, zda měl k dispozici nezbytný spisový materiál a zda podatele vyrozuměl 

o výsledku přezkoumání předchozího podnětu, nelze však zkoumat meritum věci.68 Takto 

omezeným rozsahem možného dohledu nad dohledem, kdy je omezen v podstatě na formální 

kontrolu dohledu prvotního, je vyvážen onen nedostatek legitimity tohoto institutu, s nímž se 

v návrhu nového zákona o státním zastupitelství vůbec nepočítalo – tedy počítalo, ale v podobě 

jeho výslovného zákazu.69 

                                                 

66 HACKL, Vladimír. Dohled nad dohledem? Prosím s ohledem! Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. s. 

26-27. 
67 K rozšíření pravomocí nejvyššího státního zástupce došlo postupně s novelami právních předpisů. Od 1. 1. 2002 

mohl nejvyšší státní zástupce v souladu s § 174a TŘ do dvou měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších 

státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci (v aktuálně platném znění tak může učinit do tří 

měsíců a nejen v případě nezákonných usnesení o zastavení trestního stíhání či postoupení věci, ale i u nezákonných 

usnesení nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1). Vedle toho bylo k 1. 3. 2002 díky 

novele zákona o státním zastupitelství do § 12 odst. 3 ZSZ zakotveno oprávnění nejvyššího státního zástupce nařídit 

kontrolu jakékoliv skončené věci, zejména tedy i trestní věci, která skončila odložením. Bylo tak postaveno najisto, 

že nejvyšší státní zástupce nadále nemá možnost jakkoliv zasáhnout do věcí neskončených. Informace čerpány z: 

CRHA, Lumír. Dohled nad dohledem – nekončící téma. Státní zastupitelství, 2004, č. 6. ISSN 1214-3758. s. 15. 
68 CRHA, Lumír. Dohled nad dohledem – nekončící téma. Státní zastupitelství, 2004, č. 6. ISSN 1214-3758. s. 14-15. 
69 HACKL, Vladimír. Dohled nad dohledem? Prosím s ohledem! Státní zastupitelství, 2015, č. 6. ISSN 1214-3758. s. 

27-28. 
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2.3. Působnost a úkoly státního zastupitelství 

 Základní kámen působnosti státního zastupitelství pokládá čl. 80 Ústavy, podle něhož 

státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává i další úkoly, pokud 

tak stanoví zákon. Další působnost státního zastupitelství může být stanovena pouze zákonem, 

nemůže ji tedy stanovit žádný podzákonný předpis. O působnosti pojednává část druhá zákona o 

státním zastupitelství, reálně se však jedná o úpravu dosti obecnou, obsaženou ve dvou 

paragrafech, přičemž další podrobnosti jsou stanoveny v několika právních předpisech, především 

pak v trestním řádu. 

 V § 4 ZSZ je podán obecný přehled působnosti státního zastupitelství jako orgánu veřejné 

moci, když stanoví, že státní zastupitelství je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní i další 

úkoly vyplývající z trestního řádu, vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, 

kde je omezována osobní svoboda, působí v jiném než trestním řízení, vykonává další úkoly, 

stanoví-li tak zvláštní zákon a v souladu se svou působností se podílí na prevenci kriminality a 

poskytování pomoci obětem trestných činů.70  

 Ustanovení § 5 ZSZ zakotvuje oprávnění státního zastupitelství podat návrh na zahájení či 

vstoupit do již zahájeného občanského soudního řízení. Jedná se tak o úpravu působnosti státního 

zastupitelství v netrestní oblasti, která se postupně rozrůstala a lze říci, že dnes tvoří 

nezanedbatelnou část činnosti státních zastupitelství. Blíže je tato pravomoc rozvinuta především 

v občanském soudním řádu a v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také 

jako ZŘS).71  

2.3.1.  Postavení a působnost státního zastupitelství v trestním řízení 

 Trestní řízení představuje těžiště činnosti státního zastupitelství. Postavení státního 

zastupitelství v trestním procesu je vymezeno trestním řádem. Ustanovení § 12 odst. 1 TŘ, jež 

vykládá některé pojmy, řadí mezi orgány činné v trestním řízení vedle soudu a policejního orgánu 

také státního zástupce, tedy jednotlivou osobu, kdežto když o úkolech státního zastupitelství 

pojednává zákon o státním zastupitelství, hovoří o státním zastupitelství. Tuto pojmovou 

nesrovnalost však pomáhá překlenout ustanovení § 23 odst. 1 ZSZ, když stanoví, že působnost 

státního zastupitelství zajišťuje výkonem své funkce státní zástupce a jím provedené úkony jsou 

                                                 

70 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. 16. 
71 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. 32.  
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považovány za úkony státního zastupitelství. Také z logiky věci je zřejmé, že v trestním řízení 

fakticky nevystupuje celé státní zastupitelství, nýbrž je vždy zastoupeno konkrétním státním 

zástupcem.72 

 Státní zástupce v trestním řízení zastupuje veřejný zájem. Veřejným zájmem je zájem 

většiny společnosti na tom, aby byly všechny trestné činy zjištěny a jejich pachatelé potrestáni. 

Neméně důležitým atributem veřejného zájmu však je, aby žádná nevinná osoba nebyla trestně 

stíhána, obžalována nebo odsouzena, a je úkolem státního zástupce právě toto zajistit. Státní 

zástupce je orgánem veřejné žaloby a soudu i procesním stranám je zapovězeno do jeho práva jako 

veřejného žalobce jakkoliv zasahovat a ovlivňovat jej.73  

 Jelínek dělí činnost státního zástupce v trestním řízení na čtyři základní úseky, jež 

charakterizuje následovně: prvně státní zástupce dbá o to, aby byly všechny trestné činy zjištěny, 

a v souladu s trestním řádem stíhá osoby, které je spáchaly; druhak státní zástupce zabezpečuje 

výkon spravedlnosti ve stadiu trestního řízení do podání obžaloby; dále se účastní jako žalobce 

řízení před soudem a konečně, vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde 

je omezována osobní svoboda.74  

 Podrobnější rozbor jednotlivých činností státního zástupce a jejich významu v konkrétních 

fázích trestního řízení provedu v následujících částech práce.  

2.3.1.1. Úkoly státního zástupce v přípravném řízení 

 Přípravné řízení je prvním stádiem trestního řízení, má předsoudní charakter a jeho definici 

podává § 12 odst. 10 TŘ.75 Tato definice nepatří mezi ty zrovna nejsrozumitelnější, takže si 

dovolím jednodušší výklad, kdy přípravné řízení začíná zahájením úkonů trestního řízení a trvá až 

do případného podání obžaloby, sjednání dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání nebo jiného 

procesně relevantního úkonu, jež má účinky zastavení trestního stíhání. Účelem přípravného 

řízení, stejně jako obecně celého trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé 

                                                 

72 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 159, 165. 
73 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 216, 493.  
74 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 216-217. 
75 § 12 odst. 1 TŘ: Přípravným řízením se rozumí úsek trestního řízení 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. 
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potrestání jejich pachatelů.76 Nejdůležitější fází trestního řízení je řízení před soudem, jelikož až 

v něm se plně uplatní všechny trestněprocesní zásady, v něm se rozhoduje o vině a trestu, a proto 

plní přípravné řízení ve vztahu k soudnímu řízení spíše pomocnou roli.77 V průběhu této první fáze 

trestního řízení mají být příslušnými orgány co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány důkazy 

k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu včetně osoby pachatele 

a následku trestného činu. Existuje několik variant završení přípravného řízení, kterými jsou buďto 

podání obžaloby, sjednání dohody o vině a trestu anebo trvalé či dočasné upuštění od dalšího 

trestního stíhání. Přípravné řízení lze také definovat skrze funkce, které je charakterizují. Tak tedy 

základním smyslem je opatření podkladu pro rozhodnutí, jestli má být podána obžaloba a věc má 

pokračovat před soudem, anebo zda k dosažení účelu postačí upuštění od trestního stíhání (funkce 

rozhodovací); vyhledávání informací o spáchaných trestných činech a následné zajištění důkazů78 

a osoby obviněného pro budoucí trestní řízení před soudem představuje funkce vyhledávací a 

zajišťovací; a poslední funkcí, v souvislosti s tématem této práce velmi významnou, jíž bude 

věnována samostatná kapitola, je funkce odklonná, tzn., aby v případech méně závažné kriminality 

byla věc vyřízena namísto v hlavním líčení už v přípravném řízení.79 Přípravné řízení se tradičně 

dělí na dvě fáze. První fáze představuje úsek před zahájením trestního stíhání a smyslem činností 

je objasňování a prověřování skutečností, které důvodně nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný 

čin (pachatel je zatím neznámý). Druhá fáze, počínající zahájením trestního stíhání se označuje 

jako vyšetřování (trestní stíhání je vedeno proti určité osobě). Zmíněné „rozfázování“ přípravného 

řízení však platí pouze pro standardní přípravné řízení, které je vedle rozšířeného a zkráceného 

jedním z možných typů přípravného řízení.80  

 V přípravném řízení má státní zástupce zcela dominantní postavení, je za jeho průběh plně 

odpovědný a proto je někdy označován za pána přípravného řízení. Aby státní zástupce byl 

schopen naplnit svou důležitou roli, jakou v trestním řízení nepochybně hraje, potřebuje k tomu 

disponovat procesními prostředky a být tak schopen ovlivnit vlastní procesní činností výsledky 

                                                 

76 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 482-483. 
77 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 469.  
78 To však s ohledem na fakt, že těžištěm dokazování je řízení před soudem a v přípravném řízení se tak bude jednat 

o zajištění pouze těch důkazů, které by nebylo možno provést v hlavním líčení z důvodu jejich pomíjivosti či 

potenciální hrozby jejich poškození.  
79 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 483. 
80 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 481. 
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přípravného řízení. Z tohoto důvodu tak napříč celým trestním řádem nalezneme mnohá 

oprávnění, ale i povinnosti státního zástupce.81  

 Základním a stěžejním úkolem státního zástupce napříč přípravným řízením je dozor nad 

zachováváním zákonnosti po celou dobu jeho průběhu. Od počátku přípravného řízení může státní 

zástupce uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je tento orgán oprávněn 

provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele (§ 157 odst. 2 TŘ), k prověření 

skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, může státní zástupce vyžadovat od 

policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení, a 

může také policejnímu orgánu odejmout kteroukoliv věc a pověřit ve věci jiný policejní orgán, či 

dočasně odložit zahájení trestního stíhání (§ 157 odst. 2 TŘ). Vedle toho je státní zástupce 

oprávněn dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů, vyžadovat od policejního orgánu 

spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných trestných činech za účelem kontroly včasnosti 

zahájení trestního stíhání a řádného postupu, může se zúčastnit provádění úkonů policejního 

orgánu či osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování, je oprávněn vracet věc 

policejnímu orgánu se svými pokyny k doplnění, rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí 

a opatření policejního orgánu a nahradit je vlastními, také může přikázat, aby úkony ve věci 

prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu [§ 174 odst. 2 písm. a) - f) TŘ].82 

 Ustanovení § 175 TŘ přináší výčet oprávnění, ke kterým je oprávněn výlučně státní 

zástupce: pouze on může rozhodnout o zastavení, podmíněném zastavení nebo přerušení trestního 

stíhání a o postoupení věci jinému orgánu, podat obžalobu, sjednat s obviněným dohodu o vině a 

trestu a navrhnout soudu její schválení (výše zmíněná oprávnění představují meritorní rozhodnutí 

státního zástupce), rozhodnout o propuštění obviněného z vazby, nařídit zajištění majetku 

obviněného či zrušit takové zajištění, provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, či je omezit nebo zrušit, rozhodnout 

o zničení zajištěné věci, nařídit exhumaci mrtvoly, navrhnout vyžádání obviněného z ciziny nebo 

vydání evropského zatýkacího rozkazu a provést předběžné šetření v řízení o vydání do ciziny 

nebo v řízení o předání na základě evropského zatýkacího rozkazu [§ 175 odst. 1 písm. a) – j) TŘ]. 

Mezi další meritorní rozhodnutí, k nimž je oprávněn výhradně státní zástupce, patří také podání 

návrhu na potrestání, rozhodnutí o odklonech (podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání 

podle § 307 a § 309 TŘ), rozhodnutí o nestíhání podezřelého (§ 159d TŘ), ve zkráceném 
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přípravném řízení pak rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g 

TŘ) a v řízení o provinění mladistvého může odstoupit od trestního stíhání [§ 70 zákona č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů (dále také jako „ZSVM“ či „zákon o soudnictví ve věcech mládeže“)].83 

 Významnou činnost státního zástupce představuje rozhodování o použití některých 

operativně pátracích prostředků. Povolení státního zástupce je tak třeba pro předstíraný převod (§ 

158c odst. 2 TŘ), sledování osob a věcí, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo 

jiné záznamy (§ 158d odst. 2 TŘ) a pouze státní zástupce vrchního státního zastupitelství může 

soudci vrchního soudu předložit návrh na použití agenta (§ 158e odst. 4 TŘ).84 

 V některých případech potřebuje policejní orgán předchozí souhlas státního zástupce, je 

tomu tak např. k zadržení podezřelého (§ 76 odst. 1 TŘ), k odnětí věci (§ 79 odst. 1 TŘ), k nařízení 

osobní prohlídky (§ 83b odst. 1 TŘ), k dočasnému odložení trestního stíhání (§ 159b TŘ) či 

k zajištění peněžních prostředků na účtu u banky, u spořitelního a úvěrového družstva nebo jiných 

subjektů (§ 79a, § 79b TŘ). Podobně k zadržení zásilky, jejímu otevření či sledování je nutné 

nařízení státního zástupce.85  

 Mimo popsané pravomoci státní zástupce plní také funkci instančního orgánu, rozhoduje 

totiž o stížnostech proti usnesení policejního orgánu. Dále státní zástupce neprodleně vyřizuje 

žádosti osoby, proti které se řízení vede a poškozeného o odstranění průtahů řízení a závad 

v postupu policejního orgánu (§ 157a TŘ).86  

 Pro úplnost nutno dodat, že dle § 161 odst. 4 TŘ koná státní zástupce vyšetřování o 

trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky 

Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky 

Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie a vyšetřování o trestných činech 

zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních 

sborů.87   

 

                                                 

83 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 
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2.3.1.2. Úkoly státního zástupce v řízení před soudem 

 Soudní řízení může probíhat pouze na základě obžaloby (případně návrhu na potrestání či 

návrhu na schválení dohody o vině a trestu), kterou je oprávněn podat výlučně státní zástupce – 

hovoříme o principu nemo judex sine actore (bez žalobce není soudce). Jelikož v českém trestním 

procesu není zakotven institut soukromé žaloby, je státní zástupce jedinou osobou, která soudu 

předkládá (ob)žalobu, proto bývá používáno označení dominus litis (pán sporu).88 Státní zástupce 

tak učiní v případě, že výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před 

soud (§ 176 odst. 1 TŘ).  

 Ustanovení § 12 odst. 6 TŘ přiznává státnímu zástupci v řízení před soudem postavení 

strany. Projevem obžalovací zásady, o které hovoříme pouze v souvislosti s řízením před soudem, 

je rozdělení procesních funkcí mezi různé procesní subjekty, jimiž jsou státní zástupce, proti němu 

stojí obžalovaný (příp. zastoupený obhájcem) a třetím subjektem je nezávislý a nestranný soud, 

který spor rozhoduje a zároveň řídí jednání.89 Při podání a zastupování obžaloby se státní zástupce 

řídí zákonem a vnitřním přesvědčením založeným na uvážení všech okolností případu a v řízení 

před soudem vystupuje tak, aby byly objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska 

podané obžaloby (§ 180 odst. 2 TŘ). V řízení před soudem je státní zástupce povinen dokazovat 

vinu obžalovaného, což však soud nezbavuje povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu 

potřebném pro rozhodnutí (§ 2 odst. 5 TŘ), soud je také vázán zásadou vyhledávací a je to právě 

on, kdo nese odpovědnost za zjišťování skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti.90 

Jelikož ale státní zástupce reprezentuje veřejný zájem, jehož aspektem je i zájem na neodsouzení 

nevinného, měla by jeho činnost směřovat k objasnění nejen skutečností obžalobu podporujících, 

ale také přispívat k objasnění skutečností obžalobu vyvracejících.91 V souladu s § 182 TŘ může 

státní zástupce vzít obžalobu zpět, a to až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné 
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90 Sokol poukazuje na problematickou roli soudu vyvstávající z aplikace § 2 odst. 5, věty poslední TŘ, podle které má 

soud povinnost sám doplnit dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. Soud by se však mohl díky svým 

důkazním aktivitám stát jakýmsi pomocníkem obžaloby, což rozhodně není žádoucí a nekoresponduje s představou 

soudu jako arbitra a nezávislého třetího. Ideálním modelem se tak stává dostatečně procesně aktivní státní zástupce, 

který nespoléhá na to, že když nenavrhne provedení určitého důkazu, učiní tak (za něj) soud. Těžko si totiž představit, 

že si soud zachová potřebný nadhled a kritické myšlení vůči důkazům, které sám opatřil a provedl. Informace čerpány 

z: SOKOL, Tomáš. Soud v roli pomocníka obžaloby. Právní rádce. Právní rádce [online]. [cit. 14.1.2019]. Dostupné 

z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-51631950-soud-v-roli-pomocnika-obzaloby.  
91 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 170. 

https://pravniradce.ihned.cz/c1-51631950-soud-v-roli-pomocnika-obzaloby
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poradě, přičemž po zahájení hlavního líčení tak může učinit jen, jestliže obžalovaný netrvá na jeho 

pokračování. 

 Účast státního zástupce na hlavním líčení je nezbytná, trestní řád tuto povinnost zakotvuje 

v § 202 odst. 1 a obecně předpokládá aktivní zapojení státního zástupce na hlavním líčení. Mezi 

výhradní oprávnění státního zástupce patří přednes obžaloby a na závěr hlavního líčení je státní 

zástupce prvním, který přednáší závěrečnou řeč. Dále je státní zástupce oprávněn opatřovat další 

dosud neopatřené nebo neprovedené důkazy (buďto z vlastní iniciativy či na žádost předsedy 

senátu), též může navrhovat provedení potřebných důkazů, které v obžalobě navrženy nebyly, a 

tyto důkazy se souhlasem senátu provést. Státní zástupce sám může provést důkaz výslechem 

svědka nebo znalce, a pokud byl výslech proveden druhou stranou, náleží státnímu zástupci 

možnost klást vyslýchanému otázky. Stejně jako obžalovaný, jeho obhájce a opatrovník, 

zúčastněná osoba, poškozený a jejich zmocněnci, může i státní zástupce klást vyslýchaným otázky, 

a to se souhlasem předsedy senátu zpravidla poté, co předseda senátu své dotazy skončil a členové 

senátu už otázek nemají (§ 215 odst. 1 TŘ). Účast státního zástupce na veřejném zasedání je čistě 

na vůli a zájmu státního zástupce, trestní řád povinnou účast spojuje pouze s veřejným zasedáním 

v řízení o odvolání, dovolání, při rozhodování o návrhu na schválení dohody o vině a trestu, 

v řízení o stížnosti pro porušení zákona a v řízení proti mladistvému. Účastí státního zástupce na 

veřejném zasedání se zabývá i pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o 

trestním řízení92, který v článku 92 odst. 2 stanoví, že státní zástupce se veřejného zasedání 

zúčastní, je-li rozhodováno o návrhu na povolení obnovy trestního řízení, o ochranných 

opatřeních, o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody. V neveřejném zasedání je účast státního zástupce vyloučena, koná se 

výhradně za stálé přítomnosti všech členů senátu a zapisovatele. 93  

 Co se týče procesního postavení stran, mají státní zástupce a obžalovaný s obhájcem 

zásadně rovné postavení.94 Disponují stejnými právy podávat návrhy, vyjadřovat se k návrhům a 

tvrzením druhé strany, nabízet a provádět důkazy prokazující svá tvrzení, klást vyslýchaným 

osobám otázky, vyjadřovat se k prováděným důkazům a přednést závěrečnou řeč. Hovoříme však 

o rovnosti v právech, nikoli v povinnostech (strana obhajoby není a nemůže být povinna 

                                                 

92 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009 ze dne 21. září 2009, o trestním řízení. Ke dni 14. 1. 

2019 dostupný z: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf.  
93 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 174, 175. 
94 Princip rovnosti zbraní je jedním z atributů spravedlivého procesu a rozumí se jím, že každá ze stran v procesu musí 

disponovat stejnými možnostmi hájit své zájmy a žádná z nich nemůže mít podstatnou výhodu vůči protistraně. 

Informace čerpány z: ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. 

Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 590. 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/POP/trest/1_SL_902-205_2.pdf
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prokazovat svou nevinu).95 V praxi však není možné dosáhnout absolutní rovnosti mezi těmito 

stranami, a proto je slabší postavení obviněnému kompenzováno určitými oprávněními 

označovanými jako „favor defensionis“ (ve prospěch obhajoby). Mezi tato oprávnění, která najdou 

uplatnění v hlavním líčení, lze zařadit pořadí závěrečných řečí (obhájce obžalovaného, případně 

obžalovaný sám mluví vždy jako poslední), právo posledního slova (které náleží výhradně 

obžalovanému) či práva třetích osob ve prospěch obviněného.96 

2.3.1.3. Úkoly státního zástupce v řízení o opravných prostředcích 

 Opravným prostředkem rozumíme procesní úkon strany trestního řízení či jiné oprávněné 

osoby, které jeho podáním zamýšlejí dosáhnout přezkoumání vydaného rozhodnutí. Náplní 

opravného řízení, jež je fakultativní fází trestního řízení, je přezkoumání rozhodnutí z hlediska 

jeho zákonnosti a důvodnosti, stejně tak správnosti řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. 

Státní zástupce jakožto strana trestního řízení podáním opravného prostředku disponuje také a 

svědčí mu právo podat opravný prostředek jak ve prospěch, tak v neprospěch obviněného.97 

 Prvním z možných opravných prostředků je stížnost proti usnesení soudu. Stížnost může 

státní zástupce podat tehdy, jestliže je dle zákona přípustná a je-li rozhodováno ve věci v prvním 

stupni (§ 141 odst. 2 TŘ). Zákon státnímu zástupci umožňuje vzít stížnost zpět a stejně tak může 

učinit i nadřízený státní zástupce (§ 144 odst. 2 TŘ).  

 Pakliže je stížnost podána proti prvostupňovému rozhodnutí státního zástupce, rozhoduje 

o ní zpravidla nadřízený státní zástupce a jestliže se jedná o rozhodnutí státního zástupce 

Nejvyššího státního zastupitelství, o stížnosti rozhoduje nejvyšší státní zástupce. V některých 

případech však o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce rozhoduje soud (§ 146a odst. 1 TŘ).98 

 Co se týče odvolání jakožto dalšího z řádných opravných prostředků, svědčí státnímu 

zástupci odvolací právo v tom nejširším rozsahu – je totiž oprávněn odporovat rozsudku pro 

nesprávnost kteréhokoli výroku [§ 246 odst. 1 písm. a) TŘ]. Odvolání může státní zástupce podat 

nejen v neprospěch obžalovaného, ale také v jeho prospěch, stejně tak ve prospěch zúčastněné 

osoby a poškozeného - jak již bylo zmíněno výše, zájmem státního zástupce je i skutečnost, aby 

nebyla odsouzena nevinná osoba. I při rozhodování, zda rozhodnutí napadnout odvoláním či 

                                                 

95 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 105. 
96 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 229, 230. 
97 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 779, 782. 
98 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 175.  
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nikoliv, musí státní zástupce zůstat objektivní a soustředit se na odstranění porušení zákona. Je 

nezbytné, aby státní zástupce v odvolání výslovně uvedl, zda je podává, byť i zčásti, ve prospěch 

či v neprospěch obviněného, protože tato skutečnost má vliv na rozhodnutí odvolacího soudu nebo 

na případné řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku.99, 100 Jak jsem již zmínila výše, 

veřejné zasedání v řízení o odvolání patří mezi ta, se kterými zákon spojuje povinnou účast 

státního zástupce.  

 Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu, jež je za určitých podmínek oprávněn 

vydat samosoudce, je odpor. Státní zástupce může podat odpor ve prospěch obviněného a jako 

jediný také v jeho neprospěch. Dříve než je trestní příkaz doručen některé z oprávněných osob, 

může státní zástupce vzít obžalobu nebo návrh na potrestání zpět, čímž se trestní příkaz ruší a věc 

se tím vrací do přípravného řízení (§ 314g odst. 4 TŘ).101 

 Prvním z opravných prostředků směřujících proti pravomocnému rozhodnutí soudu je 

dovolání. Dovolání zákon umožňuje podat nejvyššímu státnímu zástupci buďto z vlastní iniciativy 

anebo na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce102 pro nesprávnost kteréhokoliv výroku 

rozhodnutí jak ve prospěch, tak i v neprospěch obviněného. Státní zástupce tak opět disponuje 

dovolacím právem v nejširším rozsahu, když obviněný je oprávněn podat dovolání pouze pro 

nesprávnost výroku rozhodnutí, který se ho bezprostředně dotýká. Stejně jako u odvolání je i zde 

nezbytné, aby státní zástupce výslovně uvedl, zda dovolání směřuje ve prospěch či v neprospěch 

obviněného. Jestliže je dovolání podáno obviněným, doručí předseda senátu soudu prvního stupně 

státnímu zástupci opis dovolání a vyzve jej k písemnému vyjádření. Toto vyjádření pak státní 

zastupitelství společně se spisem předloží Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vypracuje 

vyjádření pro Nejvyšší soud, jenž o dovolání rozhoduje. Pokud dovolání není odmítnuto, 

rozhoduje o něm Nejvyšší soud zpravidla ve veřejném zasedání za povinné účasti státního zástupce 

Nejvyššího státního zastupitelství.103 

                                                 

99 Podle § 259 odst. 4 TŘ totiž může odvolací soud změnit napadený rozsudek v neprospěch obžalovaného pouze na 

podkladě odvolání státního zástupce, jež bylo podáno v neprospěch obžalovaného. V § 264 odst. 2 TŘ je vyjádřen 

zákaz reformace in peius (zákaz změny k horšímu), byl-li napadený rozsudek zrušen jen v důsledku odvolání 

podaného ve prospěch obžalovaného. 
100 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 618.  
101 ŠÁMAL, Pavel. § 314g [Odpor]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, 

RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3589. ISBN 978-80-7400-465-0. 
102 Postup podání návrhu na podání dovolání poměrně podrobně upravuje Pokyn obecné povahy nejvyšší státní 

zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení v čl. 98-99.  
103 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 176. 
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 Stížnost pro porušení zákona je specifický mimořádný opravný prostředek směřující proti 

pravomocným rozhodnutím soudu a státního zástupce, jimiž byl porušen zákon nebo které byly 

učiněny na základě vadného řízení, který je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti, a to u 

Nejvyššího soudu (§ 266 TŘ). Státní zastupitelství je pověřeno prošetřením podnětů k podání 

stížnosti pro porušení zákona, jež byly státnímu zástupci zaslány anebo postoupeny ministrem 

spravedlnosti. Činí tak státní zastupitelství bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, které 

bylo v přípravném řízení činné v posledním stupni. Následně státní zastupitelství ministru 

spravedlnosti navrhne buďto odložit podnět nebo stížnost pro porušení zákona podat. Pro veřejné 

zasedání, ve kterém Nejvyšší soud o stížnosti rozhoduje, zákon stanoví povinnou účast státního 

zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství.104 

 Posledním opravným prostředkem, jenž zákon svěřuje do rukou státního zástupce, je 

obnova řízení. Státní zástupce je jedinou osobou, která je oprávněna podat návrh na obnovu řízení 

v neprospěch obviněného. Návrh na obnovu řízení však může podat i ve prospěch. Dozví-li se 

soud či jiný státní orgán o okolnosti, která by mohla být důvodem k podání návrhu na povolení 

obnovy řízení, je vázán oznamovací povinností vůči státnímu zástupci, který je v případě, že by se 

jednalo o obnovu prospívající obviněnému, povinen obviněného o této skutečnosti informovat, 

případně informovat jiné osoby k návrhu oprávněné anebo může státní zástupce tento návrh na 

povolení obnovy učinit sám.105 

 Zde je na místě upozornit na možnost obviněného nebo jeho obhájce požádat o navrácení 

lhůty k podání opravného prostředku. Toto oprávnění patří mezi instituty favor defensionis, jejichž 

smyslem je dorovnávat fakticky nerovné postavení státního zástupce a obviněného s obhájcem. 

Požádat o navrácení lhůty mohou v případě, že z důležitých důvodů zmeškali lhůtu k podání 

opravného prostředku, a to do tří dnů od odpadnutí překážky. Nebyl-li opravný prostředek ještě 

podán, je nutné jej připojit k žádosti. O navrácení lhůty rozhoduje orgán, jemuž přísluší o 

opravném prostředku rozhodovat, zákon však nestanovuje, co je považováno za důležité důvody 

                                                 

104 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 176. 
105 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 712-714. 
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a tato otázka je tak ponechána rozhodovací praxi soudů.106 Z rozhodovací praxe soudů, konkrétně 

Ústavního soudu, vzešlo také jiné zásadní rozhodnutí. Ústavní soud totiž ve svém nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 32/16 připustil možnost navrácení lhůty také pro poškozeného či jeho zmocněnce.107  

Navrácení lhůty zákon nepřipouští u dovolání.108 

 Dalším příkladem, kdy je obviněnému kompenzováno jeho slabší postavení vůči státnímu 

zástupci, je možnost určitých třetích osob podat ve prospěch obviněného opravný prostředek. 

Hovoříme o tzv. osobách se samostatnými obhajovacími právy, kterými jsou příbuzní 

obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh (§ 

247 odst. 2 TŘ). Tyto osoby podávají odvolání svým jménem, mohou tak učinit pouze ve prospěch 

obžalovaného a odvolání mohou podat nezávisle na tom, zda práva podat odvolání využil sám 

obžalovaný či nikoliv, nemohou však odvolání podat proti jeho vůli.109 Samostatná obhajovací 

práva zmíněnému okruhu osob svědčí v případě odvolání, odporu proti trestnímu příkazu, návrhu 

na povolení obnovy řízení a v určitých případech také u stížnosti proti usnesení. V případě 

dovolání tato možnost absentuje, když zákon možnost podat dovolání přiznává pouze nejvyššímu 

státnímu zástupci a obviněnému.  

2.3.2.  Další oblasti činnosti státního zastupitelství 

 Nejen v trestní oblasti je státní zastupitelství činné, působí totiž i na poli civilního, 

obchodního či správního práva. Vše se odvíjí od čl. 80 Ústavy, který v prvním odstavci stanoví, 

že mimo zastupování veřejné žaloby v trestním řízení vykonává státní zastupitelství i další úkoly, 

stanoví-li tak zákon. Zákon o státním zastupitelství dané otázky nikterak nerozvádí, když se 

                                                 

106 Podle komentáře k § 61 odst. 1 TŘ jsou důležitými důvody např. onemocnění v posledních dnech lhůty, které 

bránilo včasnému podání opravného prostředku, náhlé úmrtí nebo jiná nečekaná událost v rodině obviněného či 

obhájce v posledních dnech lhůty, živelní událost, která znemožnila včasné podání opravného prostředku anebo 

nesprávné poučení o nepřípustnosti opravného prostředku či skutečnost, že poučení o opravném prostředku nebylo 

vůbec dáno. Naopak podle soudní praxe za důležitý důvod nelze považovat případ, kdy se obviněný zmýlil ohledně 

běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo kdy pokyn obviněného zaslaný obhájci k podání opravného 

prostředku v poslední den lhůty nedošel obhájci včas. Informace čerpány z: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. § 61 

[Navrácení lhůty]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, 

Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2013, s. 674. ISBN 978-80-7400-465-0. 
107 V tomto nálezu Ústavní soud vyjádřil následující právní názor: „Zmeškal-li poškozený či jeho zmocněnec z 

důležitých důvodů lhůtu k podání opravného prostředku, jímž uplatňuje právo, které nelze uplatnit jinak, než v trestním 

řízení, má právo na navrácení lhůty dle § 61 odst. 1 trestního řádu obdobně jako v případě žádosti obviněného a jeho 

obhájce.“ 
108 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 295, 296. 
109 PÚRY, František. § 247 [Omezení odvolacího oprávnění]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, 

Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, 

II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2974. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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omezuje na odkaz na zvláštní zákon [§ 4 odst. 1 písm. d) ZSZ]. S působností státního zastupitelství 

na poli občanského soudního řízení počítá samotný zákon o státním zastupitelství (§ 5 ZSZ), 

v občanském soudním řádu je pak státnímu zastupitelství věnován § 35, jenž předvídá možnost 

státního zastupitelství, případně nejvyššího státního zástupce, podat návrh na zahájení řízení nebo 

do občanského soudního řízení vstoupit, přičemž stanoví, že v takovém řízení jsou státní 

zastupitelství či nejvyšší státní zástupce oprávněni ke všem úkonům, které může vykonat účastník 

řízení, ne však k úkonům, které přísluší jen účastníku právního poměru.  

 Stěžejním ustanovením je § 8 ZŘS, který podává taxativní výčet případů, ve kterých státní 

zastupitelství disponuje možností vstoupit do zahájeného řízení či podat návrh na zahájení řízení. 

Jedná se např. o následující: řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, o svéprávnosti, o určení 

data smrti, o prohlášení za mrtvého, ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech osvojení, ve 

věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče či řízení o 

některých otázkách týkajících se právnických osob. Pakliže státní zastupitelství vstoupí do již 

zahájeného řízení, nestává se jeho účastníkem, nýbrž je samostatným procesním subjektem. 

V řízení je ale i tak oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde 

o úkony, které může vykonat jen účastník řízení (nemůže např. vzít zpět návrh na zahájení řízení 

či uznat nárok nebo uzavřít dohodu o předmětu řízení). V některých řízeních může státní 

zastupitelství do řízení nejen vstoupit, ale i podat návrh na zahájení řízení a v případě podání 

návrhu se státní zastupitelství stává jako navrhovatel účastníkem řízení (i zde však platí, že 

státnímu zastupitelství nepřísluší vykonávat úkony, ke kterým jsou oprávněni jen účastníci 

právního poměru – např. uznání nároku či uzavření dohody o předmětu řízení).110 

 Státní zastupitelství je také oprávněno vstoupit do insolvenčního řízení nebo do 

incidenčního sporu [dle § 9 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon)] či do zahájeného řízení vedeného podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (§ 77).111  

                                                 

110 LEVÝ, Jiří. § 8 [Oprávnění státního zastupitelství]. In: SVOBODA, Karel, TLÁŠKOVÁ, Šárka, VLÁČIL, David, 

LEVÝ, Jiří, HROMADA, Miroslav, BÍLÝ, Martin, HAMUĽÁKOVÁ, Klára, KŘIVÁČKOVÁ, Jana, PIRK, Tomáš, 

SMOLÍK, Petr. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 12. ISBN 

978-80-7400-297-7. 
111 ŠÍNOVÁ, Renáta. § 35 [Účast státního zastupitelství]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, 

ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 168. 978-80-7400-673-

9. 
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 Dalšími ze zákonů opravňujících státní zastupitelství k podání návrhu na zahájení řízení je 

např. zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, či zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích.112 

 Vedle veřejného ochránce práv je nejvyšší státní zástupce dalším ze subjektů, kterým zákon 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, přiznává právo podat žalobu proti rozhodnutí správního 

orgánu. Nejvyšší státní zástupce tak může učinit tehdy, shledá-li na podání žaloby závažný veřejný 

zájem, jenž však na rozdíl od veřejného ochránce práv nemusí prokazovat. Správní soud tuto 

žalobu nemůže zamítnout z důvodu absence závažného veřejného zájmu, je totiž čistě na 

nejvyšším státním zástupci, zda závažný veřejný zájem v tom kterém případě spatří a žalobu podá 

či nikoliv.113  

  

                                                 

112 SUCHÁNEK, Radovan, MIKULE, Vladimír. Čl. 80 [Státní zastupitelství]. In: SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, 

Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 817. ISBN 978-80-7400-590-9. 
113 ŠEBEK, Petr. § 66 [Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu]. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, 

MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016. 
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3. Vybrané aspekty vztahu státního zástupce a policejního orgánu 

v přípravném řízení 

 V předchozích částech této práce jsem stručně popsala úlohu a postavení státního zástupce 

a ve zkratce se také věnovala přípravnému řízení trestnímu. Pro účely výše nadepsané kapitoly 

považuji za důležité nejprve osvětlit význam pojmu policejní orgán.  

3.1. K pojmům „policejní orgán“ a „vyšetřovací orgán“ 

 Policejní orgán je vedle soudu a státního zástupce jedním z orgánů činných v trestním 

řízení (§ 12 odst. 1 TŘ), jenž má pro trestní řízení nezanedbatelný význam, a to nejen v přípravném 

řízení. Jedna z učebnic trestního práva procesního hned v úvodu kapitoly věnované policejnímu 

orgánu uvádí, že „Policejní orgán je státní orgán, jehož úkolem v trestním řízení je, aby především 

státnímu zástupci aktivně pomáhal při plnění jeho úlohy v trestním řízení, kterou je uskutečňování 

trestního stíhání (naplňování požadavku legality).“114, z čehož je zřejmá nezastupitelnost 

policejního orgánu pro trestní řízení. Podle § 12 odst. 2 TŘ se policejními orgány rozumí: 

 útvary Policie České republiky, 

 Generální inspekce bezpečnostních sborů, respektive pověřené orgány Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, 

 pověřené orgány Vězeňské služby České republiky, 

 pověřené celní orgány, 

 pověřené orgány Vojenské policie, 

 pověřené orgány Bezpečnostní informační služby, 

 pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace, 

 pověřené orgány Vojenského zpravodajství.115 

 V trestním řízení nejčastěji působí v roli policejních orgánů útvary Policie ČR, o ostatních 

orgánech hovoříme jako o policejních orgánech pouze v určitém rozsahu vymezeném v § 12 odst. 

2 TŘ u jednotlivých písmen.116 Právní úpravu působnosti útvarů Policie ČR v trestním řízení lze 

najít v trestním řádu, v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále také jako „zákon 

                                                 

114 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 180. 
115 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 222. 
116 Tamtéž.  
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o policii“ či „PolČR“), a důležitý je také závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění 

úkolů v trestním řízení,117 jenž má povahu interního právního aktu.  

 Trestní řízení však není jedinou oblastí činnosti Policie ČR. Podle zákona o policii, který 

Policii ČR definuje jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor (§ 1 PolČR), slouží policie 

veřejnosti a jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 

trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a 

bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu (§ 2 PolČR). 

 V souvislosti s působením policejních orgánů v trestním řízení je třeba věnovat velkou 

pozornost ustanovení § 161 TŘ, kde je zakotven pojem „vyšetřovací orgán“. Pouze vyšetřovací 

orgány totiž mohou konat vyšetřování ve smyslu druhé fáze přípravného řízení. Vyšetřovacími 

orgány podle tohoto ustanovení jsou: 

 útvary Policie České republiky, není-li stanoveno jinak, 

 v určitých případech také Generální inspekce bezpečnostních sborů, státní zástupce, 

kapitán lodi při dálkových plavbách či pověřený orgán Vojenské policie.118  

 Pokud policejní orgán není zároveň orgánem vyšetřovacím, může být činný pouze ve fázi 

před zahájením trestního stíhání. Pokud by tento policejní orgán (jenž není zároveň vyšetřovacím 

orgánem) provedl úkon vyšetřovací, šlo by o úkon provedený neoprávněným subjektem, čímž by 

byla založena podstatná vada řízení a případný takto získaný důkaz by byl procesně 

nepoužitelným.119  

3.2. Modely přípravného řízení (vyšetřování) 

 Jako nejdůležitější stadium či jádro trestního řízení bývá označováno hlavní líčení, jelikož 

právě v této fázi je rozhodováno o vině obžalovaného a o trestu. Význam hlavního líčení je zcela 

jistě nezpochybnitelný, stejně tak však není pochyb o tom, že přípravné řízení má na hlavní líčení 

rozsáhlý vliv. Skutečnost, jak (ne)kvalitně bylo přípravné řízení provedeno, dokáže ovlivnit, jaký 

průběh bude mít a s jakým úspěchem bude provedeno dokazování v hlavním líčení a tak i výsledek 

                                                 

117 Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. 4. 2009 č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení (dále také 

jako „ZPPP“). 
118 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 183, 184. 
119 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 

978-80-7502-160-1. s. 222.; shodně: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo 

procesní. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 184. 
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samotného hlavního líčení. Procesní vady, jež vznikly v rámci přípravného řízení, se často 

napravují stěží, pokud je vůbec napravit lze.120  

 Otázka, v jaké míře je hlavní líčení ovlivňováno přípravným řízením, souvisí s významem, 

který je přípravnému řízení právní úpravou přikládán. Na následujících řádcích proto provedu 

rozbor toho, které subjekty v přípravném řízení mohou „hrát prim“, jaká byla a je role státního 

zástupce a policejního orgánu v něm a jaké mají dané skutečnosti důsledky. Teorie obecně 

rozlišuje tři modely přípravného řízení, jejichž podoba úzce souvisí se společenským zřízením a 

celkovým klimatem ve společnosti, podobně jako tomu bylo při vývoji celého institutu veřejné 

žaloby.121 Fenyk vývoj kontinentálního přípravného řízení trefně shrnuje jako „…směřující od 

vyšetřujícího soudce (moc soudní) přes dominantní policii (moc výkonná) až k rozhodující úloze 

veřejného žalobce jako pána sporu (sui generis).“122  

 

a) Vyšetřující soudce jako pán sporu 

 Začátky tohoto modelu s vyšetřujícím soudcem v hlavní roli lze spatřit na počátku 19. 

století. Trestní řízení bylo rozděleno na přípravné stadium – vyšetřování a na hlavní líčení, kdy 

předělem mezi těmito dvěma stadii bylo podání obžaloby veřejným žalobcem. Přípravné řízení 

bylo v gesci vyšetřujícího soudce – pána sporu a v hlavním líčení figuroval řádný soud. 

Vyšetřování bylo vedeno písemně, což logicky snižovalo jeho důvěryhodnost a časté byly také 

průtahy a jakási „těžkopádnost“, jelikož vyšetřující soudce byl jakožto orgán soudního typu 

svazován určitými justičními postupy a naopak postrádal jakousi flexibilitu a operativnost vlastní 

policejním orgánům a tolik potřebnou pro předsoudní stadium řízení. Hlavním nedostatkem však 

bylo, že vyšetřování bylo prováděno tak důkladně, že se stalo jádrem celého procesu a hlavní líčení 

bylo pouhou formalitou. Pochybné však také bylo samotné, řekněme schizofrenní, postavení 

vyšetřujícího soudce, které v sobě zahrnovalo roli nejen soudce, ale také vyšetřovatele a obhájce. 

Jediným úkolem veřejného žalobce v tomto řízení bylo podat obžalobu, nebyl oprávněn nijak 

výrazně ovlivnit přípravné řízení. Úkolem policejní služby pak bylo na základě pověření soudce 

provést jednotlivé úkony vyšetřování. K rozšíření oprávnění veřejného žalobce došlo ve druhé 

polovině 19. století, když část úkonů přípravného řízení prováděl vyšetřující soudce a část policie 

za dozoru veřejného žalobce a po 2. světové válce bylo trendem zjednodušování přípravného 

                                                 

120 FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a 

odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 28, 

29. 
121 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-80-4. s. 6, 7. 
122 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-80-4. s. 7. 
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řízení, omezování oprávnění vyšetřujícího soudce a celkově nebyla přípravnému řízení přikládána 

taková důležitost.123 

 

b) Model se silnou policií  

 Tento systém byl typický pro evropské země, jež podléhaly sovětskému vlivu. V České 

republice došlo k jeho zavedení o něco později než ve zbylých zemích, zato však se u nás udržel 

až do významné novely trestního řádu účinné od 1. 1. 2002124. Ústřední postavou byl policejní 

vyšetřovatel, jehož pravomoci byly téměř srovnatelné s těmi, jimiž v prvním modelu disponoval 

vyšetřující soudce. Veřejný žalobce měl na průběh vyšetřování spíše symbolický vliv. Policejní 

vyšetřovatel vedl vyšetřování, přičemž byl nadán značnou nezávislostí, byl oprávněn zastavit 

trestní stíhání, postoupit věc jinému orgánu (a založit tak svým rozhodnutím překážku věci 

pravomocně rozsouzené), proti pokynům veřejného žalobce mohl vznášet námitky apod.125 

 

c) Veřejný žalobce jako pán sporu 

 Posledním typem přípravného řízení je ten, v němž dominuje státní zástupce jakožto pán 

sporu (dominus litis) a policejní orgán jako jakýsi „pomocník“ veřejné žaloby. Významná procesní 

oprávnění, jimiž v předchozích dvou případech disponoval buďto vyšetřující soudce či policejní 

vyšetřovatel, v tomto systému svědčí státnímu zástupci, který nese za zákonnost přípravného řízení 

odpovědnost. V České republice byl tento model nastolen výše zmíněnou novelou trestního řádu 

č. 265/2001 Sb. a v následujících částech práce se jeho podobě a možným úskalím budu blíže 

věnovat.  

3.3. Charakteristika činnosti policejního orgánu v přípravném řízení  

 Posláním policejního orgánu v této fázi trestního řízení je prověřit a objasnit skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. V případě, že prověřováním zjištěné a odůvodněné 

skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání trestného činu, přičemž je-li dostatečně 

odůvodněn závěr, že trestný čin byl spáchán určitou osobou, rozhodne policejní (vyšetřovací) 

orgán o zahájení trestního stíhání a v nezbytném rozsahu provede vyšetřování. Touto svou činností 

                                                 

123 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-80-4. s. 7-9.  
124 Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  
125 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-80-4. s. 9, 10. 
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policejní orgán vytváří předpoklady pro rozhodnutí státního zástupce, zda podat obžalobu či věc 

vyřídit jiným způsobem. 126 

 Policejní orgán je jakožto orgán činný v trestním řízení vázán zásadou oficiality, z čehož 

mu vyplývá povinnost provádět jednotlivé úkoly a celkově konat řízení z úřední povinnosti (ex 

officio), z vlastní iniciativy, aniž by potřeboval vnější podnět k jejich provedení. V souladu s touto 

zásadou má policejní orgán povinnost ve všech případech podezření ze spáchání trestného činu 

zahájit trestní řízení, a pakliže jsou dány zákonné podmínky pro zahájení trestního stíhání, učiní 

tak policejní orgán sám z vlastní iniciativy, bez nutnosti pokynu státního zástupce.127,128 

 V případech, kdy policejní orgán svou činností zasahuje do základních práv a svobod osob, 

potřebuje k provedení daného úkonu buďto pokyn (sledování zásilky § 87b odst. 1 TŘ), souhlas 

(zadržení osoby podezřelé § 76 odst. 1 TŘ) či písemné povolení státního zástupce (předstíraný 

převod § 158c odst. 2 TŘ) anebo příkaz (příkaz k domovní prohlídce § 83 odst. 1 TŘ), souhlas 

(otevření zásilky § 87 TŘ) či předchozí povolení soudce (použití agenta § 158e odst. 4 TŘ).129 

 Žádný předchozí souhlas státního zástupce policejní orgán nepotřebuje k tomu, aby 

usnesením rozhodl o odložení věci (§ 159a vyjma § 159a odst. 4 TŘ). Toto usnesení sice není 

rozhodnutím ve věci, nezakládá tudíž překážku věci rozhodnuté a v daném případě se tedy 

neuplatní princip ne bis in idem, často se však jedná o rozhodnutí „justiční povahy“ a je otázkou, 

zdali by rozhodování takového významu mělo náležet mezi pravomoci policejního orgánu. 

Policejní orgán je sice povinen zaslat státnímu zástupci do 48 hodin usnesení o odložení věci, který 

pak toto usnesení může do 30 dnů od doručení zrušit a nahradit vlastním rozhodnutím, autorský 

kolektiv učebnice trestního práva procesního se přesto domnívá, že „průlomy do zásady legality 

                                                 

126 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 184. 
127 Jistým průlomem do zásady legality je institut dočasného odložení trestního stíhání. V souladu s § 159b odst. 1 TŘ 

může policejní orgán se souhlasem státního zástupce zahájení trestního stíhání dočasně odložit. Může tak učinit 

v případě, jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo 

jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů. Jakmile však důvody pro dočasné odložení trestního 

stíhání pominou, policejní orgán trestní stíhání neprodleně zahájí. Ustanovení § 159b odst. 3 TŘ zakotvuje oprávnění 

(a povinnost) policejního orgánu dočasně odložit zahájení trestního stíhání osoby, která je dočasně vyňata z pravomoci 

orgánů činných v trestním řízení anebo jestliže je její trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu 

dočasně nepřípustné. Dané ustanovení míří např. na poslance či senátory Parlamentu České republiky, soudce 

Ústavního soudu, veřejného ochránce práv či osoby požívající imunit podle mezinárodního práva. Ustanovení § 159c 

pak obsahuje zvláštní úpravu dočasného odložení trestního stíhání pro tzv. korupční trestnou činnost a v tomto případě 

policejní orgán rozhoduje o dočasném odložení bez předchozího či následného souhlasu státního zástupce. Informace 

čerpány z: DRAŠTÍK, Antonín., FENYK, Jaroslav, a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a. s., 2017. ISBN 978-80-7552-600-7. s. 1214 – 1218. 
128 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 184. 
129 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 185. 
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by měly být svěřeny výhradně do rukou státního zástupce, který je za prosazování této zásady 

odpovědný“.130 Stejné stanovisko je obsaženo i v další učebnici trestního práva procesního.131 

Státní zástupce činný u státního zastupitelství okresní úrovně, s nímž jsem měla příležitost danou 

záležitost konzultovat a jehož jsem s názory vyslovenými ve výše zmíněných učebnicích trestního 

práva procesního seznámila, se však k věci staví zcela odlišně. Stávající zákonnou úpravu shledává 

vyhovující a bezproblémovou, když státní zástupce sám může podle daného ustanovení věc 

odložit, případně je oprávněn usnesení policejního orgánu o odložení věci zrušit v rámci 

třicetidenní lhůty či tak učinit na základě stížnosti podané poškozeným. V případě, že by policejní 

orgán možností věc odložit nedisponoval vůbec, anebo by byl tento úkon podmíněn předchozím 

souhlasem státního zástupce, stal by se policejní orgán pouze jakýmsi „živým nástrojem“ státního 

zástupce či „sběračem důkazů“ a pominout nelze také fakt, jestli by bylo vůbec časově reálné, aby 

dozorový státní zástupce rozhodoval o každém odložení věci.  

 Další zásadou, která prostupuje činnost policejního orgánu, je zásada vyhledávací, z níž 

pramení povinnost orgánů činných v trestním řízení v přípravném řízení objasňovat způsobem 

uvedeným v trestním řádu i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i 

v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede (§ 2 odst. 5 TŘ). Tuto povinnost zákon policejnímu 

orgánu ukládá i skrze ustanovení § 164 odst. 3 TŘ upravující postup při vyšetřování. V odstavci 1 

daného ustanovení je pak zakotvena povinnost policejního orgánu postupovat při vyšetřování 

z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány důkazy k objasnění 

všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku 

trestného činu. Se zásadou vyhledávací souvisí zásada materiální pravdy (či zásada zjišťování 

skutkového stavu bez důvodných pochybností), podle níž policejní orgán postupuje tak, aby byl 

zjištěn skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném pro 

rozhodnutí.132  

 Veškeré úkony, ke kterým trestní řád policejní orgán opravňuje a k nimž není nutný souhlas 

státního zástupce, vykonává policejní orgán samostatně a je plně odpovědný za jejich zákonné a 

včasné provedení (§ 164 odst. 5 TŘ). Při provádění těchto úkonů jsou však jednotliví policisté 

plnící úkoly policejních orgánů vázáni pokyny státního zástupce, proti nimž nemají možnost podat 

                                                 

130 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 184. 
131 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 187. 
132 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 184, 185. 
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námitky. Ve věcech, které se netýkají trestního řízení, nýbrž výkonu služby, je pak policista vázán 

pokyny svých nadřízených.133 

3.4. Vztah státního zástupce a policejního orgánu 

 Určujícím principem, jenž se odráží ve vzájemném vztahu státního zástupce a policejního 

orgánu, je dozor státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Dozor 

státního zástupce představuje jeho systematickou a cílevědomou kontrolní činnost, která se 

zaměřuje na zjištění stavu vyšetřování, prověření postupu policejního orgánu z několika různých 

hledisek – zákonnost, rychlost, plynulost a na neprodlené odstraňování zjištěných nedostatků. 

Vedle zákonnosti postupu policejního orgánu však státního zástupce zajímá i jeho věcná správnost, 

odůvodněnost a úplnost. Dozor je činností soustavnou a je vykonáván průběžně. Mimo jiné 

směřuje rovněž k tomu, aby nikdo nebyl bezdůvodně trestně stíhán či omezován na svých právech 

v přípravném řízení.134  

 O dozorových oprávněních státního zástupce (§ 157 odst. 2 TŘ, § 174 odst. 2 TŘ) již byl 

podán přehled v rámci části práce zabývající se úlohou státního zástupce v přípravném řízení,135 

na tomto místě již jen některá z nastíněných dozorových oprávnění rozvinu.  

 Ustanovení § 18 JŘSZ státního zástupce opravňuje, aby si ve věcech, v nichž provádí 

dozor, předem vyhradil předkládání opisů protokolů o procesních úkonech. K prověrce postupu 

policejního orgánu může státní zástupce vyžadovat předložení spisů nebo může prověrku 

spisového materiálu provádět přímo u policejního orgánu. Dále je státní zástupce oprávněn 

nahlížet do plánu vyšetřování, případně požadovat informaci policejního orgánu o jeho obsahu, a 

to v případě, že to státní zástupce považuje v zájmu úplnosti skutkových zjištění a zajištění všech 

důkazů pro věc důležitých za potřebné. Zmíněným oprávněním státního zástupce koresponduje 

ustanovení čl. 24 odst. 2, 3 ZPPP, když obsahuje povinnost policejního orgánu umožnit státnímu 

zástupci, aby mohl osobně a soustavně sledovat postup trestního řízení a být osobně přítomen 

kterémukoliv procesnímu úkonu. V případech, kdy si státní zástupce vyhradil účast na procesním 

úkonu, vyrozumí jej policejní orgán nejméně 24 hodin před provedením takového úkonu, pokud 

nejde o procesní úkon, který nesnese odkladu. Pokud si to státní zástupce vyhradí, zašle mu 

policejní orgán do 48 hodin opis protokolu o procesních úkonech. Vedle toho předmětné 

                                                 

133 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 182, 183. 
134 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. Právní 

instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 476. 
135 Viz 2.3.1.1. 
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ustanovení zakotvuje povinnost policejního orgánu státního zástupce na žádost informovat o stavu 

trestního řízení, zejména bezodkladně odpovědět na dotaz ohledně předpokládané lhůty a způsobu 

ukončení trestní věci. Další povinností ukládanou policejnímu orgánu je předložit státnímu 

zástupci, pakliže o to požádá, zpravidla originál trestního spisu, další související materiály a plán 

další činnosti.  

 Jedním z nejdůležitějších dozorových oprávnění státního zástupce je oprávnění dávat 

závazné pokyny k vyšetřování trestných činů dle § 174 odst. 2 písm. a) TŘ. Podrobnější úpravu 

udělování resp. „přijímání“ pokynů lze opět nalézt v jednacím řádu státního zastupitelství a v 

ZPPP. Dle § 19 odst. 1 JŘSZ vydává státní zástupce pokyny formou opatření, druhý odstavec 

zmiňovaného ustanovení obsahuje výčet případů, kdy je nutná písemná forma pokynu. Písemnou 

formu tak 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. Ústní pokyn státní zástupce 

stvrdí písemně, pakliže to dle povahy věci považuje za nutné, přičemž o každém pokynu učiní 

státní zástupce záznam do dozorového spisu. Pokyny k vydání usnesení, proti němuž je přípustná 

stížnost, se vždy zařadí do originálu trestního spisu (§ 19 odst. 3 JŘSZ), ostatní pokyny se do 

originálu trestního spisu založí, pakliže tak stanoví státní zástupce. Jestliže policejní orgán 

neprovede úkon, ke kterému dostal od státního zástupce pokyn, upozorní na to státní zástupce jeho 

příslušného nadřízeného, případně mu věc usnesením odejme (§ 19 odst. 4 JŘSZ). Ustanovení čl. 

25 odst. 1, 2 ZPPP obsahuje prakticky totožnou úpravu, navrch upravuje postup, kdy po obdržení 

ústního pokynu státního zástupce policista vypracuje úřední záznam, jenž před založením do 

trestního spisu neprodleně předloží svému nejblíže nadřízenému vedoucímu pracovníkovi. Dle čl. 

25 odst. 3 ZPPP je policejní orgán povinen plnit pokyny státního zástupce i v případech, kdy státní 

zástupce sám koná vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení, nebo se osobně účastní 

prováděných procesní úkonů. Otázkou pokynování se zaobíral také Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku sp. zn. 5 Tz 94/2012-36, když vyjádřil názor, že za pokyn lze zpravidla považovat i jiné 

akty a úkony státního zástupce výslovně jako pokyn neoznačené, které však vyjadřují jeho 

jednoznačný názor na určitou otázku, jejíž řešení je pro danou věc významné, i pokud jsou 

obsažené např. jen v odůvodnění jeho usnesení či v písemně zachycené zprávě o prověrce trestního 

spisu v rámci dozoru.  

 Přelomovým okamžikem pro vymezení vztahu těchto dvou orgánů činných v trestním 

řízení byla tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb., která určitá 
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oprávnění „přesunula“ od policejního orgánu ke státnímu zástupci a výrazně tak posílila jeho 

postavení v přípravném řízení. Významná je například skutečnost, že od 1. 1. 2002 je to již jen 

státní zástupce, kdo může zastavit nebo přerušit trestní stíhání či postoupit věc jinému orgánu a 

velkou změnou bylo rovněž rozšíření výkonu dozoru státního zástupce již na fázi postupu před 

zahájením trestního stíhání (prověřování).136,137  

 Vzájemná spolupráce státního zástupce a policejního orgánu je naprosto klíčová pro průběh 

přípravného řízení a celkově pro naplnění účelu trestního řízení. Skutečnost, že státní zástupce je 

pánem přípravného řízení a vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti, však neznamená, že 

policejní orgán má být jen jakousi loutkou čekající na pokyny státního zástupce, neschopnou 

samostatného uvažování a jednání. Naopak je jistě žádoucí, aby byl policejní orgán schopen 

samostatné práce a byl tak pro státního zástupce způsobilým partnerem a ne pouze „exekutorem“ 

jeho pokynů a rozhodnutí. V opačném případě totiž státního zástupce zavaluje prací navíc, když 

ten je v důsledku nesamostatnosti policejního orgánu nucen „vést jej za ruku“ a de facto tak 

nahrazovat jeho činnost.138  

3.4.1.  Odborná úroveň policejního orgánu 

 S otázkou vztahu státního zástupce a policejního orgánu, co se jeho kvality týče, jistě 

souvisí odbornost policejního orgánu. Podle platné právní úpravy139 a praxe u Policie České 

republiky se na trestním řízení různou měrou podílí policisté dosahující služební hodnosti od 

vrchního asistenta až po radu a náplň jejich činností ovlivňuje také fakt, v rámci jakého útvaru 

působí (územní útvar nižšího/vyššího stupně, útvar s celostátní působností či policejní prezidium). 

Zmíněným služebním hodnostem korespondují hodnostní označení podpraporčík až podplukovník 

nebo plukovník (§ 8 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů). Alespoň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

(nehledě na studijní obor) zákon spojuje se služebními hodnostmi počínaje vrchním komisařem 

(hodnostní označení kapitán/major), který podle příslušné úpravy140 vykonává náročné policejní 

                                                 

136 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 183. 
137 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2005. Právní 

instituty. ISBN 80-7179-929-7. s. 368. 
138 FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a 

odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 28-

33. 
139 § 7 odst. 1, § 8 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; příloha 

k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech. 
140 Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech. 
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činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce 

složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo policejního prezidia či 

vykonává nejnáročnější policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a 

vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů vyššího 

stupně. Na trestním řízení se rovněž podílí, byť jen prováděním jednotlivých úkonů trestního 

řízení, vrchní asistent (podpraporčík), jemuž pro tuto hodnost a s ní spojené činnosti postačuje 

střední vzdělání s maturitní zkouškou.141  

 Jsem si plně vědoma, že vzdělání není žádnou automatickou garancí znalostí a schopností 

a že v rámci policejních útvarů jistě působí spousta schopných a zkušených policistů, kteří vzdělání 

v oboru právo či příbuzných oborech nemají, osobně však nemohu než souhlasit s Fryštákem, 

který je zastáncem požadavku „na alespoň bakalářské vzdělání ve studijním programu právo, 

bezpečnostně právní studia, či jiných souvisejících oborech[…]“142 pro policisty konající v rámci 

Policie České republiky vyšetřování,143, 144 jelikož se domnívám, že by tento požadavek mohl být 

jedině ku prospěchu věci, tj. že by vedl ke zkvalitnění odborné úrovně policejního orgánu, 

pozitivně by ovlivnil vzájemnou spolupráci policejního orgánu a státního zástupce a tudíž i kvalitu 

celého přípravného řízení. Na mém názoru bohužel nic nezmění ani skutečnost, že policisté pro 

přijetí do služebního poměru k Policii České republiky musí absolvovat tzv. základní odbornou 

přípravu, jejímž smyslem je poskytnout policistům potřebné vědomosti a dovednosti, rozvíjet 

                                                 

141 Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech. 
142 FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a 

odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 32. 
143 Před účinností novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl k provádění vyšetřování oprávněn vyšetřovatel. Vyšetřovatelem mohl 

být policista, který musel mít vysokoškolské vzdělání bakalářského či magisterského studijního programu v oboru 

právo (§ 16 odst. 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění účinném 

do 31. 12. 2001). Zároveň však platily určité výjimky, které umožňovaly ministru vnitra přijmout do služebního 

poměru osobu, která dané kvalifikační předpoklady nesplňovala [§ 3 písm. b) zákona č. 186/1992 Sb., o služebním 

poměru příslušníků Policie České republiky]. Jelikož mezi absolventy právnických fakult nebyl o práci u Policie České 

republiky dostatečný zájem, docházelo k takovým výjimkám poměrně často. Informace čerpány z: FRYŠTÁK, 

Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a odborné úrovně 

policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 29. 
144 Po zrušení institutu vyšetřovatelů (novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., kterým se mění 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinnou od 1. 1. 2002) konala vyšetřování dle § 

161 odst. 2 TŘ služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky v útvarech stanovených zvláštním 

zákonem (kterým byl zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky). Podle současného znění ustanovení § 161 

odst. 2 TŘ konají vyšetřování útvary Policie České republiky, což je změna, k níž došlo v důsledku nabytí účinnosti 

nového zákona o Policii ČR (zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009), který její útvary nijak blíže nespecifikuje (je 

upuštěno od členění Policie ČR na tzv. služby přímo ze zákona, mezi něž patřila i Služba kriminální policie a 

vyšetřování), jedná se tedy o obecnější úpravu schopnou pružněji reagovat na vývoj bezpečnostní situace. Informace 

čerpány z: FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv 

profesní a odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-

3758. s. 29, 30. 
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jejich schopnosti a postoje a učit je uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností. V 

závěru základní odborné přípravy absolvují policisté závěrečnou zkoušku a v důsledku jejího 

úspěšného složení může být jejich služební poměr na dobu určitou změněn na služební poměr na 

dobu neurčitou.145  

 Opakované stížnosti na (ne)odbornost policejních orgánů lze nalézt ve Zprávách o činnosti 

státního zastupitelství146.147 Např. ve Zprávě o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 je 

uvedeno, že „Nižší státní zastupitelství vznášejí opětovné výhrady ohledně odborné úrovně 

policejních orgánů, zejména nedostatku schopností samostatné činnosti jak ve fázi prověřování, 

tak i vyšetřování, včetně materiálního a právního posuzování relevantních skutečností.“148 Dále 

se Zpráva zmiňuje o potížích policejních orgánů při správnosti zvoleného procesního postupu (ať 

už při odkládání věcí či zahajování trestního stíhání), o nedostatečném personálním obsazení 

policejních orgánů, jejich fluktuaci či nedostatku zkušeností. Pro úplnost je však nutno uvést, že 

celkově je vzájemná spolupráce státními zastupitelstvími hodnocena kladně. Ze Zprávy dále 

vyplývá, že dozoroví státní zástupci musí nezřídka rušit usnesení o zahájení trestního stíhání, a to 

z důvodu jejich nedostatků spočívajících zejména v absenci řádné objektivizace a vyčíslení škody, 

neadekvátní právní kvalifikaci protiprávního jednání, zmatečném popisu skutku, absenci popisu 

všech obligatorních znaků trestného činu či nesprávného posuzování pokračujících trestných 

činů.149  

 Pro zajímavost ještě uvádím, že na (ne)fungování vztahů mezi dozorujícím státním 

zástupcem a policií si stěžuje též státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 

Kytnar v rámci své obhajoby ve věci kárné žaloby, již na něj podala jeho nadřízená vedoucí státní 

zástupkyně. Podle Kytnara se kvalita práce policejních orgánů (policejním orgánem je zde 

myšlena Policie ČR) v Praze stále zhoršuje, u policistů postrádá odbornost, ofenzivnost, 

samostatnost a stěžuje si na jejich časté obracení se na státního zástupce, aby rozhodl ve věcech, 

kde by ale měly konat samy policejní orgány, přičemž zdůrazňuje závažnost situace právě v Praze, 

                                                 

145 FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a 

odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 31. 
146 Zprávy o činnosti státního zastupitelství z let 2002 – 2017 jsou ke dni 5. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti. 
147 FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a 

odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství, 2017, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 32, 

33. 
148 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 ze dne 18. 6. 2018, s. 13. Ke dni 5. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf. 
149 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 ze dne 18. 6. 2018, s. 13, 14. Ke dni 5. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf. 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
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kde je bohatá nabídka pracovních příležitostí a je tak těžké dostatečně kvalitní personální aparát 

získat a udržet.150 

 Jiný náhled na tuto problematiku má mnou dotazovaný státní zástupce. Vztahy s policejním 

orgánem celkově hodnotí velmi kladně a zdůrazňuje, že obě strany se navzájem potřebují, když 

jejich činnosti směřují k naplnění stejného cíle. Přiznává, že plošný požadavek na určité vzdělání 

příslušníků policejního orgánu by mohl přispět ke zlepšení, ale vzápětí dodává, že vzdělání není 

zárukou kvalitnější práce a že nespokojen s kvalitou policejního orgánu bývá spíše zřídka. 

Doplňuje, že jsou policisté erudovaní, samostatní, do jejichž činnosti není v rámci dozoru třeba 

nijak výrazně zasahovat, a pak jsou policisté, které je třeba více „hlídat“, vždy se však jedná o 

individuální případy, přičemž důvod slabší kvality jejich výstupů státní zástupce nespatřuje 

v nedostatečném vzdělání, nýbrž v jiných osobních (ne)kvalitách. Taktéž upozorňuje na 

skutečnost, že mezi osobami s právnickým vzděláním není o práci u Policie ČR příliš zájem a že 

je znát vysoká fluktuace policejních orgánů zmiňovaná i ve Zprávách o činnosti státního 

zastupitelství.  

3.4.2.  Situace ve Spolkové republice Německo 

 Obdobně jako je tomu v české právní úpravě, přiznává i ta německá151 státnímu zástupci 

postavení pána či „vládce“ přípravného řízení („Herrin des Ermittlungsverfahrens“). Státní 

zastupitelství dozoruje činnost policejních orgánů podobně, jako je tomu podle § 174 českého 

trestního řádu a odpovídá za náležité zjištění všech rozhodujících skutečností a za využití všech 

důkazních prostředků. Vedle toho také rozhoduje i o zahájení a skončení přípravného řízení. 

Ukončení přípravného řízení je výhradním právem státního zastupitelství, k zahájení je ale 

oprávněn i policejní orgán.152 

 Již několik let se však diskutuje o reformě přípravného řízení v Německu, a to z důvodu 

rozporu mezi představou zákonodárce, že vyšetřování má být zásadně prováděno státním 

zastupitelstvím, a realitou, kdy vyšetřování je v rukou policejních orgánů. Už v roce 2002 se Musil 

v rámci příspěvku na téma „Kdo má být pánem přípravného řízení?“ k věci vyjádřil následovně: 

„[…] různé modely přípravného řízení oscilují mezi dvěma krajními alternativami, kdo má být 

                                                 

150 HOLAS, Ivan. Rychlost na úkor kvality? Státní zástupce u NSS kritizoval policii a celý systém - Česká justice. 

Domovská stránka - Česká justice [online]. [cit. 05.02.2019]. Dostupné z: http://www.ceska-

justice.cz/2019/02/rychlost-ukor-kvality-statni-zastupce-u-nss-kritizoval-policii-cely-

system/?fbclid=IwAR1Ru0OoBX3tZhE0GUmze0UQ-wqBwtmiha1xXrhb8rCsaWngBxFadLlOrT0. 
151 Stěžejním předpisem je německý trestní řád – Strafprozessordnung (zkratka „StPO“) z roku 1877. 
152 SCHMIDT, Holger. Státní zastupitelství v Německu. Státní zastupitelství, 2012, č. 4. ISSN 1214-3758. s 28, 29.; 

Shodně:  ŠRAMEL, Bystrík. K postaveniu orgánov verejnej žaloby v trestnom konaní vo vybraných krajinách sveta. 

Státní zastupitelství, 2011, roč. 9, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 21, 22.  



 

46 

 

 

pánem přípravného řízení – zda státní zástupce nebo policejní orgán. Výsledkem jsou často různé 

kompromisy a není žádnou vzácností, že zákon sice deklaruje jednu z těchto variant, ale reálný 

stav je rozdílný. Tak např. německý trestní řád vychází z ideje, že pánem přípravného řízení je 

státní zástupce, avšak reálný stav tomu de facto neodpovídá – při zjišťování skutkového stavu má 

faktickou převahu policie.“153 Na totéž upozorňuje také Šramel, když říká, že: „V praxi je však 

situácia iná, pretože celé vyšetrovanie je v rukách polície. Vyšetrovanie vykonáva Spolková 

kriminálna polícia alebo polícia jednotlivých krajín, ktorá však nie je ponímaná ako súčasť 

orgánov štátneho zastupiteľstva, ale patrí do pôsobnosti ministerstva vnútra.“154 Situaci nijak 

nevyvrací ani Janovsky, který jakožto generální státní zástupce v německém Bambergu říká, že 

policejní orgán může např. samostatně provádět výslechy, pověřovat znalce, provádět krátkodobé 

sledování podezřelých a předběžně zatýkat. V určitých případech se však musí policie obrátit na 

státní zastupitelství, aby případně zažádalo o soudní rozhodnutí (v případě držení zadrženého ve 

vazbě déle než do konce dne následujícího po zadržení, při prohledání bytu či odposlouchávání 

telefonní přípojky). Obecně tak může policie jednat bez konzultace se státním zastupitelstvím, a 

pakliže se provedení úkonu obejde bez zásadních zásahů do základních práv, nemusí státní 

zastupitetlství ani ihned informovat.155 

  

                                                 

153 MUSIL, Jan. Přípravné trestní řízení - některé koncepční otázky. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2005, 

2002(4). ISSN 0323-0619. s. 18, 19.  
154 ŠRAMEL, Bystrík. K postaveniu orgánov verejnej žaloby v trestnom konaní vo vybraných krajinách sveta. Státní 

zastupitelství, 2011, roč. 9, č. 5. ISSN 1214-3758. s. 22.  
155 JANOVSKY, Thomas. Státní zastupitelství ve Spolkové republice Německo. Státní zastupitelství, 2015, č. 5. ISSN 

1214-3758. s. 27.  
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4. Státní zástupce a odklony 

4.1. Obecně k odklonům a jejich právní úpravě 

 Ráda bych tuto kapitolu zahájila jasnou definicí pojmu „odklon“ a jeho vymezením, 

bohužel to však není reálné, jelikož legální definici odklonu v trestním řádu nenalezneme a nauka 

trestního práva procesního jasnou odpověď také neposkytuje.  

 Právní úpravu odklonů najdeme v hlavě dvacáté trestního řádu (§ 290 an.), která se věnuje 

tzv. zvláštním způsobům řízení. Zvláštními způsoby řízení zákonodárce míní řízení ve věcech 

mladistvých, řízení proti uprchlému, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, řízení před 

samosoudcem, řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu, řízení o přezkumu příkazu 

k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o 

telekomunikačním provozu a řízení o schválení dohody o vině a trestu. Obecně řečeno jde o různá 

řízení, která oproti standardnímu trestnímu řízení vyžadují určitou zvláštní úpravu. Za jakousi 

samostatnou skupinu v rámci těchto zvláštních způsobů řízení jsou považovány právě odklony. 

V širším smyslu jsou odklony chápány jako alternativa standardního průběhu trestního procesu 

v tom smyslu, že trestní řízení nesměřuje k obvyklému konci, kterým je vynesení odsuzujícího 

rozsudku, vyslovení viny a uložení klasické trestní sankce, nýbrž dojde k „odklonění“ řízení od 

této obvyklé cesty a trestní věc je vyřízena jinak.156 Učebnice trestního práva procesního157 mezi 

odklony shodně řadí následující instituty:  

 podmíněné zastavení trestního stíhání (včetně podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání v rámci zkráceného přípravného řízení), 

 narovnání (včetně podmíněného odložení věci při schválení narovnání ve zkráceném 

přípravném řízení), 

 dohoda o vině a trestu, 

 odstoupení od trestního stíhání mladistvého, 

 trestní příkaz.  

 Lze se ale setkat také s užším pojetím odklonu, kdy je odklonem chápáno opatření 

vycházející z principů restorativní justice, přičemž aplikace odklonu je spojena buďto 

                                                 

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

978-80-7502-278-3. s. 734, 735.  
157 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 

978-80-7502-278-3. s. 735, 736.; ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, 

KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-

80-7400-496-4. s. 730. 
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s okamžitým anebo podmíněným upuštěním od trestního stíhání a také s určitým výchovným 

působením na osobu, vůči níž je odklon uplatněn. V těchto případech se tak odklonem rozumí 

podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, narovnání 

a odstoupení od trestního stíhání u mladistvých a naopak do této kategorie „nespadne“ trestní 

příkaz a dohoda o vině a trestu.158,159 Pokud bude v následujících částech práce hovořeno o 

odklonech, budou tím myšleny odklony v širším smyslu, nebude-li výslovně zmíněno, že se daná 

informace týká pouze odklonů v užším smyslu. 

4.1.1.  Charakteristika odklonů v trestním řízení, jejich výhody a nevýhody 

 Odklony byly do českého právního řádu zaváděny novelami trestního řádu postupně od 

roku 1993, nejnovějším typem odklonu je (mnohé diskuse vyvolávající) institut dohody o vině a 

trestu.160 Hlavním důvodem jejich zavádění a také obecně jejich posláním je zrychlení a 

zefektivnění vyřízení určitých trestních věcí, které nevyžadují projednání věci v hlavním líčení 

před soudem, snaha odlehčit soudům či také snížit finanční náročnost trestního řízení. Obviněnému 

se také naskýtá možnost, aby byla jeho věc vyřízena mírnějším způsobem, který jej méně zatíží – 

výsledkem aplikace odklonu v užším smyslu je totiž zastavení trestního stíhání, nikoliv tedy 

odsouzení obviněného. Odklony lze obecně uplatnit v případech skutkově i právně jednodušších, 

kdy trestné činy dosahují menší závažnosti. Nutno také zmínit, že odklony v užším smyslu jsou 

neodmyslitelně spojeny s prvky tzv. restorativní justice (obnovující spravedlnosti), jež je založena 

na obnově narušených vztahů mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí a na odstranění 

škodlivých následků trestného činu. Významnou roli při uplatnění těchto odklonů hraje také 

Probační a mediační služba.161  

 Zdali bude určitý odklon v konkrétní věci využit či nikoliv, záleží mj. na jakési „ochotě“ a 

vůli orgánů činných v trestním řízení, stanovisku obviněného a v určitých případech také na 

stanovisku poškozeného. Právě poškozený může z uplatnění odklonu profitovat, jelikož se tak 

může snáz dobrat náhrady majetkové či nemajetkové újmy. Další výraznou výhodou odklonů 

                                                 

158 LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo, 

2015, č. 3. ISSN 1211-2860. s. 16. 
159 Nad otázkou, zda trestní příkaz řadit mezi odklony, se zamýšlí také Jelínek. Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo 

procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 736, 737.  
160 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 761 – 763.  
161 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 729.; LICHNOVSKÝ, 

František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo, 2015, č. 3. ISSN 1211-

2860. s. 16.; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. 

ISBN 978-80-7502-278-3. s. 736.  
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(provázející pouze odklony v užším smyslu), alespoň tedy pro obviněného, je skutečnost, že při 

užití odklonu se prohřešek obviněného neprojeví ve výpisu z Rejstříku trestů a nemá tak na 

budoucí pracovní a obecně společenský život obviněného takový dopad jako odsuzující 

rozsudek.162 Ovšem jak už to bývá, nejen výhody jsou s institutem odklonů spojeny. Jelínek jako 

mínusy odklonů uvádí nedůvodné zvýhodnění obviněného, obejití systému trestního soudnictví či 

možné nebezpečí nerovného použití.163, 164 

 Odklon může být využit v jakémkoli stadiu trestního řízení – o jeho aplikaci se rozhoduje 

do doby, než je obviněný pravomocným rozsudkem odsouzen za svůj čin (z tohoto důvodu je 

v souladu s principem presumpce neviny vždy potřeba souhlasu obviněného s aplikací 

odklonu).165 Většího nápravného či preventivního účinku však lze dosáhnout při aplikaci odklonu 

v předsoudním stadiu, a proto by mělo být toto stadium jakýmsi těžištěm využití odklonů. Pokud 

totiž obviněný dobrovolně převezme odpovědnost za své závadné chování již v tomto stadiu 

trestního řízení, může to výrazně napomoci jeho budoucí úspěšné resocializaci a riziko 

stigmatizace pachatele je také sníženo.166 S ohledem na výše uvedené hraje státní zástupce při 

aplikaci odklonu často významnou roli, když je subjektem, jenž může aplikaci odklonu iniciovat 

a jenž disponuje oprávněním v přípravném řízení o odklonu rozhodnout.   

4.1.2.  Jednotlivé odklony a jejich charakteristika  

4.1.2.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 Podmíněné zastavení trestního stíhání patří mezi nejvyužívanější formy odklonu. Tento 

institut je možno využít pouze u přečinů a to v případě, že je to vzhledem k osobě obviněného, 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu možno považovat za 

dostačující, přičemž tyto okolnosti by měly být v tom kterém případě pečlivě posouzeny a 

                                                 

162 V rámci evidence Rejstříku trestů je sice evidováno podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení 

návrhu na potrestání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání, tyto se však projeví pouze v opise z Rejstříku trestů, 

nikoliv ve výpise, kde jsou uváděna pouze rozhodnutí odsuzující (§ 2b, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 1 zákona č. 269/1994 

Sb., o Rejstříku trestů). 
163 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013. Student. ISBN 978-80-87576-

44-1. s. 741.  
164 LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo, 

2015, č. 3. ISSN 1211-2860. s. 18. 
165 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013. Student. ISBN 978-80-87576-

44-1. s. 741. 
166 LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné činnosti. Trestní právo, 

2015, č. 3. ISSN 1211-2860. s. 18. 
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uvedeny. Dále je nutné splnit tyto podmínky: obviněný se k činu musí doznat;167 pokud byla činem 

způsobena újma168 či se obviněný činem bezdůvodně obohatil, tak ji musí nahradit, resp. vydat 

bezdůvodné obohacení či musí o náhradě újmy/vydání bezdůvodného obohacení uzavřít 

s poškozeným smlouvu anebo učinit jiná potřebná opatření k náhradě újmy/vydání bezdůvodného 

obohacení. Využití tohoto typu odklonu však nebrání skutečnost, že žádná újma nebyla způsobena 

či že se obviněný bezdůvodně neobohatil. O podmíněném zastavení trestního stíhání přísluší 

rozhodovat soudu a státnímu zástupci, a to formou usnesení. Státní zástupce tak činí v přípravném 

řízení a je běžnou praxí, že aplikaci odklonu státnímu zástupci navrhuje policejní orgán. 

V rozhodnutí o podmíněném zastavení se vždy stanoví zkušební doba v rozpětí šesti měsíců až 

dvou let a je také možné obviněnému uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení 

a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Proti tomuto rozhodnutí mohou obviněný i 

poškozený podat stížnost, jíž zákon přiznává odkladný účinek a v případě, že o podmíněném 

zastavení trestního stíhání rozhoduje soud, přísluší právo podat stížnost i státnímu zástupci. Pakliže 

obviněný po dobu trvání zkušební doby vedl řádný život a splnil povinnosti podle rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání, rozhodne buďto soud či státní zástupce, že se obviněný 

osvědčil a v důsledku toho nastanou účinky zastavení trestního stíhání. Jinak rozhodne, a lze tak 

učinit již během zkušební doby, že se obviněný neosvědčil a že se pokračuje v trestním stíhání. Ve 

výjimečných případech může dojít k prodloužení zkušební doby. Do trestního řádu byla dodatečně 

doplněna také jakási druhá varianta podmíněného zastavení trestního stíhání, jež je zakotvena v § 

307 odst. 2 TŘ a jež se uplatní především u závažnějších přečinů. Krom výše uvedených podmínek 

musí být v tomto případě splněny též další: obviněný se musí zavázat, že se během zkušební doby 

                                                 

167 Otázka doznání obviněného dle § 307 odst. 1 písm. a) byla v minulosti soudy několikrát konkretizována. Podle 

usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 4 To 383/2005: „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.“ Naopak dle usnesení Krajského soudu v Hradci 

Králové sp. zn. 10 To 336/2003: „Za doznání obžalovaného k činu ve smyslu ustanovení § 307 odst. 1 písm. a) tr. ř. 

nelze považovat takovou jeho výpověď, která obsahuje popis skutku zahrnující okolnosti, které by vylučovaly 

protiprávnost činu, např. že jednal v nutné obraně podle § 13 tr. zák.“ 
168 Trestní řád sice hovoří o škodě a ne újmě, jedná se však o legislativní nedostatek, který souvisí s novou úpravou 

občanského práva. Dnes už ne tak úplně „nový“ občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

totiž hovoří o škodě jako o (pouze a jen) majetkové újmě a pro nemajetkovou újmu (např. ublížení na zdraví) používá 

toliko výrazu „nemajetková újma“. V souvislosti s náhradou škody zmiňovanou trestním řádem jakožto podmínku 

podmíněného zastavení trestního stíhání je tak nutno chápat i náhradu nemajetkové újmy, pakliže činem byla 

způsobena. Informace čerpány z: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2018. Student. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 738.  
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zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se přečinu dopustil169, anebo že na účet soudu či státního 

zastupitelství složí peněžitou částku určenou na pomoc státu obětem trestné činnosti. Zkušební 

doba může v tomto případě dosahovat délky až pěti let.170 První z „nových“ variant podmíněného 

zastavení trestního stíhání zakotvená v § 307 odst. 2 písm. a) TŘ míří především na oblast 

dopravních deliktů, které tvoří značný podíl na celkovém množství stíhaných trestných činů. Touto 

novelou tak byla napravena do té doby platná právní úprava, která neumožňovala využití 

podmíněného zastavení trestního stíhání za současného vyřazení obviněného z účasti na silničním 

provozu, a tak byly tyto trestné činy žalovány, aby bylo dosaženo uložení trestu zákazu činnosti. 

Příslibem této varianty podmíněného zastavení trestního stíhání je také rychlejší vyřizování 

případů tohoto typu a s tím související úspora pro systém trestní justice.171 

4.1.2.2. Narovnání 

 Další typ odklonu – narovnání lze charakterizovat jako dohodu obviněného a poškozeného, 

jež podléhá schválení buďto státním zástupcem (v přípravném řízení) anebo soudem a jejímž 

procesním důsledkem je zastavení trestního stíhání. Stejně jako u podmíněného zastavení trestního 

stíhání lze i narovnání aplikovat pouze u přečinů.172 Tato forma odklonu by měla nacházet 

uplatnění zejména v případech, kdy hlavním zájmem státu není trestní postih pachatele, nýbrž 

narovnání vztahů mezi pachatelem a poškozeným. U narovnání tak spatřujeme výrazné prvky 

restorativní justice, vedle souhlasu obviněného je totiž nezbytný i souhlas právě poškozeného.173 

Pro zdárnou aplikaci narovnání je nutno splnit několik podmínek současně: obviněný prohlásí, že 

spáchal skutek, pro který je stíhán a není pochybností o tom, že toto prohlášení bylo učiněno 

svobodně, vážně a určitě; obviněný uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní 

potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem; obviněný vydá 

                                                 

169 Ačkoliv to není výslovně stanoveno v zákoně, obviněný se takto může zdržet pouze činnosti, k níž je třeba 

zvláštního povolení nebo jejíž výkon je upraven jiným právním předpisem. Často se může se jednat např. o zdržení se 

řízení motorových vozidel či zdržení se výkonu určitého povolání či funkce. Zdržení se jiných činností, které nespadají 

ani do jedné z výše uvedených kategorií (např. tedy zdržení se návštěvy restauračních zařízení, konzumace 

alkoholických nápojů či drog, návštěv sportovních událostí či jízdy na kole) může být uloženo v rámci přiměřených 

omezení a povinností směřujících k tomu, aby obviněný vedl řádný život dle § 307 odst. 6 TŘ. Informace čerpány z: 

ŠÁMAL, Pavel. § 307 [Podmínky pro rozhodnutí]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava, 

PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II, III. 7. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3474. ISBN 978-80-7400-465-0. 
170 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 

978-80-7502-278-3. s. 737-739.  
171 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 193/2012 Dz. 
172 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 786. 
173 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 

978-80-7502-278-3. s. 739 – 740. 
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bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání; obviněný 

složí na účet soudu či v přípravném řízení státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu 

na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Dále je nutné, aby byli obviněný a poškozený soudem 

a v přípravném řízení státním zástupcem vyslechnuti a celkově musí být možno považovat 

vyřízení věci narovnáním za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, 

jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým 

poměrům. Jestliže přečinem nebyla způsobena škoda či nemajetková újma, kterou by bylo možno 

nahradit či jinak odčinit, anebo zda nedošlo na straně obviněného k bezdůvodnému obohacení, 

není možno o schválení narovnání rozhodnout a tohoto institutu tedy nemůže být využito. Dále je 

nutno uvést, že na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, u něhož je potřeba doznání 

obviněného, je u narovnání potřeba prohlášení obviněného o spáchání skutku, které není doznáním 

a v případě, že ke schválení narovnání nedojde, nejde toto prohlášení následně využít jako důkaz. 

Podobně jako u podmíněného zastavení trestního stíhání jsou u narovnání upravena oprávnění 

k podání stížnosti, tedy že proti rozhodnutí státního zástupce o schválení narovnání mohou 

obviněný a poškozený podat stížnost a v případě, že o narovnání rozhoduje soud, přísluší právo 

podat stížnost i státnímu zástupci. Se stížností je automaticky spojen odkladný účinek. Schválením 

narovnání se trestní stíhání obviněného definitivně zastaví a nabytí právní moci rozhodnutí zakládá 

překážku věci rozhodnuté.174 

4.1.2.3. Dohoda o vině a trestu  

 Nejmladší formou odklonu, kterou trestní řád nabízí, je dohoda o prohlášení viny a přijetí 

trestu (trestní řád tento institut takto označuje pouze v ustanovení § 2 odst. 8, dále pak používá 

legislativní zkratku „dohoda o vině a trestu“). Při využití tohoto institutu hraje státní zástupce 

naprosto zásadní roli, jelikož je výlučným subjektem, jemuž je sjednávání dohody o vině a trestu 

svěřeno. Podstatou tohoto odklonu je dohoda mezi státním zástupcem a obviněným obsahující 

popis skutku, o němž obviněný prohlásí, že jej spáchal, a výměru a druh trestu stanovený dle 

zákona, přičemž musí být zohledněny zájmy poškozeného a tato dohoda je následně předložena 

soudu ke schválení, jež má podobu odsuzujícího rozsudku vyhlášeného ve veřejném zasedání.175 

Tohoto odklonu lze využít v řízení o všech trestných činech, kromě řízení o zvlášť závažném 

zločinu, řízení proti uprchlému a řízení proti mladistvému před dovršením osmnáctého roku věku. 

                                                 

174 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 786 – 789. 
175 ŠÁMAL, Pavel, MUSIL, Jan, KUCHTA, Josef, FRYŠTÁK, Marek, KALVODOVÁ, Věra. Trestní právo procesní. 

4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 731. 
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Ke sjednávání dohody nejčastěji dochází ve fázi přípravného řízení, ale není vyloučeno, aby byla 

sjednána i poté, co státní zástupce podal ve věci obžalobu. Rozlišují se dvě procesní fáze řízení o 

dohodě o vině a trestu, kdy první fází je sjednávání dohody, přičemž právě v této fázi je činnost 

státního zástupce nenahraditelná, a druhou fází je rozhodování soudu o návrhu na její schválení. 

Stejně jako u ostatních odklonů, i zde se jedná o postup fakultativní, a tak je na státním zástupci, 

jestli bude s obviněným dohodu o vině a trestu sjednávat či této možnosti nevyužije. Navrhnout 

uzavření dohody však může i obviněný. V obou případech je nutné splnit určité podmínky.176 Za 

prvé je nutné, aby výsledky vyšetřování dostatečně prokazovaly závěr, že se skutek stal, že tento 

skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný. Obecně se dá říci, že „státní zástupce by měl 

k jednání o dohodě o vině a trestu přistoupit jen tehdy, když výsledky vyšetřování objektivně 

prokazují oprávněnost trestního stíhání v takové kvalitě, která ve standardním případě postačuje 

k podání obžaloby.“177 Obviněný musí prohlásit, že skutek, pro který je stíhán, spáchal a na 

základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné 

pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Pakliže soud dohodu z jakéhokoliv důvodu neschválí, 

k prohlášení obviněného o spáchání skutku není možno přihlížet – toto prohlášení má tedy stejnou 

povahu jako prohlášení u schválení narovnání. Sjednávání dohody probíhá za přítomnosti obhájce 

obviněného, poškozený se může také účastnit a má zde právo uplatnit nárok na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem.178 V případě úspěšného uzavření dohody o vině a trestu podává státní 

zástupce soudu návrh na její schválení. Soud daný návrh dohody přezkoumá a dále disponuje 

několika možnostmi, jak ve věci postupovat a rozhodnout. Kýženým završením, k němuž celý 

institut dohody o vině a trestu směřuje, je však schválení dohody o vině a trestu odsuzujícím 

rozsudkem, který obsahuje výrok o schválení dohody o vině a trestu, výrok o vině a trestu, případně 

výrok o ochranném opatření či o náhradě škody, a to v souladu s návrhem dohody.179 Dalšími 

procesními postupy soudu po předložení návrhu dohody státním zástupcem si z důvodu zaměření 

této práce dovolím nijak dále nezabývat.  

                                                 

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

978-80-7502-278-3. s. 742. 
177 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 25. 
178 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 799. 
179 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 

978-80-7502-278-3. s. 745. 
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4.1.2.4. Odstoupení od trestního stíhání mladistvého 

 Řízení ve věcech mladistvých má plnou řadu specifik vyplývajících ze zvláštního účelu 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže180 a v rámci těchto specifik můžeme nalézt také zvláštní 

typ odklonu, jímž je odstoupení od trestního stíhání. Ustanovení § 69 ZSVM stanoví, že v trestních 

věcech mladistvých lze použít podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání a právě 

odstoupení od trestního stíhání, jehož úpravu najdeme v § 70 an. ZSVM. Soud pro mládež a 

v přípravném řízení státní zástupce mohou tohoto odklonu využít v řízení o provinění, na které 

trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, a to z důvodu 

chybějícího veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím k povaze a závažnosti 

provinění a k osobě mladistvého, jestliže trestní stíhání není účelné a potrestání není nutné 

k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění. Nezbytnou součástí rozhodnutí o 

odstoupení od trestního stíhání je též výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, v němž bylo 

spatřováno provinění, jehož se odstoupení od trestního stíhání týká. Toto rozhodnutí má formu 

usnesení a je proti němu přípustná stížnost s odkladným účinkem. Využití tohoto institutu není 

nikterak podmíněno souhlasem poškozeného, jenž se o odstoupení od trestního stíhání „pouze“ 

vyrozumí, a tak ani nedisponuje právem podat stížnost. Odstoupit od trestního stíhání lze zejména 

v případě, jestliže mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program, byla úplně nebo 

alespoň částečně nahrazena škoda způsobená proviněním a poškozený s takovým odškodněním 

souhlasil, bylo úplně nebo alespoň částečně vráceno bezdůvodné obohacení získané proviněním a 

poškozený s takovým rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení souhlasil, anebo bylo 

mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení lze považovat z hlediska účelu 

řízení za dostatečné. Pro úplnost nutno uvést, že mladistvému lze v usnesení uložit některé 

z výchovných opatření, popř. povinnost splnit, k čemu se v trestním řízení zavázal. Pokud však 

mladistvý do tří dnů od doby, kdy mu usnesení o odstoupení od trestního stíhání bylo oznámeno, 

prohlásí, že na projednání věci trvá, v řízení se pokračuje a v případě, že soud pro mládež neshledá 

důvod ke zproštění mladistvého, vysloví vinu, aniž by došlo k uložení opatření.181 

                                                 

180 Tímto účelem je především „zájem na výchovném působení na mladistvého pachatele, aby se do budoucna zdržel 

páchání protiprávních činů, úspěšně se začlenil do společnosti a našel si v ní uplatnění a nakonec dle svých sil přispěl 

k urovnání narušených sociálních vztahů, především nahrazením újmy způsobené poškozenému“. Informace čerpány 

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

978-80-7502-278-3. s. 749.  
181 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 

978-80-7502-278-3. s. 755, 756. Srov. FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo 

procesní. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 768, 769.  
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4.1.2.5. Trestní příkaz 

 Trestním příkazem rozumíme rozhodnutí ve věcech trestních, jež je oprávněn vydat 

samosoudce v řízení před okresním soudem bez projednání věci v hlavním líčení, jestliže skutkový 

stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a které má povahu odsuzujícího rozsudku. Jak 

jsem již výše uvedla, trestní příkaz bývá obecně zařazován mezi odklony v trestním řízení, a je 

tomu tak převážně z důvodu systematického zařazení právní úpravy tohoto institutu. V případě, že 

je odklon chápán jakožto odchylka od standardního řízení, kdy nedojde k vyslovení viny a věc je 

vyřízena mimosoudním postupem či zastavením trestního stíhání, trestní příkaz za formu odklonu 

považován nebude. Trestní příkaz se vyznačuje mnohými odlišnostmi od jiných forem odklonu, 

které jej alespoň dle mého názoru ze škatulky odklonů jaksi vyřazují. Trestnímu příkazu se určitě 

nedá upřít zjednodušení vyřizování trestních věcí, které jsou skutkově i právně jednodušší. Na 

druhé straně však nutno zmínit, že na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, schválení 

narovnání, jejich ekvivalentů v rámci zkráceného přípravného řízení a odstoupení od trestního 

stíhání má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku a jedná se tak o meritorní rozhodnutí o 

vině a trestu. Co však považuji za nejvýznamnější odlišnost od ostatních forem odklonu, je 

skutečnost, že trestní příkaz vydává samosoudce bez součinnosti či aktivity stran. Poškozený je u 

tohoto institutu řekněme zcela „mimo hru“, když nemá možnost se dovědět, že samosoudce má 

v plánu věc vyřídit trestním příkazem a v případě, že je trestním příkazem rozhodnuto, nepřiznává 

trestní řád poškozenému právo podat proti trestnímu příkazu odpor a je mu tak zcela odepřeno se 

proti nesprávnému výroku, jenž se ho týká, bránit. Ono podání odporu je také jedinou aktivitou 

stran v souvislosti s trestním příkazem – na vydání trestního příkazu se tedy nijak nepodílí, 

disponují ale právem podat odpor, je-li trestní příkaz vydán.182 Z tohoto důvodu, tedy že se státní 

zástupce na aplikaci tohoto odklonu nijak nepodílí, se trestním příkazem dále již nebudu zabývat.  

4.2. Využití odklonů v praxi státních zastupitelství 

 Po podání informací o účelu odklonů, jejich právní úpravě a základní charakteristice 

následuje náhled na tuto problematiku z pohledu praktického využití. Hackl ve svém příspěvku 

zaměřeném na téma využívání odklonů pražskými státními zastupitelstvími zmiňuje: „Striktně 

vzato, případů, v nichž na okresní úrovni nelze uplatnit některou z forem odklonu (včetně dohody 

                                                 

182 JELÍNEK, Jiří. Alternativní řešení trestních věcí. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické 

dny, květen 2015, trestní sekce. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-109-0. s. 9 – 13. 
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o vině a trestu) zas tak mnoho není.“183 Jak to tedy ale s četností využívání těchto alternativních 

procesněprávních opatření ve skutečnosti je? Odpověď na tuto otázku v podobě jasných čísel a 

procentuálních výkazů nabízí každoročně zveřejňované zprávy o činnosti státního zastupitelství 

vypracovávané Nejvyšším státním zastupitelstvím. Na úvod bych ještě také chtěla zmínit, že se na 

následujících řádcích hodlám zabývat především využitím odklonů v předsoudní fázi trestního 

řízení.  

 Jednoznačně nejoblíbenějším institutem je podmíněné zastavení trestního stíhání, u něhož 

se v letech 2015 – 2017 projevil mírný nárůst jeho využívání. V roce 2017 došlo k podmíněnému 

zastavení trestního stíhání u 2 964 osob, což znamená, že daným odklonem bylo vyřešeno 7,6 % 

případů z osob původně stíhaných ve vyšetřování. Ekvivalent tohoto institutu uplatnitelný ve 

zkráceném přípravném řízení, tedy podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, byl v daném 

roce využit ve 2 153 případech, a celkem tak bylo za pomoci tohoto nejvyužívanějšího odklonu 

vyřešeno 5 117 případů.  

 Naproti tomu institut narovnání je využíván zcela sporadicky. Je výjimkou, když schválení 

narovnání a odložení věci za schválení narovnání v souhrnu překročí sto případů ročně. V roce 

2017 bylo narovnání schváleno v 51 případech, což činí pouhých 0,13 % z celkového počtu 

stíhaných osob. Ve zkráceném přípravném řízení došlo k aplikaci narovnání pouze jedenáctkrát a 

lze tedy hovořit o opravdu zanedbatelné míře uplatňování tohoto institutu.  

 Důvod tak markantního rozdílu ve využívání podmíněného zastavení trestního stíhání a 

narovnání většina odborníků spatřuje ve velké administrativní a časové náročnosti provázející 

aplikaci narovnání, kdežto za „popularitou“ podmíněného zastavení trestního stíhání vidí právě 

jeho procesní jednoduchost.184 K tomuto stanovisku se přidává i státní zástupce, s nímž jsem o 

okolnostech využívání odklonů diskutovala. Dle něj je institut narovnání technicky náročný 

instrument, který je sice využíván zřídka, ale využíván, a to zejména u trestných činů v dopravě. 

U trestných činů v dopravě, jimiž bylo způsobeno ublížení na zdraví, se pak v praxi dotčeného 

státního zastupitelství využívá podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 odst. 2 písm. a) TŘ, 

                                                 

183 HACKL, Vladimír. Odklony – několik postřehů vzešlých z pražské praxe. Státní zastupitelství, 2018, č. 3. ISSN 

1214-3758. s. 12.  
184 Srov. HACKL, Vladimír. Odklony – několik postřehů vzešlých z pražské praxe. Státní zastupitelství, 2018, č. 3. 

ISSN 1214-3758. s. 15.; LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné 

činnosti. Trestní právo, 2015, č. 3. ISSN 1211-2860. s. 19.; LICHNOVSKÝ, Vladimír. In.: JELÍNEK, Jiří. Alternativní 

řešení trestních věcí. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015, trestní 

sekce. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-109-0. s. 138, 139.; JÍLOVEC, Michal. In.: JELÍNEK, Jiří. 

Alternativní řešení trestních věcí. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015, 

trestní sekce. Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-109-0. s. 154, 155. 
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přičemž zavedení této varianty uplatnitelné především v řízeních vedených o deliktech spáchaných 

v dopravě je státními zástupci obecně velmi vítáno.  

 Nedá mi nezmínit myšlenku Hackla, jenž jako jeden z možných důvodů sporadického 

využívání institutu narovnání vidí také skutečnost, že „(narovnání) neobnáší ani sankční prvek, 

který je státním zástupcům přeci jen dost sympatický.“185 Nad tímto výrokem se však mohu jen 

pousmát a věřit, že je myšlen s jistou dávkou nadsázky a že všichni státní zástupci netrpí jakousi 

„obžalovací úchylkou“ a nevolají vždy a za všech okolností po nejpřísnějším možném potrestání 

obviněného. U narovnání je také naprosto zásadní postavení a stanovisko poškozeného. Je to totiž 

právě poškozený, jehož souhlas je pro aplikaci narovnání nezbytný a jehož představa o náhradě 

škody způsobené trestným činem se může od nahlížení obviněného na tuto záležitost značně lišit 

a využití tohoto institutu tak zcela ztroskotat. Vedle toho si dovedu představit, že i u poškozeného 

může převážit zájem na (laicky řečeno) „pořádném“ potrestání obviněného soudem namísto toho, 

aby obviněný poškozenému nahradil škodu a „vyváznul“ se zastavením trestního stíhání.  

 Z většiny literatury krom učebnic trestního práva procesního vyplývá, že dohoda o vině a 

trestu je institutem podobným odklonům, avšak nikoliv přímo za odklon považovaným.186 

Podobný závěr lze dovodit i ze zpráv o činnosti státního zastupitelství, když návrhům na schválení 

dohod o vině a trestu věnují vždy samostatnou část a nezařazují je do oddílu věnovaného 

odklonům.187 Ze statistických údajů zveřejněných ve Zprávě o činnosti státního zastupitelství za 

rok 2017 vyplývá, že institut dohody o vině a trestu je „oblíbený“ asi tak stejně jako institut 

narovnání. Od roku 2012, který byl prvním rokem, kdy šlo tohoto institutu využít,188 se stalo pouze 

čtyřikrát, že počet podaných návrhů na schválení dohody o vině a trestu ve fázi vyšetřování 

v součtu s návrhy na schválení dohody o vině a trestu ve zkráceném přípravném řízení přesáhl 

hranici stovky případů ročně. V roce 2017 bylo podáno celkem 116 návrhů na schválení dohody 

o vině a trestu, přičemž stojí za zmínku, že tak nebylo učiněno ani u jedné právnické osoby a těchto 

116 případů představuje pouhopouhých 0,15 % všech stíhaných osob a osob, ohledně nichž bylo 

                                                 

185 HACKL, Vladimír. Odklony – několik postřehů vzešlých z pražské praxe. Státní zastupitelství, 2018, č. 3. ISSN 

1214-3758. s. 15. 
186 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 16.; Srov. JÍLOVEC, Michal. In.: JELÍNEK, Jiří. Alternativní řešení trestních věcí. 

Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015, trestní sekce. Praha: Leges, 2015. 

Teoretik. ISBN 978-80-7502-109-0. s. 148-156. 
187 Zprávy o činnosti státního zastupitelství z let 2002 – 2017 jsou ke dni 22. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti. 
188 Institut dohody o vině a trestu byl do trestního řádu zaveden jeho novelou č. 193/2012 Sb., která nabyla účinnosti 

ke dni 1. 9. 2012, za rok 2012 se tak „stihlo“ tohoto institutu využít v celkem 29 případech (jak ve vyšetřování, tak ve 

zkráceném přípravném řízení).  

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
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konáno zkrácené přípravné řízení.189 O rok později, tedy v roce 2018 byl zaznamenán mírný 

pokles, když podle zjištěných údajů došlo k podání návrhu na schválení dohody ve 110 

případech.190  

 Ani u tohoto institutu tak bohužel nelze spatřovat vzestup v jeho využívání a je na místě 

ptát se, proč tomu tak je. Je otázkou, jakou roli u (ne)aplikace dohod o vině a trestu hraje nedůvěra 

státních zástupců k tomuto, dalo by se říci, stále ještě novému institutu, jenž je částí odborné 

veřejnosti kritizován jakožto cizorodý prvek vymykající se českému trestnímu procesu. Například 

Jelínek se nechal slyšet: „…institut dohody o vině a trestu považuji nejen já, ale i četní jiní 

představitelé nauky trestního práva za mimořádně kontroverzní institut kolidující s většinou 

základních zásad trestního řízení obsažených v trestním řádu a narušující současnou koncepci 

trestního procesu.“191 Jako největší nedostatek však bývá dohodě o vině a trestu vytýkáno, že přes 

složitost aplikace tohoto institutu následně nepřináší onu kýženou úsporu času a jakési „odlehčení“ 

orgánům činným v trestním řízení. Vedle toho Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 

zmiňuje zvýšené náklady řízení, když obviněný musí mít bez ohledu na charakter své trestné 

činnosti obhájce, anebo administrativní náročnost, jež postup sjednávání dohody o vině a trestu 

provází.192  

 Jak vyplynulo ze slov jednoho státního zástupce činného na okresní úrovni, s nímž jsem 

měla možnost tuto problematiku konzultovat, za stávajících zákonných podmínek nepřináší 

využití tohoto institutu tolik slibovanou úsporu času či jakoukoliv jinou výhodu. Z důvodu 

formální náročnosti a s ní související časové náročnosti tak přiznává, že tento institut je na daném 

okresním státním zastupitelství využíván velmi zřídka, a to se jedná o okresní státní zastupitelství 

spadající pod Jihomoravský kraj, jenž každoročně vykazuje tradičně nejvyšší počet odklonů.193 

Zmíněný státní zástupce nevidí příliš důvod, aby byla určitá věc řešena pomocí dohody o vině a 

trestu, když se dá vyřídit během hodinu trvajícího hlavního líčení. Proces sjednávání dohody o 

                                                 

189 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 ze dne 18. 6. 2018, s. 18, 19. Ke dni 22. 2. 2019 dostupné z:  

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf. 
190 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018 ještě není vypracována, v pořadu České televize Týden 

v justici je však k vidění graf ohledně odklonů v trestním řízení v roce 2018, kdy jako zdroj je uvedeno Nejvyšší státní 

zastupitelství a z tohoto grafu vyplývá, že dohod o vině a trestu bylo v tomto roce uzavřeno 110. Informace čerpány 

z: Memorandum mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a ČAK — Týden v justici — iVysílání — Česká televize. 

Česká televize [online]. [cit. 22.02.2019]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11129264015-tyden-v-

justici/318281381901209/obsah/662486-memorandum-mezi-nejvyssim-statnim-zastupitelstvim-a-cak. 
191 Dohoda o vině a trestu rozšířená na všechny zločiny včetně vraždy? Obhájci souhlasí, akademici varují - Česká 

justice. Domovská stránka - Česká justice [online]. [cit. 22.02.2019]. Dostupné z: http://www.ceska-

justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/.  
192 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 ze dne 18. 6. 2018, s. 19. Ke dni 22. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf. 
193 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 ze dne 18. 6. 2018, s. 18. Ke dni 22. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf.  

http://www.ceska-justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/
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vině a trestu je tedy časově náročnější než příprava obžaloby, a navíc soud po doručení návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu stejně nařídí veřejné zasedání a všechny strany se tedy tak jak tak 

setkají u soudu stejně jako v případě podání obžaloby a vyřízení věci běžným, nikoliv 

alternativním způsobem. Jako velký přínos však tento státní zástupce vidí dohodu o vině a trestu 

v případech, kdy by po podání obžaloby v rámci hlavního líčení probíhalo několikadenní 

dokazování zapříčiněné vysokým počtem svědků či listinných důkazů. Dále se na daném okresním 

státním zastupitelství již setkali se situací, kdy příslušnému státnímu zástupci přišlo vhodné a 

účelné řešit danou věc sjednáním dohody o vině a trestu, avšak jednalo se o drogovou trestnou 

činnost, která spadala do kategorie zvlášť závažného zločinu, u něhož tohoto institutu není možné 

využít.  

 Tímto se dostávám k často probírané problematice, a tou je možnost využití dohody o vině 

a trestu u nejzávažnějších forem trestné činnosti, tedy u zvlášť závažných zločinů. V anketě 

časopisu Státní zastupitelství, v níž byla čtyřem státním zástupcům činným u každého ze stupňů 

soustavy státního zastupitelství položena otázka „Lze zvýšit počet uzavíraných dohod o vině a 

trestu?“ celkem dva ve své odpovědi zmínili, že by uvítali rozšíření tohoto institutu na kategorii 

zvlášť závažných zločinů.194 Stejný názor vyjádřil také současný předseda Nejvyššího soudu 

Šámal, který potenciál tohoto rozšíření vidí především v použití pro hospodářskou trestnou 

činnost.195 O totéž usiluje také současný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a pro rozšíření 

tohoto institutu na zvlášť závažné zločiny je též „druhá strana“ dohody o vině a trestu, 

reprezentovaná prezidentem Unie obhájců, advokátem Tomášem Sokolem. Zásadně proti jsou 

však například Gerloch či Jelínek, jehož názor na tento institut jako takový je zmíněn o stránku 

výše.196 

 Dále považuji za důležité zmínit, že Nejvyšší státní zastupitelství dohodu o vině a trestu 

stále vidí jako významný doplněk odklonů mající potenciál v určitých případech řízení zrychlit a 

zjednodušit a snaží se tak činit kroky, které by nepříliš lichotivé statistiky využívání tohoto 

institutu mohly zlepšit. Tak například na jaře roku 2018 byly Justiční akademií uspořádány čtyři 

semináře pro soudce, státní zástupce a policisty, které byly mimo jiné zaměřené i na problematiku 

tohoto institutu.197  

                                                 

194 Lze zvýšit počet uzavíraných dohod o vině a trestu? Státní zastupitelství, 2018, č. 1. ISSN 1214-3758. s. 4. 
195 CIHLÁŘOVÁ, Ivana. Odklony v trestním řízení a dohoda o vině a trestu. Bulletin advokacie: stavovský časopis 

české advokacie. 2019, č. 1-2. ISSN 1210-6348. s. 95. 
196 Dohoda o vině a trestu rozšířená na všechny zločiny včetně vraždy? Obhájci souhlasí, akademici varují - Česká 

justice. Domovská stránka - Česká justice [online]. [cit. 22.02.2019]. Dostupné z: http://www.ceska-

justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/.  
197 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017 ze dne 18. 6. 2018, s. 19. Ke dni 22. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf. 

http://www.ceska-justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/
http://www.ceska-justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirena-vsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/
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 Nevyužití potenciálu, jenž alternativní trestní opatření nabízí, však není problémem 

týkajícím se jen dohody o vině a trestu, nýbrž i oněch odklonů v užším smyslu, tedy podmíněného 

zastavení trestního stíhání, narovnání, jejich alternativ ve zkráceném přípravném řízení či 

odstoupení od trestního stíhání. Tyto mezery na poli využívání odklonů se nově snaží zaplnit také 

„Memorandum o součinnosti mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a Českou advokátní 

komorou“ podepsané v rámci odborného semináře na téma „Odklony v trestním řízení a dohoda 

o vině a trestu“198. Účelem tohoto memoranda, účinného od počátku roku 2019, je „podpořit 

vzájemnou komunikaci mezi státním zástupcem a obhájcem zejména v oblasti využívání odklonů 

v trestním řízení a dále při uzavírání dohod o vině a trestu a nastavit zásady této komunikace.“ 

Strany se například zavazují do budoucna zintenzivnit využívání odklonů a uzavírání dohod o vině 

a trestu a zdůrazňují také, že je potřeba podpořit intenzivnější komunikaci mezi obhájci a státními 

zástupci v oblasti uzavírání odklonů a dohod o vině a trestu i v rámci trestní odpovědnosti 

právnických osob. Vždy v prvním měsíci nového roku pak strany vyhodnotí dosavadní spolupráci 

a v návaznosti na toto hodnocení stanoví doporučení na další období.199,200  

 Také Hackl uvádí, a já nemohu než souhlasit, že to nejsou jen orgány činné v trestním 

řízení, od nichž by měly vycházet návrhy na aplikaci odklonů či pokusy o sjednání dohody o vině 

a trestu, nýbrž žádoucí je také aktivní přístup obhájců. Ve většině trestních věcí se sice obhájci 

nevyskytují, ale v případech, kde by bylo možné a vhodné některou z forem alternativních 

trestněprocesních prostředků využít, obhájci figurují. Obhájci totiž disponují odbornými 

předpoklady, které jim umožňují pochopit výhody odklonů a když tyto své poznatky předají svým 

klientům, může dojít k „uspokojení“ všech zúčastněných subjektů. Právě v realizaci odklonu se 

totiž mohou střetnout zájmy orgánů činných v trestním řízení a obhájců, když posláním prvně 

jmenovaných je usilovat o naplnění veřejného zájmu a účelu trestního řízení a obhájci by měli 

každou svou činností sledovat zájem obviněného.201 

                                                 

198 Seminář byl pořádán Českou advokátní komorou, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Nejvyšším soudem a Justiční 

akademií a jeho smyslem bylo debatování mezi obhájci, státními zástupci a soudci ohledně používání odklonů a 

dohody o vině a trestu v trestním řízení. Můžeme tedy pozorovat aktivity na podporu zvýšení těchto alternativních 

procesněprávních opatření potvrzující, že je celospolečenským zájmem, aby došlo ke zvýšení používání odklonů 

v trestním řízení. Informace čerpány z: CIHLÁŘOVÁ, Ivana. Odklony v trestním řízení a dohoda o vině a trestu. 

Bulletin advokacie: stavovský časopis české advokacie. 2019, č. 1-2. ISSN 1210-6348. s. 94.  
199 Státní zástupci a obhájci podepsali dohodu o lepší komunikaci - Česká justice. Domovská stránka - Česká justice 

[online]. [cit. 23.02.2019]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2018/12/statni-zastupci-obhajci-podepsali-

dohodu-lepsi-komunikaci/.  
200 Úplné znění Memoranda ke dni 23. 2. 2019 dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/Tiskovy/MEMORANDUM_NSZ_CAK.pdf. 
201 HACKL, Vladimír. Odklony – několik postřehů vzešlých z pražské praxe. Státní zastupitelství, 2018, č. 3. ISSN 

1214-3758. s. 12. 

http://www.ceska-justice.cz/2018/12/statni-zastupci-obhajci-podepsali-dohodu-lepsi-komunikaci/
http://www.ceska-justice.cz/2018/12/statni-zastupci-obhajci-podepsali-dohodu-lepsi-komunikaci/
http://www.nsz.cz/images/stories/Tiskovy/MEMORANDUM_NSZ_CAK.pdf
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4.2.1.  Dohoda o vině a trestu na Slovensku jako možná inspirace? 

 Ve své odpovědi na anketní otázku, zda lze zvýšit počet uzavíraných dohod o vině a trestu, 

jeden státní zástupce zmínil slovenskou úpravu tohoto institutu. Vyzdvihuje skutečnost, že 

v případě, že mezi státním zástupcem a obviněným dojde v rámci sjednávání dohody o vině a 

trestu k dohodě o vině, ale nikoli o trestu, existuje možnost podat soudu návrh na schválení dohody 

o vině a řízení před soudem se pak soustředí pouze na otázku ohledně druhu a výměry trestu, který 

soud uloží dle vlastního uvážení.202 Na základě tohoto poznatku bych ráda krátce přiblížila, jak si 

tento institut počíná u našich sousedů, a soustředila se především na odlišnosti v české a slovenské 

úpravě. Dovoluji si upozornit, že není mým cílem podat na následujících řádcích vyčerpávající 

popis slovenské právní úpravy tohoto institutu, nýbrž se po krátkém nástinu právní úpravy 

zaměřím na otázky, které mě osobně zaujaly.  

 Dohoda o vině a trestu byla do slovenského právního řádu zavedena v rámci rekodifikace 

trestního práva a je obsažena v zákoně č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok (dále také jako „trestný 

poriadok“ či „tr.por.“) v rámci ustanovení § 232 a 233 tr. por. (přípravné řízení) a § 331 až 335 tr. 

por. (soudní řízení).203 Již druhým rokem po zavedení dohody o vině a trestu došlo k výraznému 

nárůstu jejího využívání, když tedy v roce 2007 byl institut aplikován u 5 328 případů, jež tvoří 

10,3 % ze všech případů, v nichž bylo skončeno trestní stíhání proti známým pachatelům. O čtyři 

léta později, tj. v roce 2011 tvořily případy, u nichž byla aplikována dohoda o vině a trestu, 

dokonce celkem 15,5 % všech případů, v nichž bylo skončeno trestní stíhání proti známým 

pachatelům. Nutně však musím zmínit, že podíl věcí řešených skrze dohodu o vině a trestu stoupal 

zřejmě také na úkor ostatních odklonů, jelikož na druhé straně došlo k poklesu podílu věcí 

vyřízených odklony. Celkový podíl věcí, jež byly vyřízeny prostřednictvím dohody o vině a trestu 

a odklony (podmíněným zastavením trestního stíhání a smírem) v roce 2011 (tedy pět let od 

zavedení dohody o vině a trestu, přičemž v Česká republika je momentálně ve srovnatelné fázi, 

když dohoda je u nás použitelná od 1. 9. 2012) však přesáhl jednu čtvrtinu z celkové sumy případů, 

jež byly řešeny v přípravném řízení proti známým pachatelům, což je míra, které Česká republika 

nedosahuje ani z poloviny.204  

 Při pohledu na nejnovější statistiky je však zřetelný pokles četnosti využívání dohody o 

vině a trestu a totéž se týká i zbylých odklonů. V roce 2017 byla dohoda o vině a trestu aplikována 

                                                 

202 Lze zvýšit počet uzavíraných dohod o vině a trestu? Státní zastupitelství, 2018, č. 1. ISSN 1214-3758. s. 4. 
203 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 55, 57.  
204 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 109 – 112. 
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na 3 383 případů, což je pouhých 9 % případů, v nichž bylo skončeno trestní stíhání proti známým 

pachatelům, a dohoda společně s ostatními odklony (tedy s podmíněným zastavením trestního 

stíhání a smírem a následným zastavením trestního stíhání) se na celkovém objemu případů, 

v nichž bylo skončeno trestní stíhání proti známým pachatelům, podílela 14, 1%. Oproti roku 2016 

se tak jedná o mírný pokles, když snížení podílu na celkovém počtu případů, u nichž bylo skončeno 

trestní stíhání proti známým pachatelům je zřejmé jak u samotného institutu dohody o vině a trestu, 

tak celkově u odklonů. Za tímto jevem stojí podle „Zprávy generálního prokurátora Slovenské 

republiky o činnosti prokuratury v roce 2017 a poznatcích prokuratury o stavu zákonnosti ve 

Slovenské republice“ skutečnost, že obecně došlo ke snížení nápadu trestních věcí, přičemž na 

užívání dohody o vině a trestu se mohla odrazit také zvýšená kontrola dodržování pravidel tohoto 

institutu v rámci prokuratury tak, aby nedocházelo k nesprávnému a nezákonnému postupu.205 

Celkově si však myslím, že se institut dohody o vině a trestu ve slovenském právním řádu poměrně 

úspěšně zabydlel a že i přes posledně zmíněné statistické údaje lze odklony a především dohodu o 

vině a trestu považovat za oblíbené a často využívané. 

 Slovenská právní úprava tohoto institutu je v mnoha rysech podobná té české, stejně jako 

u nás je řízení o dohodě o vině a trestu dvoufázové, kdy v rámci první fáze je zkoumáno splnění 

podmínek pro uplatnění tohoto institutu a následně probíhá sjednávání dohody mezi prokurátorem 

a obviněným, zatímco druhé stadium je charakteristické rozhodováním soudu o návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu. Podnět k zahájení řízení o dohodě může vzejít jak ze strany 

prokurátora, tak i obviněného či jeho obhájce, jedná se však o postup fakultativní, neexistuje tedy 

právní nárok obviněného na vyřízení jeho věci prostřednictvím tohoto institutu. Ať už je tedy 

zahájení řízení o dohodě o vině a trestu iniciováno z jakékoliv strany, vždy je nutno splnit 

podmínky stanovené v § 232 odst. 1 tr. por., tj.: výsledky vyšetřování (či zkráceného vyšetřování) 

dostatečně odůvodňují závěr, že skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný; obviněný se 

ke spáchání skutku přiznal a uznal vinu, přičemž důkazy nasvědčují pravdivosti tohoto přiznání. 

Na rozdíl od české úpravy nemusí být obviněný zastoupen obhájcem a za zmínku jistě stojí, že 

tohoto institutu lze využít i ve věcech mladistvých, přičemž jestliže mladistvý v době řízení 

nedovršil osmnácti let věku, zjišťuje soud, zda s dohodou o vině a trestu souhlasí obhájce či 

zákonný zástupce mladistvého (§ 333 odst. 5 tr. por.). Poškozený, jenž řádně a včas uplatnil nárok 

na náhradu škody, je o čase a místě řízení o dohodě vyrozuměn prokurátorem a má tedy možnost 

                                                 

205 Zpráva generálního prokurátora Slovenské republiky o činnosti prokuratury v roce 2017 a poznatcích prokuratury 

o stavu zákonnosti ve Slovenské republice ze dne 27. 6. 2018, s. 57, 59, 60. Ke dni 26. 2. 2019 dostupné z: 

https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-

prokuratury-v-roku-2017-a-po-39c4.html.  

https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-prokuratury-v-roku-2017-a-po-39c4.html
https://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/sprava-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-o-cinnosti-prokuratury-v-roku-2017-a-po-39c4.html
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se řízení účastnit (§ 232 odst. 2 tr. por.). Pokud k dohodě o vině, trestu a dalších výrocích dojde, 

podá prokurátor soudu návrh na její schválení (§ 232 odst. 4 tr. por.), přičemž soud je za určitých 

podmínek oprávněn tento návrh odmítnout. Cílem, k němuž je od začátku řízení směřováno, je 

schválení dohody o vině a trestu soudem, který dohodu schvaluje odsuzujícím rozsudkem, proti 

němuž není možné podat řádný opravný prostředek (§ 334 odst. 4 tr. por.), což je další odlišný 

znak obou srovnávaných úprav.206  

 Za úspěchem dohody o vině a trestu na Slovensku bych viděla hned několik důvodů, které 

by dle mého mohly vést k vyššímu využívání dohody o vině a trestu i v České republice. Tím 

prvním je již zmíněná, byť trochu zkresleně, možnost dohodnout se pouze na vině a ohledně 

uložení trestu se obrátit na soud. Obviněný v tomto případě tedy uzná vinu ze spáchání skutku, pro 

který je stíhán, ale k dohodě o trestu nedojde. Následuje postup, kdy prokurátor podá obžalobu, 

v níž uvede skutek, který obviněný přiznal, jeho právní kvalifikaci a uznání viny a požádá soud o 

provedení hlavního líčení a rozhodnutí o trestu a dalších výrocích majících podklad ve výroku o 

vině (§ 232 odst. 5 tr. por.). Další možností je, že obviněný vinu ze spáchání skutku uzná pouze 

zčásti. Postupuje se podobně jako v prvním případě, tedy že prokurátor podá obžalobu, v ní však 

uvede jak obviněným přiznaný skutek, tak ten, jenž nepřiznal, včetně právní kvalifikace a požádá 

soud o provedení hlavního líčení a rozhodnutí v rozsahu, v jakém vina nebyla přiznána a o trestu 

a dalších výrocích majících ve výroku o vině podklad (§ 232 odst. 6 tr. por.).207 O tzv. uznání viny 

hovořil i Šámal v rámci prosincového semináře na téma „Odklony v trestním řízení a dohoda o 

vině a trestu“, když se vyjádřil pro zavedení této modifikace v rámci dohody o vině a trestu a 

slovenskou právní úpravu tohoto institutu obecně označil za lepší.208  

 Dalším aspektem rozšířeného využívání dohody o vině a trestu na Slovensku může být 

určitě možnost aplikace i na zvlášť závažné zločiny, včetně např. vražd. Za klíčový prvek, jenž 

nepochybně může vést ke zvýšení zájmu na uzavření dohody o vině a trestu zejména, či spíše 

výhradně, ze strany obviněného, je možnost snížení dolní hranice trestu odnětí svobody o jednu 

třetinu pod dolní hranici (§ 39 odst. 4 zákona č. 300/2005 Z. Z., trestný zákon).209 Ačkoliv 

myšlenkou dohody o vině a trestu je, že obviněnému, jenž se se státním zástupcem dohodne na 

prohlášení viny a přijetí trestu a ulehčí tak orgánům činným v trestním řízení práci, bude odměnou 

                                                 

206 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 57, 58, 66-70.  
207 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 58, 59. 
208 CIHLÁŘOVÁ, Ivana. Odklony v trestním řízení a dohoda o vině a trestu. Bulletin advokacie: stavovský časopis 

české advokacie. 2019, č. 1-2. ISSN 1210-6348. s. 94. 
209 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 2012. Praktik. 

ISBN 978-80-87576-30-4. s. 61. 
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mírnější trest, v české právní úpravě zcela absentuje úprava pravidel ukládání trestu v případě 

sjednání dohody o vině a trestu.210 

 

  

                                                 

210 Srov. ZAORALOVÁ, Petra. Bulletin advokacie, odborný právnický portál | Dohodnutý trest aneb chybějící právní 

úprava sankcí v řízení o dohodě o vině a trestu. Bulletin advokacie, odborný právnický portál | Domů [online]. [cit. 

25.02.2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/dohodnuty-trest-aneb-chybejici-pravni-uprava-sankci-v-

rizeni-o-dohode-o-vine-a-trestu?browser=full.  

http://www.bulletin-advokacie.cz/dohodnuty-trest-aneb-chybejici-pravni-uprava-sankci-v-rizeni-o-dohode-o-vine-a-trestu?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/dohodnuty-trest-aneb-chybejici-pravni-uprava-sankci-v-rizeni-o-dohode-o-vine-a-trestu?browser=full
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Závěr  

 Předkládaná práce si klade za cíl podat přehled o činnosti státního zástupce v trestním 

řízení a dobrat se závěru, jakou roli státní zástupce v trestním řízení hraje a zároveň přinést 

poznatky o slabých místech úpravy a možnostech zlepšení. S ohledem na možnosti rozsahu práce 

ani nebylo zamýšleno nabídnout čtenáři komplexní rozbor postavení státního zástupce či výčty 

jeho oprávnění, přesto se domnívám, že se práce věnuje několika zajímavým oblastem činnosti 

státního zástupce či podnětným otázkám ohledně celé soustavy státního zastupitelství.    

 Dovolím si tvrdit, že na tomto místě již není zapotřebí opakovat důležitost a 

nezastupitelnost státního zástupce v trestním řízení, přesto bych však jeden aspekt jeho činnosti 

ráda vyzdvihla. Jak je uvedeno v úvodu části o postavení a působnosti státního zastupitelství 

v trestním řízení, státní zástupce je v trestním řízení pověřen zastupováním veřejného zájmu, jímž 

je zájem většiny společnosti na tom, aby byly všechny trestné činy zjištěny a jejich pachatelé 

potrestáni. Považuji však za podstatné zdůraznit, že veřejným zájmem je také to, aby žádná 

nevinná osoba nebyla trestně stíhána, obžalována či odsouzena a toto zajistit je dalším důležitým 

posláním státního zástupce. Státní zástupce se tak dostává do těžkého, řekněme až schizofrenního 

postavení, když se musí zhostit těchto dvou protichůdných úkolů a nezřídka tak může nastat 

situace, kdy se státní zástupce ocitne v roli ochránce jednotlivce.  

 Prvním problematickým bodem právní úpravy se ukázalo býti již samotné ústavní 

zakotvení státního zastupitelství. Současný stav, tedy státní zastupitelství jakožto součást moci 

výkonné, je odbornou veřejností často považován za nešťastný, přičemž je voláno po zařazení 

státního zastupitelství do moci soudní anebo vynětí státního zastupitelství z moci výkonné a jeho 

zařazení do nové hlavy věnované samostatně státnímu zastupitelství. Osobně jsem spíše pro 

druhou možnost, rovněž si myslím, že by bylo na místě zakotvit na ústavní úrovni soustavu 

státního zastupitelství a úpravu jmenování státních zástupců včetně nejvyššího státního zástupce, 

podobně jako je tomu v případě soudní soustavy. Pokud už by ke změně ústavního zakotvení 

státního zastupitelství došlo, je otázkou, nakolik výrazně by tato změna postavení a podobu 

činnosti státního zastupitelství ovlivnila.  

 Co však považuji za palčivější problém, než je ústavní zakotvení státního zastupitelství, je 

samotný zákon o státním zastupitelství a trestní řád. V posledních letech byla často skloňována 

otázka nového zákona o státním zastupitelství, jehož návrh však byl nakonec smeten ze stolu. 

Shodu na navrhovaném znění zákona nebylo snadné najít a ke konci přijímání zákona byla 

atmosféra taková, že ani samotní státní zástupci již neprosazovali jeho přijetí. Jsem toho názoru, 

že by bylo nejvhodnější přijmout nový zákon o státním zastupitelství současně s připravovaným 
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novým trestním řádem či v návaznosti na něj, jelikož se jedná o předpisy spolu související, když 

většina činnosti státního zástupce má podklad právě v trestním řádu. Například stávající úprava 

dozorových oprávnění státního zástupce vůči policejnímu orgánu se mi z důvodu roztříštěnosti 

jeví jako nevyhovující a mám za to, že by si zasloužila přehlednější řešení.  

 Jak jsem se vyjádřila již v průběhu práce, jsem také zastáncem toho, aby v případě nastalé 

změny příslušnosti soudu nedocházelo automaticky ke změně příslušnosti státního zastupitelství, 

tzn., aby i po změně příslušnosti soudu obžalobu u soudu zastupoval pokud možno státní zástupce 

činný u státního zastupitelství, jehož státní zástupce podal ve věci obžalobu, nejlépe samotný 

dozorový státní zástupce. Tímto se záměrně dostávám k podobnému problému, jenž však považuji 

za ještě více zarážející. V platné právní úpravě totiž nenalezneme žádné ustanovení, které by 

zakotvovalo, že obžalobu u soudu zastupuje státní zástupce, který v přípravném řízení v dané věci 

vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti. Z mého pohledu se jedná o závažný nedostatek, 

jelikož se domnívám, že je to právě dozorový státní zástupce, jenž má z důvodu dlouhodobé 

orientace v konkrétní věci ty nejlepší předpoklady zastupovat před soudem „svou“ obžalobu a 

náležitě tak své působení v trestním řízení završit. Jsem si vědoma, že naplnění tohoto požadavku 

může být především z důvodů personálních složité, přesto si však myslím, že pro účely trestního 

řízení by k případům, kdy obžalobu u soudu zastupuje jiný státní zástupce než ten dozorový, mělo 

docházet opravdu výjimečně.  

 Musím přiznat, že mě rovněž zarazilo zjištění ohledně požadovaného vzdělání policistů 

podílejících se na trestním řízení. Jak vyplývá z definice policejního orgánu v úvodu předmětné 

kapitoly, policejní orgán má v trestním řízení především aktivně pomáhat státnímu zástupci. Je to 

právě státní zástupce, kdo je pánem přípravného řízení a kdo vůči policejnímu orgánu disponuje 

mnohými oprávněními, kterými může jeho činnost v trestním řízení usměrňovat či napravovat 

nedostatky. Z výše uvedeného by se dalo dovodit, že posláním policejního orgánu je čekat na 

pokyny a plnit rozhodnutí státního zástupce, praxe si však žádá jiný přístup. Vzhledem k množství 

svých úkolů státní zástupci preferují, pokud mají v osobě policisty schopného partnera, který se 

krom nezbytných znalostí kriminalistických metod a postupů orientuje též v trestním právu a není 

tak jen prodlouženou rukou dozorového státního zástupce. Ačkoli je tedy dle mého názoru 

právnické vzdělání u policistů podílejících se na trestním řízení žádoucí, jsem v tomto směru 

poněkud skeptická a předpokládám, že v blízké budoucnosti k žádné legislativní či jiné změně 

v této záležitosti nedojde.  

 Stručně shrnout problematiku využívání odklonů není snadné. Přes velký potenciál, který 

v nich dřímá, se o úspěchu dá hovořit snad pouze u podmíněného zastavení trestního stíhání, 
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kdežto u narovnání a dohody o vině a trestu se o naplnění očekávání zákonodárce mluvit zřejmě 

nedá. Je otázkou, zdali zákonodárce v budoucnu vyslyší volání po změně úpravy těchto dvou 

institutů, tj. např. zjednodušení procesního postupu při využití narovnání, rozšíření možnosti 

využití dohody o vině a trestu i na zvlášť závažné zločiny či v řízení proti mladistvým, za zvážení 

by dle mého určitě stála úprava pravidel ukládání trestu v případě uzavření dohody o vině a trestu, 

jelikož si nedovedu představit více motivační prvek, než je možnost snížení dolní hranice trestu 

odnětí svobody. Tak jako tak si však troufám tvrdit, že stěžejním pro využití odklonů je vždy 

lidský faktor, a to zájem obviněného na využití některého ze zvláštních způsobů trestního řízení, 

a především pak aktivní přístup státního zástupce a/či obhájce.  
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Název práce  

Role státního zástupce v trestním řízení 

Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá otázkou role státního zástupce v trestním řízení. Státní 

zástupce je nenahraditelným subjektem trestního řízení, v němž je pověřen zastupováním 

veřejného zájmu. Cílem této práce je poskytnout rozbor postavení státního zástupce v trestním 

řízení, přičemž těžištěm práce jsou vybrané otázky postavení státního zástupce v přípravném 

řízení, když třetí a čtvrtá kapitola se věnují rozboru vztahu státního zástupce a policejního orgánu, 

resp. využívání odklonů v praxi státních zastupitelství.  

 První kapitola přináší historický vývoj institutu veřejné žaloby se zaměřením na vývoj na 

našem území. Není totiž pochyb, že současná podoba státního zastupitelství a postavení státních 

zástupců je historickým vývojem tohoto institutu ovlivněna a znalost historických souvislostí tak 

může mnohé osvětlit.  

 V rámci druhé kapitoly je podán obecný přehled o soustavě státního zastupitelství. 

Kapitolu zahajuje otázka problematického zakotvení státního zastupitelství v Ústavě, následuje 

popis soustavy státního zastupitelství a vztahů v rámci ní. Zvláštní pozornost je věnována otázce 

dohledu v soustavě státního zastupitelství, včetně sporného „dohledu nad dohledem“. Dále se 

kapitola věnuje rozboru postavení a působnosti státního zastupitelství v trestním řízení, počínaje 

přípravným trestním řízení, řízení před soudem, řízení o opravných prostředcích a závěrem také 

činnostem státního zastupitelství mimo oblast trestního řízení.  

 Třetí kapitola nastiňuje podobu vzájemného vztahu státního zástupce a policejního orgánu 

v přípravném řízení. Činnost právě těchto dvou subjektů trestního řízení je pro přípravné řízení a 

jeho pokud možno hladký průběh zásadní. Na úvod je vymezen samotný pojem policejního 

orgánu, následuje přehled o možných modelech či podobách vyšetřování a roli různých subjektů 

v tom či onom modelu, charakteristika činnosti policejního orgánu v přípravném řízení a ještě před 

krátkým pohledem na tuto problematiku ve Spolkové republice Německo se práce věnuje odborné 

úrovni policejního orgánu.  

 Závěrečná kapitola je zasvěcena otázce využívání zvláštních způsobů trestního řízení 

neboli odklonů, a to ze strany státních zástupců především v přípravném řízení. Nejprve je 

zmíněna obecná charakteristika odklonů, jejich právní úprava a dále charakteristika a podmínky 

využití jednotlivých forem odklonů. Na základě statistických údajů z posledních let následuje 
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přehled o praktickém využívání odklonů. Závěrem jsou poskytnuty poznatky o využívání odklonů 

na Slovensku a komparace české a slovenské právní úpravy dohody o vině a trestu.  

 Na závěr autorka shrnuje poznatky, které jsou vnímány jako problematické či sporné a 

zaujímá k nim stanoviska, přičemž nabízí návrhy na možné zlepšení daných záležitostí.  
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Přípravné řízení   

Policejní orgán    

Odklony    
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Název práce v anglickém jazyce  

The Role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings 

Abstract 

 This Diploma thesis deals with the role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings. 

Public prosecutor is an irreplaceable entity of criminal proceedings where he is tasked with 

defending a public interest. The aim of the thesis is to provide an analysis of the status of the public 

prosecutor in criminal proceedings while the main part of the thesis focuses on the status of the 

public prosecutor in preparatory criminal proceedings - the third chapter gives an overview over 

the relationship between the public prosecutor and police authority and the fourth chapter outlines 

an usage of diversions in criminal proceedings.    

 The thesis is composed of four chapters. The first chapter outlines the history of the institute 

of public prosecution focusing on the Czech territory because there is no doubt the historical 

development is significantly reflected in the current form of this institute.  

 Chapter Two provides a general overview over Public Prosecutor’s Office which is 

important for understanding the following parts of this diploma thesis. Firstly, questionable issue 

of the position of Public Prosecutor’s Office according to the Constitution of the Czech Republic 

is explored, then a description of a structure of the Public Prosecutor’s Office and its internal 

relations including an issue of supervision within the Public Prosecutor’s Office follows. In 

addition to that, this chapter characterizes the role of public prosecutor in every single stage of 

criminal proceedings and also the other areas of public prosecutor’s activity outside criminal 

proceedings.  

 Third chapter explores the relationship between the public prosecutor and police authority 

within the preparatory criminal proceedings. These two authorities have a key influence on this 

stage of criminal proceedings. The beginning of this chapter deals with a term „Police Authority“, 

charasteristics of different types of investigation of crimes and how the type of investigation 

influences the status of these two authorities and with an operation of the police authority in 

preparatory criminal proceedings. Part of this chapter is also dedicated to professional level of 

police authority and its impact on the relationship with public prosecutor and criminal proceedings. 

Eventually this chapter brings a brief overview over the relationship between the public prosecutor 

and police authority in Germany. 

 Last chapter of the thesis focuses on diversions in criminal proceedings, especially on usage 

of diversions by public prosecutors in the first stage of criminal proceedings. It all starts with a 
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brief characteristics of diversions in criminal proceedings, legislation and conditions that must be 

met so that every particular type of diversion could be used. The last part of this chapter introduces 

statistical data and comparison of a frequency of using diversions in criminal proceedings in the 

Czech Republic and Slovak Republic.  

 In the end of the diploma thesis the author summarizes some questionable issues and comes 

to conclusions including suggestions for possible improvements of these issues. 
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