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Úvod 

Tématem předkládané práce je ústavní zakotvení a postavení státního 

zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby. Státní zastupitelství je soustavou úřadů státu, 

které zastupují stát při ochraně veřejného zájmu. Ústava pověřuje státní zastupitelství 

úkolem zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení. Právě tento úkol činí ze státního 

zastupitelství jedinečnou a nezastupitelnou instituci, jež se společně se soudy podílí na 

výkonu trestní spravedlnosti, a je tak tedy orgánem nezbytným pro fungování právního 

státu. Ústavním zakotvení státního zastupitelství rozumím jeho vymezení a systematické 

řazení v Ústavě. Pod pojmem postavení státního zastupitelství pak rozumím míru 

autonomie a pozici státního zastupitelství v systému orgánů veřejné moci, včetně vztahu 

k těmto orgánům.  

Ač to může znít jako klišé, vyskytující se v úvodu většiny diplomových prací, k 

výběru shora uvedeného tématu mě přivedl můj zájem o stání zastupitelství, který se 

datuje až do středoškolských let. Byla to právě možnost stát se jednou státním zástupcem, 

která při výběru vhodné vysoké školy převážila pomyslnou misku vah ve prospěch 

právnické fakulty. Ačkoliv můj zájem o státní zastupitelství v průběhu studia 

nezaznamenal výraznějších změn, to samé nelze říci o mých znalostech významu a 

fungování této instituce. Určitou představu o úloze státního zastupitelství jsem si udělal 

během studia ústavního a trestního práva, ostřejších rysů ale nabyla až během moji 

půlroční stáže na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 6. Tam se mi naskytla 

příležitost pozorovat každodenní činnost státních zástupců, jakož i fungování státního 

zastupitelství, přičemž za nejzajímavější poznatek považuji rozdílnost filosofií 

jednotlivých státních zástupců ve vztahu k výkonu své činnosti, které v sobě do značné 

míry zrcadlily názory na postavení státního zastupitelství nastíněné v této práci.  

 Aktuálnost zvoleného tématu spatřuji nejen v souvislosti věčné diskuze o dělbě 

moci, ale i v kontextu aktuální politické situace, tedy zahájení trestního stíhání proti 

předsedovi vlády České republiky. Nabízí se proto otázka, na níž prostřednictvím této 

práce hledám odpověď, zda současná právní úprava poskytuje státnímu zastupitelství 

dostatečné garance před případnými politickými tlaky. 
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Cílem předkládané práce je poskytnout čtenáři analýzu ústavněprávní pozice 

státního zastupitelství, včetně jeho postavení k dalším orgánům veřejné moci, a dále určit, 

zda a do jaké míry je státní zastupitelství institucí nezávislou. V souvislosti s vymezeným 

cílem práce se rovněž zabývám problematikou historického vývoje institutu veřejné 

žaloby a úvahami nad možnou změnou jeho zakotvení.  

Vlastní text práce je členěn, vyjma úvodu a závěru, do celkem tří ústředních 

kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Ústavněprávní pozici veřejné žaloby je vždy 

třeba nutné vnímat v historickém kontextu1, proto jsem se rozhodl na samotný úvod své 

práce zařadit kapitolu o historickém vývoji orgánů veřejné žaloby v kontinentální Evropě 

a zvlášť pak pojednání o vývoji veřejné žaloby na našem území. V souvislostech odkazů 

na jednotlivé právní předpisy je veřejná žaloba označována též pojmy státní zastupitelství 

nebo prokuratura. Obdobně není zachována jednotná terminologie pro veřejného žalobce.  

Pro lepší pochopení problematiky se ve druhé kapitole blíže věnuji zákonné 

úpravě státního zastupitelství s důrazem na jeho organizaci, správu, vztahy uvnitř 

soustavy a působnost v trestní i netrestní oblasti. V neposlední řadě se v této kapitole také 

zabývám samotným postavením státních zástupců. 

Jádro práce tvoří třetí až šestá kapitola, ve kterých se postupně rozebírám ústavní 

vymezení státního zastupitelství, jeho postavení mezi orgány veřejné moci, nezávislostí 

státního zastupitelství, potažmo nezávislostí a nestranností jednotlivých státních zástupců 

a v neposlední řadě se pokouším de constitione ferenda představit směry, kterými by se 

státní zastupitelství mohlo do budoucna ubírat. 

 Obsah práce je převážně popisný a analytický, čemuž odpovídají i použité 

vědecké metody jako deskripce, analýza nebo komparace. Metoda indukce je pak využita 

zejména při rozboru soudní judikatury. Pro potřeby této práce jsem čerpal z celé řady 

                                                 

1 Jak totiž profesor Pavlíček uvádí, „některé teoretické diskuze o místu jednotlivých institucí v ústavním 

systému ukazují, že bez náležité analýzy opřené o státovědecké poznatky a o zkušenosti z ústavního vývoje 

nemůže být nalezeno řešení, jež by nepodléhalo subjektivním přáním politických stran nebo politických 

teorií.“ PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0, s. 31. 
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právních předpisů, odborné monografie, komentářů, časopiseckých i elektronických 

odborných článků a taktéž z judikatury vrcholných soudních institucí. 
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1 Veřejná žaloba v historických souvislostech 

1.1 Vývoj veřejné žaloby v kontinentální Evropě 

Veřejná žaloba prošla v průběhu několika staletí značnou proměnou a její povaha 

byla vždy úzce spjata s vývojem a podobou trestního řízení.2 Mezi klíčové historické 

mezníky, které vývoj veřejné žaloby značně ovlivnily, patří zejména diferenciace 

soudního řízení na trestní a civilní proces, uplatnění inkviziční podoby trestního řízení a 

pozdější vznik obžalovací zásady. 

Institut veřejné žaloby má s největší pravděpodobností původ ve Francii na 

počátku 14. století, a to v nařízení krále Filipa IV. Sličného z roku 1302, díky kterému se 

pro trestní řízení zavedli tzv. královští zmocněnci (procuratores). Ti však ještě nebyli 

vybaveni oprávněním vést trestní řízení a jejich role se omezovala pouze na tlumočení 

názorů krále a jeho vazalů před soudem, který sám prováděl vyšetřování a rozhodoval o 

vině a trestu.3 V 16. století se úřad královského prokurátora transformoval v Ministerstvo 

věcí veřejných, disponující pravomocí chránit právní řád a vykonávat dozor nad činností 

soudů.4 

Byla to zpočátku inkviziční podoba trestního procesu5, která formovala podobu 

veřejné žaloby v kontinentální Evropě. Inkviziční princip byl ve své čisté podobě užíván 

v řade evropských států6 od 14. až do 19. století.7 V tomto systému se pak role veřejného 

                                                 
2 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 9. 

3 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 10. 

4 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-80-4, s. 2. 

5 Charakteristickým rysem pro inkviziční proces je na jedné straně silná role soudu, jako vyšetřovatele a 

zároveň i soudce, který rozhoduje o vině a trestu, a na straně druhé pak relativně slabé postavení 

obviněného, který má jen minimum procesních práv, a tudíž i nedostatek efektivních prostředků obrany. 

6 Např. Francie, Itálie, Španělsko, Německo, České země. 

7 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 10. 
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žalobce omezuje na zastupování vladaře před soudem za účelem zajištění jeho nároku na 

odškodnění způsobené protiprávním jednáním.8  

Na sklonku 18. století a počátkem 19. století proběhl v západní Evropě reformní 

proces, jenž si kladl za úkol změnit více než pět století staré, torturou poznamenané, 

inkviziční řízení a zavést takový systém, který by posílil práva obviněného. Klíčovým 

právním předpisem pro novou podobu trestního procesu v Evropě byl francouzský Code 

d´instruction criminelle z roku 1808 a jeho následné novelizace. V první etapě byla 

zavedena obžalovací zásada, která rozdělila řízení do dvou částí.9 Ve druhé etapě pak 

zásadní novelizace Code d´instruction criminelle z roku 1897 položila základy 

kontradiktornosti trestního procesu, zavedla právo obviněného na obhajobu již 

v přípravném řízení a rovněž posílila postavení veřejného žalobce ve vztahu 

k vyšetřujícímu soudci.10 

Oprávněním vést trestní obžalobu a plnit tak úlohu veřejného žalobce v tomto 

systému disponovalo již zmiňované Ministerstvo věcí veřejných, kterému se rozrostlo 

dosavadní pole působnosti a postupem času se vyvinulo v multifunkční orgán zastupující 

stát ve všech soudních sporech. Nutno poznamenat, že přestože Ministerstvo věci 

veřejných v trestním řízení plnilo funkci veřejného žalobce, nemělo postavení procesní 

strany, nýbrž bylo organickou součástí samotného soudu. Francouzský model veřejné 

žaloby reprezentované Ministerstvem věcí veřejných pak převzala značná část Evropy 

včetně českých zemí.11 

                                                 
8 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-80-4, str. 1. 

9 Na přípravné řízení, vedené vyšetřujícím soudcem a řízení před soudem. Mezi tyto dvě fáze byl vklíněn 

veřejný žalobce disponující žalobním právem, jehož úloha však v tomto systému byla velmi slabá, a to 

zejména ve vztahu k přípravnému řízení, kde byl zcela odkázán na zjištěné poznatky vyšetřujícího soudce, 

označovaného jako pána sporu (dominus litis), a nikterak tedy do probíhajícího vyšetřování nemohl 

zasahovat 

10 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 11-13. 

11 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 11-12. 



 

6 

 

První polovina 20. století se nesla ve znamení válečných konfliktů a nástupu 

totalitních režimů v řadě zemí Evropy. Charakteristickým rysem bylo posilování vlivu 

exekutivy na faktický výkon veřejné žaloby, která se tak často stávala nástrojem 

k prosazování politických zájmů. Veřejná žaloba v zemích východního bloku byla 

převážnou část druhé poloviny 20. století reprezentována socialistickým modelem 

prokuratury založené na principech monokracie, přísné hierarchie a vnější nezávislosti, 

která v důsledku prorůstání vládnoucí komunistické strany do státního aparátu v praxi 

příliš nefungovala. V západní Evropě se veřejná žaloba příliš nevyvíjela a držela se 

vícestupňového modelu, ve kterém veřejná žaloba v prvním stupni vede trestní stíhání12, 

zastupuje obžalobu v řízení před soudem a dohlíží nad výkonem trestu odnětí svobody. 

Ve druhém stupni působí jako odvolací orgán a ve třetím stupni je oprávněna podávat 

opravné prostředky k Nejvyššímu soudnímu dvoru proti rozhodnutím soudů nižších 

instancí. Celou soustavu pak zastřešuje ministr spravedlnosti s pravomocí vydávat 

závazné pokyny za účelem sjednocování trestní politiky státu.13  

Po rozpadu východního bloku koncem 80. let dvacátého století se vývoj trestního 

procesu v postkomunistických zemích nesl ve znamení posilování základních lidských 

práv a svobod. Model veřejné žaloby v řadě zemí zůstal s drobnými modifikacemi 

zachován, případně se vrátil zpět k modelu francouzskému. Výjimku však představovala 

Česká republika, která se po roce 1993 vydala vlastní cestou smíšeného modelu státního 

zastupitelství.14  

V současné kontinentální Evropě převážně narazíme na dva základní modely 

veřejné žaloby, a to na státní zastupitelství a prokuraturu. Stání zastupitelství se zpravidla 

vyznačuje tím, že je součástí moci výkonné, jeho soustava je decentralizovaná, v čele 

soustavy stojí ministr spravedlnosti a působnost je omezena pouze na trestní řízení. Oproti 

tomu prokuratura se standardně vyznačuje samostatným zařazením do systému státní 

moci, centralizovanou soustavou v čele s generálním prokurátorem a širokou působností 

                                                 
12 V přípravném řízení má stále významnou úlohu vyšetřující soudce. 

13 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 11-14. 

14 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-80-4, s. 3. 
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v oblasti soukromého a správního práva.15 Je ale potřeba zmínit, že oba tyto modely se 

málokdy vyskytuji ve své čisté podobě, a tak terminologické označení “prokuratura“ nebo 

“státní zastupitelství“ ještě samo o sobě nemusí nic vypovídat o povaze instituce 

reprezentující veřejnou žalobu. Jejich použití se totiž v současných právních řádech odvíjí 

spíše od etymologických momentů a tradic jednotlivých států.16  

 

1.2 Vývoj veřejné žaloby v českých zemích 

1.2.1 Počátky veřejné žaloby 

Rovněž vývoj veřejné žaloby v českých zemích se odvíjel od organizace soudní 

soustavy a podoby trestního řízení. Roku 1437 byl na našem území císařem Zikmundem 

zřízen úřad královského prokurátora po vzoru francouzské královské prokuratury, jehož 

vedením byl pověřen Vilém ze Žlutic a stal se tak prvním českým královským 

prokurátorem. Jeho primárním úkolem bylo především zastupovat krále v řízení před 

soudem. Hlavním motivem ke vzniku prokuratury byla snaha o navrácení královského 

majetku, který byl v českých zemích rozchvácen v důsledku husitských válek. Postupem 

času se působnost úřadu rozšířila na zastupování majetkových zájmů koruny u soudu, 

vymáhaní pokut za trestné činy, které byly příjmem královské komory a taktéž stíhání 

těch trestných činů, které nebyly stíhány soukromým žalobcem.1718 

V 16. století se působnost úřadu dále rozšiřuje a královský prokurátor například 

udílí právní rady panovníkovi nebo se podílí na tvorbě zákonů. Prokurátor rovněž působí 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 15-16. 

16 MLSNA, Petr. Státní zastupitelství – výkonná nebo soudní moc aneb tenka linie dělby moci. in JIRÁSEK, 

Jiří. Dělba moci: sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké 

konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Olomouc: Iuridicum Olomoucense ve spolupráci s Právnickou 

fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. Acta iuridica Olomucensia. Sborníky. ISBN 978-80-

87382-42-4. s 145. 

17 Drtivá většina trestných činů stále byla stíhána soukromým žalobcem, tedy na základě soukromé 

iniciativy. 

18 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key 

Publishing). ISBN 978-80-7418-170-2, str. 4-5 
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jako ochránce veřejného zájmu a zastupuje poddané ve sporech s vrchností, způsobených 

vrchnostenským útlakem. V důsledku nárůstu agendy bylo třeba úřad posílit rovněž po 

personální stránce, a tak prokurátor rozšířil úřad o své pomocníky, nadále však zůstává 

jediným prokurátorem a zástupcem krále v řízení před soudy.19 

 17. století bylo pro úřad královského prokurátora stoletím útlumu, a to i navzdory 

tomu, že Obnovené řízení zemské20 potvrdilo postavení královského prokurátora jako 

veřejného žalobce, jenž je povinen stíhat veškeré trestné činy. Důvodem úpadku instituce 

královského prokurátora byla inkviziční podoba trestního řízení, která se u nás začala 

postupně uplatňovat a v 18. století zcela převládla. V tomto modelu trestního řízení, kde 

soudce plní trojjedinou úlohu žalobce, soudce i obhájce, tak orgán veřejné žaloby 

pochopitelně ustupuje do pozadí. Trestní působnost úřadu královského prokurátora, který 

byl později přejmenován na fiskální úřad, však zcela nezanikla. Královský prokurátor tak 

i dále stíhal například falešné šlechtice, lichvu, kontraband nebo vrchnost, ve věci útisku 

poddaných.21 

1.2.2 Veřejná žaloba po roce 1848 

V důsledku protifeudální revoluce v roce 1848 dochází k obratu ve vývoji veřejné 

žaloby a její úloha se opět začíná dostávat do popředí. Jedním z hlavních požadavků 

revolučního hnutí bylo omezit vliv absolutistického státu na výkon soudnictví, což se po 

revoluci promítlo například v odstranění inkvizičního procesu a návratu k obžalovací 

zásadě, v zavedení porotních soudů, ve kterých zasedali vedle soudců rovněž i laikové, 

nebo také v oddělení soudnictví od správy. V téže roce začínají vznikat provizorní státní 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

17-18. 

20 Název ústavního zákona Ferdinanda II. Habsburského, vydaného v roce 1627 bez souhlasu zemského 

sněmu pro Čechy a o rok později pro Moravu. 

21 KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova 

univerzita, 1994. ISBN 80-210-1044-4, str. 8 
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zastupitelství, jejíž hlavním úkolem je stíhání věcí tiskových před nově zřízenými 

porotními soudy.22  

Klíčovými dokumenty, vymezujícími působnost veřejné žaloby, byly zejména 

Stadionová ústava z roku 184923, zavádějící zpět obžalovací zásadu, a nepochybně také 

trestní řád z roku 185024, který byl silně ovlivněn reformovaným francouzským trestním 

řízením25 a počítal se zřízením soustavy státního zastupitelství. Samotná instituce státního 

zastupitelství byla zřízena nařízením č. 290/1849 ř. z. pro Čechy a nařízením č. 291/1849 

pro Moravu a Slezsko. Organizaci, postavení zaměstnanců, působnost v civilních věcech 

a dozor nad zákony pak upravoval tzv. „organický zákon pro státní zastupitelství“.2627 

Státní zástupci působili u všech okresních sborových soudů, zemských soudů, 

vrchních zemských soudů v Praze a Brně a při kasačním soudu ve Vídní. Těžištěm 

působnosti státního zastupitelství bylo zejména plnění úkolů v rámci trestního řízení. 

Státní zástupce měl povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl, vyjma 

trestných činů soukromoprávních, které byly stíhány jen na základě žádosti poškozeného. 

V rámci přípravného řízení státní zástupce spolupracoval s vyšetřujícím soudcem, 

dohlížel nad zákonností vyšetřování a dbal, aby nikdo nebyl stíhán bez zákonných 

důvodů, nebo také jménem státu podával obžalobu a zastupoval jej v řízení před 

soudem.28  

Státní zastupitelství mělo rovněž rozsáhlou působnost v rámci civilního řízení, a 

to například ve věcech manželství, ztráty státního občanství, opatrovnických a rovněž ve 

                                                 
22 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 

978-80-7418-139-9, str. 29. 

23 Též známa jako Březnová ústava. 

24 Zákon č. 25/1850 ř. z. trestní řád. 

25 Například zavedl zásadu ústnosti a veřejnosti, zásadu materiální pravdy, či zásadu volného hodnocení 

důkazů. 

26 Císařský patent č. 266/1850 ř. z. ze dne 10. července 1850. 

27 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key 

Publishing). ISBN 978-80-7418-170-2, str. 6-7. 

28 KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova 

univerzita, 1994. ISBN 80-210-1044-4, str. 20-23. 
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všech věcech nesporného řízení projednávaných v druhé a třetí soudní instanci. Za 

zmínku stojí i úloha státního zastupitelství ve věcech tiskových, kdy státní zástupci mohli 

zabavit jakýkoliv tiskopis, který byl v rozporu s právním řádem a následně tyto přestupky 

či přečiny stíhat.29 

Zlom nastal v roce 1851 vydáním tzv. silvestrovských patentů30. Ty znamenaly 

návrat k absolutismu31 a obrat od reformního trestního řízení zpět k procesu 

inkvizičnímu. Činnost státního zastupitelství byla zredukována téměř výhradně na trestní 

řízení a výnosem ministra spravedlnosti č. 24/1852 ř. z. byla zrušena Generální 

prokuratura při Nejvyšším soudu ve Vídní. Zvlášť silnému postavení se naopak dostávalo 

vrchním státním zástupcům, které jmenoval do funkce sám císař. Ostatní konceptní 

úředníci byli do funkce jmenováni ministrem spravedlnosti.32 Inkviziční proces se na 

našem území uplatňoval až do roku 1867, kdy zákonem č. 144/1867 ř. z., o moci 

soudcovské byly ukotveny základní zásady trestního procesu, jako například ústnost a 

veřejnost jednání, nebo obžalovací proces.33 

Úřady veřejné žaloby v Rakousko-Uhersku byly v základech dobudovány v roce 

1873. Podle nového trestního řádu z roku 1873, č. 119/1873 ř. z. měl být u každého 

sborového soudu první instance ustanoven státní zástupce, u každého sborového soudu 

                                                 
29 KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova 

univerzita, 1994. ISBN 80-210-1044-4, str. 20-23. 

30 
 
Jednalo se o dva patenty a kabinetní list (zákony č. 2–4/1852 ř. z.),kterými František Josef I. odvolával 

oktrojovanou ústavu z roku 1849, načež byla zavedena ústava nová. 

31 Označovaného jako neoabsolutismus, nebo též Bachovský absolutismus, podle rakouského ministra 

vnitra Alexandra Bacha. 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

30-34. 

33 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 15-16. 
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druhé instance vrchní státní zástupce a u Nejvyššího soudu generální prokurátor s tolika 

náměstky, kolik jich bude za potřebí.34 

1.2.3 Veřejná žaloba v období 1918-1948 

V podvečer 28. října 1918 schválil Národní výbor jako nejvyšší zákonodárný 

orgán zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného československého státu, též 

známý jako recepční zákon. Zákon v čl. II. stanovil, že „veškeré dosavadní zemské a 

říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnost“ a dále pak v čl. III, že „všechny 

úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou 

podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných 

zákonů a nařízení“. Československý stát tedy recepční normou převzal rakouský a 

uherský právní řad, včetně státního aparátu. Výše uvedené mělo za následek tzv. právní 

dualismus35v českých zemích, který platil až do začátků 50. let. 36 

V období první republiky veřejnou žalobu reprezentovalo státní zastupitelství, 

jehož organizace a působnost byla převzata převážně z rakouského práva.37 Soustavu 

státního zastupitelství tvořila krajská státní zastupitelství při krajských soudech, vrchní 

státní zastupitelství při vrchních soudech v Brně a Praze, a nejvyšším článkem soustavy 

pak byl ministr spravedlnosti. U okresních soudů vykonávali funkci veřejných žalobců 

ve věcech přestupkových funkcionáři státního zastupitelství.38 Zvláštní postavení vůči 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

36-37. 

35 Na území českých zemí platilo rakouské právo a působily rakouské správní úřady, zatímco na území 

Slovenska a Podkarpatské Rusi platilo právo uherské a působily uherské správní úřady. Po pozdějším 

připojení Hlučínska, kde platilo právo německé, můžeme mluvit dokonce o právním trialismu, ten byl však 

záhy překonán a Hlučínsko přejalo právo rakouské. 

36 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student 

(Leges). ISBN 978-80-87212-39-4. 319-322. 

37 Recepční norma přejímala tzv. „organický zákon pro státní zastupitelství“ z roku 1850 a rakouský trestní 

řád z roku 1873. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platil uherský trestní řád z roku 1896. 

38 Jednalo se o úředníky, kteří často neměli ani právní vzdělání. 
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soustavě zaujímala Generální prokuratura zřízená při Nejvyšším soudu.39 Zajímavostí 

byla nejednotná terminologie veřejných žalobců v období první republiky, kdy se 

přednostové vrchních a krajských státních zastupitelství nazývali prokurátory, zatímco 

ostatní veřejní žalobci těchto úřadů byli titulováni jako státní zástupci. Generální 

prokuraturu tvořil generální prokurátor a jeho zástupci se nazývali generálními advokáty. 

Generální advokáti pak od roku 1929 pak nesli titul náměstků generálního prokurátora, 

případně též státních zástupců.40 

Pro celou soustavu platila zásada podřízenosti nižších článků vůči článkům 

vyšším. Výjimku tvořili vrchní státní zástupci, kteří byli podřízeni přímo ministru 

spravedlnosti, a nikoliv generálnímu prokurátorovi. V rámci jednotlivých státních 

zastupitelství zaujímali zvláštní postavení přednostové úřadů, kteří byli oprávněni 

kterýkoliv úkon sami převzít, či ho delegovat na jiného státního zástupce uvnitř svého 

úřadu.41  

Státní zástupce měl právo, a zároveň i povinnost stíhat všechny trestné činy, o 

nichž se dozvěděl. Výjimku tvořily trestné činy soukromoprávní, jejichž stíhání bylo 

vyhrazeno soukromému žalobci, trestné činy stíhané na základě speciálního zmocnění42, 

a dále tzv. návrhové delikty, kdy státní zástupce musel vyčkat návrhu oprávněné osoby.43 

Specifickou úlohu plnil generální prokurátor, který nespadal do soustavy státních 

zastupitelství a byl přímo podřízen ministru spravedlnosti. Jeho výlučnou pravomocí bylo 

                                                 
39 ADAMEC, Martin. Prokuratura a její vývoj na našem území. Epravo.cz [online]. 7.9.2016 [cit. 2018-11-

08]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-

102856.html?mail. 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

43. 

41 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 16-17. 

42 Jednalo se převážně o trestné činy na ochranu cti spáchané vůči subjektu požívající zvláštní ochrany cti 

(např. zákonodárný sbor, vláda, soudci, četnictvo a jiné), ten také zmocnění uděloval. 

43 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 17-18. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html?mail
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oprávnění podávat zmateční stížnosti pro porušení zákona proti všem rozhodnutím soudů 

v trestních věcech. Zajímavostí je, že přestože se osobně účastnil jednání u Nejvyššího 

soudu, neměl postavení procesní strany řízení.44 

Výnosem vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera ze dne 16. března 1939, o 

Protektorátu Čechy a Morava, publikovaným pod č. 75/1939 Sb., započal rozklad 

demokracie na českém území a veřejná žaloba se stala jedním z nástrojů nacistické 

propagandy. V Protektorátu nově fungovala dvojkolejnost orgánů veřejné žaloby a 

soudnictví. Jednu linii tvořily orgány autonomní, vycházející z uspořádání za první 

republiky, druhá linie pak byla tvořena nově vzniklými říšskými orgány, jež byly 

autonomním orgánům fakticky nadřazeny.45  

Základem pro československý poválečný právní vývoj se stal ústavní dekret 

prezidenta republiky č.11/1944 úředního věstníku čsl., o obnovení právního pořádku, 

který zajistil návrat k právnímu řádu z období první republiky, a to zrušením všech 

právních předpisů, k jejichž vydání došlo v období nesvobody.46 Dekretem byla rovněž 

obnovena prvorepubliková soustava veřejné žaloby a soudnictví. Vedle řadových státních 

zástupců působili taktéž zvláštní žalobci při nově zřízených mimořádných lidových 

soudech. Tito žalobci byli pověřeni stíháním nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů.47 Na základě prezidentského dekretu č.17/1945 Sb., o Národním soudu byl 

zřízen Národní soud se sídlem v Praze, při němž působil jako ochránce veřejného zájmu 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

43-44. 

45 ADAMEC, Martin. Prokuratura a její vývoj na našem území. Epravo.cz [online]. 7.9.2016 [cit. 2018-11-

08]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-

102856.html?mail. 

46 Na Slovensku bylo nařízením Slovenské národní rady č.1/1944 Zb. nar. SNR stanoveno, že všechny 

dosavadní právní předpisy setrvávají v platnosti, pokud jejich charakter není v rozporu s republikánským 

zřízením a demokratickým duchem státu.  

47 Stalo se tak dekretem prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 

jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html?mail
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národní prokurátor jmenovaný vládou. Agendou soudu bylo rozhodování o vině a trestu 

konkrétních osob, které kolaborovaly s nacisty.4849 

1.2.4 Veřejná žaloba v období 1948-1989 

Po skončení druhé světové války postupně rostl vliv komunistické strany 

v Československé republice, který byl dovršen v únoru 1948 přijetím demise ministrů tří 

nekomunistických vládních stran prezidentem Edvardem Benešem a jmenováním nových 

ministrů navržených předsedou KSČ a předsedou vlády Klementem Gottvaldem. 

Československo se tak pro následujících více jak 40 let stalo státem s totalitním režimem, 

kde veřejná žaloba sehrála roli nástroje komunistické propagandy. 

Předzvěst budoucího směřování veřejné žaloby představoval zákon č. 319/1948 

Sb., o zlidovění soudnictví, který zrušil dosavadní úpravu organizace státního 

zastupitelství a nahradil ji prokuraturou. Soustava byla tvořena okresní, krajskou a 

generální prokuraturou. Poprvé tak vznikl článek veřejné žaloby na okresní úrovni, a 

naopak zánikem vrchních soudů nebylo možno uvažovat o existenci prokuratury vrchní.50 

Vedle této soustavy existovala až do roku 1952 Státní prokuratura, která byla zřízena při 

Státním soudu zákonem č. 232/1948 Sb., o Státním soudu, v jejíž gesci bylo stíhání 

trestných činů podle zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky. Zákonem 

č.87/1950 Sb., o trestním řízení soudním byla do soustavy začleněna, do té doby 

samostatná, vojenská prokuratura tvořená nižšími vojenskými prokurátory, vyššími 

vojenskými prokurátory a nejvyšším vojenským prokurátorem.51 

Prokuratura sovětského typu však byla dotvořena až roku 1952 ústavním zákonem 

č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře a prováděcím zákonem č. 65/1952 Sb., o 

                                                 
48 KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova 

univerzita, 1994. ISBN 80-210-1044-4, str. 49-52. 

49 Například členové protektorátní vlády. 

50 ADAMEC, Martin. Prokuratura a její vývoj na našem území. Epravo.cz [online]. 7.9.2016 [cit. 2018-11-

08]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-

102856.html?mail. 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

62. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html?mail
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prokuratuře. Stala se tak jednotnou a centrálně řízenou soustavou, oddělenou od 

Ministerstva spravedlnosti, v jejímž čele stál generální prokurátor se silnou pravomocí 

vůči všem článkům soustavy. Generální prokurátor měl postavení předsedy ústředního 

úřadu, byl jmenován a odvoláván prezidentem, přičemž odpovědný byl přímo vládě. 

Orgány generálního prokurátora tvořili jeho náměstkové, krajští a okresní prokurátoři a 

jejich náměstci, vyšší a nižší vojenští prokurátoři a jejich náměstci, dále pak vyšší a nižší 

polní prokurátoři a jejich náměstci, ostatní prokurátoři a vojenští prokurátoři. Organizace 

byla založena na principech přísné centralizace a hierarchie, která se projevovala 

například v tom, že nadřízený prokurátor na sebe mohl atrahovat jednotlivé úkony všech 

svých podřízených prokurátorů.52  

Socialistická prokuratura plnila roli orgánu, jenž střeží, prosazuje a upevňuje 

socialistickou zákonnost. Vzhledem ke svému rozsáhlému poli působnosti byla též 

označována za tzv. orgán nejvyššího dozoru.53 Kromě působnosti v trestním řízení, měl 

prokurátor řadu oprávnění v oblasti soukromého a správního práva. Hlavním úkolem 

prokuratury bylo vykonávat dozor nad dodržováním právních norem ze strany všech 

orgánů veřejné moci, organizací a občanů.54 Prokurátor tak vykonával dozor občansko-

soudní, kontrolující dodržovaní zákonů ze strany soudu, dále dozor prokurátorský, ve 

vztahu k orgánům činným v přípravném a vykonávacím trestním řízení a v neposlední 

řadě také dozor všeobecný, střežící zákonnost v oblasti výkonu státní správy.  

K výkonu všeobecného dozoru byl prokurátor vybaven instituty protestu a 

upozornění. Protest mohl prokurátor uplatnit vůči právním předpisům či individuálním 

správním aktům z důvodu jejich nezákonnosti. Podával se u orgánu, který rozhodnutí 

vydal, nebo jemu nadřízenému orgánu. Dotčený orgán buď protestu vyhověl, nebo ho 

předložil svému nadřízenému orgánu k vyřízení. Upozornění prokurátor mohl podat, 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

62-64. 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

62-64. 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 16. 
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pokud zjistil porušení zákona, avšak porušení nedosahovalo takové intenzity, aby bylo 

potřeba vadné rozhodnutí rušit.55 

Do roku 1989 doznala prokuratura ještě řady změn. Zákonem č. 65/1956 Sb., o 

prokuratuře a zákonem č. 60/1965 Sb., o prokuratuře došlo k dalšímu rozšiřování 

působnosti. Nově prokurátor vykonával dozor nad dodržováním zákonnosti také 

v místech, kde docházelo k omezování osobní svobody na základě zákonného zmocnění. 

Generální prokurátor již nebyl odpovědný vládě, nýbrž přímo Národnímu shromáždění, 

a měl povinnost účastnit se všech zasedání vlády a sboru pověřenců, na kterých probíhalo 

jednání o protestu, disponujíc poradním hlasem. Vedle výše zmíněného byl generální 

prokurátor rovněž oprávněn účastnit se i zasedání národních výborů, jejich orgánů a 

jiných orgánů státní správy.56  

Významným historickým milníkem pro veřejnou žalobu v novodobých 

československých dějinách se stal rok 1960. V ústavním zákoně č. 100/1960 Sb., Ústava 

Československé socialistické republiky byl poprvé na ústavní úrovni zakotven orgán 

veřejné žaloby, a to v Hlavě VIII., nazvané jako Soudy a prokuratura, kde prokuratuře 

náležela samostatná rubrika a tři články ústavy.57 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 26-27 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

64. 

57 Čl. 104 „Dozor nad důsledným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů 

ministerstvy a jinými orgány státní správy, národními výbory, soudy, hospodářskými a jinými organizacemi 

i občany přísluší prokuratuře; v jejím čele stojí generální prokurátor.“,  

čl. 105 „Generálního prokurátora jmenuje a odvolává president republiky. Generální prokurátor je 

odpovědný Národnímu shromáždění.“ 

čl. 106 „Orgány prokuratury jsou podřízeny jedině generálnímu prokurátorovi a vykonávají své funkce 

nezávisle na místních orgánech. Při veškeré své činnosti se opírají o iniciativu pracujícího lidu a jeho 

organizací.“ 
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Vznik Československé federace k 1. 1. 1969 měl za následek změnu 

organizačního členění prokuratury. Nově se až do roku 1989 soustava dělila na Generální 

prokuraturu Československé socialistické republiky, Generální prokuraturu České 

socialistické republiky, Generální prokuraturu Slovenské socialistické republiky, krajské 

prokuratury, městskou prokuraturu v Praze s působností krajských prokuratury, okresní 

prokuratury, obvodní a městské prokuratury s působností okresních prokuratury, vyšší 

vojenské prokuratury a vojenské obvodové prokuratury. V případě branné pohotovosti 

státu by jako vojenské prokuratury působili rovněž vyšší polní prokuratury a nižší polní 

prokuratury.58 

Veřejná žaloba v období socialismu byla reprezentována prokuraturou jako 

orgánem střežícím socialistickou zákonnost, vybudovaném po sovětském vzoru na 

principech monokracie, jednotnosti, centralizace a nezávislosti na místních orgánech.59 I 

přes svoji proklamovanou nezávislost však byla fakticky řízena komunistickou stranou, 

jež měla ve státě vedoucí úlohu.60 

 

1.2.5 Veřejná žaloba po roce 1989 

Události po listopadu 1989 se pro veřejnou žalobu nesly v duchu omezování 

působnosti v netrestní oblasti a rovněž ztrátou části pravomocí v trestním řízení na úkor 

posilování základních práva a svobod obviněných. Zprofanovaná prokuratura sovětského 

typu tak již neměla v Československé republice místo a hledala se nová koncepce veřejné 

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

66-67. 

59 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky 

Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání 

soudců a státních zástupců, 2001, s. 23. 

60Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky v čl. 4 stanovila, že 

vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, 

dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence. 
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žaloby. V následujících částech této práce se proto věnuji nejen výsledné koncepci, ale i 

jejím možným alternativám, jež debata o novém směřování veřejné žaloby přinesla.   

V první fázi došlo vypuštěním čl. 4 Ústavy ČSSR k odstranění vedoucí úlohy 

KSČ. Novelou č. 168/1990 Sb. zákona o prokuratuře byla odstraněna problematická 

komunistická terminologie a zrušen dozor prokuratury nad dodržováním zákonnosti ze 

strany soudů. Prokuratura si v 90. letech rovněž musela počínat s výrazným personálním 

úbytkem, zapříčiněným jednak odchodem prokurátorů do advokacie a soukromého 

sektoru za lepším finančním ohodnocením, jednak z důvodu své zprofanovanosti a 

politické angažovanosti za dob minulého režimu.6162 

 V rámci příprav rozdělení federace a s tím souvisejících otázek nad podobou nové 

ústavy České republiky, se začalo rovněž debatovat o budoucí podobě veřejné žaloby. 

Diskuze se rozdělila do dvou hlavních názorových proudů. První názorový proud 

upřednostňoval zachování současné koncepce prokuratury s tím, že by však došlo 

k výraznému omezení všeobecného a soudního dozoru. Zároveň upozorňoval na to, že 

případná reforma by měla byt systémová, v rámci všech justičních složek a neomezovat 

se pouze na prokuraturu.63 Druhý proud požadoval výrazné oslabení pravomocí 

prokuratury a navrhoval její transformaci ve státní zastupitelství, jež bude v rámci 

exekutivy přímo podřízeno vládě. Působnost státního zastupitelství by byla převážně 

omezena pouze na roli veřejného žalobce v trestním řízení. Na rozdíl od prokuratury by 

státní zastupitelství nebylo orgánem hierarchickým a centralizovaným, nýbrž by jeho 

jednotlivé články byly do určité míry autonomními.64 

 Další významnou otázkou bylo budoucí ústavní zakotvení státního zastupitelství 

v rámci vnitřní systematiky Ústavy. Možných řešení se nabízelo hned několik, státní 

                                                 
61 Těsně po sametové revoluci byli odvoláni oba generální prokurátoři, včetně jejich náměstků, všichni 

krajští prokurátoři, téměř všichni jejich náměstci a drtivá většina okresních prokurátorů. 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 17-18. 

63 SPÁČIL, Jiří. Nová koncepce prokuratury a reforma trestního řízení. Právní praxe 1993 č. 3. ISSN 1211-

0825. s. 155 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 30-32. 
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zastupitelství mohlo být v Ústavě zahrnuto do moci výkonné, soudní, anebo mu mohla 

být věnována samotná část, tak jako tomu později bylo u České národní banky či 

Nejvyššího kontrolního úřadu. Do úvahy přicházela i varianta, že by se Ústava o státním 

zastupitelství vůbec nezmiňovala a veškerou jeho právní úpravu by ponechala čistě na 

úrovni zákonných předpisů.65 

V původním návrhu Komise vlády České republiky pro přípravu Ústavy České 

republiky bylo státní zastupitelství zařazeno čl. 96 do moci soudní, stejně jako tomu bylo 

v ústavě ČSSR z roku 1960. Nicméně později, zřejmě na popud České advokátní komory, 

došlo na poslední chvíli k přesunu státního zastupitelství do moci výkonné.66  

Ke dni 31. 12. 1992 došlo k zániku ČSFR. S ohledem na znění čl. 80 Ústavy bylo 

zřejmé, že se s dosavadní úpravou prokuratury již do budoucna nepočítá a že je to právě 

idea soustavy státního zastupitelství, která v České republice převládla. To ostatně 

potvrdila i důvodová zpráva k novému zákonu č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství 

(dále jen “ZSZ“), s jehož účinností od 1. 1.1994 došlo k faktickému zániku prokuratury 

na území České republiky. Důvodová zpráva v obecné části uvádí následující: „[návrh 

ZSZ] vychází především z toho, že Ústava předpokládá, že dosavadní prokuratura nebude 

jen přizpůsobena požadavkům právního státu, ale od základu přeměněna. Vyjadřuje to 

především tím, že zvolila pro ni označení, jehož se užívalo před totalitním systémem a s 

nímž jsou spojeny zcela jiné představy o povaze této instituce než s označením 

„prokuratura“. Kromě toho výslovně uvádí, že její základní úloha spočívá v trestním 

řízení, čímž se distancuje od širokého pojetí prokuratury, která jako „strážce zákonnosti“ 

mohla zasahovat do všech právních oblastí.“ 

ZSZ od svého schválení doznal řadu novelizací, z nichž nejvýznamnější byla novela 

ZSZ č. 14/2002 Sb., která byla určitým krokem směřujícím k nezávislosti státního 

zastupitelství na výkonné moci. Tato novela upravovala zejména záruky samostatného 

postavení státních zástupců, možnost státního zástupce odmítnout splnit pokyn pro rozpor 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 30-32. 

66 GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-448-0. s. 40. 



 

20 

 

se zákonem a zrušila podřízenost nejvyššího státního zástupce k ministru spravedlnosti. 

Taktéž v posledních letech jsme mohli zaznamenat hned několik neúspěšných pokusů o 

novelizaci či schválení nového zákona o státním zastupitelství.67 Aktuálně je 

v Poslanecké sněmovně projednávána novela ZSZ,68 která má v návaznosti na přímo 

použitelný předpis EU69 zřídit Úřad evropského veřejného žalobce. V nejbližší době by 

měl ministr spravedlnosti podle Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018-2022 

předložit návrh novely ZSZ, který si klade za cíl posílení záruk nezávislosti státního 

zástupce a státních zástupců tak, aby byla zaručena absence potenciálního politického 

ovlivňování v trestních věcech. Jakým způsobem hodlá chystaný zákon tohoto cíle 

dosáhnout, není prozatím ještě zřejmé.70 

                                                 
67 V posledních sedmi letech hned 3 neúspěšné pokusy o schválení nového ZSZ (2013, 2015 a 2018). 

68 Sněmovní tisk č. 377. z VIII. Volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

včetně důvodové zprávy [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 16. 4. 2019] 

Dostupné na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=337 . 

69 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem 

zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 

70 Vládní koncepce boje s korupci na léta 2018-2022 dostupná na http://korupce.cz/wp-

content/uploads/2019/01/Vládn%C3%AD-koncepce-boje-s-korupc%C3%AD-na-léta-2018-až-2022.pdf 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=337
http://korupce.cz/wp-content/uploads/2019/01/Vládn%C3%AD-koncepce-boje-s-korupc%C3%AD-na-léta-2018-až-2022.pdf
http://korupce.cz/wp-content/uploads/2019/01/Vládn%C3%AD-koncepce-boje-s-korupc%C3%AD-na-léta-2018-až-2022.pdf
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2 Státní zastupitelství 

2.1 Právní úprava státního zastupitelství  

Státní zastupitelství je soustavou státních úřadů, zřízených za účelem zastupování 

státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených státnímu zastupitelství do 

působnosti jednak ústavou, jednak zákonem. Těžiště působnosti státního zastupitelství 

spočívá v zastupování veřejné žaloby v trestním řízení, přičemž dle Schelleho „Veřejná 

žaloba představuje institut, jehož hlavním úkolem je ochrana obecných, veřejných zájmů 

společnosti, resp. ochrana dodržování zákona a účast na soudním řízení. Ochranou 

obecných zájmů rozumíme ochranu lidských práv, ochranu majetku, životního prostředí, 

ochranu života a zdraví osob atd., jež je stát povinen zajištovat v rámci plnění své funkce 

garanta nedotknutelnosti těchto hodnot.“71 

Státní zastupitelství je ukotveno v čl. 80 Ústavy, který stanoví „Státní zastupitelství 

zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon“, 

rovněž jeho postavení a působnost je svěřena prováděcímu zákonu. Podrobněji se 

ústavním zakotvením zaobírám v následující kapitole této práce.  

Prováděcím zákonem se stal zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále 

jen jako „ZSZ“), upravující zejména postavení, působnost, organizaci, vnitřní vztahy a 

správu státního zastupitelství, jakožto i postavení a působnost státních zástupců a 

právních čekatelů (§ 1 ZSZ). Konkrétní činnost státního zastupitelství je však upravena 

v řadě převážně procesních předpisů napříč právními odvětvími. Mezi ty nejvýznamnější 

patří například zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen jako “trestní 

řád“), zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen “OSŘ“) nebo také zákon č. 

292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen “ZZŘS“). 

V rámci podzákonné normotvorby je státní zastupitelství upraveno zejména 

prostřednictvím vyhlášek Ministerstva spravedlnosti. Za zmínku stojí vyhláška 

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

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

zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3. s. 

88-89. 
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poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných 

právními čekateli (dále jen jako “JŘSZ“). JŘSZ není pouze prováděcím předpisem pro 

ZSZ, ale také upravuje i jinou problematiku státního zastupitelství, která nebyla řešena 

na zákonné úrovní, a má tak velice různorodý obsah, jak ostatně i napovídá celý název 

vyhlášky.72 Dílčí aspekty činnosti a organizace státního zastupitelství jsou rovněž 

upraveny prostřednictvím pokynů obecné povahy, výkladových stanovisek nejvyššího 

státního zástupce, nebo organizačními řády jednotlivých státních zastupitelství. 

2.2 Organizace a správa státního zastupitelství 

2.2.1 Organizace státního zastupitelství 

Organizace státního zastupitelství je upravena v ZSZ. Ten opouští model jednotné, 

centralizované a hierarchické struktury, jenž byl charakteristický pro prokuraturu, a 

zavádí model decentralizovaných státních úřadů. Sídla a územní obvody státních 

zastupitelství kopírují územní obvody a sídla soudů, přičemž jednotlivá státní 

zastupitelství působí zásadně u soudů, u nichž vykonávají svou činnost, nestanoví-li 

zvláštní právní předpis jinak.73  

Soustava státního zastupitelství je dle § 6 ZSZ čtyřstupňová a tvoří ji: 

- Nejvyšší státní zastupitelství sídlící Brně, 

- vrchní státní zastupitelství se sídlem v Praze a Olomouci, 

- krajská státní zastupitelství, 

- okresní státní zastupitelství. 

Působnost okresních státních zastupitelství v Praze vykonává deset obvodních 

zastupitelství a působnost krajského státního zastupitelství vykonává Městské státní 

zastupitelství v Praze. V Brně namísto okresního státního zastupitelství působí Městské 

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

s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7. s. 376 – 377. 

73 Důvodová zpráva k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
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státní zastupitelství v Brně. V době branné pohotovosti státu tuto soustavu tvoří rovněž 

vyšší a nižší polní státní zastupitelství. 

V čele jednotlivých státních zastupitelství stojí vedoucí státní zástupci v postavení 

vedoucího organizační složky státu. Jejich označení se odvozuje od státního 

zastupitelství, v jehož čele stojí, a jsou jim podřízeni všichni zaměstnanci příslušného 

státního zastupitelství. V gesci vedoucího státního zástupce je vydání organizačního řádu, 

jehož prostřednictvím je upravována organizace státního zastupitelství a specializace 

podřízených státních zástupců. Vedoucí státní zástupce dále provádí dohledovou činnost 

vůči podřízeným státním zástupcům a hraje významnou roli při výkonu správy státního 

zastupitelství. Nevyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra 

spravedlnosti. Vrchní, krajské a okresní vedoucí státní zástupce jmenuje ministr 

spravedlnosti na návrh jejich bezprostředně nadřízeného vedoucího státního zástupce.74 

Vztahy v rámci soustavy jsou až na pár výjimek75 založeny na vazbách nadřízenosti 

a podřízenosti vždy jen mezi nejbližšími články v rámci čtyřstupňové soustavy.76 To 

znamená, že v rozsahu stanoveném zákonem je nejvyšší státní zástupce nadřízen vrchním 

státním zástupcům, vrchní státní zástupci krajským státním zástupcům ve svém obvodu a 

ti zase okresním státním zástupcům v obvodu příslušného krajského státního 

zastupitelství. Vedle vnějších vztahů mezi jednotlivými články soustavy státního 

zastupitelství, rozlišujeme rovněž vztahy vnitřní, uvnitř jednotlivých úřadů, kdy vedoucí 

státní zástupce je nadřízen všem státním zástupcům působícím u státního zastupitelství, 

v jehož čele stojí.77 

                                                 
74 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. 49-50. 

75 Například spory o příslušnost rozhoduje státní zastupitelství, které je vůči stranám sporu společně 

nejblíže vyšší. Další výjimku představuje institut kontroly skončené věci dle § 12 odst. 3 ZSZ, nebo dohled 

nad dohledem dle § 12 c - § 12 e ZSZ. 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 42. 

77 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA Tomáš. Trestní právo procesní. 6. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. s. 170. 
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Zvláštní postavení mezí státními zástupci zaujímá nejvyšší státní zástupce, kterému 

ZSZ svěřuje řadu speciálních oprávnění vůči celé soustavě státního zastupitelství. Podle 

ustanovení § 12 odst. 1 ZSZ může nejvyšší státní zástupce vydávat pokyny obecné 

povahy za účelem sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců, nebo za účelem 

zajištění jednotné spisové služby a jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství. 

Takový pokyn je přitom závazný pro všechny státní zástupce. Za účelem sjednocení 

výkladů právních předpisů vztahujících se k výkonu působnosti státního zastupitelství 

může nejvyšší státní zástupce vydávat stanoviska (§ 12 odst. 2). Dalším zvláštním 

oprávněním je institut kontroly skončených věci (§ 12 odst. 3), který slouží k mimořádné 

a fakultativní kontrole ukončených případů. Vedle toho nejvyšší státní zástupce navrhuje 

na jmenování nebo odvolání do funkce své náměstky a vedoucí vrchní státní zástupce. V 

neposlední řadě navrhuje do funkce všechny řadové státní zástupce.  

Zvláštní oprávnění svěřuje nejvyššímu státnímu zástupci i trestní řád.  Nejvyšší státní 

zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení o nestíhání 

podezřelého a o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci (§ 174a TŘ) a pouze 

nejvyšší státní zástupce může podat dovolání v neprospěch obviněného (§ 265d TŘ). 

Určitými oprávněními vůči soustavě státního zastupitelství disponuje i Ministerstvo 

spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti totiž působí jako ústřední orgán správy státního 

zastupitelství a spravuje rozpočet státního zastupitelství, který je zahrnut v kapitole 

Ministerstva. Ministerstvo spravedlnosti je oprávněno vyhláškou stanovit jednací řád 

státního zastupitelství, postup při výběru právních čekatelů, obsahovou náplň čekatelské 

praxe, včetně její organizace a závěrečné zkoušky, nebo rozsah úkonů, které mohu být 

právním čekatelem prováděny (§ 40 odst. 1 ZSZ). Dále je Ministerstvo spravedlnosti 

rovněž oprávněno vyhláškou stanovit výjimky z obecně stanovených obvodů státních 

zastupitelství a zřizovat jejich pobočky, dále zřizovat státní zastupitelství s výlučnou 

působností anebo určit, že věci určitého druhu z několika obvodů bude vyřizovat jediné 

státní zastupitelství (§ 40 odst. 2 ZSZ).  

Zvláštním oprávněním disponuje i samotný ministr spravedlnosti, který si po státním 

zastupitelství může vyžádat informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní 

zastupitelství činné, pokud je tato informace potřebná k plnění úkolů Ministerstva 

spravedlnosti, nebo pokud informaci potřebuje sám ministr, jako jeden z členů vlády (§ 
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13 odst. 1 ZSZ). Ministr spravedlnosti je taktéž oprávněn rozhodovat o stížnosti směřující 

proti nejvyššímu státnímu zástupci (§ 16b odst. 2 ZSZ) 

2.2.2 Správa státního zastupitelství 

Správa státního zastupitelství je upravena v ustanoveních § 13a až § 13j ZSZ. Jejím 

hlavním posláním je vytváření předpokladů pro řádný výkon působnosti státního 

zastupitelství, zejména v otázkách personálních, finančních, organizačních, 

hospodářských a výchovných.78 Výkon správy naopak nesmí ohrožovat plnění úkolů 

svěřených státnímu zastupitelství (§13a odst. 2 ZSZ). Orgány správy, vedle Ministerstva 

spravedlnosti jako ústředního orgánu, tvoří dále i vedoucí státní zástupci jednotlivých 

státních zastupitelství a jejich náměstci. 

Nejvyšší státní zastupitelství je spravováno Ministerstvem spravedlnosti, a to pouze 

nepřímo, prostřednictvím nejvyššího státního zástupce. U ostatních článků soustavy může 

Ministerstvo spravedlnosti vykonávat správu buďto přímo nebo nepřímo, a to 

prostřednictvím vedoucích státních zástupců, působících v čele státních zastupitelství. V 

případě okresních státních zastupitelství, pak též prostřednictvím krajských státních 

zástupců.  

Za výkon správy jednotlivých státních zastupitelství jsou vždy odpovědní jejich 

vedoucí státní zástupci. Ti jsou oprávněni v určitém rozsahu pověřit výkonem správy své 

náměstky, případně konkrétní úkoly delegovat na jiné podřízené státní zástupce či 

zaměstnance svého úřadu. Vedoucí státní zástupce může za účelem usnadnění výkonu 

správy rovněž zřídit funkci ředitele správy, jehož úkolem je zajišťovat provoz a některé 

další činnosti související se správou příslušného státního zastupitelství. Žádná z výše 

uvedených variant však nezbavuje vedoucího státního zástupce jeho odpovědnosti za 

řádný výkon správy.79 

                                                 
78 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0. s. 944. 

79 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. 164-169. 
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Prvky samosprávy uvnitř soustavy státního zastupitelství v současné právní úpravě 

nenajdeme.Přesto však v minulosti několik neúspěšných pokusů o zavedení dělené 

správy, tedy určitého předstupně samosprávy, nalezneme. Poprvé v roce 1999 

v neschváleném návrhu nového zákona o statním zastupitelství z pera tehdejšího ministra 

spravedlnosti JUDr. Otakara Motejla a následně též v neúspěšných návrzích nového 

zákona o státním zastupitelství z roku 2013 a 2015. Motejlův návrh počítal se zřízením 

Nejvyšší rady státního zastupitelství, poslední dva návrhy nového zákona zase 

předpokládaly vytvoření Poradního sboru státního zastupitelství. Tyto orgány měly plnit 

konzultační funkci v personálních otázkách, podle návrhu z roku 2013 měl Poradní sbor 

státního zastupitelství dokonce i funkci spolurozhodovací.80 

2.3 Kontrolní mechanismy státního zastupitelství (dohled, dozor, 

kontrola skončených věcí) 

2.3.1 Dohled 

Dohled (§ 12c až § 12e ZSZ) je důležitým nástrojem vnitřní kontroly státního 

zastupitelství a představuje výjimku z principu decentralizované soustavy s vysokou 

mírou samostatnosti a nezávislosti jednotlivých článků státního zastupitelství, na kterém 

byla původně soustava vybudována. Jedná se o výkon kontrolních oprávnění sloužících 

k zajištění řídících a kontrolních vztahů jednak mezi různými články soustavy státního 

zastupitelství (vnější dohled), jednak uvnitř jednotlivých státních zastupitelství (vnitřní 

dohled). Dohled je však třeba odlišovat od instančního dozoru81 prováděného dle 

trestního řádu, zpravidla na podnět dotčeného subjektu82. 

Podstata dohledu spočívá v pozorovací činnosti dohledového subjektu nad postupy 

dohlíženého, následném vyhodnocením těchto postupů z hlediska souladu s příslušnými 

                                                 
80 KOZÁK, Vítězslav.: Zamýšlená samospráva uvnitř soustavy státního zastupitelství a otázky související. 

Trestněprávní revue č. 3, 2017, ISSN 1213-5313, s. 72. 

81 Předmětem dozorové činnosti je rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím 

státních zástupců nižších státních zastupitelství. 

82 RŮŽIČKA, M.: Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 6, 2015, ISSN 1214-

3758, s. 17. 
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právními normami a případné aplikaci nápravných opatření. Dohled tak plní dvě základní 

funkce, a to pozorovací a nápravnou.83 Účelem dohledu je v souladu se zásadami 

uvedenými v § 2 ZSZ přispět k zákonnému, odbornému, rychlému, účinnému a 

jednotnému výkonu působnosti státního zastupitelství.84 Rozsah dohledu je upraven v § 

1 odst. 1 JŘSZ, podle kterého se dohled zaměřuje převážně na „dodržování a aplikaci 

právních předpisů v působnosti státního zastupitelství a 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.“  

Impulzem k zahájení výkonu dohledu může byt vlastní iniciativa dohledového 

státního zastupitelství či vedoucího státního zástupce, závazný pokyn bezprostředně 

vyššího státního zastupitelství, podnět vyššího státního zastupitelství, které nad postupem 

nižšího státního zastupitelství nevykonává dohled, nebo též podnět k výkonu dohledu 

učiněný zvenčí.85 Samotný výkon dohledu je uskutečňován zejména prostřednictvím 

zvláštních zpráv o činnosti, prověrek, metodické pomoci či pokynů (§ 1 odst. 2 JŘSD). 

Pokyn je závazný a odlišuje se tak od ostatních prostředků dohledu, jež mají pouze 

doporučující charakter.86 

Vnější dohled (§ 12d ZSZ) vykonává bezprostředně vyšší státní zastupitelství nad 

postupem nejblíže nižšího státního zastupitelství ve svém obvodu. Vyžaduje-li to povaha 

a závažnost zjištěných nedostatků, je nápravná funkce zajišťována prostřednictvím 

písemného pokynu, který zavazuje nižší státní zastupitelství k určitému postupu. 

Takovým pokynem je nižší státní zastupitelství povinno se řídit s výjimkou pokynu, jenž 

je v rozporu se zákonem. V takovém případě nižší státní zastupitelství splnění pokynu 

odmítne a svůj krok písemně odůvodní vyššímu státnímu zastupitelství, které pokyn 

                                                 
83 KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 2. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-761-8,  s .478-479.  

84 Čl. 2 odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 28. 3. 2017, o výkonu dohledu 

v soustavě státního zastupitelství (“Pokyn obecné povahy o dohledu“). 

85 Čl. 3 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 28. 3. 2017, o výkonu dohledu v soustavě 

státního zastupitelství (“Pokyn o dohledu“). 

86 RŮŽIČKA, M.: Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 6, 2015, ISSN 1214-

3758, s. 17. 
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vydalo. Pokud na splnění pokynu vyšší státní zastupitelství přesto trvá, může si věc 

atrahovat a vyřídit samo.  

Vnitřní dohled (§ 12e ZSZ) je prováděn vedoucím státním zástupcem vůči státním 

zástupcům a úředníkům působícím na státním zastupitelství, v jehož čele stojí. Stejně jako 

v případě vnějšího dohledu jsou státní zástupci, až na pár výjimek, povinni se řídit 

pokynem vydaným vedoucím státním zástupcem, případně jím pověřeným státním 

zástupcem. První výjimkou, kdy se státní zástupce pokynem řídit nemusí, je stejně jako 

v případě vnějšího dohledu, rozpor pokynu se zákonem. Pokud státní zástupce odmítne 

pokyn splnit pro jeho nezákonnost, sdělí důvody odmítnutí státnímu zástupci, který pokyn 

vydal. Pakliže ten na jeho splnění trvá i nadále, věc předloží vedoucímu státnímu zástupci 

a ten rozhodne, zda pokyn zruší či ho provede sám státní zástupce, který jej vydal. Druhá 

výjimka směřuje na působení státního zástupce před soudem. V případě, že se v průběhu 

jednání před soudem změní důkazní situace natolik, že předem udělený pokyn by byl 

zcela v rozporu s dosavadním průběhem jednání, není jim státní zástupce vázán.87 

Od standardního dohledu musíme odlišovat institut tzv. „naddohledu“ (nebo také 

„dohledu nad dohledem“). Ve své podstatě se jedná o dohled, jenž je realizován nad 

samotnou dohledovou činností. Naddohled je upraven v § 2 JŘST a vychází z premisy, 

dle které lze dohled vykonávat nad jakýmkoliv postupem státního zastupitelství, a tedy 

z logiky věci i nad samotnou dohledovou činností. Naddohled tak do určité míry popírá 

koncepci vztahů mezi dvěma nejbližšími články soustavy, na kterých je státní 

zastupitelství vybudováno.88 Do určité míry tvrdím proto, že na rozdíl od klasického 

výkonu dohledu, je naddohled omezen pouze na hodnocení úrovně a účinnosti dohledové 

činnosti (§ 2 odst. 1 JŘSZ). Přezkum se tedy například zaobírá tím, zda byl podnět 

                                                 
87 Ustanovení § 12e odst. 4 se do ZSZ dostalo až novelou č. 14/2002 Sb. Před přijetím novely docházelo 

k absurdním situacím, kdy například státní zástupce pří změně důkazního stavu požádal soudce o přerušení 

probíhajícího jednání, aby mu vedoucí státní zástupce povolil změnu závěrečného návrhu, nebo v horším 

případě též státní zástupce na návrhu trval, i když absolutně nereflektoval dosavadní výsledek jednání. 

Informace čerpány z: FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj 

veřejné žaloby, Příručky Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR 

pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 154. 

88 HACKL, Vladimír.: Dohled na dohledem? Prosím s ohledem! Státní zastupitelství, č. 6, 2015, ISSN 

1214-3758, s. 26-27. 
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k výkonu dohledu vyřízen v přiměřené lhůtě, zda dohlížející státní zástupce vzal v potaz 

všechny relevantní námitky, zda si dostatečně prostudoval spisový materiál atd. Při 

výkonu naddohledu dohledové státní zastupitelství tedy nesmí zasahovat do merita věci.89 

2.3.2 Institut kontroly skončených věcí 

Institut kontroly skončených věcí podle § 12 odst. 3 ZSZ představuje výsostné 

oprávnění nejvyššího státního zástupce nařídit, aby jím pověřené státní zastupitelství 

provedlo kontrolu skončených věcí90, v nichž bylo příslušné státní zastupitelství činné, a 

v případě pochybení uložilo opatření k nápravě. Institut slouží k mimořádné a fakultativní 

kontrole již ukončených případů, a doplňuje tak systém kontroly prováděné uvnitř 

soustavy státního zastupitelství vedle vnitřního a vnějšího dohledu.91  

Účelem institutu kontroly skončené věci je zamezit uplatňování místních vlivů v 

postupu nejnižších stupňů soustavy státního zastupitelství a doplnit institut dohledu o 

další úroveň kontroly, která umožní napravit případná pochybení v postupu státních 

zastupitelství dvou nižších stupňů.92 

V případě zjištění pochybení ve skončené věci je možno uložit opatření k nápravě, 

a to uložení určitého postupu nebo vyslovení závazného právního názoru. Tato opatření 

                                                 
89 RŮŽIČKA, M.: Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 6, 2015, ISSN 1214-

3758, s. 19. 

90 Za skončenou se považuje věc, ve které již nelze podat proti příslušnému rozhodnutí řádný opravný 

prostředek, a je tedy pravomocně skončena, anebo věc, která byla v celém rozsahu předána jinému orgánu, 

který je oprávněné o ní dále rozhodnout. Blíže viz Metodický návod k provádění vnitřní́ kontroly a dohledu 

v soustavě̌ státního zastupitelství́ (SL 910/2005) dostupný na 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH-uG-

5dzhAhU2ShUIHZ8kDtUQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fportal.justice.cz%2Fnsz%2Fsoubor.

aspx%3Fid%3D49936&usg=AOvVaw3K80z_W3UIzmYJmUU-4ZOd 

91 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. 58 – 60. 

92 KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 2. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 464. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH-uG-5dzhAhU2ShUIHZ8kDtUQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fportal.justice.cz%2Fnsz%2Fsoubor.aspx%3Fid%3D49936&usg=AOvVaw3K80z_W3UIzmYJmUU-4ZOd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH-uG-5dzhAhU2ShUIHZ8kDtUQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fportal.justice.cz%2Fnsz%2Fsoubor.aspx%3Fid%3D49936&usg=AOvVaw3K80z_W3UIzmYJmUU-4ZOd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH-uG-5dzhAhU2ShUIHZ8kDtUQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fportal.justice.cz%2Fnsz%2Fsoubor.aspx%3Fid%3D49936&usg=AOvVaw3K80z_W3UIzmYJmUU-4ZOd


 

30 

 

přitom nepředstavují pokyny podle ustanovení § 12d odst. 1 ZSZ a na rozdíl od dohledu 

tak nepřichází v úvahu možnost odmítnou jejich splnění.93 

2.3.3 Dozor 

Přestože jsou instituty dohledu a dozoru často zaměňovány, jedná se o dva odlišné 

kontrolní mechanismy, které se vztahují ke zcela jiným činnostem státního zastupitelství 

a jsou upraveny v rozdílných zákonech.94  

Dozor státního zástupce nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení je upraven 

v ustanovení § 174  trestního řádu. Jedná se o systematickou kontrolní činnost, která se 

zaměřuje na zjištění stavu vyšetřování a prověření postupu policejního orgánu v trestním 

řízení. Dozor je, na rozdíl od dohledu, charakteristický svou soustavností. Je vykonáván 

průběžně a jeho cílem je, aby nikdo nebyl bezdůvodně trestně stíhán nebo bezdůvodně 

omezován na svých právech v přípravném řízení.95  

 Ačkoliv institut dozoru představuje materii, o které by se dala napsat samostatná 

diplomová práce, nebudu jej dále rozvádět. Činím tak s ohledem na to, že se jedná o formu 

kontroly, která směřuje převážně vně soustavu státního zastupitelství a pouze ve 

výjimečných případech dovnitř.96  

2.4 Úkoly a působnost státního zastupitelství 

2.4.1 Obecně k úkolům státního zastupitelství 

Ústava explicitně svěřuje státnímu zastupitelství roli veřejného žalobce v trestním 

řízení a další působnost ponechává zákonné úpravě. Pokud jde o zákonem stanovenou 

                                                 
93 MICHORA Zdeněk. Vybrané otázky zajištění nezávislosti státního zástupce In: Zarivnij, P. (ed.) Veřejná 

žaloba a její perspektivy. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2015, s. 112. 

94 Dohled je upraven v ZSZ, zatímco dozor upravuje trestní řád. 

95 ŠÁMAL, Pavel, František NOVOTNÝ, Miroslav RŮŽIČKA, František VONDRUŠKA a Jaroslava 

NOVOTNÁ. Přípravné řízení trestní 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ISBN 80-717-9741-3. s. 634.   

96 Podle § 175 odst. 2 trestního řádu ve věcech, v nichž vyšetřování koná státní zástupce (§ 161 odst. 3, 4 

trestního řádu), vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce nejblíže 

vyššího státního zastupitelství. 
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působnost, je třeba vycházet z čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterých 

státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 

které stanoví zákon. 

Podle ustanovení § 1 ZSZ je státní zastupitelství soustavou státních úřadů, 

zřízených za účelem zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených 

mu do působnosti zákonem. Oblasti působnosti státního zastupitelství jsou vymezeny 

jednak článkem 80 odst. 1 Ústavy, dle kterého státní zastupitelství zastupuje veřejnou 

žalobu v trestním řízení a vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon, jednak zejména 

ustanoveními § 4 a § 5 ZSZ.97 Vymezení působnosti je však v ZSZ spíše obecné povahy 

a konkrétní úpravu, včetně rozsahu a způsobu uplatňování pravomocí, najdeme ve 

zvláštních zákonech. 

Podle § 4 ZSZ státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným 

zákonem: 

 působí jako orgán veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly stanovené 

trestním řádem, 

 vykonává dozor nad dodržováním předpisů v místech, kde se vykonává vazba, 

trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo 

ústavní vychová a v jiných místech, kde dochází k omezování osobní svobody na 

základě zákonného oprávnění, 

 podílí se na prevenci kriminality a poskytuje pomoc obětem trestných činů, 

 působí i v jiném než trestním řízení a plní další úkony dle zvláštního zákona. 

2.4.2 Působnost v trestním řízení 

Těžištěm činnosti státního zastupitelství je trestní řízení. ZSZ svěřuje konkrétní 

vymezení úkolů, oprávnění a povinností státního zastupitelství trestnímu řádu. Působnost 

                                                 
97 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-

7502-278-3. s. 219. 
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státního zastupitelství v trestním řízení se tak do značné míry odvíjí od podoby trestního 

procesu a jeho zákonné úpravy. Ačkoliv ZSZ v souvislosti s působností a plněním úkolů 

hovoří vždy o státním zastupitelství v institucionálním smyslu, trestní řád považuje za 

orgán činný v trestním řízení pouze státního zástupce. Tento nesoulad je překlenut 

ustanovením § 23 odst. 1 ZSZ, podle kterého úkony provedené státním zástupcem jsou 

považovány za úkony státního zastupitelství.  

Činnosti státního zástupce v trestním řízení můžeme rozčlenit do několika 

základních úseků. První úsek souvisí se zásadou legality upravené v ustanovení § 2 odst. 

3 trestního řádu. Podle této zásady je povinností státního zástupce stíhat všechny trestné 

činy, o nichž se dozví, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva jinak. Státní 

zástupce tak nese odpovědnost za udržení legálního stavu ve společnosti a dbá o 

prosazování rovnosti před zákonem. Tato zásada se fakticky projevuje v uložení 

povinnosti státnímu zástupci zahájit trestní řízení a následně podat obžalobu, jsou-li 

splněny zákonné podmínky.98  

Ve druhém úseku státní zástupce jednak dohlíží nad zákonností přípravného řízení, 

k čemuž mu slouží zejména institut dozoru, jednak se ho vlastními úkony sám účastní a 

může tak provést jednotlivé vyšetřovací úkony, případně i celé vyšetřování. V zákoně 

stanovených případech obligatorně vyšetřuje určité trestné činy, rozhoduje o použití 

některých operativně pátracích prostředků, činí meritorní rozhodnutí v přípravném řízení 

a v určitých případech též rozhoduje o vazbě.99 Státní zástupce má v přípravném řízení 

postaveni tzv. pána sporu (též “dominus litis“), neboť autoritativně vystupuje vůči 

obviněnému i vůči ostatním osobám zúčastněných na řízení a rozhoduje v přípravném 

řízení o všech zásadních otázkách, jejíchž rozhodování není svěřeno soudu.100 

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

procesní. 4. přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4. s. 167. 

99 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-

7502-278-3. str. 220-224. 

100 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. 2218. 
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Ve třetím úseku státní zástupce podává obžalobu, návrh na potrestání anebo dohodu 

o vině a trestu a účastní se ve funkci veřejného žalobce řízení před soudem v postavení 

procesní strany řízení.101 Je to právě obžalovací zásada, která dělá ze státního 

zastupitelství unikátní a nezastupitelný orgán v trestním řízení, když trestní řád 

v ustanovení § 2 odst. 8 stanoví, že „Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě 

obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a 

přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině a trestu“), které podává státní zástupce.“ 

V důsledku absence institutu soukromé žaloby v českém právním řádu tak státní 

zastupitelství drží žalobní monopol v trestním řízení. 

2.4.3 Netrestní agenda 

Vyjma úkolu v oblasti trestního práva veřejná žaloba historicky vystupuje při 

ochraně veřejného zájmu rovněž i v netrestní agendě. Z etymologického hlediska se 

působnost veřejné žaloby v jiné než trestní oblasti odvozuje od ochrany slabých a duševně 

či fyzicky nezpůsobilých.102  

Od vzniku státního zastupitelství v roce 1994 se jeho netrestní působnost značně 

rozšířila, a to převážně v důsledku novely ZSZ č. 14/2002 Sb., která pasovala státní 

zastupitelství do role ochránce veřejného zájmu.103 Na adresu netrestní expanze ostatně 

nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman poznamenal následující: „Já vždycky s nadsázkou 

říkám, že v roce 2000 mělo státní zastupitelství cca čtyři netrestní kompetence a dnes 

spočítal pan ředitel Záruba, který je asi jediný povolaný, ředitel odboru netrestního na 

Nejvyšším státním zastupitelství, že jich máme 124.“104 

                                                 
101 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-

7502-278-3. str. 220-224. 

102 FENYK, Jaroslav. Úvaha o ústavním postavení českého státního zastupitelství. KYSELA, Jan, (ed) 

Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9. s. 340 

103 původní znění ustanovení § 1 odst. 1 „Zřizuje se státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených 

k zastupování státu v případech stanovených zákonem.“ nahradila novela zněním: „Zřizuje se státní 

zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve 

věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství.“ 

104 V příspěvku během konferenci na téma: Ústavní zakotvení státního zastupitelství pořádané dne 10. 4. 

2018 v Hlavním sále Senátu PČR. Neautorizovaný přepis K dispozici na : 
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Jedná se především o působnost v občanském soudním řízení. Podle ustanovení § 

5 ZSZ je státní zastupitelství oprávněno podat návrh na zahájení civilního řízení, 

popřípadě do něho vstoupit, a to v případech, které stanoví zvláštní zákon. Úpravu 

procesního postavení, včetně rozsahu procesních práv a povinnosti ZSZ svěřuje 

občanskému soudnímu řádu, případně zákonu o zvláštních řízeních soudních. Podle 

ustanovení § 8 ZZŘS může státní zastupitelství vstoupit do řízení ve věcech osvojení; ve 

věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte; o 

ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li o pozastavení, omezení nebo zbavení 

rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu; ve věcech ochrany proti domácímu násilí; 

o svéprávnosti; o prohlášení za mrtvého; o určení data smrti; ve věcech vyslovení 

přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče nebo v zařízení sociálních 

služeb; o umoření listin; o některých otázkách týkajících se právnických osob. 

Ve správním řízení soudním je dle ustanovení § 66 zákona č. 150/2002 Sb., soudní 

správní řád nejvyšší státní zástupce oprávněn podat žalobu proti rozhodnutí správního 

orgánu, pakliže k tomu shledá závažný veřejný zájem. Zvláštní ochrany tedy nepožívá 

jakýkoliv veřejný zájem, ale jen jeho kvalifikovaná forma, přičemž uvážení, zda je 

kritérium závažného veřejného zájmu naplněno, je zcela v kompetenci nejvyššího 

státního zástupce a nepodléhá přezkumu ve správním soudnictví.105 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZSZ státní zastupitelství rovněž vykonává dozor 

nad dodržováním právních předpisů v místech, kde dochází k omezování osobní svobody 

na základě zákonného oprávnění. Jedná se o místa, kde je vykonávána vazba, trest odnětí 

svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná výchova, ústavní výchova, 

nebo jiné místo, kde je na základě zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. 

Předmětem dozoru je dodržování obecně závazných právních předpisů, nikoliv vhodnost 

                                                 
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87475/73324?fbclid=IwAR0xk8sa_W_orUzvL-

Hh71tIF46tapLuHWwR1TudAg0091BSq7FksCBNCcg  

 

105 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, s.. 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87475/73324?fbclid=IwAR0xk8sa_W_orUzvL-Hh71tIF46tapLuHWwR1TudAg0091BSq7FksCBNCcg
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87475/73324?fbclid=IwAR0xk8sa_W_orUzvL-Hh71tIF46tapLuHWwR1TudAg0091BSq7FksCBNCcg
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či účelnost postupu orgánů, vůči kterým je dozor vykonáván.106 Rozsah, podmínky a 

způsob dozoru jsou stanoveny zvláštními předpisy107  

2.5 Státní zástupce 

Postavení státních zástupců je vymezeno v ZSZ, přičemž pracovní poměr mezi 

státním zastupitelstvím a Českou republikou se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník 

práce, nestanoví-li ZSZ jinak. Dle ustanovení § 17 ZSZ může být jmenován státním 

zástupcem občan České republiky, pokud splňuje následující kritéria: 

 je svéprávný a bezúhonný, 

 ke dní jmenování dosáhl věku nejméně 25 let, 

 získal vysokoškolské vzdělání studiem magisterského studijního programu 

v oblasti práva na vysoké škole v České republice, 

 úspěšně složil závěrečnou zkoušku, 

 má morální předpoklady pro řádný výkon funkce, 

 souhlasí se svým jmenováním a následným přidělením k určitému státnímu 

zastupitelství. 

Dle ustanovení § 18 ZSZ státního zástupce do funkce jmenuje ministr spravedlnosti 

na návrh nejvyššího státního zástupce, a to na dobu časově neomezenou. Po svém 

jmenování skládá slib108 do rukou ministra spravedlnosti, který státního zástupce rovněž 

                                                 
106 KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. 2. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 404. ISBN 80-7179-761-8.) 

107 Např. zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, 

zákon č. 129/1998 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a změně některých souvisejících zákonů, nebo 

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

108 Slib je upraven v ustanovení § 18 odst. 3 ZSZ a zní takto: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu při 

ochraně veřejného zájmu postupovat vždy v souladu s Ústavou a zákony České republiky, jakož i 

mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, budu respektovat lidská práva, základní 

svobody a lidskou důstojnost a zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvím v souvislosti s výkonem 
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přidělí k určitému státnímu zastupitelství na základě jeho předchozího souhlasu. 

V případě, že státní zástupce slib odepře, složí slib s výhradou, nebo dodatečně odvolá 

svůj souhlas s přiřazením k příslušnému státnímu zastupitelství, jeho funkce tím ze 

zákona automaticky zaniká. 

Skrze výkon funkce státního zástupce je zajišťována působnost státního 

zastupitelství a jím provedené úkony se přičítají státnímu zastupitelství (§ 23 odst. 1 

ZSZ). Dle ustanovení § 24 ZSZ státní zástupce pří výkonu své funkce postupuje odborně, 

svědomitě, spravedlivě, bez zbytečných průtahů a své úkoly je povinen plnit způsobem, 

který můžeme obecně označit za princip řádného výkonu funkce. Státní zástupce se 

rovněž řídí zásadou zdržení se negativních jevů, která se promítá i do jeho soukromého 

života. Je totiž povinen počínat si tak, aby svým chováním neohrozil vážnost své funkce 

anebo nepoškodil důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního 

zastupitelství.109 Ze zákona rovněž vyplývá povinnost státního zástupce chovat se 

s náležitou úctou ke svým kolegům, příslušníkům právního stavu a dalším osobám, se 

kterými při výkonu své funkce přijde do kontaktu. V souvislosti se zásadou odbornosti je 

státní zástupce povinen se soustavně vzdělávat, a prohlubovat tak své odborné znalosti, 

potřebné pro řádný výkon své funkce, ale také přispívat svými poznatky a zkušenostmi 

ke vzdělávání dalších pracovníků justice, zejména pak právních čekatelů. Významnou 

roli ve vzdělávání státních zástupců hraje Justiční akademie se sídlem v Kroměříží. 

Výkon funkce státního zástupce je rovněž neslučitelný s jinou placenou funkcí či 

výdělečnou činností, až na zákonem taxativně stanovené výjimky, jako je například 

správa vlastního majetku, pedagogická, literární, publicistická a umělecká činnost, nebo 

výkon jiné funkce v rámci soustavy státního zastupitelství, orgánů komor parlamentu či 

orgánů kontroly zpravodajských služeb za předpokladu, že jsou výše zmíněné činnosti 

v souladu s požadavky řádného výkonu funkce. 

Vzhledem k zvláštní povaze postavení státního zástupce, jehož pracovní poměr se 

některými aspekty blíží k poměru služebnímu, vyznačujícímu se disciplinární 

                                                 
funkce státního zástupce, a to i po skončení výkonu této funkce. Při výkonu funkce státního zástupce i v 

soukromém životě budu chránit důstojnost svého povolání." 

109 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. 292. 



 

37 

 

odpovědností, nese státní zástupce odpovědnost za kárná provinění.110 Kárným 

proviněním se rozumí „zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování 

nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství 

nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního 

zástupce“ (§ 28 ZSZ). Jde tak v podstatě o sankční postih jednání, která jsou v rozporu 

s již zmiňovanými zásadami řádného výkonu funkce a zdržení se negativních jevů.111 Za 

kárné provinění může být státnímu zástupci uloženo kárné opatření v podobě důtky, 

snížení platu, nebo v krajním případě i odvolání z funkce. Právní úprava kárného řízení 

se nachází v zákoně č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů. Kárným soudem, příslušným k projednávání kárných provinění je 

specializovaný šestičlenný senát Nejvyššího správního soudu, který se skládá ze dvou 

soudců, dvou státních zástupců, jednoho advokáta a jedné osoby vykonávající jiné 

právnické povolání. 

Funkce státního zástupce zaniká dle ustanovení § 21 ZSZ odepřením složení slibu 

nebo jeho složení s výhradou, dodatečným odvoláním souhlasu s přidělením k 

příslušnému státnímu zastupitelství, pozbytím státního občanství České republiky, 

jmenováním do funkce soudce, nebo zvolením za poslance, senátora anebo člena 

zastupitelstva územně samosprávného celku, vznikem jiné funkce ve veřejné správě, 

koncem kalendářního roku, ve kterém státní zástupce dosáhne 70 let, úmrtím čí 

prohlášením za mrtvého, nebo důsledkem kárného opatření. Dále také dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým byl státní zástupce omezen ve své svéprávnosti, odsouzen za 

úmyslný trestný čin, nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za 

nedbalostní trestný čin, nebo rozhodnutím, kterým bylo zjištěno, že státní zástupce je 

nezpůsobilý výkonu své funkce. 

Státní zástupce je nezpůsobilý k výkonu své funkce, pokud mu zdravotní stav 

dlouhodobě neumožňuje vykonávat plnohodnotně svou úlohu státního zástupce, nebo 

                                                 
110 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. 305. 

111 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. 305. 
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pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, který sice sám o sobě nezakládá důvod 

pro zánik funkce ex lege, ale svou povahou zpochybňuje důvěru v řádný výkon funkce (§ 

26 ZSZ). 
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3 Ústavní zakotvení státního zastupitelství 

Státní zastupitelství má svůj ústavní základ v čl. 80 Ústavy, jehož prostřednictvím je 

zařazeno do hlavy III., nazvané jako moc výkonná, a to konkrétně do rubriky věnované 

vládě. Čl. 80 odst. 1 Ústavy stanoví, že „státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v 

trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.“  

Ústava státní zastupitelství začleňuje mezi ústavní orgány a pověřuje ho klíčovou rolí 

v systému trestní spravedlnosti. Státní zastupitelství je jako představitel veřejné žaloby 

totiž orgánem, „který má v řízení postavení strany, chrání veřejný zájem a tím působí 

jako jeho představitel v trestním a jiném, než trestním řízení; přitom musí přihlížet 

k potřebě udržení rovnováhy mezi veřejným zájmem a oprávněnými zájmy 

jednotlivců.“112  

Pro porozumění výše uvedeného článku Ústavy, stejně tak jako působnosti 

státního zastupitelství, považuji za nezbytné přiblížit pojem „veřejný zájem “. Veřejný 

zájem představuje neurčitý právní pojem, se kterým se můžeme setkat zejména v 

předpisech veřejného práva. Jeho obsah se odvíjí od aktuálních potřeb a zájmů 

společnosti. Veřejný zájem je proto těžko možné, s ohledem na jeho charakteristickou 

proměnlivost v čase, vymezit prostřednictvím legální definice. Pojem se dále vyznačuje 

vysokou mírou abstraktnosti, kdy veřejný zájem představuj zájem společnosti jako celku. 

V trestním řízení bývá ostatně veřejný zájem často v rozporu se zájmy individuálními, 

neboť následkem trestní stíhání může být výrazný zásah do práv jednotlivce. Veřejný 

zájem nelze přitom ztotožňovat ani se zájmem státu, když si tyto zájmy mohou vzájemně 

                                                 
112 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 

Příručky Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další 

vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 208. 
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konkurovat. 113 V případě trestního řízení je dle Jelínka veřejný zájem dán zájmem 

společnosti na zjištění všech trestných činů a na potrestání jejich pachatelů.114  

Podle současné právní úpravy je státní zastupitelství výlučným a nezastupitelným 

orgánem veřejné žaloby, který disponuje tzv. žalobním monopolem v trestním řízení jako 

projevem obžalovací zásady.115 Výlučné postavení státního zástupce coby žalobce 

v trestních věcech zdůraznil ve své judikatuře i Ústavní soud, a to v usnesení ze dne 11. 

9. 2008 sp. zn. III. ÚS 850/07, podle kterého „lze dovodit z článku 80 odst. 1 Ústavy, 

jakož i z ustanovení § 2 odst. 8 tr. řádu, že veřejná žaloba v trestních věcech je svěřena 

výhradně do pravomoci státního zastupitelství, […]Trestní oznámení nemá v rámci 

českého právního řádu charakter nástroje k ochraně subjektivního práva fyzické či 

právnické osoby, nýbrž se v zásadě jedná o formu účasti občanů při prosazování 

veřejného zájmu na potlačování kriminality (srov. § 1 odst. 2 tr. řádu). Z této pomoci 

fyzických a právnických osob orgánům veřejné moci k náležitému zjištění trestných činů 

a ke spravedlivému potrestání jejich pachatelů (viz § 1 odst. 1 tr. řádu) nelze žádným 

způsobem dovozovat aktivní legitimaci fyzických a právnických osob k zahajování 

trestního řízení proti jinému.“  

Přestože z čl. 80 Ústavy vyplývá, že výkon výše vymezené působnosti nemůže být 

státnímu zastupitelství odňat zákonným ani podzákonným předpisem, domnívám se, že 

Ústava nevylučuje, aby zákonodárce svěřil oprávnění iniciovat řízení před soudem 

v trestním procesu případně i dalším subjektům.116 Do úvahy přichází například institut 

soukromé a podpůrné žaloby, vyznačující se oprávněním poškozeného obrátit  se s žalobu 

                                                 
113 RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-809-3. s. 759 

114 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-

7502-278-3. str. 218-219. 

115 Obžalovací zásada je obsažena v ustanovení § 2 odst. 8 trestního řádu, který stanoví, že „Trestní stíhání 

před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o 

prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině a trestu“), které podává státní zástupce. Veřejnou 

žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce.“ 

116 RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-809-3. s. 758. 
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na trestní soud a sám před ním žalobu zastupovat.117 Další možnou variantou je zřízení 

instituce Úřadu evropského veřejného žalobce118, jenž by měl ve své gesci trestné činy 

poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie.  

Druhý odstavec čl. 80 Ústavy zní: „Postavení a působnost státního zastupitelství 

stanoví zákon.“ Ústava tak blanketní normou zmocňuje zákonodárce k vymezení 

postavení a působnosti státního zastupitelství. Toto zmocnění však není bezbřehé a 

zákonodárce je omezen jednak výhradou zákona, kdy postavení a působnost nemůžou být 

upraveny na úrovní podzákonné normotvorby, a jednak tím, že právní úprava musí 

reflektovat ústavní vymezení státního zastupitelství jako součásti moci výkonné, kam je 

formálně zařazeno. 119 Rovněž musí vzít zákonodárce v potaz úkol, kterým je státní 

zastupitelství Ústavou explicitně pověřeno, tedy zastupováním veřejné žaloby v trestním 

řízení.120  

Čl. 80 není ovšem jedinou zmínkou o orgánu veřejné žaloby v Ústavě, neboť ta 

v přechodném ustanovení čl. 109 stanoví, že do zřízení státního zastupitelství je jeho 

funkce vykonávána prokuraturou. V rámci ústavního pořádku najdeme v souvislosti s 

prokuraturou121 několik zmínek taktéž v Usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky (dále jen Listina). Čl. 27 Listiny stanoví, že prokurátorům nepřísluší 

právo na stávku a čl. 44 Listiny opravňuje zákonodárce omezit zákonným předpisem 

                                                 
117 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá a subsidiární žaloba. Rekodifikace trestního práva procesního: (aktuální 

problémy). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-87146-13-2. s. 30. 

118 Zřízení Úřadu veřejného žalobce aktuálně projednává Poslanecká sněmovna. Viz poznámka č. 73, 74. 

119 To ostatně bylo vyčítáno návrhu nového zákona o státním zastupitelství. Viz JELÍNEK, Jiří. Prof. 

Jelínek: Státní zastupitelství jako justiční soustava? To je na propadnutí. Česká justice [online]. 15. 4. 2015 

[cit. 2019-25-02]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/04/prof-jelinek-statni-zastupitelstvi-jako-

justicni-soustava-to-je-na-propadnuti/ 

120 SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava 

České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9. s. 817 

121 Listina hovoří o prokuratuře, potažmo prokurátorovi, z důvodu neexistence státního zastupitelství v době 

přijetí Listiny. Ustanovení § 41 ZSZ stanoví, že „pokud jiné předpisy mluví o prokuratuře, prokurátorech 

a vyšetřovatelích prokuratury, rozumí se tím podle povahy věci státní zastupitelství a státní zástupci podle 

tohoto zákona.“ 

http://www.ceska-justice.cz/2015/04/prof-jelinek-statni-zastupitelstvi-jako-justicni-soustava-to-je-na-propadnuti/
http://www.ceska-justice.cz/2015/04/prof-jelinek-statni-zastupitelstvi-jako-justicni-soustava-to-je-na-propadnuti/


 

42 

 

prokurátorům některá Listinou garantovaná práva, jako například právo na podnikání a 

jinou hospodářkou činnost či právo sdružovat se v politických stranách.  

S ohledem na poměrně strohé vymezení státního zastupitelství v čl. 80 Ústavy 

panuje v odborných kruzích poměrně vytrvalá diskuze, jejíž začátky můžeme datovat až 

k transformaci prokuratury v současný koncept státního zastupitelství.122 Otázky 

vzbuzuje zejména postavení státního zastupitelství v českém systému dělby moci, vztah 

státního zastupitelství k vládě, zda je státní zastupitelství vykonavatelem veřejné správy, 

a míra nezávislosti a nestrannosti státního zastupitelství, potažmo státních zástupců. Na 

všechny tyto otázky se soustředím v rámci dalších kapitol této práce. 

 

  

                                                 
122 ŠÁMAL, Pavel. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 4, 2018, ISSN 1214-

3758, s. 8-10. 
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4 Postavení státního zastupitelství mezi orgány státní moci 

4.1 Ústavněprávní pozice státního zastupitelství 

Ústava se k principu dělby moci hlásí jednak v čl. 2 odst. 1, který stanoví, že „Lid 

je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní“, jednak v názvech druhé, třetí a čtvrté hlavy. Účelem dělby moci je 

rozdělit moc ve státě mezi více subjektů tak, aby se snížilo riziko uzurpace tyranské moci. 

K tomu má pomoci systém brzd a protivah, které moc zákonodárnou, moc výkonnou a 

moc soudní vzájemně vyvažují a oddělují.123  

Pokud chceme určit místo státního zastupitelství v rámci tradičního modelu dělby 

moci, nesmíme se na jeho ústavněprávní pozici dívat pouze prizmatem ústavního 

vymezení, nýbrž musíme vzít v potaz i celou řadu dalších kritérií. K těmto kritériím patří 

podle Musila zejména: 

 vztah státního zastupitelství k jiným orgánům státní moci, 

 míra nestrannosti a nezávislosti státního zastupitelství a státních 

zástupců, 

 ustavování funkcionářů státního zastupitelství a řadových státních 

zástupců do funkce, 

 povinnost státního zástupce plnit příkazy udílené v rámci soustavy 

státního zastupitelství a mimo tuto soustavu, 

 existence kárné odpovědnosti a výkon kárné pravomoci, 

                                                 
123 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. ISBN 8073805642, s. 76-77. 
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 existence orgánů samosprávy státního zastupitelství a jejich 

kompetence.124 

V následujících kapitolách se budu věnovat pouze těm kritériím, která považuji za 

nejdůležitější, a to vztahu státního zastupitelství k dalším orgánům státní moci, zejména 

pak k orgánům moci výkonné a soudům, a taktéž nezávislostí státního zastupitelství, 

potažmo nezávislostí a nestranností státních zástupců. Činím tak i s ohledem na to, že se 

zbylými kritérii jsem se zabýval již v předchozích kapitolách této práce. 

V rámci problematiky postavení státního zastupitelství z pohledu tradičního 

systému dělby moci, tak jak ho naznačil Locke125 a později rozvinul Montesquieu,126 se 

můžeme setkat s dvěma dominantními názory. Podle prvního názoru je státní 

zastupitelství orgánem moci výkonné, který při výkonu své působnosti respektuje trestní 

politiku vlády.127 Toto tvrzení má oporu v systematickém členění Ústavy, a dále jej 

dokládá skutečnost, že v otázkách personálních, či na výkonu správy státního 

zastupitelství se podílí orgány výkonné moci. Druhý názor se přiklání k tomu, že státní 

zastupitelství je vzhledem ke svým úzkým vazbám k moci soudní tzv. orgánem sui 

generis, vykazující znaky jednak moci výkonné, jednak moci soudní.128 Úzká vazba 

k moci soudní je dle Laty dovozována z role státního zastupitelství jako veřejného 

žalobce v trestních věcech.129 Růžička jde ve své úvaze ještě dál, a dochází k závěru, že 

                                                 
124 MUSIL, Jan. Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 1, 2016, ISSN 1214-

3758, s. 9. 

125 LOCKE, John. Dvě pojednání o vládě. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1965. 

126 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O duchu zákonů. Přeložila Hana FOŘTOVÁ. Praha: 

OIKOYMENH, 2015. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-405-3. 

127 COUFAL, Petr, KUČERA, Pavel. Několik poznámek k úvaze o nezávislosti státního zástupce. Trestní 

právo, 1996, č. 11, ISSN 1211-2860, s. 8 – 10. 

128 K postavení veřejné žaloby mezi státními orgány Fenyk uvádí následující: „Veřejná žaloba je orgánem 

výkonu trestní spravedlnosti, který vykazuje znaky společné správním i soudním orgánům (sui generis). Je 

samostatnou soustavou, založenou zejména na zásadách ochrany veřejného zájmu, nezávislosti, nezbytné 

hierarchie, nestrannosti, objektivity, účinnosti a jednotnosti.“ FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba, díl první 

– historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručky Ministerstva spravedlnosti, sv. 62. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 208. 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 35-36. 
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státní zastupitelství jako významný činitel trestní spravedlnosti spadá do moci soudní 

v širším slova smyslu.130  

Vzhledem k výše uvedenému je proto namístě upozornit, že z čl. 80 Ústavy o 

vztazích státního zastupitelství k jiným státním orgánům explicitně nic nevyplývá. 

Určitým vodítkem nám však může být vnitřní systematika Ústavy, která státní 

zastupitelství zařazuje do moci výkonné, a sice do rubriky patřící vládě.  Zatímco vztah 

státního zastupitelství k orgánům moci zákonodárné nečiní výraznějších problémů, 

vymezit vzájemné vazby k orgánům moci výkonné a moci soudní je poněkud 

komplikovanější. 

 

4.2 Vztah k moci zákonodárné 

Ve vztahu k orgánům moci zákonodárné je postavení státního zastupitelství 

omezeno na provádění zákonných norem, které Parlament jakožto zákonodárce 

schválí.131  

Je to právě zákonodárný sbor který, vyjma Ústavou svěřeného úkolu zastupování 

veřejné žaloby v trestním řízení, vymezuje působnost státního zastupitelství, a určuje tak 

rozsah jeho kompetencí v trestní i netrestní oblasti. Prostřednictvím zákona rovněž 

upravuje členění, organizaci, fungování a správu státního zastupitelství, jakož i postavení 

státních zástupců. V rámci trestního práva hmotného pak zákonodárce státnímu 

zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby zákonným předpisem132 určuje, které 

společenské statky ve veřejném zájmu požívají trestněprávní ochrany. 

Určitou extenzi zákonodárné moci do působnosti státního zastupitelství můžeme 

spatřovat v čl. 30 Ústavy, který umožňuje Poslanecké sněmovně zřídit vyšetřovací komisi 

                                                 
130 RŮŽIČKA, Miroslav. K veřejné žalobě v České republice (pohled trestněprávní). In: Zarivnij, P. (ed.) 

Veřejná žaloba a její perspektivy. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2015, s. 74.  

131FENYK, Jaroslav. Úvaha o ústavním postavení českého státního zastupitelství In: KYSELA, Jan, (ed) 

Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9. s. 341. 

132 Tímto zákonným předpisem je zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. 
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pro vyšetření věcí veřejného zájmu. Závěry komise však mají pouze doporučující 

charakter a nemohou nahradit roli policejního orgánu nebo státního zastupitelství 

v trestním řízení.  

4.3 Vztah k  moci soudní 

Soudy a státní zastupitelství k sobě mají obzvláště blízko v trestním řízení, v jehož 

rámci zaujímají vzájemně nezastupitelné postavení a společně se tak podílejí na výkonu 

trestní spravedlnosti.  

Vzájemná nezastupitelnost soudu a státního zastupitelství v trestím řízení je dána 

jednak čl. 90, věty druhé Ústavy: „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“, 

jednak projevem obžalovací zásady vyjádřené v ustanovení § 2 odst. 8 trestního řádu: 

„Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo 

návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině a 

trestu“), které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje 

státní zástupce.“ Je to tedy pouze a jen státní zástupce, jenž je oprávněn podat obžalobu133 

a následně ji zastupovat v řízení před soudem. A naopak, je to pouze a jen soud, který 

může rozhodnout o vině a trestu za skutek vymezený v obžalobě.134 Jakkoliv jsou tedy 

tyto procesní funkce v trestním řízení vzájemně odděleny, jedna bez druhé by nemohla 

efektivně fungovat.   

Vzájemnou neprostupnost v trestním řízení jako jeden z předpokladů práva na 

spravedlivý proces zdůraznil i Ústavní soud v nálezu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 

2014/07 [Sb. ÚS č. 86/2008] s odůvodněním, že „odsouzení pachatele trestné činnosti je 

v souladu s čl. 80 Úst primárně věcí státního zastupitelství. Je to tedy státní zastupitelství, 

kdo nese odpovědnost za to, aby soudu předložená trestní věc byla podložena procesně 

použitelnými důkazy potřebnými k rozhodnutí o vině a trestu v souladu s podanou 

obžalobou. Obecné soudy se proto nikdy nesmějí stavět do pozice pomocníka veřejné 

žaloby usilujícího rovněž o odsouzení, a nelze k takovému výkladu rolí těchto institucí 

                                                 
133 Případně též návrh na potrestání, nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu. 

134 Ustanovení § 220 odst. 1 trestního řádu: „Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním 

návrhu.“ 
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dospět ani výkladem § 2 odst. 5 alinea ultima TrŘ. Posledně uvedené zákonné ustanovení 

totiž v souladu s ústavními principy spravedlivého procesu a z nich vyplývajícího 

rozvržení rolí jeho jednotlivých účastníků nutno vykládat tak, že je soud povinen 

doplňovat dokazování v rozsahu potřebném pro spravedlivé rozhodnutí, které nemusí být 

nutně odsuzující.“  

Jako nepřípustný průlom do obžalovací zásady a protiústavní ingerenci soudní moci 

do působnosti svěřené Ústavou výlučně státnímu zastupitelství vyhodnotil Ústavní soud 

v nálezu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01 institut stížnosti pro porušení zákona, 

a to v rozsahu, ve kterém směřovala proti rozhodnutí státního zastupitelství o zastavení 

trestního stíhání.135 

O vzájemné blízkosti obou institucí svědčí i výrok Bradáčové, která uvádí, že 

„státní zastupitelství je orgánem, který se podílí na hledání a prosazování trestní 

spravedlnosti, a tento fakt z něj činí orgán justiční povahy. Na druhé straně není a 

z pohledu organizace a působnosti nemůže být orgánem soudního typu, protože by se stal 

soudem samým“136  

K závěru, že státní zastupitelství není orgánem moci soudní, můžeme jednoduše 

dojít i skrze vnitřní systematiku Ústavy, kdy ústavodárce zcela zřetelně oddělil státní 

zastupitelství od moci soudní, kterou navíc podle čl. 81 Ústavy můžou vykonávat jen 

nezávislé soudy. 

4.4 Vztah k moci výkonné 

Navzdory systematickému zařazení státního zastupitelství v rámci Ústavy se jeví 

jeho vztah k moci výkonné jako nejproblematičtější. Je-li účelem práce, zabývat se 

                                                 
135 Nejvyšší soud byl oprávněn takové rozhodnutí zrušit a přikázat orgánům činným v přípravném řízení, 

aby v trestním stíhání i nadále pokračovali. Blíže RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, 

Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-809-3. s. 

757. 

136 BRADÁČOVÁ Lenka. Nezávislost – výhoda pro státní zastupitelství nebo nutný předpoklad jeho 

řádného fungování? In: Česká justice - otázka správy a nezávislosti. Praha: Transparency International - 

Česká republika, 2010. ISBN 978-80-87123-15-7. s. 134. 
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postavením státního zastupitelství, považuji za nezbytné, přiblížit vztah státního 

zastupitelství k pojmům „orgán moci výkonné“137, „správní úřad“138 a „správní orgán“139.  

Státní zastupitelství podle čl. 79 Ústavy nepatří mezi soustavu ministerstev a 

dalších výkonných orgánů veřejné moci, a nelze jej proto považovat za „typický“ orgán 

výkonné moci. Z výše uvedeného článku dále dovozuji, že státní zastupitelství stejně tak 

není institucí, kterou bychom mohli podřadit pod pojem správní úřad, a nemá tedy 

pravomoc vydávat právní předpisy. Státní zastupitelství není ani orgánem správním. 

Typickým rysem správních orgánů je totiž vydávání správních aktů, jimiž v konkrétních 

případech autoritativně určují právní poměry jmenovitě určených osob.140 Oproti tomu 

hlavním úkolem státního zastupitelství je zastupování veřejné žaloby v trestním řízení a 

ochrana veřejného zájmu. Státní zastupitelství není vykonavatelem veřejné moci a od 

správních orgánů se tak odlišuje zejména druhem a způsobem výkonu činnosti, zvláštní 

zákonnou úpravou a procesními základy.141  

K obdobným závěrům ostatně dochází i judikatura. Otázkou, zda je státní 

zastupitelství při výkonu své působnosti správním orgánem, se poprvé zabýval Vrchní 

soud v Olomouci, který v usnesení ze dne 10. září 1996 sp. zn. 2 A 425/96 konstatoval, 

že Nejvyšší státní zastupitelství není správním orgánem, jelikož „nelze ani z Ústavy 

České republiky jakkoliv dovozovat charakter státního zastupitelství jako orgánu 

správního, neboť čl. 79 výslovně uvádí právní poměry ministerstva a jiných správních 

úřadů, na rozdíl od čl. 80, který se zabývá další institucí, a to státním zastupitelstvím.“ 

                                                 
137 Mezi orgány moci výkonné můžeme řadit orgány uvedené v hlavě III. Ústavy a taky orgány státní 

správy. Orgánem výkonné moci je například vláda, Prezident republiky, ministerstva a jiné správní úřady, 

veřejné sbory, státní zastupitelství. 

138 Správním úřadem je každá trvalá organizační jednotka, která byla zřízena jako vykonavatel veřejných 

úkolů a není právnickou osobou. Blíže viz HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. s. 66-67. 

139 Podle ustanovení § 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád je správním orgánem: orgán moci výkonné, 

orgán územně samosprávného celku, jiný orgán, právnická a fyzická osoba, pokud vykonává působnost 

v oblasti veřejné správy. 

140 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia 

iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. s. 133. 

141 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2016. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-606-4. s. 534. 
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Toto rozhodnutí rozvedl a rozšířil pro celou soustavu státního zastupitelství Nejvyšší 

správní soud téměř o deset let později v rozsudku ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 6 As 

58/2004 (Sb. NSS č. 1407/2007) argumentací, že „přestože státní zastupitelství je v 

Ústavě zařazeno k moci výkonné, nejedná se o vykonavatele veřejné správy ve smyslu § 

4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť při výkonu své působnosti vystupuje jako nezávislý a 

nestranný státní orgán. Jedná se o zvláštní druh státního orgánu, který se od správních 

úřadů odlišuje druhem činnosti, tj. zastupování veřejné žaloby, odlišnost je možno dále 

odvodit z jeho nezávislosti.“  

Soudy se ve výše zmíněných judikátech zabývaly rovněž možností přezkumu aktů 

vydaných státním zástupcem ve správním soudnictví, a došly k závěru, že rozhodnutí 

učiněná státním zastupitelstvím v trestním řízení nemohu být předmětem přezkumu 

správních soudů, protože se ze své podstaty nejedná o výkon veřejné správy.142 

Nemožnost přezkumu ve správním soudnictví rozšířil Nejvyšší správní soud i na postup 

policie v trestním řízení s odůvodněním, že nad dodržováním právních předpisů 

v přípravném řízení vykonává dozor výhradně státní zástupce, protože je to právě on, kdo 

v přípravném trestním řízení zajišťuje ochranu veřejného zájmu a rovněž odpovídá za 

dodržování lidských práv obviněného.143 Přesto však není vyloučené, aby státní 

zastupitelství v určitých případech jako správní orgán rozhodovalo. Klasicky půjde 

například o situaci, kdy státní zastupitelství bude vystupovat jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím.144 

Za samostatnou problematiku považuji vztah státního zastupitelství k vládě, 

Ministerstvu spravedlnosti a ministru spravedlnosti jako členu vlády. Pro identifikaci 

tohoto vztahu je klíčovým právním předpisem ZSZ, který upravuje rozsah pravomocí 

výše zmíněných subjektů vůči soustavě státního zastupitelství. Nutno poznamenat, že 

tento vztah je vztahem dynamickým a od vzniku státního zastupitelství se výrazně 

                                                 
142 RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-809-3. s. 762. 

143 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2016 sp.zn. 10 As 11/2016 [NSS 3833/2016]. 

144 Rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2011, čj. 8 Ans 2/2009-38, [Sb. NSS 1191/2009]. 
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proměnil. Klíčovou v tomto směru byla novela ZSZ provedená zákonem č. 14/2002 Sb., 

kterou došlo k výraznému posílení pravomocí nejvyššího státního zástupce na úkor 

ministra spravedlnosti.145 Právě míra závislosti státního zastupitelství na orgánech moci 

výkonné vyvolává v odborných kruzích i nálezech Ústavního soudu rozsáhlou diskuzi, a 

proto je tomuto tématu věnována následující kapitola. 

  

                                                 
145 Případně též návrh na potrestání, nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu. 
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5 Nezávislost státního zastupitelství 

5.1 Nezávislost státního zastupitelství 

Pojmem nezávislosti státního zastupitelství rozumím absenci jakýchkoliv 

mocenských, politických nebo jiných vlivů na rozhodování, ať už ve vztahu k jiným 

orgánům veřejné moci (nezávislost vnější), nebo v rámci hierarchických vztahů uvnitř 

soustavy státního zastupitelství (nezávislost vnitřní).146  

Stejně jako v případě postavení státního zastupitelství mezi orgány státní moci 

vyvolává otázka nezávislosti státního zastupitelství v právní teorii rozdílné názory. 

Zatímco podle jedné názorové skupiny má postavení státního zastupitelství respektovat 

systematický výklad Ústavy a plnit funkci nástroje vládní politiky,147 druhá názorová 

skupina argumentuje tím, že systematické řazení státního zastupitelství v Ústavě ještě 

samo o sobě nepředstavuje ústavněprávní základ pro odvození podřízenosti vůči orgánům 

moci výkonné a relevantním kritériem pro posuzování nezávislosti státního zastupitelství 

by měl být úkol, kterým jej Ústava explicitně pověřuje, a tím je zastupovaní veřejné 

žaloby v trestním řízení. S tímto názorem se ztotožňuje například Uhl, který navíc 

dodává, že „pokud státní zastupitelství v důsledku ústavního imperativu zastupuje 

veřejnou žalobu, musí tak činit v důsledku vlastního nezávislého úsudku o obsahu 

veřejného zájmu, který je odlišný od zájmu státního a zájmů soukromých. Pokud tak má 

činit kvalifikovaně, je nepochybné, že tak musí činit nezávisle na jiných orgánech veřejné 

moci.“148 

Ústava se atributem nezávislosti státního zastupitelství nikterak nezaobírá, na rozdíl 

od nezávislosti soudů (potažmo soudců), kterou zakotvuje v čl. 81 Ústavy „Soudní moc 

vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.“ a v čl. 82 odst. 1 Ústavy „Soudci jsou při 

                                                 
146 LATA, Jan. Nezávislý státní zástupce – zbožné přání nebo dosažitelná realita? Bulletin advokacie, 2010, 

č. 3, ISSN 1210-6348, s. 67. 

147 Např. ZOULÍK, František. Poznámky k postavení prokuratury. Právní praxe. 1993, č. 3. SSN 1211-

0825, nebo též VESECKÁ, Renata. Aktuální problematika veřejné žaloby v právní úpravě České republiky. 

Státní zastupitelství, 2008, č. 11-12. 

148 UHL, Pavel. Státní zástupci a jejich postavení (jaké je, jaké by mělo být a jaké by mohlo být). Union, 

2009, s. 82. 
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výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.“, nebo 

nezávislosti Nejvyššího kontrolního úřadu, která je explicitně zmíněna v čl. 97 odst. 1 

Ústavy „Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se 

státním majetkem a plnění státního rozpočtu.“  

Ani důvodová zpráva k Ústavě nám v tomto případě nemůže posloužit jako 

vodítko. K postavení státního zastupitelství totiž uvádí následující: „Ústava neřeší, zda 

státní zastupitelství má být nezávislé nebo podřízené ministerstvu spravedlnosti.“ 

Vymezení nezávislosti státního zastupitelství je tak ponecháno na vůli zákonodárce, který 

vycházel z ústavního zakotvení státního zastupitelství do moci výkonné, což se odráží i v 

zákonné úpravě. Proto nemůžeme u státního zastupitelství mluvit o absolutní nezávislosti, 

ale pouze jen o určité míře autonomie.149 

Závislostní vztahy mezi státním zastupitelstvím a orgány moci výkonné jsou 

upraveny v ZSZ. Ten svěřuje určitá oprávnění vůči soustavě státního zastupitelství vládě, 

Ministerstvu spravedlnosti nebo ministru spravedlnosti. Jedná se zejména o personální 

otázky a o výkon správy státního zastupitelství. Rozsah většiny těchto oprávnění jsem již 

zmínil v rámci předchozích kapitol této práce, níže se proto budu zabývat detailněji jen 

oprávněními, která z hlediska nezávislosti státního zastupitelství považuji za klíčová, a to 

pravomocemi exekutivy vůči státnímu zastupitelství v personální oblasti. 

Podle § 9 ZSZ vláda jmenuje a odvolává nejvyššího státního zástupce na návrh 

ministra spravedlnosti. Pokud se vláda rozhodne nejvyššího státního zástupce z funkce 

odvolat, může tak učinit prakticky kdykoliv a nemusí své rozhodnutí odůvodňovat.  

Jediné omezení spočívá v tom, že vláda může rozhodovat pouze a jen o návrhu, který ji 

předloží ministr spravedlnosti. Toto ustanovení tak z nevyššího státního zástupce činí 

jediného vedoucího státního zástupce, kterého lze z funkce odvolat i bez uvedení důvodu 

a jeho funkci spojuje s přízní vlády. Právě toto oprávnění je, vzhledem k postavení 

nejvyššího státního zástupce a jeho oprávněním vůči soustavě státního zastupitelství, pro 

Ústavní soud natolik problematické, že se ve svých nálezech nemůže ztotožnit s tvrzením, 

                                                 
149 VÍTKOVÁ, Klára. Státní zastupitelství a míra jeho nezávislosti. In: ANTOŠ, Marek, WINTR, Jan eds. 

Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-80-87576-

38-0. s. 185. 
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že by státní zastupitelství dosahovalo stejné úrovně nezávislosti, jako je tomu v případě 

soudů.  

Řadou personálních oprávnění vůči státnímu zastupitelství disponuje i ministr 

spravedlnosti. Ministr spravedlnosti jmenuje vedoucí státní zástupce vrchních, krajských 

a okresních státních zastupitelství na návrh jejich bezprostředně nadřízeného vedoucího 

státního zástupce. Na rozdíl od nevyššího státního zástupce může být vedoucí státní 

zástupce ministrem spravedlnosti z funkce odvolán pouze v případě, že závažným 

způsobem poruší povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce.150 

(§ 10 ZSZ) Takové rozhodnutí podle Nejvyššího správního soudu navíc podléhá 

přezkumu ve správním soudnictví, protože je rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné 

správy.151 Ministr spravedlnosti dále jmenuje a odvolává náměstky státních zástupců, a 

to na návrh vedoucího státního zástupce, o jehož náměstka se jedná, a dále také jmenuje 

na návrh nejvyššího státního zástupce do funkce i řadové státní zástupce. 

5.2 Nezávislost státních zástupců 

Nezávislost však nelze pojímat pouze z pohledu státního zastupitelství jako 

instituce, ale rovněž musí být akcentována i rovina nezávislosti jednotlivých státních 

zástupců.152 Podle Doporučení Rady Evropy Rec(2000)19, o roli veřejné žaloby v 

systému trestní justice, mají členské státy přijmout opatření, jež zaručí, že státní zástupci 

budou vykonávat své profesní povinnosti bez neoprávněných zásahů a nebudou při 

výkonu své působnosti neoprávněně vystaveni občanskoprávní, trestní nebo jiné 

odpovědnosti. 

Ačkoliv se ZSZ o nezávislosti státních zástupců výslovně nezmiňuje, přesto jim 

určité záruky nezávislého výkonu působnosti garantuje. Věci svěřené do působnosti 

státního zastupitelství vykonávají totiž pouze státní zástupci a nestanoví-li zákon jinak, 

                                                 
150Není-li příčinou odvolání vrchního, krajského nebo okresního státního zástupce porušení povinností 

vyplývajících z výkonu správy státního zastupitelství, může tak ministr spravedlnosti učinit pouze na návrh 

vedoucího státního  zástupce, který je oprávněn navrhovat  jmenování do funkce. 

151 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 9 As 94/2008 [Sb. NSS č. 1981/2010]. 

152 ZARIVNIJ, Petr, (ed.) Veřejná žaloba a její perspektivy: sborník příspěvků z workshopu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8075-1. s. 74. 
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jiné orgány či osoby do této působnosti nesmějí zasahovat, nebo státní zástupce při jejím 

výkonu nahrazovat (§ 3 odst. 1). Vyšší státní zastupitelství je oprávněné zasahovat do 

věcí, jež přísluší nižšímu státnímu zastupitelství jen způsobem a v rozsahu stanoveným 

zákonem (§ 3 odst. 3). Státní zástupce je rovněž povinen odmítnout jakýkoliv vnější zásah 

případně jiný vliv, v jehož důsledku by mohla být ohrožena povinnost postupovat 

odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů (§ 24 

odst. 1 ZSZ).  

Omezení vnitřní nezávislosti státního zástupce můžeme spatřovat ve vnitřních 

kontrolních mechanismech státního zastupitelství, které v případě dohledové činnosti 

opravňují vyšší státní zastupitelství udělit závazný pokyn bezprostředně nižšímu státnímu 

zastupitelství ve svém obvodu (vnější dohled) a to samé platí i ve vztahu vedoucího 

státního zástupce k státním zástupcům působících u státního zastupitelství, v jehož čele 

stojí (vnitřní dohled). Tato podřízenost je ovšem limitována možností státního zástupce 

pokyn odmítnout, pokud jej považuje za nezákonný. Daleko závažnější zásah do 

nezávislosti státního zástupce představuje institut kontroly skončené věci, který vylučuje 

možnost státního zástupce odmítnout uložené opatření k nápravě.  

Na rozdíl od omezení nezávislosti vnější, považuji omezení vnitřní nezávislosti za 

obligatorní projev hierarchického uspořádání státního zastupitelství. Nezávislost totiž 

nelze zaměňovat za svévoli a ignoranci. Jen prostřednictvím vnitřních kontrolních 

mechanismu je možné zajistit sjednocení postupů a rozhodování jednotlivých státních 

zástupců tak, aby se předcházelo případným excesům uvnitř soustavy.153 

Základní ústavní referenční rovinou pro vymezení nezávislosti státních zástupců se 

pro odbornou veřejnost i Ústavní soud stala nezávislost soudců, jako jeden z nezbytných 

atributů právního státu. Státní zástupci totiž vykazují obdobné zákonné garance 

nezávislosti, jako je tomu právě v případě soudců. Jedná se například o profesní 

předpoklady pro jmenování do funkce, jmenování na dobu neurčitou, omezení možnosti 

přeložení, taxativně vymezené důvody zániku funkce, odvolatelnost jen v kárném 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 205. 
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řízení,154 omezení možnosti vykonávat jinou výdělečnou činnost, nebo o nadstandardní 

platové ohodnocení oproti jiným státním zaměstnancům. 

Rozdíly naopak můžeme spatřovat například v minimálním potřebném věku pro 

jmenování do funkce, způsobu přidělování kauz155 nebo ve vzájemných vztazích mezi 

instancemi soudů na straně jedné a vnitřní hierarchii státního zastupitelství na straně 

druhé.156 Nejmarkantnějším rozdílem je ovšem skutečnost, že Ústava státnímu zástupci, 

na rozdíl od soudce, nezávislost explicitně negarantuje. Nicméně, jak Lata správně 

konstatuje, ani u soudců nemůžeme mluvit o absolutní nezávislosti. Určitou analogii 

k dohledové činnosti státního zastupitelství můžeme spatřovat v odvolacím řízení, kdy je 

soudce vázán stanoviskem vyšší soudní instance. Rovněž nelze ani opomenout 

skutečnost, že určité závislostní vztahy najdeme i mezi soudy a exekutivou, a to stejně 

jako v případě státního zastupitelství, zejména v otázkách personálních a 

rozpočtových.157 

Na základě shora uvedeného mám tedy za to, že mezi nezávislosti soudců a 

nezávislosti státních zástupců existuje určitý rozdíl, ale ten spíše než v otázce existence 

či absence nezávislosti na té které straně, spočívá v jejím rozsahu a kvalitě. Ačkoliv je 

tedy státní zastupitelství do určité míry nezávislé, nedosahuje tato nezávislost úrovně 

nezávislosti soudů.  

5.3 Nestrannost státních zástupců 

S pojmem nezávislosti pak úzce souvisí pojem nestrannosti, který můžeme 

definovat jako nezaujatý vztah státního zástupce ke konkrétní projednávané věci a 

                                                 
154 Úprava kárného řízení je pro soudce i státního zástupce zcela shodná a řídí se stejným zákonem. 

155 Soudcům jsou přidělovány kauzy náhodně, prostřednictvím soudních rozdělovníku, zatímco u státních 

zástupců kauzy rozděluje příslušný vedoucí státní zástupce. Blíže viz LATA, Jan. Státní zastupitelství ve 

světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 978-80-87284-58-2. s. 205 

156 A z toho vyplývající vztahy nadřízenosti a podřízeností, vnitřní kontrolní mechanismy, existence 

atrakčního práva. 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 211-212. 
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účastníkům řízení, prostý jakékoliv formy diskriminace.158 Podle ustanovení § 2 odst. 2 

ZSZ vykonává státní zástupce svou působnost nestranně a dbá na ochranu základních 

lidských práv a svobod. Zásada nestrannosti je podle Fenyka jednou ze základních zásad 

veřejné žaloby, která představuje povinnost státního zástupce při výkonu své působnosti 

nikoho nediskriminovat a neustále hledat rovnováhu mezi veřejným zájmem a zájmem 

jednotlivce.159  

Ve vztahu k trestnímu procesu můžeme sledovat různou míru intenzity zásady 

nestrannosti, odvíjející se od postavení státního zástupce v jednotlivých fázích trestního 

řízení. Naplno se zásada nestrannosti projeví ve fázi přípravného řízení, kde státní 

zástupce jako dominus litis působí v roli ochránce veřejného zájmu. Na jedné straně 

prosazuje zájem státu na nalezení a potrestání pachatele, na druhé chrání práva 

obviněného a dalších osob zúčastněných na trestním řízení.  

V řízení před soudem má státní zástupce postavení strany zastupující obžalobu a 

těžiště odpovědnosti za nestranné posouzení věci se tak převážně přesouvá na bedra 

soudce. Přesto však státní zástupce na nestrannost nemůže zcela rezignovat a musí mít 

neustále na zřeteli svůj primární úkol, kterým je v trestním řízení nalezení trestní 

spravedlnosti. Státní zástupce tak nesmí v řízení před soudem usilovat o odsouzení 

obviněného za každou cenu, ale naopak má povinnost objasňovat okolnosti svědčící ve 

prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede.160 Pokud má státní zástupce 

v průběhu řízení pochybnosti o vině obviněného, které se nepovede v průběhu hlavního 

líčení zcela rozptýlit, má povinnost obžalobu vzít zpět a není-li to možné, navrhnout 

zproštění obžaloby, případně podat odvolání ve prospěch obviněného proti vynesenému 

                                                 
158 ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk. Závislý a nestranný státní zástupce? Právní praxe, 1994, č. 4, SSN 1211-0825, 

s.195. 

159 Mezi další zásady veřejné žaloby podle Fenyka patří: zásada ochrany veřejného zájmu, zásada 

nezávislosti, zásada hierarchie, zásada jednotnosti, zásada objektivity a zásada účinnosti. FENYK, Jaroslav. 

Veřejná žaloba, díl první – historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Příručky Ministerstva 

spravedlnosti, sv. 62. Praha: Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání soudců a státních 

zástupců, 2001. s . 147 – 159. 

160 Ustanovení § 2 odst. 5 trestního řádu. 
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rozsudku.161 Celkem výstižným způsobem vyjádřila vztah státního zástupce k zásadě 

nestrannosti v trestním řízení Bradáčová, když uvedla, že „právě tato zásada v sobě 

skrývá ono složité, dalo by se říci snad až schizofrenní, postavení státního 

zástupce“.162Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že aby státní zástupce mohl 

efektivně plnit roli veřejného žalobce, musí být nestranný, a aby byl skutečně nestranný, 

musí být z podstaty věci i nezávislý. Ke stejnému závěru dochází i Bradáčová, když tvrdí, 

že „každý, kdo pochopí složitost tohoto postavení, nemůže přijmout jiný závěr, než že 

k tomu, aby mohl být státní zástupce skutečně nestranný, musí být současně i 

nezávislý.“163 

5.4 Judikatura Ústavního soudu  

Významnou roli při vymezování nezávislosti státního zastupitelství a státních 

zástupců hraje Ústavní soud. Ten v sérii „negativních“ nálezů164 na počátku milénia 

odebral státním zástupcům řadu rozhodovacích oprávnění s odkazem na nedostatečnou 

garanci nestrannosti a nezávislosti, která je pro zásah do listinou garantovaných práv 

nezbytná.  

 V Nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 573/02, Ústavní soud 

zdůraznil, že „uvedené hodnocení povahy rozhodování státních zástupců nutno chápat z 

hledisek přísně institucionálních, tedy jako konstatování objektivně existující 

potenciality, která z hlediska zákonodárcem zvoleného funkčního uspořádání 

institucionálně nebrání možným ingerencím exekutivy do rozhodování státních zástupců. 

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

ISBN 978-80-87284-58-2. s. 212. 

162 BRADÁČOVÁ Lenka. Nezávislost – výhoda pro státní zastupitelství nebo nutný předpoklad jeho 

řádného fungování? In: Česká justice - otázka správy a nezávislosti. Praha: Transparency International - 

Česká republika, 2010. ISBN 978-80-87123-15-7. s. 130. 

163 BRADÁČOVÁ Lenka. Nezávislost – výhoda pro státní zastupitelství nebo nutný předpoklad jeho 

řádného fungování? In: Česká justice - otázka správy a nezávislosti. Praha: Transparency International - 

Česká republika, 2010. ISBN 978-80-87123-15-7. s. 130. 

164 Nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 573/02 odebral Ústavní soud státnímu zástupci oprávnění 

rozhodnout o ponechaní obviněného ve vazbě, nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/04 odebral 

ústavní soud státnímu zástupci oprávnění rozhodovat o stížnostech proti rozhodnutí policejního orgánu o 

uložení pořádkové pokuty, nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 Ústavní soud odebral státním 

zástupcům oprávnění nařídit prohlídku pozemku a nebytových prostor. 
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Nijak se tím nezpochybňuje jak dosažená (a žádoucí) úroveň nezávislosti ústavně 

povolaných zástupců veřejné žaloby, tak konkrétní způsob výkonu funkce jednotlivých 

státních zástupců, jejich profesionální kvality, a snaha rozhodovat nestranně a 

objektivně, při dodržování ustanovení trestního řádu a ostatních předpisů. Nicméně právě 

potencionalita možného účinného nátlaku brání považovat státního zástupce za orgán 

nezávislý, jak to má na mysli Úmluva165.“ 

Ústavní soud tak sice v těchto nálezech nezpochybňoval nezávislost státních 

zástupců při plnění úkolů veřejné žaloby, ani jejich odborné či lidské kvality, ale namítal, 

že pochybnosti o nezávislosti státního zastupitelství vznikají strukturálně v objektivní 

rovině.166  

V nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 3/09, kterým Ústavní 

soud odebral státním zástupcům oprávnění nařídit prohlídku pozemku a nebytových 

prostor, se poprvé v disentním stanovisku Musila a Židlické objevil názor, že státní 

zastupitelství dosahuje dostatečné míry nezávislosti k tomu, aby poskytovalo dostačující 

garanci zákonnosti a ústavnosti v případech méně intenzivních zásahů do Listinou 

zaručených práv. Odlišné stanovisko taktéž upozorňovalo na skutečnost, že rozšiřování 

počtu úkonů, k jejichž provedení v přípravném řízení bude vyžadován předchozí příkaz 

soudce, posiluje inkviziční charakter trestního řízení a může ohrozit principy 

spravedlivého procesu. 

Zatím nejobšírněji se k postavení státního zastupitelství Ústavní soud vyjádřil 

v nálezu ze dne 28. června 2011 sp. zn. ÚS 17/10 (známého též jako platový nález státních 

zástupců), který se týkal ústavnosti platové restrikce v případě státních zástupců. 

Vzhledem k jeho argumentační zevrubnosti si dovolím tento nález včetně jeho 

nejzajímavějších disentů rozebrat podrobněji. 

                                                 
165 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

166 RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-809-3. s. 760. 
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Ústavní soud v nálezu porovnává nezávislost soudní s nezávislostí státního 

zastupitelství za pomoci komparace postavení soudce s postavením státního zástupce, 

přičemž dochází k závěru, že „jakkoliv na straně státního zastupitelství lze shledat řadu 

zákonných záruk nezávislosti a nestrannosti, přetrvávají rovněž prvky od soudní moci 

odlišující. Srovnej například prvky nadřízenosti či instančního dohledu (§ 11a, § 12, § 

12c, § 12d, § 12e zákona č. 283/1993 Sb.) či podrobnou úpravu správy státního 

zastupitelství Ministerstvem spravedlnosti (§ 13 a násl.; srov. dále i úpravu kreace v § 18 

zákona č. 283/1993 Sb.). Ani trestněprávní ochrana soudcovské nezávislosti státním 

zástupcům nesvědčí (srov. skutkovou podstatu trestného činu zasahování do nezávislosti 

soudu vyjádřenou v ustanovení § 335 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Rovněž ani 

petiční právo není ve prospěch státních zástupců omezeno (srov. § 1 odst. 3 zákona č. 

85/1990 Sb, o právu petičním). Státní zástupci jsou - na rozdíl od soudců - zákonem a 

slibem osobně zavázáni primárně k ochraně veřejného zájmu (§ 18 odst. 3 zákona č. 

283/1993 Sb.), což může vést k legitimní pochybnosti o jejich nestrannosti při posuzování 

střetu základních práv a svobod a veřejného zájmu.“ […]Ústavní soud nezpochybňuje, 

že z hlediska subjektivního, tedy v nárocích na schopnost státního zástupce „být odolným 

vůči jakýmkoliv (politickým, mediálním, občanským) tlakům“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 12/10, 

bod 23), lze dovodit obdobné rysy jako u subjektivně nezávislého soudce. Tato „vnitřní 

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

resp. administrativní. Administrativní nezávislost je dána v případě soudců 

„systémovými, politickými a institucionálními podmínkami vytvořenými pro výkon 

skutečně nezávislé soudní moci“, které však ve struktuře státního zastupitelství absentují. 

Dále platový nález státních zástupců navazuje na dosavadní judikaturu Ústavního 

soudu, když konstatuje, že státní zastupitelství, jakožto orgán sui generis, je 

nezastupitelnou institucí státní moci a že požadavek nezávislého výkonu funkce státního 

zástupce v rámci soustavy státního zastupitelství vyplývá jednak z Ústavy a ZSZ, jednak 

ze zásad rovnosti účastníků řízení a spravedlivého procesu. Nicméně však Ústavní soud 

druhým dechem dodává, že „potencialita možného zásahu do výkonu funkce ať již 

vedoucího státního zástupce či řadových státních zástupců neumožňuje pohlížet na výkon 

funkce státního zástupce z hlediska nezávislosti výkonu funkce jako na výkon soudní 

moci.“ 
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Nález nebyl přijat zdaleka jednoznačně, což se projevilo hned sedmi odlišnými 

stanovisky. Za mimořádně zajímavá považuji odlišná stanoviska Rychetského a Musila. 

Dle Rychetského požadavek absolutní nezávislosti státního zastupitelství vyplývá 

z materiálního pojetí Ústavy, když uvádí, že „pro hledání určujících rysů výkonu funkce 

státního zástupce sice nenalézáme dostatečnou oporu v samotné dikci ústavního pořádku, 

avšak v zákonné úpravě, která musí být vždy interpretována v duchu materiálního pojetí 

Ústavy jako základního zákona demokratického právního státu. A ta pojímá funkci 

státního zástupce jako zástupce veřejného zájmu, který je při výkonu své funkce 

nezávislým orgánem státní moci, který je povinen bez ohledu na momentální složení 

politicky utvářených orgánů státní moci zákonodárné i výkonné garantovat nezávislý 

výkon obžaloby ve všech stadiích trestního řízení (srovnej zákon o státním zastupitelství i 

trestní řád). Bez akcentu na požadavek absolutní nezávislosti žalobce, který je jediným 

orgánem nadaným pravomocí rozhodovat o tom, které skutky a jejich pachatelé budou 

postaveni před soud, by každý stát přestal být státem právním, a tedy i spravedlivým.“ 

Musil požadavek posílení nezávislosti státního zastupitelství zase zdůvodňuje potřebou 

státu reagovat na výskyt nových závažných sociálních jevů. Jedním z těchto fenoménů je 

masový výskyt kriminality, na který v případě bagatelní trestné činnosti zákonodárce 

mimo jiné reagoval oprávněním státního zástupce ukončovat trestní řízení již v 

přípravném řízení formou tzv. odklonů.167 Musil shledává uplatňování odklonů za 

prolomení čl. 90 věty druhé Ústavy a čl. 40 odst. 1 Listiny, dle kterých „jen soud 

rozhoduje o vině a trestu za trestné činy“ když v disentu tvrdí, že „závažná meritorní 

rozhodnutí, mající citelný dopad do sféry práv a svobod občanů (obviněnému lze např. 

uložit přiměřená omezení a povinnosti – § 307 odst. 4 tr. ř.; lze uložit povinnost nahradit 

škodu poškozenému – § 307 odst. 3 tr. ř.; rozhodnutí o schválení narovnání je evidováno 

v rejstříku trestů – § 313 tr. ř.). Tvrzení obsažené v bodě 39 odůvodnění nálezu, že totiž 

rozhodování o odklonech „nelze považovat za rozhodování o vině a trestu ve smyslu 

                                                 
167 Odklon je institutem trestního práva procesního. Ačkoliv neexistuje vědecky přesná definice odklonu, 

můžeme pojem vymezit jako odchylku od standardního průběhu trestního řízení, která má za následek, že 

trestní řízeni nedospěje do svého obvyklého konce (rozhodnutí o vině a trestu), ale že se řízení od této cesty 

odkloní a trestní věc se vyřídí jinak (nejčastěji tak, že se trestní stíhání zastaví). Mezi nejčastější formy 

odklonu řadíme například instituty podmíněného zastavení trestního řízení, narovnání, řízení o schválení 

dohody o vině a trestu aj. Bliže JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné 

vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3. s. 735-736. 
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ustanovení čl. 90 věty druhé Ústavy a čl. 40 odst. 1 Listiny“, neodpovídá realitě dnešního 

trestního stíhání. V trestněprávní nauce je naopak zdůrazňováno, že tato rozhodnutí o 

odklonech jsou de facto rozhodnutími o vině a trestu)“.  

Musil si tedy pokládá zcela legitimní otázku: „Je-li předpokladem pro meritorní 

rozhodování o vině a trestu soudcovská nezávislost, proč by tato podmínka nezávislosti 

neměla být vyžadována také pro státního zástupce plnícího v těchto případech stejnou 

roli jako soudce?“168 

 Dalším argumentem pro posílení nezávislosti státních zástupců je dle Musila 

fenomén tzv. kriminality bílých límečků169, a to z důvodů, že tito „ pachatelé mají velmi 

mocné ekonomické a vlivové pozice, které jsou schopni uplatnit i k tomu, aby ovlivnili 

průběh trestního řízení. Největší příležitost, jak uniknout trestnímu postihu, se jim naskýtá 

v nejranějších fázích trestního řízení, tj. při prověřování počátečního podezření před 

zahájením trestního stíhání a poté v přípravném řízení. Právě tehdy může být státní 

zástupce vystaven největšímu vnějšímu tlaku, aby kauzu zametl pod koberec.“ 

Zatím posledním relevantním nálezem pléna Ústavního soudu zabývajícím se 

postavením státního zastupitelství je nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. 

ÚS 4/14, který se zabýval určením příslušnosti soudu, jenž má v přípravném řízení 

rozhodovat o zajišťovacích úkonech a v nálezu víceméně shrnul závěry své dosavadní 

rozhodovací praxe. Ústavní soud ve své judikatuře dochází k závěrům, že státní 

zastupitelství sice určitou mírou nezávislosti disponuje, ale tato nezávislost nedosahuje 

stejné kvality, jako je tomu v případě soudů. Důvodem je jednak systematické zařazení 

státního zastupitelství do moci výkonné, jednak zákonná úprava zejména personálních a 

správních otázek, ze které lze dovodit určité prvky závislosti státního zastupitelství na 

exekutivě. Rovněž postavení státních zástupců není dle Ústavního soudu srovnatelné 

s postavením soudců, jejichž nezávislost je explicitně vyjádřena přímo v Ústavě. 

                                                 
168 MUSIL, Jan. Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 1, 2016, ISSN 1214-

3758, s. 10. 

169 Kriminalita spáchána pachateli, kteří mají velmi mocné ekonomické a vlivové pozice. 



 

62 

 

Pokud je Ústavnímu soudu vyčítána jeho poněkud tautologická argumentace, že 

státní zástupce není nezávislý, protože není soudcem a soudcem není, protože není 

nezávislý,170 domnívám se, že jen postupuje v rámci ústavních mantinelů, které jsou mu 

dány ústavněprávní pozicí státního zastupitelství. Vzhledem k tomu, že řada výše 

zmíněných judikátů Ústavního soudu nebyla přijata jednomyslně,171 nelze ovšem 

vyloučit možnost, že se judikatura týkající se státního zastupitelství bude do budoucna 

dále vyvíjet. 

  

                                                 
170 KOLBA, Jan. (Ne)závislé platy soudců a státních zástupců. Státní zastupitelství, 2012, č. 2, ISSN 1214-

3758, s. 17.  

171 Jedná se například o nálezy Ústavní soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/09, Pl. ÚS 15/04 a Pl. ÚS 17/10.  
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6 De consitutione ferenda 

Jak jsem už dříve v této práci předestřel, otázky spjaté s ústavněprávní pozicí státního 

zastupitelství nás v odborné diskuzi provázejí již od přípravných prací na současné 

Ústavě. Mám za to, že aktuální ústavní zakotvení státního zastupitelství dostatečně 

neodráží specifický charakter státního zastupitelství a neskýtá mu potřebnou úroveň 

nezávislosti, kterou státní zastupitelství k plnění svého úkolu vyžaduje.  

Jsem si vědom skutečnosti, že vyjma působnosti veřejné žaloby v trestním řízení lze 

veškeré změny státního zastupitelství uskutečnit prostřednictvím obyčejného zákona bez 

nutnosti ústavních změn. Jestliže však přijmeme tezi, že státní zastupitelství by mělo být 

autonomním orgánem, pak další posilování jeho nezávislosti musí nutně narážet na 

mantinely, které jsou dány jeho ústavním zařazením do moci výkonné. Navíc se 

domnívám, že stěžejní materie právní úpravy státního zastupitelství by měla být ukotvena 

na ústavní úrovni i z toho důvodu, aby případný zásah do této materie byl výsledkem 

široké politické shody, kterou si každá změna ústavy nutně žádá.  

Pokud bychom se bavili o možných změnách ústavního zakotvení státního 

zastupitelství v rámci vnitřní systematiky Ústavy, nabízí se hned několik možných řešení. 

Nejméně invazivní variantou se jeví možnost ponechat státní zastupitelství v hlavě III. a 

pouze v Ústavě zavést tzv. “subtitulek“, jako je tomu v případě prezidenta nebo vlády. 

Nicméně taková úprava by dle mého názoru nemusela mít sama o sobě žádný význam 

pro emancipaci státního zastupitelství, vzhledem k tomu, že podle čl. 67 Ústavy je 

vrcholným orgánem moci výkonné vláda. 

Další možnou alternativou je přesun státního zastupitelství do moci soudní, tak jako 

je tomu například v Nizozemsku nebo Francii.172 Se státním zastupitelstvím jako orgánem 

soudní moci ostatně počítal i původní návrh Ústavy. Ačkoliv takovou variantu považuji 

za přijatelnou, domnívám se, že i v tomto případě by ústavní změna musela být daleko 

                                                 
172 ŠÁMAL, Pavel. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2018, č. 4. ISSN 1214-

3758, s. 9. 
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komplexnější, a to s ohledem na čl. 81 Ústavy, podle kterého soudní moc mohou 

vykonávat pouze nezávislé soudy.  

Variantou, se kterou se osobně ztotožňuji nejvíce, je vyčlenění státního zastupitelství 

do samostatné hlavy Ústavy, tak jako je tomu v případě Nejvyššího kontrolního úřadu 

nebo České národní banky.173 Takto tomu je například i na Slovensku, které v ústavě 

Slovenské republiky174 upravuje prokuraturu samostatně v hlavě osmé. Právě tato 

varianta dle mého názoru nejlépe odráží specifické postavení státního zastupitelství jako 

orgánu sui generis, směšujícího rysy moci výkonné a moci soudní. Argument, že 

samostatným vyčleněním státního zastupitelství by vznikl státoprávní problém, do které 

z tradiční triády mocí státní zastupitelství zařadit, nepovažuji za příliš validní, vzhledem 

k tomu, že Ústava již upravuje orgány, které se z tohoto konceptu do značné míry 

vymykají.175  

Domnívám se, že případné změny by neměly zůstat pouze u “posouvání“ státního 

zastupitelství v rámci systematiky Ústavy, ale měly by jít ještě o něco dále, respektive 

hlouběji. V Ústavě by měl být zakotven například i způsob jmenování nejvyššího státního 

zástupce. Ideálním řešením se jeví varianta, která by pro jmenování vyžadovala shodu 

dvou různých orgánů, které by si ovšem nebyly tak politický blízké, jako je tomu 

v případě současné právní úpravy.176 Jmenovat nejvyššího státního zástupce by mohl 

například prezident republiky na návrh vlády, nebo jiného ústavního orgánu.177 Otázkou 

zůstává, zda v Ústavě explicitně nestanovit i požadavek nezávislosti, stejně jako je tomu 

například v případě Nejvyššího kontrolního úřadu. 

                                                 
173 Blíže též např. GERLOCH, Aleš. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2018, 

č. 4. ISSN 1214-3758, s. 21-23. 

174 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 

175 Ústava například zakotvuje zárodky moci kontrolní a bankovní v podobě úpravy ČNB a NKÚ. 

Samostatným fenoménem je pak územní samospráva. 

176KOUDELKA, Zdeněk. Změny postavení státního zastupitelství. Bulletin advokacie, 2010, č. 9, ISSN 

1210-6348, s. 54. 

177 Blíže též např. GERLOCH, Aleš. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. Státní zastupitelství, 2018, 

č. 4. ISSN 1214-3758, s. 21-23. 
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Takto vytvořený ústavní rámec by pak mohl otevřít prostor pro další změny na 

zákonné úrovni, které by dále posilovaly nezávislost státního zastupitelství. Vzhledem 

k omezenému rozsahu této práce, uvedu pouze demonstrativně několik možných cest, 

kterými by se nová zákonná úprava mohla ubírat. Jedná se například o rozpočtovou 

autonomii státního zastupitelství, omezené funkční období vedoucích státních zástupců, 

odvolatelnost vedoucích státních zástupců pouze v kárném řízení, lepší vymezení 

dohledu, zrušení neefektivního “naddohledu“, nebo zavedení Poradního sboru. Jsem si 

ovšem vědom skutečnosti, že k takto významné reformě nelze přistoupit bez náležitých 

analýz a komplexního hodnocení vlivů uvnitř i vně soustavy a že se rovněž neobejde bez 

dostatečné politické podpory, která v současně době absentuje.  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo přiblížit čtenáři problematiku ústavního zakotvení 

a postavení státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby v české právní úpravě 

včetně jeho postavení k dalším orgánům veřejné moci. V souvislosti s takto vymezeným 

cílem práce jsem se rovněž zabýval problematikou historického vývoje institutu veřejné 

žaloby a úvahami nad možnou změnou jeho zakotvení.  

Historie orgánu veřejné žaloby byla vždy úzce spjata s podobou trestního procesu 

a obžalovací zásadou. Za kolébku novodobé veřejné žaloby můžeme považovat 

napoleonskou Francii, ze které se postupně rozšířila do téměř celé kontinentální Evropy, 

včetně českých zemí. Od vzniku Československa se na našem území postupně vystřídaly 

oba hlavní modely veřejné žaloby. Za první republiky u nás veřejnou žalobu 

reprezentovalo státní zastupitelství, které v období komunistického režimu nahradil 

sovětský model prokuratury jako orgánu střežícího socialistickou zákonnost. Přijetím 

Ústavy bylo zřejmé, že se s prokuraturou již nepočítá, když v čl. 80 byla upravena 

působnost státního zastupitelství, to reálně vzniklo o rok později v roce 1994. Od 

transformace prokuratury na státní zastupitelství uplynulo již více než čtvrt století, během 

kterého prošlo státní zastupitelství určitým vývojem, kdy se ze slabé instituce, závislé na 

ministru spravedlnosti, proměnilo v instituci silnou a do značné míry nezávislou. Tento 

vývoj je výsledkem řady legislativních změn, judikatury vrcholných soudu a v neposlední 

řadě také aktivity jednotlivých státních zástupců. 

Státní zastupitelství má svůj ústavní základ v čl. 80 Ústavy, jehož prostřednictvím 

je zařazeno do hlavy III., nazvané jako moc výkonná, a to konkrétně do rubriky věnované 

vládě. Díky strohému ústavnímu vymezení státního zastupitelství v čl. 80 Ústavy, který 

pojednává pouze o věcné působnosti a neupravuje vztahy k jiným orgánům veřejné moci, 

se tak zákonodárci otevřel poměrně široký manévrovací prostor pro zákonnou úpravu 

jeho postavení a působnosti.  

Přestože je státní zastupitelství systematicky zařazeno do moci výkonné, 

nemůžeme o něm hovořit jako o orgánu, který by vykonával veřejnou správu a byl tak 

správním orgánem nebo správním úřadem ve smyslu čl. 79 Ústavy. Ve vztahu k moci 

soudní můžeme tvrdit, že státní zastupitelství má sice charakter justičního orgánu, ale 
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nevykonává soudní moc, ačkoliv některé jeho úkony v trestním řízení mají povahu 

obdobnou výkonu soudní moci.178 Úloha státního zástupce v přípravném řízení v 

kombinaci s obžalovací zásadou tak ze státního zastupitelství činí předstupeň nezbytný 

pro výkon trestní spravedlnosti. S ohledem na výše uvedené tedy můžeme konstatovat, 

že státní zastupitelství je orgánem sui generis, který vykazuje znaky společné orgánům 

moci výkonné i soudní. 

Od postavení státního zastupitelství mezi orgány veřejné moci se odvíjí i jeho míra 

autonomie. Atribut nezávislosti není státnímu zastupitelství na rozdíl od soudů nebo 

Nejvyššího kontrolního úřadu Ústavou explicitně garantován. Míra nezávislosti státního 

zastupitelství je tak do značné míry determinována podobu jeho zákonné úpravy. Ta na 

jedné straně poskytuje jednotlivým státním zástupcům obdobné garance nezávislosti, 

jakými disponují nezávislí soudci, na druhé straně však svěřuje některé klíčové 

pravomoci vůči soustavě státního zastupitelství do rukou orgánů exekutivy.  

Pokud má státní zastupitelství efektivně vykonávat úkol, kterým je Ústavou 

pověřeno, tedy zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení, a zároveň stíhat všechny 

trestné činy, o nichž se dozví, pak musí být nezávislé na všech vnějších vlivech. 

Vzhledem k žalobnímu monopolu státního zastupitelství, kdy je to pouze a jen státní 

zástupce, který může postavit pachatele před soud, bychom navíc bez nezávislého 

státního zastupitelství nemohli mít ani nezávislou trestní justici a takový stav je podle mě 

v rozporu s doktrínou právního státu. Dalším aspektem, z něhož odvozuji potřebu 

nezávislosti, je zákonem svěřená role ochránce veřejného zájmu, protože „pokud státní 

zastupitelství v důsledku ústavního imperativu zastupuje veřejnou žalobu, musí tak činit 

v důsledku vlastního nezávislého úsudku o obsahu veřejného zájmu, který je odlišný od 

zájmu státního a zájmů soukromých. Pokud tak má činit kvalifikovaně, je nepochybné, že 

tak musí činit nezávisle na jiných orgánech veřejné moci.179 

                                                 
178 BRADÁČOVÁ Lenka. Nezávislost – výhoda pro státní zastupitelství nebo nutný předpoklad jeho 

řádného fungování? In: Česká justice - otázka správy a nezávislosti. Praha: Transparency International - 

Česká republika, 2010. ISBN 978-80-87123-15-7. s. 134. 

179 UHL, Pavel. Státní zástupci a jejich postavení (jaké je, jaké by mělo být a jaké by mohlo být). Union, 

2009. s. 83. 
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V neposlední řadě souhlasím s argumentací Musila, který potřebu posílit 

nezávislost státního zastupitelství spatřuje jednak v uplatňování odklonů v trestním 

řízení, kdy státní zástupce de facto rozhoduje o vině a trestu, jednak v potřebě “obrnit“ 

státní zastupitelství před pachateli kriminality bílých límečků, kteří často disponují velmi 

vlivnými politickými a ekonomickými pozicemi.180 

Naopak se nemohu ztotožnit s  názorem, že státní zastupitelství by mělo být 

podřízenou vládě z důvodu efektivního uplatňování trestní politiky státu. Taková teze je 

podle mě v rozporu se zásadou legality, na které je české trestní právo vybudováno. 

Pokud má státní zastupitelství stíhat veškeré trestné činy, o nichž se dozví, pak není 

v kompetenci vlády určovat mu, které trestné činy by mělo stíhat více a které naopak 

méně. Takovou trestní politiku může určovat pouze zákonodárce prostřednictvím 

zákonných norem. Stejně tak nemohu souhlasit s argumentem, že by státní zastupitelství 

mělo být podřízeno vládě, protože to vyplývá ze systematického členění Ústavy. Naopak 

se ztotožňuji s argumentaci Rychetského, když tvrdí, že při zkoumaní postavení státního 

zastupitelství musíme vycházet z materiálního pojetí Ústavy, které koncipuje funkci 

státního zástupce jako nezávislý orgán státní moci, který je bez ohledu na aktuální složení 

politických orgánů státu povinen garantovat nezávislý výkon obžaloby.181 

Domnívám se, že současná právní úprava neskýtá státnímu zastupitelství 

dostatečné záruky nezávislosti, a to zejména v důsledku personálních, rozpočtových a 

správních oprávnění exekutivy vůči soustavě státního zastupitelství. Zásadní problém 

spatřují v procesu jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce vládou na návrh 

ministra spravedlnosti, neboť takový proces činí jeho funkci de facto závislou na existenci 

důvěry vlády. To se jeví jako obzvláště problematické, když vezmeme v úvahu všechna 

oprávnění, kterými vůči soustavě státního zastupitelství nejvyšší státní zástupce 

disponuje.182  

                                                 
180 MUSIL, Jan. Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 1, 2016, ISSN 1214-

3758, s. 9. 

181 Odlišné stanovisko Rychetského k nálezu Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. ÚS 17/10. 

182 Mezi zmíněná oprávnění patří zejména oprávnění: vydávat pokyny obecné povahy a závazná stanoviska, 

nařídit kontrolu skončených věcí (§ 12 ZSZ), rozhodovat o odnětí a přikázání věci nejblíže nižších státních 

zastupitelství (§ 12a ZSZ). Dále pak výkon dohledu (§ 12c - § 12e ZSZ), personální oprávnění vůči vrchním 
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S ohledem na výše uvedené si dovolím tvrdit, že výkon jednotlivých oprávnění 

exekutivy vůči státnímu zastupitelství sám o sobě ohrožení nezávislosti trestní 

spravedlnosti představovat nemusí, určitou kombinací těchto oprávnění však nelze 

vyloučit potencialitu účinného nátlaku ze strany exekutivy, který by v krajním případě 

mohl vést až k zpolitizování trestního řízení. V důsledku provedené analýzy proto 

považuji za vhodné, zamyslet se nad možnou změnou právní úpravy státního 

zastupitelství, a to jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. Za nejideálnější řešení považuji 

vyčlenit státnímu zastupitelství samostatnou hlavu Ústavy, stejně jako je tomu v případě 

Nejvyššího kontrolního úřadu nebo České národní banky, a rovněž v Ústavě zakotvit 

proces jmenování nejvyššího státního zástupce, který by vyžadoval schodu dvou různých 

ústavních orgánů. Takto vytvořený ústavní rámec by potom mohl vytvořit prostor pro 

další změny na zákonné úrovni. 

Závěrem si dovolím konstatovat, že se ztotožňuji s tím, že „nezávislost je v prvé 

řadě vnitřní kvalitou konkrétního jedince.“183, a proto ani výše navržené změny právní 

úpravy nepostačí, nebudou-li na státním zastupitelství působit dostatečně morálně a 

profesně vybavení státní zástupci.  

 

  

                                                 
státním zástupců, jakož i těm řadovým (§ 10 a § 18 odst. 2 ZSZ), či možnost rušit nezákonná usnesení o 

zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci ( 174a TŘ). 

183 LATA, Jan. Nezávislý státní zástupce – zbožné přání nebo dosažitelná realita? Bulletin advokacie, 2010, 

č. 3, ISSN 1210-6348, s. 71. 
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Zkratky 

ČNB - Česká národní banka 

 

ČSFR - Československá federativní republika 

 

JŘSZ - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního 

zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o 

úkonech prováděných právními čekateli, v platném znění 

 

Listina - Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném 

znění 

 

NKÚ - Národní kontrolní úřad 

 

OSŘ - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

 

POP - Pokyn obecné povahy 

 

SŘS - Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. 

 

TŘ - Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. 

 

Ústava - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění. 

 

Ústava ČSSR - Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické 

republiky 

 

ZSZ - Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění. 

 

ZZŘS Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, v platném znění. 
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Název diplomové práce v českém jazyce 

Ústavní zakotvení a postavení státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je podat komplexní rozbor ústavního zakotvení a 

postavení státního zastupitelství. Ústavním zakotvením státního zastupitelství rozumím 

jeho vymezení a systematické řazení v Ústavě. Pod pojmem postavení státního 

zastupitelství pak rozumím míru autonomie a pozici státního zastupitelství v systému 

orgánů veřejné moci, včetně vztahu k těmto orgánům. V souvislosti s vymezeným cílem 

práce se rovněž zabývám problematikou historického vývoje institutu veřejné žaloby a 

úvahami nad možnou změnou jeho zakotvení.  

Státní zastupitelství je soustavou úřadů státu, které zastupují stát při ochraně 

veřejného zájmu. Ústava pověřuje státní zastupitelství úkolem zastupovat veřejnou 

žalobu v trestním řízení. Právě tento úkol činí ze státního zastupitelství jedinečnou a 

nezastupitelnou instituci, jež se společně se soudy podílí na výkonu trestní spravedlnosti, 

a je tak tedy orgánem nezbytným pro fungování právního státu.   

Vlastní text práce je členěn, vyjma úvodu a závěru, do celkem šesti ústředních 

kapitol. Prostřednictvím první kapitoly je podán přehled historického vývoje orgánů 

veřejné žaloby v kontinentální Evropě a zvlášť pak pojednávám o vývoji veřejné žaloby 

na našem území. Ve druhé kapitole se blíže věnuji zákonné úpravě státního zastupitelství 

s důrazem na jeho organizaci, správu, vztahy uvnitř soustavy a působnost v trestní i 

netrestní oblasti. V neposlední řadě se v rámci této kapitoly také zabývám samotným 

postavením státních zástupců. Ve Třetí kapitole čtenáře seznamuji s ústavním zakotvením 

státního zastupitelství a jeho vymezením v rámci vnitřní systematiky Ústavy. Čtvrtá 

kapitola je věnována problematice postavení státního zastupitelství mezi orgány veřejné 

moci a blíže popisuje vzájemné vztahy mezi státním zastupitelstvím a orgány moci 

zákonodárné, moci soudní a moci výkonné. Pátá kapitola se věnuje otázce nezávislosti 

státního zastupitelství, potažmo nezávislosti a nestrannosti jednotlivých státních 

zástupců. Taktéž se v rámci jedné z podkapitol zaobírá vývojem judikatury Ústavního 

soudu ve vztahu k nezávislosti státního zastupitelství. V šesté kapitole se pokouším de 
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constitione ferenda představit možné alternativy ústavního zakotvení státního 

zastupitelství. 
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Ústavní zakotvení  

Nezávislost 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce 

Constitutional framework and position of the Public Prosecutor's Office as 

institution representing public prosecution 

Abstract 

The goal of this thesis is to provide comprehensive analysis of constitutional 

framework and position of the Public prosecution. By term constitutional framework of 

the Public prosecution. I understand its definition and subsumption under the Constitution 

of the Czech Republic. By position of the Public prosecution I understand its degree of 

autonomy and its position within the system of public administration bodies including its 

relations with them. In relation to the goal of this thesis I also deal with the historical 

development of public prosecution and consideration over the possible amendments of its 

framework.   

The public prosecution service is a system of state offices which represent the 

state in protecting public interest. The constitution entrusts the Public prosecution office 

with the task of representing public prosecution in penal proceedings. And that is what 

makes the Public Prosecution office unique and irreplaceable institution, which together 

with the courts takes part in the exercise of penal justice and shall be therefore considered 

as necessary institution for the state governed by the rule of law.  

The thesis is divided into six main chapters except for its introduction and final 

part. The first chapter provides the overview of historical development of public 

prosecution with the main focus on our own territory. Through the second chapter I 

closely deal with the legal regulations on Public prosecution office with emphasis being 

placed on its organization, administration and relation within the public prosecution 

service and its competence both in penal and non-penal proceeding.  Last but not least I 

also, within this chapter, deal with the status of public prosecutors. The third chapter 

introduces its readers to constitutional framework of Public prosecution and its 

subsumption under the Constitution of the Czech Republic. The fourth chapter is 

dedicated to the issue of the Public prosecution office´s position within public 

administration bodies and in detail describes mutual relations between Public prosecution 
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office and legislation bodies, executive bodies as well as judiciary bodies. The fifth 

chapter deals with the issue of independence and impartiality of State prosecution office 

as well as independence of state prosecutors alone.  One of the subheadings in this chapter 

is dedicated to the analysis of judgments of Constitutional court of the Czech Republic 

relating independence of state prosecution office. The six chapter is aimed at presenting 

de constitione ferenda possible alternatives of the constitutional framework of Public 

prosecution office.  

Keywords: 

Public Prosecutor's Office 

Constitutional Framework 

Independence 

 

 


