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Úvod
Významné postavení státního zastupitelství v trestním řízení je neoddiskutovatelné. Je však
až tak významné a pro státní zástupce charakteristické, že je mnohdy zapomínáno na to,
že státní zástupci nechrání zájmy státu, společnosti a jednotlivce pouze před trestnými činy,
ale rovněž poskytují ochranu veřejnému zájmu v civilních řízeních a dohlíží nad dodržováním
právních předpisů v zařízeních, kde je omezována osobní svoboda. Jedná se o důležitou část
agendy státního zastupitelství, které však není věnována dostatečná pozornost, a to především
z hlediska uceleného zpracování daného tématu. Netrestní působnosti státních zástupců
se ve většině věnují jen odborné články, které však dokáží postihnout jen úzký výřez celé
oblasti, a často tak nelze nabýt znalosti v hlubších souvislostech. To bylo taky jedním
z důvodů, které mě vedly k motivaci zabývat se právě touto právní problematikou a uceleně
obsáhnout toto téma.
Dalším z řady důvodů byl můj veliký zápal pro rozšiřování si znalostí o práci státního
zástupce, který ve mně započal spolu s absolvováním právní praxe na Obvodním státním
zastupitelství pro Prahu 6, kde jsem však byla jen krátce zasvěcena do trestní působnosti
státních zástupců. Do té netrestní se mi podařilo proniknout až po ukončení studia, kdy mám
coby asistent soudce na civilním úseku možnost účastnit se řady jednání, ve kterých státní
zástupci vystupují ať už více, či méně aktivně.
V neposlední řadě nelze opomenout ani to, že působnost a postavení státního zástupce je
s přihlédnutím ke všem okolnostem, ať již současným nebo historickým, velmi aktuálním
tématem, kdy se o rozšiřování/zužování oprávnění státního zástupce hovoří dnes a denně.
Na základě shora uvedených motivů jsem se rozhodla zpracovat tuto právní problematiku,
která je pro mnohé jen okrajovou záležitostí práva, v ucelené podobě spolu s nástinem
historického vývoje postavení státních zástupců s důrazem na netrestní oblast.
Za cíl jsem si vytyčila komplexně obsáhnout činnost státního zástupce v civilních řízeních
a jeho dozorové pravomoci nad zachováváním právních předpisů v místech, kde je
omezována osobní svoboda, s důrazem kladeným na interpretační problémy a rozpory mezi
právní úpravou a právní praxí. Při psaní dané rigorózní práce jsem aplikovala z hlediska
metodologie především explanaci a intepretaci, pomocí kterých byla zpracována převážná
většina dostupných zdrojů, dále pak syntézu, která umožnila získané informace propojit
do logického celku. V některých kapitolách práce byla dále použita metoda komparace, kdy
1

bylo zejména srovnáváno postavení státního zástupce v řízeních civilních a trestních.
Pro úplné pochopení čtenáře jednotlivé kapitoly četně doplňuji o vylíčení souvislostí, které
vedly zákonodárce k právní úpravě působnosti státního zástupce tak, jak ji známe dnes.
V případě názorových kolizí odborné veřejnosti souvisejících s vyvstalými praktickými
problémy doplňuji svou práci rovněž o úvahy nad potencionální právní úpravou.
Práce je rozdělena do devíti kapitol, které utvářejí 4 větší samostatné celky, kdy ten první
se věnuje historickému vývoji postavení státního zastupitelství spolu s odpovídajícím
vývojem v právních předpisech, a to až po současnost. Následuje aktuální úprava státního
zastupitelství, kde jsou obšírně rozebrány právní předpisy věnující se činnosti státního
zastupitelství, jeho vnitřním vztahům a zásadám, kterým postupy státního zástupce podléhají.
Třetí část je pak již meritem samotné rigorózní práce, kdy jsou analyzována návrhová
a vstupová oprávnění státního zástupce v civilním řízení včetně dozorových pravomocí spolu
s opravnými prostředky, které můžou státní zástupci v daných řízeních uplatnit. Čtvrtý celek
by se dal označit za zvláštní část této práce, jelikož je v něm pozornost věnována jednotlivým
řízením, do nichž státní zástupci na základě zákonného zmocnění vstupují, nebo která jsou
na jejich návrh zahajována, a to včetně charakteristických aspektů těchto řízení. V závěrečné
části se pokusím o zhodnocení nabytých poznatků v souvislosti s úvahami de lege ferenda.
Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 31. 10. 2019.
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1. Historický vývoj prokuratury a státního zastupitelství
Ačkoli je tato práce zaměřena především na současnou právní úpravu státního zastupitelství
a roli státního zástupce, kterou hraje v netrestní oblasti, je důležité nastínit alespoň v krátkosti
historický vývoj instituce státního zastupitelství, a to zejména kvůli pochopení širších relací,
které se podílely na spoluutváření funkce státního zástupce tak, jak jej známe dnes.
Následující podkapitoly se tedy budou věnovat chronologickému vývoji nejen orgánů veřejné
žaloby, ale i vývoji institucí příbuzných.

1.1. Zárodky orgánů veřejné žaloby
S prvními obdobami orgánů veřejné žaloby se můžeme setkat již v římském právu, které jak
ve své trestněprávní, tak ve své občanskoprávní oblasti dalo základ právu celé kontinentální
Evropě. Mluvíme tedy o historii protkávající přinejmenším několik staletí, a je tudíž zřejmé,
že po tuto dobu došlo k razantním proměnám týkající se organizace, působnosti a pravomocí
veřejné žaloby. Již jen po dobu starověkého Říma došlo k velkému posunu, kdy se trestní
právo římské půlilo na větev soukromou, vztahující se k deliktům soukromým – delicta
privata, a na větev veřejnou, týkající se zločinů – crimina. Za soukromé delikty hrozily sankce
ve formě finančních postihů, které se dle závažnosti měnily ve svém násobku (duplum,
triplum, quadruplum), popř. mohl být uložen trest ve formě zabrání majetku nebo mrskání.
Takovéto delikty se řešily u obecných soudů a měly své normy, dle kterých se soud řídil.
Oproti tomu o zločinech rozhodoval král, či jiný vykonavatel veřejné moci1 a bylo jen
na jejich volné úvaze, jak v dané věci rozhodnou. Pro tuto oblast tedy nebylo žádné psané
právo a vedení řízení probíhalo čistě inkvizičním způsobem, kdy smyslem řízení byla veřejná
ochrana společnosti.2
Moc krále, popř. jiného vykonavatele veřejné moci byla v této sféře prakticky neomezená,
kdy prvním narušením této moci bez limitu bylo zavedení práva odsouzeného, kterému byl
uložen trest smrti, odvolat se k lidu – provocatio ad populum. Tento přístup postupem času
vedl k zavedení soudů sestávajících se z poroty. Zprvu bylo vytvořeno několik porot,
kdy vždy každá jednotlivá byla zmocněna rozhodovat o jednom typu trestného činu, později

1

např. prétor, edil, kvestor, tribun
FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 9
2
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byly všechny oprávněny rozhodovat o všech trestných činech bez rozdílu. Ovšem ve volném
uvážení a řízení vedeném inkvizičním způsobem se nic nezměnilo.3
Vzhledem k výše zmíněnému se tedy může zdát, že se s orgánem blízkému veřejné žalobě
v římském právu prakticky nesetkáme. Výjimkou však byli úředníci označováni jako advocati
fisci, kteří byli oprávněni podávat žaloby za společnost, lépe řečeno jménem císaře, kdy byl
ohrožen společenský řád ve fiskálních věcech říše, ale jiného žalobce nebylo. Na tyto
úředníky později navázal i úřad procuratores caesaris vel fisci, který byl oprávněn rozhodovat
o těchto žalobách, ale také o žalobách v rámci civilní fiskální sféry. Později však tuto
pravomoc ztratil a dostal se na roveň advocati fisci.4
Právní úpravu Římanů později přejala italská škola trestního práva – ius commune, kde však
docházelo k častým střetům s právem městských států, které měly trestní oblast upravenou
svými statuty. Tyto nesrovnalosti se tedy často odstraňovaly výkladem, čímž se sice často
vyřešily aktuální problémy, ale kruhově se vracely k problému přílišné volnosti soudce
při samotném rozhodování.5
Za prvního opravdového předchůdce prokurátora/státního zástupce je ovšem dle literatury
považován královský zmocněnec – procuratores. Tento institut má svůj původ ve Francii
a základ mu dalo nařízení Filipa IV. Sličného ze dne 16. března 1302. Tito žalobci měli výše
zmíněným nařízením a navazujícím rozhodnutím ze dne 28. prosince 1355 zakázáno,
aby zastupovali soukromé osoby. Jejich úloha se vztahovala tedy jen na řízení, která
se dotýkala veřejného zájmu, nebo na řízení, kde poškozený nemohl žalobu sám podat.
Působili tedy pouze v trestním řízení, kde ovšem nevystupovali samostatně, ale pouze jen
interpretovali názor panovníka. Tento francouzský model se stal později vzorem
pro formování obdobných úřadů na území Rakouska, ale právě i v českých zemí (viz
následující podkapitola). Od inkvizičního způsobu vedení řízení nebylo opuštěno ani v této
době a v roce 1670 bylo centralizace moci dovršeno ordonancí Ludvíka XIV., kdy získala
prokuratura monokratickou strukturu a v jejím čele stál ministr spravedlnosti. K narušení
tzv. processus inquisitorius došlo až koncem 18. a začátkem 19. století, kdy celou Evropou
proběhly právní reformy, odstartované především Velkou francouzskou revolucí, která si dala

3

FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 9
4
KOCOUREK, Jiří a Jan ZÁRUBA. Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2., dopl.
a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-761-8, s. 385
5
FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
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za cíl oslabit absolutistickou moc a spolu s ní i moc prokuratury. Inkviziční způsob vedení
řízení chtěli nahradit zásadou obžalovací, tedy přeměnit řízení ve vícestrannou záležitost.
Těchto změn však nebylo dosaženo ze dne na den. V první fázi byla z trestního řízení
vyloučena tortura. Dále bylo samotné řízení rozděleno na dvě fáze – přípravnou, kterou stále
provázela zásada inkviziční, a řízení před soudem. Do těchto změn vstoupil Napoleon v roce
1808 svým Code d´instruction criminelle, jímž zavedl úřad veřejného žalobce, který byl sice
obdařen právem podat žalobu, tím však jeho pravomoce prakticky končily a byl závislý
ve svých postupech na uvážení soudce, který byl dále pánem sporu, čímž byl inkviziční
způsob vedení řízení opět fakticky navrácen. Právě i z tohoto důvodu byl celé devatenácté
století tento právní předpis kritizován, což vedlo až k zákonu ze dne 10. prosince 1897,
kterým byly pravomoci veřejného žalobce významným způsobem rozšířeny.6
V době předcházejí přijetí Napoleonova trestně procesního zákoníku však existoval ještě
jeden úřad, který nesmíme opomenout zmínit, a tím bylo Ministerstvo věcí veřejných, které
ve své době zastupovalo stát ve věcech, kde byl ohrožený veřejný zájem, a nejednalo
se o oblast trestní. Právě tento úřad byl tedy v 19. století použit při zavedení obžalovací
zásady do trestních řízení, kdy se působnost ministerstva rozšířila i na oblast trestní. Je nutno
podotknout, že ministerstvo však nevystupovalo v řízení jako strana, ale pouze vykonávalo
dozor nad soudy a podávalo žaloby za účelem ochrany společenského zájmu. Mluvíme tedy
o orgánu, který byl ve své podstatě součástí soudu.7
Francouzský model stojící na výše uvedeném přejala řada evropských zemí, samozřejmě
s různými obměnami. Již samotné názvy osob zastupující úřad byly různorodé,
kdy se setkáváme se státním zástupcem, veřejným žalobcem, prokurátorem aj. Obměn
se dočkal i samotný francouzský model, a to v roce 1897, jak jsme uvedli výše. Do první fáze
trestního řízení, tedy do té přípravné, byly zakotveny prvky kontradiktorního řízení, jimiž
se radikálně rozšířila práva obviněného. K podobným krokům se uchýlilo taktéž Německo,
Norsko a Itálie.8
K dalším razantním změnám došlo v první polovině dvacátého století, kdy Evropou otřásly
hned dvě světové války, na které byly země nuceny reagovat úpravou právních předpisů, kdy
tyto kroky byly ale bohužel povětšinou zpátečnické a měli za důsledek posílení vlivu výkonné
6
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moci na úřad veřejného žalobce. Ke změně k lepšímu došlo tedy až po skončení 2. světové
války, kdy se však nejednalo o změny překotné (Francie, Belgie, Španělsko atd.), nebo
se nejednalo o změny na příliš dlouhou dobu (socialistické země). Pro tzv. socialistické země
byl typický rozpor mezi proklamovaným a faktickým. Tyto země se často nechaly slyšet,
že jejich model veřejné žaloby je vystaven na nezávislosti, monokracii a demokratických
zásadách, fakt byl ale takový, že veškeré úřady, tedy nejen ten veřejné žaloby, byly ovládány
stranickou ideologií, s čímž souviselo velké byrokratické zatížení státního aparátu. Nelze
v této době tedy hovořit ani o demokracii, ani o efektivitě systému.9

1.2. Vývoj orgánů veřejné žaloby v českých zemích
1.2.1. Formování orgánů veřejné žaloby do roku 1848
Veřejná žaloba v českých zemích vždy stále vedle soudního řízení a její vývoj byl tedy
ve valném měřítku spjat právě s vývojem soudní organizace. Ve starověku však řízení vedená
před soudem neměla dvojí charakter – civilní a trestní, jak známe podobu řízení dnes.
Všechna řízení bez ohledu byla vedena pouze jako řízení soukromoprávního charakteru,
jelikož i trestné činy byly vnímány jako atak na soukromou osobu. Z toho vycházelo
i pravidlo, že podnět na zahájení soudního řízení musel vždy přicházet pouze od soukromé
osoby, která byla v roli poškozeného. Převážná část sporů se před soud ani nedostala a řešila
se alternativními způsoby. Pravidel týkajících se vedení řízení rychle přibývalo, avšak většina
z nich měla pouze podobu obyčejů. Postupem času však sílila potřeba společnosti po osobě,
která by chránila veřejné zájmy před osobami, které společnost vystrčila na svůj okraj. První
takové záchvěvy se objevují již v Dekretech Břetislavových z první poloviny 11. století, kam
byla včleněna možnost zahájit řízení před soudem z úřední povinnosti. Většina takových
řízení byla zahájena na popud církve. Většího rozmachu se tento institut dočkal ve 13. století,
a obzvláště pak ve století 15., kdy právní situace reagovala především na husitské hnutí.10
Hlavním podkladem pro významné změny v právní úpravě českých zemí se staly Čtyři
pražské artikuly, které zásadu veřejné žaloby zakotvují prakticky bez jakýchkoli omezení,
tedy že lze podat žalobu proti všem osobám páchající tzv. „smrtelné hříchy“, které ohrožují
společnost. S tím vyvstala potřeba zřídit takový úřad, který by dané pravomoci měl.
9
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V té souvislosti v roce 1437 zřídil císař Zikmund úřad královského prokurátora, kdy byl
funkcí jako první pověřen Vilém ze Žlutic11, jehož úkol bylo zastupovat krále v řízení
před soudem. Zikmundovou inspirací se stala právě Francie ve spojitosti s recepcí římského
práva.12
Zásadním důvodem pro to, že se Zikmund rozhodl tento úřad vytvořit, byl především ten,
aby se po husitských válkách podařilo do vlastnictví krále navrátit všechny pozemky, které
kvůli válce ztratil. Postupně se působnost královského prokurátora rozšířila na zastupování
majetkových zájmů koruny, ale i přesto byla převážná část soudních řízení týkající
se trestných činů zahajována na základě žaloby podané soukromou osobou.13
V 16. století se role královského prokurátora ještě více posílala a krom podávání žalob
a ochrany fiskálního zájmu krále je královský prokurátor dále oprávněn zasahovat

do zákonodárných prací a je právním poradcem krále. S nástupem habsburské dynastie
na český trůn je pak již běžně označován jako ochránce veřejného zájmu a poskytuje právní
ochranu poddaným před vrchností. Do jeho oblast patří zejména netrestní úkony, jako
vymáhat peněžité pokuty, zajišťovat evidenci úmrtí, vedení katastru aj. Vzhledem
k několikanásobnému rozšíření agendy si královský prokurátor ke konci 16. století přibírá
pomocníky – adjunkty, čímž vzniká celý úřad veřejné žaloby. Tento úřad nese označení
prokurátorský komorní úřad.14
Po třicetileté válce je Obnoveným zřízením zemským deklarováno postavení královského
prokurátora jako veřejného žalobce, který je povinen stíhat všechny trestné činy. Do netrestní
působnosti je mu krom výše zmíněných pravomocí dále svěřeno zastupovat církev ve sporech
o jmění; ve stejných typech sporů zastupovat svobodníky; vykonávat dozor nad královskými
městy, zejména rychtáři a židy, zda plní povinnosti, které jim byly patenty určeny; vést
evidenci odúmrtí, popř. jej vymáhat, a v neposlední řadě hájit integritu zeměpanských statků
a chránit jejich hranice.15
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Přesto všechno je však jeho role oslabena, jelikož je do našeho práva skrze právo kanonické
v roce 1707 vnesen inkviziční způsob vedení řízení, kdy celý proces ovládá soudce,
který vystupuje jako soudce, žalobce i obhájce zároveň. Tím jsou z řízení sporných vytvořena
řízení nesporná, což je znak typický pro absolutismus. Královský prokurátor tedy již
v soudních řízeních není prakticky potřeba a jeho pokles na důležitosti se projevuje i v jeho
označení. Namísto královského prokurátora je čím dál častěji označován jako královský úřad
fiskální, kdy od 18. století již jen jako fiskální úřad. Ten se fiskálními trestnými činy zabýval
až do roku 1850.16
Oproti trestnímu řízení se však alespoň v netrestní oblasti oprávnění fiskálních úřadů
postupně rozšiřovala, kdy k podstatnému rozšíření pravomocí došlo spolu s Fiskálními
instrukcemi Josefa II. z roku 1783. Fiskální úřady mohly nově vykonávat dozor nad advokáty
poddaných, vymáhat důchody nebo vykonávat dohled nad odňatými zeměpanskými lény.
Všem poddaným mohly dále poskytovat právní rady a pomoc při soudních sporech,
a především byly orgánem dohledu nad dodržováním zákonů při vydávání rozhodnutí
ve věcech správních, soudních a kamerálních.17

1.2.2. Formování orgánů veřejné žaloby od roku 1848
Revoluční rok 1848 po sobě zanechal v právní oblasti nemalé památky. Již v roce 1848
vznikla provizorní státní zastupitelství, která byla upravena dne 29. března 1848 a císařským
patentem vyhlášena pod č. 164/1849 ř. z. Plnohodnotný základ státních zastupitelství však
zakotvila až Stadionova (březnová) ústava, přijatá v roce 1849, jež nahradila inkviziční
zásadu zásadou obžalovací. Organizace samotných státních zastupitelství byla upravena
Organickým

zákonem

pro

státní

zastupitelství,

vydaným

císařským

rozhodnutím

ze dne 14. června 1849.18
Tento předpis vymezoval jak působnost státních zastupitelství, tak jejich organizaci, ale také
podmínky vzniku funkce či zásady jejich činnosti. Byl dáván důraz na to, že jsou ve svém
smyslu spojkou mezi soudy a vládou, s čímž byl spjat dohled nad dodržováním zákonů.
Jako hlavní úlohu jim stanovil stíhat všechny trestné činy krom těch, u kterých bylo
stanoveno, že spadají do soukromoprávní sféry. Dále byli pověřeni dozorem nad průtahy
16
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řízení. K tomu jim náleželo právo nahlédnout do spisu, možnost podat návrhy v písemné
nebo ústní formě či se účastnit porady soudu. Rozsáhlými pravomocemi byli obdařeni právě
ale i v civilním soudním řízení. Byli účastni všech řízení týkající se rozluky, kdy jejich
neúčast mohla vést až k neplatnosti soudního jednání. Dále mohli vznést návrh na neplatnost
manželství, nebo návrh na prohlášení za mrtvého, které bylo nutnou podmínkou pro uzavření
nového sňatku. Účastni byli taktéž všech jednání týkajících se ztráty občanství. Jejich účast
byla také častá u jednání v záležitostech adopčních, opatrovnictví, legitimačních, sirotků,
kompetenčních sporů mezi soudy a správními úřady a ve všech nesporných řízení.
Významnou roli hráli také v oblasti administrativní, kdy se účastnili zkoušek advokátních,
soudcovských a notářských, při kterých měli právo zamítnout osobu na jmenování do funkce
soudce. 19
Taktéž

tento

zákon

upravující

státní

zastupitelství

odkazoval

na

trestní

řád

ze dne 17. ledna 185020, který se nechal inspirovat tehdejšími reformovanými trestními
předpisy Francie a Německa. Bylo v něm zavedeno hned několik moderních zásad,
vč. obžalovacího principu, hlavního líčení veřejného a ústního atd. I tento právní předpis
se dotýkal uspořádání státního zastupitelství, kdy stanovil, že státní zástupci budou působit
jak u všech okresních, tak u všech zemských soudů s potřebným počtem pomocníků. V Praze,
v Brně a ve Vídni měli působit vrchní státní zástupci. Tento trestní řád detailně upravoval
jednotlivá oprávnění státních zástupců a jejich postup v trestním přípravném řízení i v řízení
před soudem. Speciální oprávnění státního zástupce se dotýkalo sféry ve věcech tiskových,
kdy státní zástupci mohli zabavovat každý tiskopis vydávaný, rozšiřovaný nebo ten, jehož
obsah mohl zakládat trestný čin.21
Bohužel tato právní úprava neměla dlouhého trvání. Již koncem roku 1851 byl vydán soubor
tzv. silvestrovských patentů, které znamenaly návrat k absolutistickému zaměření říše. Ústava
z roku 1849 byla zrušena a započalo se z reorganizací státního aparátu vč. státního
zastupitelství. Zásada obžalovací se od tohoto momentu vztahovala pouze na řízení
před okresními soudy, v jiných řízeních byl obnoven inkviziční způsob vedení řízení.
Nařízením z 20. ledna t. r. č. 27/1852 ř. z. byla působnost státních zástupců ještě více
okleštěna a jejich činnost se vztahovala prakticky už jen na trestní řízení, a to po dobu
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přesahující 30 let. Všechny ustanovení týkající se jejích působnosti v civilních řízeních byla
zrušena. V podobném duchu se nesl i trestní řád z 29. července 1853, který znamenal návrat
ke starým pořádkům a inkviziční zásadě. Jen několik málo institutů z roku 1850 si své
postavení obhájilo a mezi nimi právě veřejná žaloba, která si své pravomoci alespoň
vzhledem k trestnímu řízení ponechala. Můžeme dokonce říct, že tento trestněprávní předpis
její oprávnění rozšiřoval – mohli navrhnout zavření falešného znalce, vykonávat dohled
nad věznicemi, zabavovat poštu nebo spolupůsobit u vyšetřování přestupků.22
Pokud se zaměříme na státní zastupitelství té doby v číslech, byl tento stav upraven
rozhodnutím z 25. ledna 1854 a nařízením ministerstva spravedlnosti z 9. října 1854
č. 274/1854 ř. z., kdy bylo zakotveno pro Čechy jedno místo vrchního státního zástupce
s dvěma náměstky, 28 míst substitutů, 15 míst státních zástupců, 7 akcesistů, 19 oficiálů
a 16 sluhů. Pro Moravu a Slezsko se počítalo pro každé státní zastupitelství s jedním státním
zástupcem, jedním substitutem23, jedním oficiálem24 a jedním akcesistou.25
Rok 1865 byl pro státní zastupitelství významný z toho hlediska, že bylo výnosem
ministerstva spravedlnosti z 13. listopadu 1865 č. 8037 stanoveno, že by se okresní i vrchní
státní zástupci měli dobrovolně účastnit všech přezkumů žádostí o milost. Dále jim byla
svěřena funkce domácích komisařů ve věznicích v jejich obvodě, kdy byli v těchto věznicích
i členy dozírající komise, která vykonávala dohled nad řádným výkonem nepodmíněného
trestu odnětí svobody. Dále byl vydán nový tiskový zákon, který konkretizoval, nebo přetvořil
postupy státních zástupce při zabavování tiskovin a podávání obžalob v tiskových věcech.26
Zásadní mezníkem byl rok 1867, kdy se Rakousko-Uhersko přetvořilo v unii skládající
se z Předlitavska a Zalitavska. Došlo k oddělení soudnictví od státní správy a byly dány
hlavní pilíře trestního práva, které se staly trestněprávními nosníky dodnes27. Prosincová
ústava 1869 spolu s trestním řádem č. 119 z 23. května 1873 ř. z. uvedla tyto zásady v život
a znamenala návrat k hodnotám z roku 1850.28 Tento nový řád ve své Hlavě III věnoval

22

NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s.28-31
23
Výjimkou bylo Brno, kde byli 4 substituti, a Olomouc, kam byli přiřazeni dva.
24
Pro Brno byli určeni dva.
25
KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 22
26
NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s.35
27
Obžalovací princip; ústní a veřejné nalézací řízení před soudem; v závažných věcech rozhoduje porota
28
FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 15-16
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prostor úpravě státního zastupitelství, kdy u prvé instance měl působit státní zástupce, u druhé
instance vrchní státní zástupce a u Nejvyššího soudu generální prokurátor. Jejich hlavním
úkolem bylo zejména hájit veřejný zájem.29
K významnějším změnám vzhledem k pravomocem státního zástupce v civilní oblasti však
ještě také došlo30, kdy po výše zmíněných 30 letech došlo k obnovení netrestní působnosti
státních zástupců, kdy mohli nově vystupovat jako právní zástupci chudých31. To mělo vést
k odstranění rozdílu mezi majetnými a těmi, co si právní pomoc jinak dovolit nemohli. Orgán
veřejné žaloby tak hájil zájem jedné ze stran, kdy k ochraně veřejného zájmu bylo přistoupeno
až císařským nařízením č. 207/1916 ř.z., kdy státní zástupce mohli taktéž v zájmu společnosti
podávat návrhy na zbavení svéprávnosti osob.32

1.2.3. Státní zastupitelství v letech 1918 až 1948
Konec první světové války s sebou přinesl i vznik samostatného československého státu,
který byl vyhlášen 28. října 1918. Jedním z hlavních úkolů, se kterým bylo nutné
se neprodleně vypořádat, bylo zajištění chodu státu, tedy chodu jeho státních orgánů.
Východiskem z této situace se ukázalo přijetí recepční normy33, kterou se přejaly dosavadní
zemské a říšské zákony a nařízení a veškeré úřady byly ve vztahu podřízenosti k Národnímu
výboru. Tímto řešením bylo však docíleno také dualismu právních řádů na našem území,
jelikož na českém území byly platné normy rakouské, zatímco Slovensko přejalo uherský
právní systém.34
Recepčním zákonem byla tím pádem přejata jak soudní soustava, tak soustava orgánů veřejné
žaloby. K zásadnějším reformám státního zastupitelství po dobu první republiky nedošlo,
v roce 1919 byl odstraněn jen titul státního návladního a přednosta vrchního státního
zastupitelství byl přejmenován na vrchního prokurátora, zatímco ostatní byli nadále nositelé
titulu státní zástupce. Státní zástupci byli nadále povinni stíhat pachatele trestných činů,
kdy však byly trestné činy, které mohli stíhat bez omezení, trestné činy, u kterých museli

29

NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s.35-37
30
zákon č. 217/1896 ř.z., o soudní organisaci, ve znění účinném do dne 31. 6. 1931
31
zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní), ve znění
účinném do dne 31. 12. 1947
32
DÁVID, Radovan., TAUCHEN, Jaromír. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848
do současnosti. Státní zastupitelství, č. 10/2007, s. 32-37
33
zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého
34
KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 31-36
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vyčkat na návrh poškozené osoby a trestné činy, k jejichž stíhání potřebovali zmocnění
(např. vlády, nebo zákonodárného sboru).35
V roce

1922

bylo

státním

zastupitelstvím

svěřeno

vládním

nařízením36

ze dne 14. července 1922 vedení rejstříků trestů37. Za zmínku stojí dále rok 1931, kdy státní
zástupce mohli hrát významnou roli v trestním řízení proti mládeži do 18 let. Státní zástupce
určený pro tuto problematiku se označoval jako žalobce mládeže a byl pečlivě vybírán
na základě svých vlastností a vzdělání38. Dále docházelo už jen k územním organizačním
změnám.39
Září 1938, kdy byla uzavřena Mnichovská dohoda, bylo pro Československo začátek konce
demokratických zásad. Následujícího roku se území tehdejšího Československa rozdělilo
na Protektorát Čechy a Morava, sudetoněmecké pohraničí a Slovenský stát. Tomuto rozpadu
odpovídaly i změny v právních úpravách, kdy pohraničí bylo ovládáno právem německým,
Slovensko se rozhodlo pro tvorbu nových právních předpisů a na území Protektorátu byl
právní dualismus.40
Soudnictví bylo pro nacisty klíčové, přesto po dobu druhé světové války to české autonomní
nedoznalo větších změn. Prakticky se jednalo o místní přesuny soudů a státních zastupitelství,
změny jejich obvodů působnosti a příslušníci německého národa podléhali pouze německé
soudní pravomoci, s čímž souviselo založení německé notářské komory, řady německých
advokátních kanceláří a zřízení německých soudů41 a německých státních zastupitelství.
Samostatně je potřeba zmínit zvláštní soudy42, kterých bylo zřízeno 5, kdy jejich funkcí bylo
soudit veškerou činnost, která směřovala proti okupační moci. O takových činech bylo
rozhodnuto ve zkrácených řízeních a trest, který byl na konci uložen, musel být vykonán
ihned. Celá tato etapa vyvrcholila v roce 1941, kdy nad soudy dozoroval přímo říšský

35

FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 16-17
36
vládní nařízení č. 198/1922 Sb., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky
37
Rejstříky trestů se skládaly ze 3 oddílů – osoby nepodmíněně odsouzené; osoby podmíněně odsouzené a
osoby podmíněné odsouzené vyřazené z evidence
38
zákon č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, ve znění účinném do 26. 4. 1935
39
NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s. 46-47
40
FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 22
41
Nejprve bylo zřízeno 12 německých úředních soudů (od roku 1941 již 14), 2 německé zemské a 1 vrchní
zemský soud.
42
Sondergericht
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protektor a jediný trest, který přicházel v úvahu, byl trest smrti. Během těchto let tedy byla
pravomoc jak soudů, tak orgánů veřejné žaloby významně okleštěna.43
Roku 1942 bylo vydáno nařízení44, jímž se trestní právo na území Protektorátu Čechy
a Morava přiblížilo právo říšskému, což se odrazilo především ve zpřísnění trestních sankcí.
Veřejný žalobce byl tím, kdo výši trestů během soudního řízení navrhoval. K rozšíření
pravomocí úřadů veřejné žaloby došlo i v právu občanském, a to v roce 1943, odkdy se státní
zastupitelství měla angažovat i ve věcech mezigeneračních sporů, určení krevního původu
mimomanželských dětí a v otázkách uznávání manželství, k čemuž málokdy docházelo,
jelikož to byla oblast neznámá pro orgány veřejné žaloby. Občanská řízení byla obecně
ovládána zásadou dispoziční a státní zástupce tak mohl vstoupit do všech civilních řízení,
ve kterých shledal zájem národního shromáždění, jenž byl samozřejmě často uměle
vykonstruován. Tato historická etapa tedy bohužel pro vývoj státních zastupitelství nic
kladného nepřinesla.45
Po skončení tohoto smutného období bylo potřeba pokračovat v tradicích první republiky,
což sledoval dekret prezidenta republiky46, jímž bylo navázáno na předmnichovskou právní
úpravu a právní předpisy z let 1939 až 1945 byly zrušeny, až na ty, které se vzájemně
nevylučovaly s demokratickými zásadami republiky. Tímto krokem se tedy Československo
navrátilo k soudní organizaci a organizaci orgánů veřejné žaloby před Mnichovskou dohodu.
Ve své podstatě lze říct, že se vrátilo k předpisům, jež byly vytvořeny ještě za dob RakouskaUherska, které se v letech 1945 až 1948 žádným podstatným způsobem neměnily. Můžeme
zmínit leda formální změnu v označení, kdy vrchní státní zástupce byl nově zemským
prokurátorem, jeho náměstek se změnil na viceprokurátora a u ostatních se ujal název zemský
státní zástupce.47

1.2.4. Vývoj prokuratury v letech 1948 až 1989
V roce 1948 nabral vývoj orgánů veřejné žaloby zcela odlišný kurz. Zásadním zásahem
do organizace státních zastupitelství byl již zákon o zlidovění soudnictví z konce roku 194848.
43

KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 42-43
44
nařízení č. 143/1942 Sb., jímž se protektorátní trestní právo přizpůsobuje právu říšskému
45
KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 44-47
46
dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úředního věstníku československého o obnovení právního pořádku
47
NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s. 56-60
48
zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, ve znění účinném do 5. 7. 1961
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Tento zákon zavedl označení prokuratura namísto státních zastupitelství, a byly tak zřízeny
okresní a krajské prokuratury, kdy na vrcholu této pyramidy stál generální prokurátor. Ten byl
se všemi ostatními prokurátory odpovědný ministru spravedlnosti, který byl oprávněn
kteréhokoli prokurátora z jeho funkce odvolat. Generální prokurátor, který působil
při Nejvyšším soudě a byl jmenován prezidentem, však nebyl orgánem veřejné žaloby, měl
pouze oprávnění podávat stížnosti proti civilním i trestním rozhodnutím soudu (krom
Nejvyššího soudu) tam, kde se domníval, že došlo k porušení zákona. Krom výše zmíněných
byl v témže roce zřízen dále úřad Státní prokuratury, v jejímž čele stál státní prokurátor49,
jehož jedinou úlohou bylo stíhat trestné činy proti republice.50
O dva roky později, tedy v roce 1950, vyšel nový občanský soudní řád51, který umožňoval
prokurátorovi vstoupit do každého vedeného civilního řízení, kdy bylo toto oprávnění novelou
z roku 1952 rozšířeno na oprávnění podat návrh na zahájení občanského soudního řízení
v taxativně uvedených případech. To mělo vést především k ochraně pracujícího lidu,
zejména drobného rolnictva. Prokurátor mohl během řízení učinit kterékoli úkony, kterými
disponovali ostatní účastníci, sám však účastníkem řízení nebyl. Jenom prokurátor byl
oprávněn podat návrh na zahájení řízení o neplatnosti právního úkonu, nebo návrh na popření
otcovství po zákonem stanovené lhůtě. A jeho oblast působnosti se stále rozšiřovala,
kdy od roku 1950 mohl generální prokurátor rušit rozhodnutí vydaná arbitrážní komisí.
V témže roce byla k obecné prokuratuře přičleněna také ta vojenská, která působila do tohoto
okamžiku samostatně.52
Vrcholu formování veřejné žaloby dle sovětského vzoru bylo dosaženo v roce 1952, kdy byl
vydán ústavní53 a prováděcí zákon54, jimiž byla vytvořena jednotná prokuratura, jež už více
nespadala pod ministerstvo spravedlnosti, a namísto ministra v jejím čele stál generální
prokurátor odpovědný vládě, který měl právo poradní na vládních jednáních. Ostatní
prokurátoři byli podřízeni tomu generálnímu, kdy část vojenské prokuratury zastupoval hlavní
vojenský prokurátor, který byl náměstkem generálního prokurátora. Další náměstek měl
na starosti oblast Slovenska. Struktura prokuratury odpovídala struktuře soudů a zákonem

49

Státní prokurátor byl jmenovaný vládou.
KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 53
51
zákon č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych prývnych veciach, ve znění účinném do 31. 3. 1964
52
NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s. 61-62
53
ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, ve znění účinném do 10. 7. 1960
54
prováděcí zákon č. 65/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, ve znění účinném do dne 31. 12. 1956
50
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o zániku Státního soudu55, byl zrušen úřad Státní prokuratury. V roce 1952 nedošlo však jen
k organizačním změnám, ale byla rozšířena i oblast působnosti orgánů veřejné žaloby,
kdy nově vykonávaly i roli všeobecného dozoru nad administrativou, tj. státní správou.56
Tato úprava však neměla dlouhého trvání a už v roce 1956 byl vydán nový zákon upravující
organizaci a rozsah kompetencí prokuratury57. Především generální prokurátor již více nebyl
odpovědný vládě a na jejím zasedání měl hlasovací právo. Dokonce byl oprávněn odvolávat
všechny prokurátory z jejich funkcí, a to i ty vojenské. Dále byla oblast dozoru rozšířena
i na místa, kde byly osoby omezené na svobodě (vazby, vězení, detence aj.). K plnění této
funkce byly vytvořeny speciální dozorčí orgány – vyšetřovatelé prokuratury. Soustava orgánů
veřejné žaloby se dále rozrostla i o další prokurátory oblastní a oblastní dopravní, kdy však
oblast dopravní prokuratury byla zakrátko zrušena. Nahrazující zákon o prokuratuře vyšel již
v roce 196558. Ten platil poté bez větších změn až do konce roku 1993. Tento zákon měl ještě
výraznější centralizační a monokratické tendence, kdy tento model bývá často označován jako
„leninský“.59

1.2.5. Rok 1989 a jeho vliv na veřejnou žalobu
Předchozí právní úprava bohužel nahrávala tomu, aby byly orgány veřejné žaloby zneužívány
k prosazování politických zájmů a ke stranické propagandě. Taktéž ostatní orgány byly
k takovýmto účelům používány, ale bylo u nich daleko těžší je nepozorovaně využívat
a v případech, kdy mocenské záměry nevyšly dle plánu, sloužila prokuratura jako poslední
pojistka. Široký rozsah oblasti působnosti těmto praktikám jenom nahrával, a proto byla moc
prokuratury po Sametové revoluci čím dál více omezována, což se dotklo zejména netrestní
oblasti, ve které bylo spatřováno porušování zásady rovnosti, kdy se státní zástupce prakticky
přikláněli k jedné ze stran. Velké množství úkonů, které do té doby náleželo prokuratuře, bylo
přeneseno na soudy60,

61

a došlo k zásadní kádrové obměně. Jedním z hlavních kroků

vedoucím k nezávislosti prokuratury byla také novela zákona o prokuratuře č. 168/1990 Sb.,
kdy byl omezen z velké části dozor veřejné žaloby nad zákonností postupů a rozhodováním
55

zákon č. 66/1952 Sb., o zániku Státního soudu, ve znění účinném do dne 5. 7. 1961
KOCOUREK, Jiří a Jan ZÁRUBA. Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2.,
dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-761-8, s. 389
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zákon č. 65/1956 Sb., o prokuratuře, ve znění účinném do dne 1. 7. 1965
58
zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění účinném do dne 31. 12. 1993
59
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zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství, ve znění
pozdějších předpisů
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soudů. Státní zástupce byl tedy na své netrestní působnosti tak okleštěn, že nově mohl již
vstupovat jen do třech typů řízení, a to do řízení o způsobilosti k právním úkonům, řízení
o prohlášení za mrtvého a o řízení o zápisu do obchodního rejstříku. Naopak přibylo mu
oprávnění podat návrh na určení nezákonnosti stávky.62
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FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
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2. Státní zastupitelství a jeho postavení v současné právní
úpravě
Státní zastupitelství je orgán mezi jinými státními orgány nezastupitelný. Historie, kterou
jsme nastínili v předchozí kapitole, nám ukázala, že se jedná o institut, který může státu
při jeho chodu v mnohém ulehčit a zefektivnit jeho činnost, ale stejně tak dobře byl mnohdy
spíše využíván k upevnění moci vladaře a k prosazení mocenských snah. Kvůli těmto
zkušenostem nebylo zcela jednoznačné, jak fungování státního zastupitelství do budoucna
nastavit. Při formování právních předpisů vztahujících se ke státnímu zastupitelství bylo
potřeba zejména vzít v úvahu empirie z 20. a 30. let 20. století, porozhlédnout se po úpravách
v jiných státech a zamyslet se nad oblastmi, kde docházelo k zásadním názorovým kolizím.
Bylo potřeba vytvořit takovou právní úpravu, která by především sledovala hlavní funkci
státního zastupitelství, a to ochranu veřejného zájmu. Nebylo však zcela jasné to, o jak silnou
instituci se má jednat. Nabízelo se dvojí řešení. Buď bude státní zastupitelství institucí silnou,
jež bude ministerstvu spravedlnosti podléhat spíše formálně, nebo naopak bude ministerstvem
ovlivňováno ve značné míře. Legislativci se přiklonili k verzi druhé.63

2.1. Současná právní úprava státního zastupitelství a jeho
postavení
2.1.1. Ústava ČR
Státnímu zastupitelství v té podobě, v jaké ho známe dnes, dala základ Ústava České
republiky64, konkrétně čl. 80, který stanoví: „Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu
v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. Postavení a působnost státního
zastupitelství stanoví zákon.“ Tento článek je zařazen v Hlavě třetí – moc výkonná, z čehož
plyne provázanost mezi mocí výkonnou a státním zastupitelstvím, kdy moc výkonná zasahuje
do otázek personálních, rozpočtových a organizačních, kdy ovšem nesmí nikterak působit
na rozhodovací činnost orgánů veřejné žaloby, což upravuje Ústava ČR a další právní
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předpisy. Samotné základní zásady a principy činnosti státního zastupitelství určuje mimo jiné
Listina základních práva a svobod65, 66.
Ze znění čl. 80 Ústavy nám jednoznačné plyne, že hlavně je činnost státních zastupitelství
soustředěna na trestní oblast práva, kdy ovšem nevylučuje působnost v jiných oblastech
práva, k takovýmto úkonům je však potřeba zákonné zmocnění67. Za další úkoly se ovšem
nepovažuje zastupování soukromých osob v soukromoprávních vztazích, kde není třeba
chránit veřejný zájem. Tento zájem je sice neurčitým právním pojem, je ho ale třeba vykládat
jako ochranu zákonnosti (popř. právnosti).68
V rámci této podkapitoly může také vyvstávat teoretická otázka, zda lze podřazení státního
zastupitelství v Ústavě ČR pod moc výkonnou považovat za správné, nebo zda by nebylo
vhodnější státní zastupitelství upravit v moci soudní. Jednoznačnou odpověď zřejmě
nenalezneme, jelikož je řada odborníků, kteří mají pádné argumenty pro obě varianty.
Objevují se dokonce stále častěji i názory pro samostatnou sekci věnovanou státnímu
zastupitelství, jak je tomu u České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu. Na státní
zastupitelství je potřeba se dívat jako na instituci svého druhu, kdy se jedná sice momentálně
o orgán moci výkonné, moc výkonná má na jeho chod zásadní vliv, ale není správním
orgánem. Už jen samotná podstata věci, kdy základním atributem činnosti státních
zastupitelství je nezávislost, nabízí otázku, zdali podřazení pod moc výkonnou této tézi
neodporuje a jeho vyčlenění pryč z této hlavy by nezefektivnilo systém „Checks and
Balances“. Tomu ovšem odporují názory, které volají po tom, že státní zastupitelství
by nemělo stát vedle vlády, či snad proti ní, a to z důvodu toho, že pokud by byla státní
zastupitelství zařazena pod moc soudní, moc výkonná by najednou ztratila jeden ze svých
nástrojů, jak vyvažovat moc soudní, kdy by se soudní řízení konala prakticky bez jakéhokoli
ochránce zákonnosti. Dle mého názoru by právě varianta samostatné hlavy však stála
za zvážení, a to nejen z hlediska větší systematiky, kdy v současné době právní laik úpravu
státního zastupitelství hledá v prvé řadě u soudů, nikoli u vlády a ministerstvech,
kdy předchozí odborné názory ve své podstatě podporují moji myšlenku samostatného
postavení státního zastupitelství, jelikož se jedná o natolik specifický útvar, že jej nelze
65
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připodobnit ani soudům. Bylo by jednak nadbytečné tvořit druhou „soudní soustavu“, ale také
by se ztratila pojistka ve formě vzájemného působení soudce a státního zástupce. Nemůžeme
ale ani hovořit o orgánu moci v jeho tradiční podobě. Z těchto důvodů jsem zastáncem
samostatné Hlavy – Státní zastupitelství, kdy by stálo za zvážení omezení vlivů moci výkonné
na tento orgán.69

2.1.2. Zákon o státním zastupitelství a související právní předpisy
Zákon o státním zastupitelství (dále jen „StZast“)70, reagoval na Ústavu ČR za méně než rok.
Samotný návrh byl velmi krátký a jeho obsah se vešel do 46 paragrafů. Na pořad Poslanecké
sněmovny ČR se dostal 9. listopadu 1993, kdy byl ten samý den schválen většinou poslanců71.
Účinný byl již od 1. ledna 1994. Na něj dále navázaly vyhláška Ministerstva spravedlnosti
ČR72 ze 7. ledna 1994, a dvě nařízení vlády73, 74. Nelze opomenout ani instrukci Ministerstva
spravedlnosti75 ze dne 14. února 1994, která se po jisté době stala základem pro ust. § 13a-j
StZast.76
Základním právním předpisem pro úpravu chodu státních zastupitelství je však především
zmiňovaný zákon o státním zastupitelství, jímž bylo státní zastupitelství vytvořeno jako
soustava státních úřadů, jejichž funkcí je zastupovat stát v těch záležitostech, kde jsou k tomu
zákonem zmocněni. Především tedy mají chránit společnost před pachateli trestných činů,
stíhat je a podávat na ně obžalobu, ovšem mohou se angažovat i u civilních soudů, kde mohou
v zákonem stanovených případech řízení zahajovat, nebo do nich alespoň vstupovat, pokud je
ohrožen veřejný zájem. Těchto řízení však nebylo zprvu mnoho77 – řízení ve věcech zbavení
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nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, prohlášení za mrtvého a zápisu do obchodního
rejstříku. Ve věcech, které jsou ale státnímu zástupci svěřeny, ho nelze nikterak nahradit.78
Zákon o státním zastupitelství však měl ve své původní podobě z roku 1993 řadů nedostatků,
na které reagovala novela zákona roku 200279, která původní znění přetvořila v převážné
části. Jedním z jejich hlavní cílů bylo odstranit možnost diametrálně jiných výkladů
jednotlivých ustanovení a zpřesnit tak samotné znění zákona. Tato novela pomohla však také
se vzájemným stykem mezi jednotlivými stupni soustavy, který byl v původním znění značně
neefektivní. Tomuto napomohlo také vyzdvihnutí role Nejvyššího státního zástupce.80
Další novela na sebe nenechala již tak dlouho čekat. V roce 200381 zavedla do našeho
právního řádu princip, kdy Ministerstvo spravedlnosti ČR uskutečňuje správu státních
zastupitelství ve věcech majetku a rozpočtu státu vždy skrze vedoucího státního zástupce.
Dále zřídila funkci ředitele správy státního zastupitelství, jehož kompetence byly vymezeny
jmenovitě. Zavedla také zásadu odbornosti, se kterou má státní zástupce řízení vést a její
narušení by mohlo být důvodem pro zahájení kárného řízení. V neposlední řadě bylo
stanoveno, že funkce státního zástupce zaniká na konci kalendářního roku, ve kterém státní
zástupce dosáhne 70 let, kdy dříve byla tato věková hranice 65 let věku.82
Kromě těchto dvou novel byl StZast k dnešnímu datu83 novelizován ještě osmadvacetkrát,
kdy však žádná z novel nepřinesla změny, které by měly významnější dopad na činnost
státních zástupců. Většinou se spíše StZast přizpůsoboval změnám v ostatních právních
předpisech, jako je trestní řád, nebo občanský zákoník.84
Ovšem tendence po celkovém přepracování nabírají čím dál více na intenzitě, kdy první
významnou snahu lze registrovat již v roce 2011. Nejvyšší státní zastupitelství společně
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s Ministerstvem spravedlnosti ČR v témže roce začaly pracovat na zcela nové podobě zákona
o státním zastupitelství, kdy zejména sledovaly, aby byla zdůrazněna nezávislost jak celé
instituce státního zastupitelství, tak jednotlivých státních zástupců. Cílem bylo zejména
omezit okolní vnější vlivy jiných složek moci a politické ovlivňování na činnost státního
zastupitelství, které mohou podstatným způsobem řídit chod státního zastupitelství. Tento
zákon byl o dva roky později předložen ke schválení Poslanecké sněmovně ČR, kdy však
krátce na to došlo ke zpětvzetí návrhu. V roce 2014 přišla s novým návrhem tehdejší
ministryně spravedlnosti, který však čelil natolik rozsáhlé kritice ze strany Nejvyššího
státního zastupitelství, že byl opět stažen k přepracování. Takto se stalo ještě několikrát a děje
se tak prakticky dodnes.85

2.1.3. Zákonné předpisy upravující netrestní působnost státních
zastupitelství
Je patrné, že základními právními předpisy pro vymezení působnosti státních zastupitelství
jsou předpisy zmíněné v předchozích podkapitolách. Právě na těchto pramenech práva staví
všechny další zákony a jiné právní předpisy, které vymezují (a konkretizují) rozsah oprávnění
státního zástupce pro jednotlivé právní oblasti. Pro účely této rigorózní práce je však nutné
oddělit právní oblast na trestní a netrestní, kdy právě ta je předmětem mého zkoumání. Proto
je nutné se zaměřit na zákony a podzákonné právní předpisy, které se zabývají působením
státního zastupitelství v jiných než trestních řízeních.
Klíčovým je zejména občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)86, jež umožňuje státním
zástupcům do občanskoprávních řízení vstupovat nebo podávat návrhy na jejich zahájení.
Toto právo je upraveno ust. § 35 OSŘ, tzv. generální klauzulí. Ta byla do OSŘ vložena
s účinností od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti rovněž zákon o zvláštních řízeních soudních
(dále jen „ZŘS“)87. Toto ustanovení je označováno coby generální klauzule z důvodu toho, že
se jedná o obecné zmocnění státního zástupce podávat návrhy na zahájení řízení či do řízení
vstupovat, zatímco jednotlivá oprávnění vztahující se ke konkrétním soudním řízením jsou
obsažena v právních předpisech, vůči kterým působí OSŘ jen jako subsidiární úprava.
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Na základě tohoto ustanovení je tak státní zastupitelství způsobilé být stranou civilního řízení
a může samostatně činit procesní úkony.88
OSŘ prostřednictvím shora uvedeného ustanovení tak opravňuje státní zastupitelství
vstupovat do řízení, tj. vstoupit do již zahájeného řízení jako zvláštní procesní subjekt, nebo
řízení zahajovat svým návrhem, kdy působí jako žalobce ve sporných řízeních a jako
navrhovatel v těch nesporných, tj. působí jako účastník řízení. Jedná se tak o normu
odkazující, kdy je státní zastupitelství procesně legitimováno k tomu, aby se mohlo domáhat
ochrany práv, kterých není dle hmotného práva nositelem.89
Občanský soudní řád však upravuje zejména řízení sporná a působí jen jako subsidiární
úprava těch nesporných, do kterých státní zastupitelství vstupuje převážně. Nesporná řízení
jsou upravena ZŘS, kdy se tento právní předpis vztahuje na řízení, která jsou v něm jmenovitě
uvedena. Ta, do kterých může zasahovat státní zástupce, jsou pak uvedena v ust. § 8 ZŘS
taxativně, kdy ust. § 35 OSŘ je tedy jen obecným ustanovením, které uvádí možnost státního
zástupce vstupovat do civilních řízení, nebo je zahajovat, avšak až ust. § 8 ZŘS tuto možnost
konkretizuje a dodává jí faktických obrysů pro jednotlivá civilní řízení.90
Nejvyšší státní zástupce dále chrání veřejný zájem také ve správních řízeních, kdy má
pravomoc podat žalobu proti rozhodnutí, které bylo vydáno správním orgánem. Tato
kompetence je pak upravena ust. § 66 odst. 2 soudním řádem správním (dále jen „SŘS“)91.
Jelikož se budu jednotlivým právním předpisům a oprávněním, která jsou státním zástupcům
prostřednictvím těchto právních předpisů svěřena, věnovat do detailů v následujících
kapitolách, další zákony podstatné pro činnost státního zástupce shrnu jen jmenovitě - zákon
o úpadku a způsobech jeho řešení92, zákon o obchodních společnostech a družstvech93, zákon
o mezinárodním právu soukromém94, zákon o kolektivním vyjednávání95, zákon o sociálně-
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právní ochraně dětí96, zákon o výkonu vazby97, zákon o výkonu trestu odnětí svobody98,
zákon o soudnictví ve věcech mládeže99, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních100, zákon o výkonu zabezpečovací detence

101

či zákon

ve věcech veřejných rejstříků102.

2.1.4. Interní předpisy
Činnost státních zastupitelství je krom právních předpisů, které byly uvedeny v předchozích
podkapitolách, upravena také interními předpisy, a to konkrétně pokyny obecné povahy
nejvyššího státního zástupce, stanovisky pro sjednocení výkladu nejvyššího státního zástupce
a instrukcemi a sděleními Ministerstva spravedlnosti ČR.
Pokyny obecné povahy mají svůj právní základ v ust. § 12 odst. 1 StZast, který uvádí:
§ 12
1) Ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního
zastupitelství nebo k zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství
a jednotného výkonu spisové služby může nejvyšší státní zástupce vydávat pokyny
obecné povahy; tyto pokyny jsou závazné pro státní zástupce, a pokud tak nejvyšší
státní zástupce stanoví, i pro další zaměstnance státního zastupitelství․
Toto ustanovení tedy opravňuje nejvyššího státního zástupce, aby vydával závazné předpisy
interní povahy, jež se vztahují na celou soustavu státního zastupitelství. Jejich cílem je
vytvořit jednotné vnitřní postupy na všech jeho stupních a ve všech obvodech. Nemusí
se nutně dotýkat však jen státních zástupců, ale mohou dosahovat na všechny zaměstnance
státního zastupitelství, pokud tak nejvyšší státní zástupce stanoví. Jejich nedodržení může mít
za důsledek vznik právní odpovědnosti (u státních zástupců i té kárné). Pokyny se dají dále

96

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
98
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
99
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
100
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, ve znění pozdějších předpisů
101
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
102
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
97
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dělit na pokyny povahy trestní, netrestní a správní, kdy z té netrestní je posledním vydaným
pokynem ten s č. 1/2017 103.104
Kromě pokynů může nejvyšší státní zástupce vydávat stanoviska pro sjednocení výkladu,
kdy má tuto pravomoc od 1. března 2002 zákonně upravenou ust. § 12 odst. 2 StZast.
Je potřeba zmínit, že stanoviska podobné povahy byla vydávána již od roku 1995, kdy však
posléze docházelo k diskuzím, zda je k takovým krokům nejvyšší státní zástupce oprávněn.105
Výkladová stanoviska nejsou na rozdíl od pokynů obecné povahy závazná, ovšem jejich
opominutí by mělo nastat jen ve výjimečných případech, jako je tomu u judikatury soudů.
Stanoviska slouží především k odstranění interpretačních rozdílů, kdy by měli státní zástupci
zákony a jiné právní předpisy vykládat jednotně. I stanoviska se dají dělit do skupin, a to
na stanoviska netrestní a trestněprávně hmotná/procesní. Všechna stanoviska se uveřejňují
ve Sbírce výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství.106

103

pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2017, o výkonu dohledu v soustavě státního
zastupitelství, uveřejněný ve Sbírce pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce
104
Pokyny obecné povahy – netrestní. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. Háka Software, 2012 [cit. 2019-0226].
Dostupné
z:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/rozhodovaci-ametodicka-innost-nsz/pokyny-obecne-povahy-netrestni
105
FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002.
Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky, Sv. 63, s. 229
106
Výkladová stanoviska. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. Háka Software, 2012 [cit. 2019-02-26].
Dostupné z: http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/rozhodovaci-a-metodickainnost-nsz/vykladova-stanoviska
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2.2. Soustava státního zastupitelství
2.2.1. Obecná soustava státního zastupitelství
Soustava státního zastupitelství odpovídá soustavě soudů. Je taktéž čtyřstupňová a obvody
státních zastupitelství kopírují obvody soudů107, státní zástupce pak zastupuje stát u soudu,
u nějž státní zastupitelství působí108. Zavedení shodných soustav není náhodné, ale nezbytné,
jelikož příslušnost státních zástupců, jak místní, tak věcná, se řídí příslušností soudů, pokud
není stanoveno jinak.109 Jednotlivé stupně soustavy pak vyjmenovává zákon o státním
zastupitelství ve své části třetí. Soustava tak, jak ji známe dnes, je prakticky jen převzata
ze zákona o prokuratuře, kdy byla tímto krokem sledována kontinuita s předchozím právním
řádem a potlačení co největšího množství potencionálních problémů již na samotném
začátku.110
Na vrcholu této soustavy stojí Nejvyšší státní zastupitelství, které je jedno, a to se sídlem
v Brně. Pod ním jsou pak dvě vrchní státní zastupitelství, kdy jedno se sídlem v Praze a druhé
se sídlem v Olomouci. Pod pražské vrchní státní zastupitelství pak spadá pět krajských
státních zastupitelství111 a pod to olomoucké dvě krajská státní zastupitelství112. Nejnižším
stupněm jsou pak okresní státní zastupitelství, kterých je v České republice celkem 87

113

.

Za stavu branné pohotovosti státu je pak tato soustava dále rozšířena o vyšší a nižší polní
státní zastupitelství.114
V čele jednotlivých státních zastupitelství stojí jeden vedoucí státní zástupce (nejvyšší,
vrchní, krajský, městský, okresní, obvodní), jehož zastupuje jeden nebo více náměstků, a to
ve sledu, jakém určí vedoucí státní zástupce. Krom toho vedoucí státní zástupce rozděluje
agendu „svého“ státního zastupitelství mezi jednotlivé státní zástupce prostřednictvím
organizačního řádu, vykonává dohled nad jejich činností a může vydávat pokyny sjednocující
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ust. § 7 odst. 1 StZast
ust. § 7 odst. 2 StZast
109
KOCOUREK, Jiří a Jan ZÁRUBA. Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2.,
dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-761-8, s. 441
110
KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 75
111
Krajská státní zastupitelství v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Plzni a Městské
státní zastupitelství v Praze
112
Krajská státní zastupitelství v Brně a Ostravě.
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V Praze se pak jedná o obvodní státní zastupitelství a v Brně o Městské státní zastupitelství
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Struktura státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství: Česká republika [online]. Háka Software, 2012
[cit. 2019-02-26]. Dostupné z: http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/struktura-statnihozastupitelstvi
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jejich činnost, které nejsou v rozporu se zákonem115. Jedná se tedy o monokratický způsob
vedení příslušného úřadu.
Vedoucí státní zástupce na Nejvyšším státním zastupitelství, tedy Nejvyšší státní zástupce, je
jmenován vládou na návrh ministra spravedlnosti. Stejnou cestou může být odvolán. Své
náměstky pak navrhuje nejvyšší státní zástupce, kdy je do funkce jmenuje ministr
spravedlnosti. Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává i všechny ostatní vedoucí státní
zástupce, a to vždy na návrh vedoucího státního zástupce, který působí o stupeň výše,
popř. na návrh nejvyššího státního zástupce. Pokud vedoucí státní zástupce své povinnosti
poruší závažným způsobem, může jej pak ministr spravedlnosti odvolat i bez návrhu. Rovněž
ostatní státní zástupce jmenuje do svých funkcí ministr spravedlnosti, a to na dobu
neurčitou.116
Nižší stupně státních zastupitelství jsou tedy služebně podřízena těm vyšším (i jak vyplývá
z předchozích kapitol), kdy je tento koncept nadřízenosti uveden v ust. § 11a StZast, kdy jsou
vyšší státní zastupitelství nadřízena těm nižším (vnější nadřízenost) a vedoucí státní zástupci
nadřízeni ostatním státním zástupcům, kteří působí u „jejich“ státního zastupitelství, v jehož
čele stojí (vnitřní nadřízenost).117 Zároveň je však mít na mysli, že státní zastupitelství jsou
úřady, jež mají fungovat nezávisle. Můžeme tedy říct, že se jedná o relativní samostatnost,
kdy zde máme instituty, které tuto vnitřní nezávislost narušují, jako je dohled vedoucích
státních zástupců a vyšších státních zastupitelství, pokyny obecné povahy nejvyššího státního
zástupce, vyžadování zpráv o činnosti, kontrola skončených věcí nejvyšším státním
zastupitelstvím nebo provádění prověrek. Vyšší státní zastupitelství může také v souladu
se zásadou rychlosti a hospodárnosti věc vyřešit samo, pokud státní zastupitelství, kterému
věc původně patřila, je nečinné, nebo činí se zbytečnými průtahy. Vyšší státní zastupitelství
má také za úkol řešit jak negativní, tak pozitivní spory o příslušnost mezi jemu podřízenými
státními zastupitelstvími. A v neposlední řadě vyšší stupně soustavy rozhodují o opravných
prostředcích proti rozhodnutím stupňů nižších.118
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ust. § 12e StZast
ust. § 8, 9, 10 a 18 StZast
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KOCOUREK, Jiří a Jan ZÁRUBA. Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2.,
dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-761-8, s. 464465
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NEDOROST, Libor. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
ISBN 80-86432-34-3, s. 86-88
116

26

2.2.2. Organizace jednotlivých státních zastupitelství
K úpravě vnitřních vztahů v rámci jednotlivých státních zastupitelství byl vydán pokyn
obecné povahy č. 4 z roku 2009 – Vzorový organizační řád, jehož předmětem je
dle čl. 1 odst. 1 zejména vymezení názvů jednotlivých útvarů, rozdělení právní agendy
spadající pod státní zastupitelství, vytyčit působnost ředitele správy a tiskového mluvčího
a stanovit pořadí náměstků v jejich zastupování.
Státnímu zástupci by dle tohoto pokynu měly být přidělovány právní věci, které se vztahují
k jeho specializaci, kdy jsou jednotlivé obligatorní specializace vymezeny v příloze
č. 1 tohoto pokynu. Obligatorních specializací je u okresních státních zastupitelství stanoveno
šest, u krajských státních zastupitelství devět, u vrchního státních zastupitelství jedenáct
a u Nejvyššího státního zastupitelství taktéž jedenáct, kdy však vedoucí státní zástupce může
rozhodnout v rámci státního zastupitelství, v jehož čele stojí, o rozšíření tohoto seznamu.
Jedním z povinných zaměření je u všech stupňů právě netrestní působnost, která se věnuje
především problematice:
a) sociálně-právní ochrana dětí a řízení ve věcech dětí mladších 15 let a trestně
neodpovědných mladistvých,
b) jiná vstupová a návrhová činnost; návrhy na neplatnost převodu vlastnictví,
c) dozor nad detencí ve školských zařízeních pro výkon ochranné výchovy a ústavní
výchovy.
Dále pak (u vyšších stupňů soustavy):
d) návrhy a vstupy ve věcech o některých otázkách týkajících se právnických osob,
vyjma řízení o jmenování znalce, a vstupy v insolvenčních věcech,
e) správní žaloby,
f) vstupy do řízení podle ust. § 51 zákona o mezinárodním právu soukromém.119
Okresní státní zastupitelství se mohou podle čl. 3 výše zmíněného pokynu členit na oddělení,
kdy však u krajských je již obligatorně předepsáno zřízení netrestního oddělení a u vrchního
netrestního odboru.120
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Příloha č. 1 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2009 ze dne 27. 7. 2009, Vzorový
organizační řád
120
čl. 3–7 1 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2009 ze dne 27. 7. 2009, Vzorový organizační
řád
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Teoreticky by bylo jistě záhodno, aby byl státní zástupce vždy zaměřen jen na jeden okruh
věcí, kdy by se pak mohl plně soustředit na zdokonalování své odbornosti v tomto směru,
prakticky je však tato myšlenka neproveditelná. Především u okresních státních zastupitelství,
kdy je počet státních zástupců natolik nízký, že je potřeba toho, aby měl státní zástupce hned
několik specializací, aby byly alespoň ty obligatorní pokryty. To se může zejména dotknout
právě netrestní oblasti, která není prioritou státních zastupitelství a není ani tolik četná jako
trestní oblast. Často se tak stává, že je k této oblasti přirazen jen jeden státní zástupce, který je
zároveň určen i k jiným trestním věcem.121

2.3. Zásady činnosti státních zástupců
Činnost státních zástupců, stejně jako jiné postupy v právu, jsou ovládány taktéž základními
principy, které jsou charakteristické svou vysokou mírou obecnosti. Jejich role je významná
především u procesu interpretace a aplikace práva, kterými dochází k překlenutí tzv. mezer
v zákoně. S jejich pomocí je snazší odchýlit se od neohebné formulace zákona směrem, který
sleduje zejména smysl a účel právní úpravy, kdy se však nesmí jednat o čistou svévoli,
ale o racionálně odůvodněné případy. Zásady dělíme na ty, které ovládají celý právní řád, a ty,
které se vztahují ke konkrétnímu odvětví práva. Následující podkapitoly se budou věnovat
těm, které upravují činnost státních zástupců.122

2.3.1. Zásada ochrany veřejného zájmu
Podstatou státního zastupitelství a toho, proč byl tento institut zřízen, je ochrana veřejné
zájmu. Ten státní zástupce chrání jak v trestních, tak v netrestních řízeních. Jde o ochranu
těch zájmů, které je pro fungování celé společnosti potřeba zajistit, tedy např. život, zdraví,
lidská práva, životní prostředí aj. Jsou to tedy jakési základní kameny společnosti, jejichž
ochrana je jednou ze základních funkcí státu, který jako svůj nástroj používá právě státních
zástupců. Ti usilují v případech, kdy byl tento veřejný zájem ohrožen nebo poškozen, o to,
aby došlo k navrácení do stavu předešlého, tedy stavu stabilního, kdy je tento zájem ctěn.
Tyto zájmy jsou pak povětšinou chráněny hmotněprávními normami, kterých se státní
zástupce prostřednictvím těch procesních domáhá u soudu, a to tak, že řízení iniciuje, účastní
121

NOVOTNÝ, Jan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení. Praha, 2017. Rigorózní práce. Právnická fakulty
Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Pohl, s. 28
122
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1, s. 22
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se jich, popř. podává opravné prostředky v případech, kdy se domnívá, že situace si žádá
přezkoumání.123
To, že je potřeba veřejný zájem (zájem státu) chránit i v soukromoprávních věcech, vychází
z dodneška trvajícího sporu o tom, kde přesně je hranice mezi soukromým a veřejným
právem. V řadě případů je obtížně odlišit situaci, kdy vznikla újma pouze jednotlivci a kdy se
újma prostřednictvím jednotlivce dotknula celé společnosti. V trestních věcech není
o veřejném zájmu pochyby, avšak tato nejednota názorů vztahující se k ostatním typům řízení
je důvodem i neustálé (extenzivní i intenzivní) obměny množiny řízení, do kterých může
státní zástupce zasahovat. Převládá názor, že v netrestních řízeních zajišťuje roli ochránce
veřejného zájmu jiný státní orgán, který v dané věci postupuje v rámci své působnosti, kdy je
jeho rozhodnutí přezkoumatelné soudem, ovšem o efektivitě této ochrany lze mít
pochybnosti. A proto zejména ve věcech „slabších stran“ je tato ochrana prostřednictvím
státních zástupců zesílena.124

2.3.2. Zásada zákonnosti
Zásada zákonnosti je společné pro všechny orgány veřejné moci, je zakotvena i v právních
předpisech s nejvyšší právní sílou, a v to v Ústavě ČR125 a Listině základních práv
a svobod126. Pro oblast státních zástupců je tato zásada uvedena přímo v ust. § 2 StZast, kde je
vymezen způsob jejich činnosti, která má být vždy v souladu se zákonem a je stanoveno, že
smí pro své účely používat jen nástroje zákonem mu dovolených.

2.3.3. Zásada nestrannosti a nezávislosti
Zásada nestrannosti je taktéž výslovně uvedena v ust. § 2 StZast, kdy je neoddělitelně spjata
s principem nezávislosti. Státní zástupce, který se jí řídí, by se měl zdržet všech forem
diskriminace, tedy např. podle pohlaví, věku, náboženství, příslušnosti k etnické menšině aj.
S takovým přístupem by měl přistupovat nejen k účastníkům samotným, ale takovýto postoj
by měl zachovávat i vůči soudu. Je však nutno podotknout, že tato zásada stojí v jistém
protipólu k zásadě ochrany veřejného zájmu, který naopak navádí státního zástupce, aby
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FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Praha: Institut ministerstva spravedlnosti České republiky pro další
vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 147-149
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tamtéž
125
čl. 2 odst. 2 zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
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zájmy jisté strany, které jsou i veřejným zájmem, upřednostňoval. Toto „upřednostňování“ by
však mělo být neustále podrobováno komparaci veřejného zájmu se zájmem osoby.127
Čím dále více diskutabilní je však zásada nezávislosti, kdy hovoříme o nezávislosti vnitřní
(v rámci soustavy státních zastupitelství) a vnější (vůči jiným orgánům a složkám moci).
Mnohdy jsou totiž zaměňovány pojmy hierarchie (vnitřní) a závislosti (vnější), kdy je potřeba
se soustředit zejména na ochranu té nezávislosti vnější, kdy by měla být činnost státních
zástupců prosta vnějších zásahů, např. politického ovlivňování, kdy se za vnější zásah dá
považovat i přemíra přezkumných kompetencí soudu vůči činnosti státních zastupitelství.
Vnitřní závislost pak vyjadřuje vzájemné vztahy uvnitř soustavy státních zastupitelství, kdy je
potřeba, aby nižší stupně byly těmi vyššími korigovány s cílem, aby bylo zabráněno
nesprávným postupům nebo nejednotné činnosti, což ohrožuje princip právní jistoty. V tomto
směru se tedy jistá závislost očekává a je i vhodná, ale zároveň musí být jednotlivým stupňům
zanechána nutná míra samostatnosti. Její potlačení by mohlo totiž vést k přemíře byrokracie,
a tedy zejména k ohrožení rychlosti postupů a většímu prostoru pro vytvoření chyb.128

2.3.4. Zásada účinnosti
I tato zásada je zákonně upravena ust. § 2 StZast, kdy by měl dle této zásady státní zástupce
volit ty nejvhodnější postupy, tedy ty, které jsou důsledné, rychlé, přinášejí nejmenší možnou
míru zatížení pro všechny strany a jsou v souladu se zákonem a jinými zásadami. Státní
zástupce by měl tedy ve svém postavení působit pružně, k čemuž mu dopomáhají odborné
a praktické znalosti, ale i kvalitní právní úprava.129
To, aby státní zástupce, byl na různorodé situace hodnotně připraven, zajišťují tedy jeho
odborné znalosti, kdy funkci státního zástupce může vykonávat jen osoba s právnickým
vzděláním. Je stanovena další řada podmínek podmiňující jmenování do funkce, tedy
např. minimálně 3leté praxe, která má přispět k nabrání praktických poznatků. Avšak
i po jmenování je státní zástupce povinen prohlubovat své znalosti v oboru, k čemuž slouží
celá řada školení, které pořádá zejména Justiční akademie.
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2.3.5. Kodex profesionální etiky státního zástupce
Základní zásady, kterými by se měli všichni státní zástupci řídit, jsou upraveny také v Kodexu
profesionální etiky státního zástupce, kde je vymezeno osm základních bodů, které jsou
stavebními pilíři celého tohoto institutu. Jedná o nezávislost, nestrannost, odbornost,
objektivitu, iniciativu, důstojné vystupování, důvěrnost a spolupráci.130
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3. Netrestní působnost státního zastupitelství
Působnost státního zastupitelství je vymezena ust. § 4 StZast, kterým jsou stanoveny právní
oblasti, ve kterých státní zastupitelství působí. Už v čl. 80 Ústavy ČR je zakotvena úloha
státního zastupitelství v trestním řízení, která se znovu objevuje v ust. § 4 odst. 1 písm. a)
StZast, kdy se jedná u státního zastupitelství o úlohu hlavní. Avšak pod písmeny b) a c) shora
uvedeného prvého odstavce ustanovení je stanovena rovněž netrestní působnost státního
zastupitelství, která je meritem této práce a které bude nadále věnována pozornost.
Písmenem b) je zákonem zakotven dozor státního zástupce nad dodržováním právních přepisů
v místech, kde je omezována osobní svoboda, tedy jedno ze základních lidských práv. Člověk
může být na osobní svobodě omezen jen ze zákonných důvodů a způsobem upraveným
zákonem, kdy státní zastupitelství vykonává nezávislý a důsledný dozor nad místy, kde
k omezení člověka na svobodě dochází. Dozor je však omezen striktně na oblast dodržování
právních předpisů, kdy tak nelze tento dozor zaměňovat s kontrolou Ministerstva
spravedlnosti, co se týče organizace, správy a hospodaření věznic aj.131
Pod písmenem c) je pak upravena působnost státních zástupců v netrestních řízeních, kdy jsou
jimi převážně řízení civilní. Nezapomínejme však ani na účast nejvyššího státního zástupce
v řízeních správních, kde jeho návrhové oprávnění směřuje proti rozhodnutí správního orgánu
v případech, kdy k tomu nejvyšší státní zástupce shledá závažný veřejný zájem. Řízení
netrestní, ve kterých státní zástupce figuruje, jsou pak jednotlivě upravena zvláštními
právními předpisy. V takových řízeních je státní zastupitelství účastno buď na základě svého
vstupového, nebo návrhového oprávnění, což opravuje ust. § 5 StZast. StZast tedy jen
generálně stanovuje civilní působnost státního zastupitelství, kdy se tak jedná o úpravu
relativně určitou, kdy je vymezena oblast působnosti, ale nikoliv již množina konkrétních
civilních řízení. Tak je dána možnost tuto oblast zvláštními právními předpisy zužovat
a rozšiřovat dle potřeby. K razantnímu zúžení této oblasti došlo zejména v porevolučním
období, kdy společnost měla v paměti negativní zneužívání pravomocí prokuratury. Postupem
času však vyvstala na povrch potřeba některá netrestní řízení chránit účastí státního
zastupitelství, kdy tak dochází k postupnému rozšiřování této skupiny řízení.
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Na základě shora uvedeného je tedy patrné, že pokud hovoříme o netrestní působnosti státních
zastupitelství, jedná se o pojem širší oproti pouhé civilní působnosti státních zastupitelství.

3.1. Postavení a příslušnost státního zastupitelství v civilním
řízení
3.1.1. Postavení státního zastupitelství v civilním řízení
Postavení v civilním řízení, tedy v řízeních, do kterých státní zástupce vstoupil nebo jež bylo
zahájeno na jeho návrh, je upraveno OSŘ a ZŘS, které zároveň upravují s tím související
oprávnění a povinnosti. To, jakými oprávněními a povinnostmi je státní zastupitelství nadáno,
je závislé právě na jeho postavení, které je dvojího charakteru. Buďto má státní zastupitelství
v civilním řízení postavení účastníka, nebo procesního zvláštního subjektu.132
To, o jaké postavení státního zastupitelství v daném civilním řízení jde, lze určit s pomocí
ust. § 35 OSŘ. Toto ustanovení zakotvuje oprávnění (nikoli povinnost) státního zastupitelství
do občanského soudního řízení vstoupit, nebo podat návrh na jeho zahájení. V případech, kdy
těchto svých práv využije, může činit všechny úkony, které může činit účastník řízení, pokud
se nejedná o úkonu, ke kterým je zmocněn pouze účastník právního poměru.
Úkony státního zastupitelství při využití vstupového oprávnění jsou tak omezeny dvěma
faktory. Zaprvé momentem vstupu, kdy je státní zastupitelství povinno přijmout stav řízení
k okamžiku svého vstupu, a nemůže tak učinit úkony, které bylo možné uplatnit pouze ve fázi
před jeho vstupem. Druhým faktorem je pak to obsahové, kdy je státní zastupitelství příslušné
ke všem úkonům, kterými je nadán účastník, ale nikoli již k úkonům, kterými je nadán
účastník v konkrétním postavení. Státní zástupce tak může po vstupu do řízení nahlížet
do spisů, vyjadřovat se k jednotlivým důkazům, či činit návrhy na provedení důkazu. Naopak
není zmocněn vzít návrh na zahájení řízení zpět, tento návrh rozšiřovat či měnit jej, jelikož
tyto úkony je oprávněn učinit jen účastník v procesním postavení žalobce/navrhovatele.
Stejně tak nemůže činit úkony, které náleží pouze účastníkovi hmotněprávního vztahu, jakými
je kupříkladu uznání dluhu. V neposlední řadě je nutné zmínit, že při vstupu do občanského
soudního řízení není státní zástupce oprávněn podat ani všechny dostupné opravné
prostředky, které účastníkům jinak náleží. Vzhledem k výše uvedenému je tak patrné,
že vstupující státní zastupitelství není účastníkem předmětného řízení, což ve svém
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výkladovém stanovisku potvrdilo i Nejvyšší státní zastupitelství. V tomto případě tak
hovoříme o zvláštním procesním subjektu.133, 134
V civilních řízeních, kdy však státní zastupitelství v případech mu svěřených zákonem
využije svého návrhového oprávnění, je již účastníkem takovýchto řízení. Právě státní
zastupitelství je žalobcem/navrhovatelem, kterému přísluší s předmětem řízení nakládat. Je
tedy účastníkem v konkrétním procesním postavení. V tomto případě je tak věcná legitimace
nahrazena legitimací procesní. Ovšem účastníkem hmotněprávního poměru, rovněž jako
za okolností využijí vstupového oprávnění, není, a tudíž i v tomto případě nejsou úkony spjaté
s tímto hmotněprávním poměrem státnímu zástupci svěřeny.135

3.1.2. Příslušnost státního zastupitelství v civilním řízení
Příslušnost státních zastupitelství určuje ust. § 7 StZast, a to jak příslušnost v řízeních
civilních, tak těch trestních. Dle tohoto ustanovení je příslušné k zastupování státu státní
zastupitelství, které působí u soudu, který je příslušný v dané věci jednat a rozhodnout v ní.
Hovoříme o příslušnosti obecné, kdy jiná pravidla pro určení příslušnosti státních
zastupitelství můžou být stanovena zvláštními právními předpisy. Výjimkou je kupříkladu
podání žaloby nejvyššího státního zástupce proti rozhodnutí správního orgánu u krajského
soudu.
Shora uvedená obecná zásada se aplikuje i v případě podání opravného prostředku, který
podává státní zástupce, který působí u soudu, ke kterému se opravný prostředek podává, tedy
u soudu, jež vydal rozhodnutí, proti kterému opravný prostředek směřuje. O opravném
prostředku však již rozhoduje příslušný soud k rozhodnutí o opravném prostředku. Rovněž je
tak v předmětném řízení příslušné státní zastupitelství, které působí u takto příslušného
soudu.136
Spory u příslušnost rozhoduje státní zastupitelství, které je neblíže vyšší dotčeným státním
zastupitelstvím, u kterých vznikl negativní, či pozitivní spor o příslušnost. Stejně tak může
nejblíže vyšší státní zastupitelství nižšímu státnímu zastupitelství věc odejmout a vyřešit ji
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samo. V takových případech je však nutné takovýto postup náležitě odůvodnit,
např. nesplněním pokynu.137

3.1.3. Jednání za státní zastupitelství
Za státní zastupitelství jednají státní zástupci, což vyplývá jak z ust. § 1 odst. 2 StZast,
kdy má tento zákon za úkol vymezit postavení státní zástupců coby osob, jejímž
prostřednictvím státní zastupitelství plní své úkoly, tak rovněž z ust. § 3 StZast, kdy ve věcech
svěřených státnímu zastupitelství jednají státní zástupci. Ti se mohou u plnění některých
úkonů za podmínek a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem nechat zastoupit
vyšším úředníkem státního zastupitelství, právním čekatelem a asistentem státního zástupce.
Státní zástupci na jednotlivých státních zastupitelství vykonávají úkoly dle své specializace,
která je vedoucím státním zástupcem stanovena organizačním řadem. K podání návrhu
na zahájení občanského soudního řízení či vstupu do takového řízení je tedy oprávněn státní
zástupce, jemuž je organizačním řádem svěřena specializace v netrestní oblasti.
U jednoduchých úkonů se může nechat státní zástupce zastoupit právním čekatelem, kdy
výčet jeho oprávnění

najdeme v ust. § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti

č. 23/1994 Sb.138 Právní čekatel může dokonce státního zástupce zastoupit v řízení před
soudem, ale pouze tím okresním. V trestním právu je toto zastoupení upraveno rovněž
trestním řádem139, kdy však v občanském právu toto výslovné oprávnění uvedeno není,
z čehož je vyvozováno, že tento institut je spíše určen pro řízení trestní, ve kterých je také
hojně využíván.

3.2. Zdroje poznatků pro výkon netrestní působnosti státních
zastupitelství
Pro efektivní výkon netrestní působnosti státních zastupitelství je nutné mít potřebné
informační zázemí o řízeních, do kterých je možno vstoupit, popřípadě znát okolnosti, které
zakládají potřebu využití návrhového oprávnění státních zastupitelství. Zdrojem takových
informací je zejména trestní řízení, při kterém vyvstane potřeba ochrana veřejného zájmu
i v oblasti civilní. Krom trestního řízení je však další řada zdrojů, ze kterých může státní
137
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zastupitelství čerpat a která mohou v individuálních případech odůvodňovat potřebu ochrany
veřejného zájmu. Tyto zdroje už svým demonstrativním výčtem upravoval pokyn obecné
povahy č. 15/2001140, který je sice již pokynem zrušeným, ale stále je pro potřeby teorie
využitelný.
Výčet zdrojů v čl. 3 shora uvedeného pokynu byl následující:
a) vnější podněty (např. fyzických a právnických osob, poznatky signalizované z činnosti
orgánů veřejné moci),
b) výkon působnosti orgánů činných v trestním řízení,
c) informační prostředky,
d) poznatky ze spisů soudů a jiných státních orgánů předložených v souladu se zvláštními
právními předpisy,
e) závěry prověrkové činnosti kontrolních orgánů, zejména Věstník Nejvyššího kontrolního
úřadu.
O tom, zda jsou všechny tyto shora uvedené a další možné zdroje informací důsledně
využívány, přijímá vedoucí státní zástupce organizační opatření, kdy plnění takto přijatých
opatření nejméně jednou za rok kontroluje.141

3.2.1. Vnější podněty
Jedním z hlavních zdrojů informací jsou pro státní zastupitelství podání fyzických
a právnických osob, či státních orgánů. Ty mohou svá podání činit ústně do protokolu,
písemně, prostřednictvím elektronické pošty, dálnopisem, telegrafem či telefaxem. Státní
zastupitelství takovéto podání posoudí podle jeho obsahu a využije poznatky pro státní
zastupitelství významné, a to i v případě, že podatel chtěl dosáhnout především jiného
postupu. Podání by mělo zejména obsahovat, kdo jej činí, v jaké věci, čeho se jeho
prostřednictvím domáhá, a to plně zdůvodnit. V případě, že některou z výše uvedených
náležitostí podání postrádá, je podatel vyzván k doplnění. Není-li podání doplněno, je
bez dalšího založeno. Jedná-li se o podání anonymní, tak jej státní zastupitelství prošetří jen
140
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za okolností, že obsahuje dostatečné informace pro takovýto postup. O tom, jak státní
zastupitelství v případě podaného podání postupovalo, je podatel vyrozuměn nejpozději
do 2 měsíců, kdy je tuto lhůtu možné překročit jen v případě, že se státnímu zastupitelství
nepodařilo obstarat všechny podklady potřebné pro prošetření. 142
Nejvýznamnějším zdrojem poznatků je ovšem signalizační povinnost soudů. Ta byla dříve
upravena ust. § 35 odst. 4 OSŘ, ale ovšem s novelou OSŘ v roce 2013 se ze zákona vytratila.
Upravena je však nadále, a to vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb.143, které
ve svém ust. § 6 odst. 9 písm. f) stanovuje povinnost vedoucího soudní kanceláře státnímu
zastupitelství zaslat návrh nebo usnesení o zahájení řízení ve věcech podle ust. § 8 odst. 1
ZŘS.144

3.2.2. Vnitřní podněty
Poznatky významné pro netrestní působnost jsou ovšem nejčastěji vytěžovány z trestního
řízení, kdy je státní zástupce působící na úseku trestní agendy povinen sdělit informaci
významnou i pro netrestní oblast státnímu zástupci působícímu na úseku agendy netrestní.
O takovémto poznatku nejprve sepíše záznam, který následně poskytne příslušnému státnímu
zástupci. Stejnopis takového záznamu založí do spisu. Vytěžování informací je však časté
i směrem opačným.145

3.2.3. Další podněty
Kromě výše uvedených zdrojů poznatků může dále státní zastupitelství žádat zapůjčení spisů
a dokladů od ministerstev, jiných státních orgánů a orgánů územní/profesní/zájmové
samosprávy. Státní zastupitelství může do těchto spisů a dokladů nahlížet a pořizovat z nich
výpisy a opisy. Stejně tak může státní zástupce žádat o zapůjčení spisu soud, který však není
povinen mu spis zapůjčit, shledá-li k tomu závažné důvody. Státní zastupitelství však
i v takových případech může do soudních spisů nahlížet a pořizovat z nich opisy a výpisy.146
Dále státní zastupitelství využívá při plnění svých úkolů veřejně dostupné informace, a to
převážně z veřejně dostupných informačních systémů, jakými je kupříkladu obchodní rejstřík
142

ust. § 16a StZast
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy
144
ust. 6 odst. 9 písm. f) vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy
145
čl. 10 odst. 5 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008, o netrestní působnosti
146
ust. § 14 StZast
143
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či insolvenční rejstřík. Při takovémto postupu tak často dochází k zjištění rozporu informací
zapsaných a skutečných, na které státní zastupitelství rejstříkový soud upozorňuje.

3.3. Veřejný zájem
Pojem „veřejný zájem“ provází celý právní řád, převážně právní předpisy veřejného práva.
Avšak i v právu soukromém je termínem četným, kdy jeho ochrana je cílem činnosti státních
zástupců. Právě případy, v kterých státní zástupce shledá potřebu jej chránit, odůvodňují
vstupové a návrhové oprávnění do civilních řízení. Takovýto závěr státního zastupitelství není
soud oprávněn prověřovat a zkoumat. I proto je však nutné postupovat rozvážně, aby
se nejednalo o čistou svévoli státního zastupitelství, jež svým postupem narušuje rovnost stran
a působí čistě šikanózním způsobem.
Veřejný zájem je právním pojmem neurčitým. To znamená, že není vymezen obsah,
ani rozsah takového pojmu. To dává prostor jednotlivým orgánům při aplikaci právních
předpisů individuálně posoudit, co se v dané právní věci dá pod tento pojem vztáhnout. To
ovšem neznamená, že se jedná o zcela abstraktní množinu práv. Pod veřejný zájem je nutné
vztáhnout zájmy celé společnosti, které se mohou případ od případu lišit, a který je tak
potřeba vykládat ad hoc. Stejně tak se pojem veřejný zájem proměňuje v čase, kdy v období
před rokem 1989 se za veřejný zájem společnosti považoval zájem státu.
Právě nevymezení tohoto pojmu v právním předpise tak dává prostor čelit rozličným situacím
a přizpůsobit jeho vnímání různým okolnostem, čímž vytváří prostor pro dynamické řešení
právních věcí. Vymezení tohoto pojmu by situaci jedině uškodilo, jelikož se zaprvé ani nedá
takovýto pojem kvalitně vymezit, a za druhé by byly takovouto charakteristikou vyňaty
případy, se kterými se společnost doposud nesetkala, ale které dozajista vzhledem k vývoji
nastanou.
Nevymezení tohoto termínu má však i svá úskalí, která byla již nastíněna. V případě
extenzivního výkladu si státní zástupce může pod veřejný zájem vztáhnout i zájmy spíše
soukromé, které se dostaly do kolize. Státní zástupce nad rámec své vymezené činnosti
do takových řízení následně integruje, ačkoli by neměl, kdy soud či účastník řízení nemají
prostředky takovému postupu zabránit. Nezbývá tedy než apelovat na státní zastupitelství,
aby tato svá oprávnění vnímala jako možnost, nikoli jako nutnost.
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Možností by bylo rovněž umožnit soudu přezkoumat odůvodněnost takového návrhu/vstupu
státního zastupitelství, kdy by však došlo k odstranění jednoho ze základních vyvažovacích
vlivů státního zastupitelství na soud, tj. moci výkonné na moc soudní.
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4. Zahájení řízení na návrh státního zástupce
Státní zástupce může v rámci své civilní působnosti do zahájených řízení vstupovat
a v taxativně uvedených případech může dokonce podat návrh na to, aby řízení zahájeno bylo.
Vstupová a návrhová oprávnění státních zástupců mají společné to, že v obou případech
sledují ochranu veřejného zájmu, kdy se i právní předpisy snaží enumerativním způsobem
vymezit množinu takovýchto řízení, ve kterých se veřejný zájem četně vyskytuje. Jelikož je
ale právo oblastí neustále se vyvíjecí, dochází často k posunu názorů, čemuž odpovídá
i neustále pozměňování rozsahu řízení, ve kterých může státní zástupce jakýmkoli způsobem
zasáhnout.
Významných změn dosáhla tato množiny především vzhledem k rekodifikaci občanského
práva, kdy byla řada návrhových oprávnění státním zástupcům odňata147. Nejzásadnějším
zásahem do pravomoci státních zástupců bylo ale zejména odejmutí návrhového oprávnění
Nejvyššího státního zastupitelství, kdy mohl nejvyšší státní zástupce dle zákona o rodině148
do 31. 12. 2013 podávat žalobu na popření otcovství. Tato kompetence byla nejvyššímu
státnímu zástupci odejmuta s odůvodněním, že se jedná o statusovou věc, o které by měl mít
právo rozhodovat pouze soud, který přezkoumá, zda připustí návrh na popření otcovství
i po uplynutí zákonem stanové lhůty. V době přijetí této změny se jednalo o novinku četně
diskutovanou, kdy se ale domnívám, že se jedná o krok kupředu. Žalobu na popření otcovství
mohl dříve podat otec dítěte jen po dobu objektivní lhůty, která byla tři roky od narození
dítěte, a subjektivní lhůty, která trvala šest měsíců od okamžiku, kdy se otec dozvěděl
o skutečnosti, která zakládala důvodnou pochybnost o jeho otcovství. Po uplynutí této
popěrné lhůty mohl pak podat tuto žalobu právě jen nejvyšší státní zástupce, kdy bylo pouze
na jeho uvážení, zda žalobu podá, či nikoli. Na podání této žaloby tedy nebyl žádný právní
nárok. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že jen v minimu případů se nejvyšší státní zástupce
k takovémuto kroku uchyloval. Z tohoto hlediska se domnívám, že se jednalo o změnu, která
více reflektuje ochranu veřejného zájmu, kdy může rodič sám bez dalšího podat návrh
na popření otcovství, a to i po zákonem stanovené lhůtě, které byla prodloužena z 3 let na 6
let věku dítěte. Rodinné vztahy jsou základními vztahy pro celý život, a obzvláště pak ty mezi
matkou, otcem a jejich dítětem, kdy právě matka s otcem ovlivňují život dítěte ve značné
míře. Je zde tak nutkavá potřeba po tom, aby byly tyto vztahy stabilizovány, kdy však
147

Např. návrhy ve věcech obchodních rejstříků, návrh na vyslovení neplatnosti právního úkonu v rámci
insolvenčního řízení, návrhy ve věcech nadačních rejstříků aj.
148
ust. § 62 a § 62a zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění účinném do dne 31. 12. 2013
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v případech, kdy měl toto návrhové oprávnění po uplynutí popěrné lhůty pouze nejvyšší státní
zástupce, k takovéto stabilizaci v mnohých případech nedocházelo. Nejvyšší státní zástupce
se totiž často řídil nepsaným pravidlem, že pokud by dítě zůstalo na matrice zapsáno zcela
bez vyživujícího otce, kdy by s popřením otcovství nebylo svázáno i určení otcovství jiného
muže, není popření otcovství v zájmu dítěte. Takovýto postup byl však oprávněně kritizován,
jelikož právě k tomu je tento institut určen. Došlo tak k výše uvedené legislativní změně, aby
již více nebyl utlačován zájem domnělého otce a stabilních rodinných vztahů.149
Ovšem od 1. 1. 2014 nedošlo pouze k vyškrtnutí návrhových pravomocí státních zástupců,
ale řada oprávnění jim byla v tomto směru i svěřena150. K dnešnímu dni může tedy státní
zástupce podat návrh na zahájení řízení v následujících případech:
a) péče soudu o nezletilé [ust. § 8 odst. 2 ve věci uvedené v odstavci 1 písm. b) ZŘS]
-

uložení zvláštního opatření při výchově dítěte,

-

ústavní výchovu,

-

pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu,

-

určení data narození,

b) ochrany proti domácímu násilí [ust. § 8 odst. 2 ve věci uvedené v odstavci 1 písm. c) ZŘS],
c) svéprávnosti [ust. § 8 odst. 2 ve věci uvedené v odstavci 1 písm. d) ZŘS],
d) prohlášení za mrtvého [ust. § 8 odst. 2 ve věci uvedené v odstavci 1 písm. e) ZŘS],
e) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče/zařízení sociálních
služeb [ust. § 8 odst. 2 ve věci uvedené v odstavci 1 písm. g) ZŘS],
f) určení nezákonnosti stávky a výluky [ust. § 21 a ust. § 29 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů],
g) určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání
nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků [ust. § 42 StZast., ve znění
pozdějších předpisů],

149

ŠÍNOVÁ, Renáta. K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014.
Advokátní deník [online]. Praha: Česká advokátní komora, 2019, 21. 01. 2015 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z:
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-nekterym-novinkam-v-pravni-uprave-urcovani-a-popirani-rodicovstvi-po1.-1.-2014?browser=mobi
150
Např. určení data narození, prohlášení za mrtvého aj.
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h) zrušení obchodní korporace s likvidací [ust. § 93 zákona ZOK],
ch) uložení opatření podle ust. § 90 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
ve znění pozdějších předpisů,
i) dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy,
jde-li o návrh na:
-

zrušení nařízené ústavní výchovy,

-

zrušení uložené ochranné výchovy,

-

uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě nařízené ústavní

výchovy [ust. § 39 odst. 2 písm. e) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů].151
Oprávnění dle písmen ch) a i) jsou uvedena spíše pro úplnost, jelikož se jedná o oprávnění,
která se svou povahou blíží spíše trestní působnosti státních zástupců. Naopak není uvedena
kompetence, jíž je nadán pouze nejvyšší státní zástupce, který může navíc podat návrh proti
rozhodnutí správního orgánu, jestliže k podání takového návrhu shledal závažný veřejný
zájem152. Za rok 2017 podali státní zastupitelství na všech stupních dohromady návrh
na zahájení civilního řízení v 1 860 případech.153
K podávání návrhů na zahájení řízení dle písmen a) až e) jsou oprávněna okresní státní
zastupitelství, u písmen f) a h) pak krajská státní zastupitelství, jelikož se jedná o agendu,
která spadá do rozhodovací pravomoci krajských soudů. U písmene g) mohou tento návrh
podat jak okresní, tak krajská státní zastupitelství.
Současná množina civilních řízení, k jejichž zahájení je státní zástupce oprávněn, však
dle mého názoru, není zvolena vhodně, kdy ani neodráží potřeby společnosti, ani není
zpravidla v možnostech státního zástupce tohoto oprávnění využít vzhledem k procesní právní
úpravě. Zarážející je již uvedení možnosti podání návrhu státním zástupcem na uložení
zvláštního opatření při výchově dítěte, kdy je však speciálním zákonným ustanovením
uvedeno, že toto oprávnění má pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí, kdy je tak toto
151

Působnost státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. Brno: NSZ, 2012 [cit. 2019-04-20].
Dostupné
z:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statnihozastupitelstvi
152
ust. § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ve znění pozdějších předpisů
153
Zpráva o činnosti za rok 2017. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. Brno: NSZ, 2018, 18. června 2018 [cit.
2019-04-20].
Dostupné
z:
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2017/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2017.pdf
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ustanovení zcela zbytečné. Rovněž tak návrhové oprávnění na určení nezákonnosti stávky
a výluky se mi z hlediska praxe zdá zcela redundantní, kdy státní zastupitelství jedná
zpravidla na základě podnětu některé ze zainteresovaných osob, která však vzhledem
k praktičnosti využije logicky snadnějších procesních postupů. Mezi nadbytečné návrhové
oprávnění řadím i to, které se vztahuje k ochraně proti domácímu násilí, kdy i Ústavní soud
ve svém nálezu ze dne 16. 12. 2014154 dospěl k závěru, že pokud jsou splněny podmínky
vyžadované zákonem č. 141/1961 Sb.155 měl by státní zástupce podat takový návrh
dle trestněprávních norem, nikoli dle ZŘS. Diskutabilní by mohly být další případy, kdy
minimálně v těch jmenovaných jsem zastáncem toho, že pouhá možnost vstupu státního
zástupce do takových řízení by byla dostatečnou ochranou veřejného zájmu. Možnou inspirací
by v tomto případě mohla být právní úprava Slovenské republiky, které má množinu řízení,
ve kterých může státní zástupce podat návrh na jejich zahájení, do jisté míry obecnou, kdy lze
pak s touto množinou řízení operativně pracovat.

4.1. Návrh na zahájení řízení
Návrh na zahájení řízení podaný státním zástupcem musí obsahovat stejné náležitosti jako by
byl podán kterýmkoli jiným účastníkem řízení, tedy náležitosti stanovené ust. § 42 odst. 4
OSŘ, tedy zejména označení soudu, které je podání adresováno, jaké věci se týká, kdo tento
úkon činí, co jím sleduje, podpis a datum. Tyto obecná náležitosti jsou dále rozšířeny ust. § 79
odst. 1 OSŘ o označení navrhovatele, tedy státního zastupitelství, a o jména, příjmení,
bydliště, popř. rodná čísla a jiné identifikační znaky účastníků156 a jejich zástupců, pokud si je
účastníci zvolili, či jim byli stanoveni. Státní zástupce musí dále vylíčit rozhodné skutečnosti,
označit důkazy, kterých se dovolává a musí z něj být jasné, čeho se státní zástupce domáhá.
Státní zastupitelství je rovněž povinno zaslat návrh v požadovaném počtu stejnopisů, a to
buďto prostřednictvím datové schránky, popřípadě v písemné podobě. Ustanovení § 14 ZŘS
rovněž připouští podání návrhu na zahájení řízení ústně do protokolu, a to v případech
zákonem dovolených. Při podání návrhu na zahájení řízení je dále účastník běžně povinen
zaplatit soudní poplatek, kdy státní zástupce je od této povinnosti osvobozen ze zákona, kdy

154

Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 3512/14
zák. č. 141/1961 trestní řízení soudní (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
156
V případě PO obchodní firmu, název a sídlo, u podnikajících subjektů IČO.
155
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by bylo proti logice, aby úřad zastupující stát platil soudní poplatek, který by mířil zpátky
do státního rozpočtu157.
Avšak i u návrhů podaných státními zástupci se uplatňuje překážka již zahájeného řízení, tedy
překážka litispendence. Bylo-li tedy již řízení zahájeno na návrh jiného navrhovatele, řízení
ve věci návrhu státního zástupce podaném později se zastaví. Tento princip funguje
samozřejmě i naopak, tedy podal-li již státní zástupce v předmětné věci návrh, všechna ostatní
řízení zahájená později se taktéž zastaví158. K takovýmto situacím však nedochází, jelikož
státní zastupitelství si před podáním samotného návrhu na zahájení řízení běžně zjišťují, zda
již řízení v dané věci zahájeno bylo.159

4.2. Postavení státních zástupců v řízení
Státní zástupce má v civilním řízení postavení strany, kdy je postavení státního zástupce
podrobněji upraveno OSŘ a ZŘS, kdy má v řízeních zahájených na jeho návrh postavení jako
účastník řízení. Může tedy v průběhu řízení učinit řadu dispozičních úkonů, kterými je nadán
účastník řízení (procesní úkony), kromě těch, které může vykonat jen účastník právního
poměru (úkony strany hmotněprávního vztahu). Úkonem zasahujícím svou povahou
do hmotněprávní oblasti je např. uzavření smíru.160
Naopak mezi těmi procesními úkony můžeme jmenovat zpětvzetí návrhu částečné nebo
v plném rozsahu. Tento úkon může být učiněn po celou dobu řízení, dokud rozhodnutí ve věci
samé nenabyde právní moci, z čehož plyne, že tento úkon lze učinit i po vydání rozhodnutí,
u kterého ještě neuběhla lhůta pro odvolání, nebo naopak u rozhodnutí, o kterém bylo již
odvolací řízení zahájeno. Státní zástupce tímto svým krokem dává najevo svou vůli,
že si nepřeje, aby ve věci samé, nebo v její části bylo meritorně rozhodnuto. V takovém
případě se řízení, nebo jeho část zastaví, o čemž je vydáno usnesení soudu. Pokud ještě
neproběhlo v dané věci jednání, soud řízení zahájí i bez vyjádření jiných účastníků.
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ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., zákon České národní rady o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
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ust. § 104 odst. 1 OSŘ
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NOVOTNÝ, Jan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení. Praha, 2017. Rigorózní práce. Právnická fakulty
Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Pohl, s. 77
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LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář. ISBN 9788074788697, s. 3941
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V opačném případě, pokud by účastníci se zpětvzetím státního zástupce nesouhlasili
s odkazem na vážné důvody, soud řízení nezastaví.161
Na tomto místě je ještě nutné upozornit na ust. § 15 ZŘS, které upravuje neúčinnost zpětvzetí
návrhu na zahájení řízení v případech, kdy lze dané řízení zahájit i bez návrhu. V takovém
případě není soud vázán postupem dle ust. § 96 OSŘ, tedy postupem shora uvedeným, kdy
tak soud nemusí řízení zastavit, pokud jsou splněny všechny podmínky pro to, aby mohlo být
dané řízení zahájeno z úřední povinnosti soudu, tj. bez návrhu.162
Dalším dispozičním úkonem státního zástupce v civilním řízení je možnost měnit návrh
na zahájení řízení i po jeho podání, čímž je míněna změna vylíčených rozhodných
skutečností, nebo změna žalobního petitu, popř. obojího. S takovouto změnou však musí
vyjádřit svůj souhlas soud, který může naznat, že v daném případě by nebylo možné v řízení
pokračovat, jelikož výsledky předchozího řízení o původním návrhu nejsou použitelné
pro nadcházející řízení o návrhu pozměněném.163
Obecně se dá říct, že by role státního zástupce v civilních řízeních rozhodně neměla být
formální. Jeho úkolem je chránit dostatečně veřejný zájem, pro což musí vyvíjet aktivní
činnost a zjišťovat všechny skutečnosti významné pro zjištění úplného a řádného skutkového
stavu věcí. Může využívat zjištění, která nabyl během trestního řízení týkající se daného
předmětu řízení, vyhledává a navrhuje všechny důkazy významné pro řízení164 a uvádí
všechny skutečnosti, jež během svého šetření zjistil. S tímto aktivním vystupováním souvisí
i předklad závěrečného návrhu, se kterým státní zástupce jako navrhovatel vystupuje jako
první, aby ostatní účastníci měli šanci na toto podání reagovat svými replikami. Obsah
závěrečného návrhu není obligatorně zákonem stanoven, ale měl by obsahovat návrh toho, jak
má soud rozhodnout, a to na základě shrnutí přednesů účastníků řízení, listinných důkazů
a provedeného dokazování, vč. jejich právního hodnocení. Tento návrh je součástí
občanskoprávního spisu.
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ust. § 96 OSŘ
Svoboda, K., Tlášková, Š., Vláčil, D., Levý, J., Hromada, M. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 23
163
ust. § 95 OSŘ
164
ust. § 125 OSŘ
162
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4.3. Rozhodnutí soudu
V rozhodnutí soudu je v řízeních, která byla zahájena na návrh státního zástupce, uvedeno
na místě žalobce (sporná řízení), popř. na místě navrhovatele (u nesporných) příslušné státní
zastupitelství (např. Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech). Státní zastupitelství je
v takovémto rozhodnutí označeno jako navrhovatel, kdy je však v odůvodnění rozhodnutí
uváděno příslušné státní zastupitelství namísto procesního postavení „navrhovatel“. Pokud
se daným rozhodnutím řízení končí, vždy takové rozhodnutí obsahuje i výrok vztahující
se k náhradě nákladů řízení. U nesporných řízení zpravidla není náhrada nákladů řízení
přiznána nikomu s ohledem na to, že se zřídka dá určit, která ze stran měla úspěch ve věci,
k čemuž dospěl ve svém usnesení ze dne 20. 11. 2018 i Vrchní soud v Praze165. Avšak je
upozornit na ust. § 23 ZŘS, jenž je speciálním ustanovením k ustanovení věnující
se nákladům v OSŘ, kdy může být náhrada nákladů řízení přiznána i v nesporných řízeních,
pokud to odůvodňují okolnosti případu. Naopak ve sporných řízeních se dle kritéria ust. § 142
odst. 2 OSŘ – úspěchu ve věci – postupuje nejčastěji, pokud není na místě též zvážit okolností
ospravedlňující jiný postup. Pokud je tedy úspěšná strana stojící proti státnímu zástupci, je jí
ve výroku přiznána náhrada nákladů. Dle ust. § 142 odst. 4 OSŘ je povinen k této náhradě stát
– Česká republika, a to i v případech, kdy nebylo vydáno meritorní rozhodnutí ve věci, jelikož
státní zástupce vzal svůj návrh zpět. V případě, kdy je ve věci úspěšný státní zástupce,
náklady ostatních účastníků se nehradí, avšak ani státní zastupitelství, jakožto státní složka,
nemá nárok na přiznání náhrady nákladů řízení.
Při rozhodování o nákladech řízení by však striktní neodchýlení se od přiznání náhrady
nákladů řízení dle zásady úspěchu ve věci mohlo vést k přílišné tvrdosti k účastníkům, kdy je
potřeba vždy zvážit i další okolnosti případu. Pokud by takovéto okolnosti byly, může soud
dle ust. § 23 ZŘS přiznat náhradu nákladů řízení i účastníkovi, který úspěšný nebyl, a to
s ohledem na povahu právní věci nebo s přihlédnutím k majetkovým nepoměrům procesních
stran. Takovýto zásah soudu jde však proti principu právní jistoty, kdy je potřeba takovýto
výrok v odůvodnění náležitě odůvodnit a věnovat mu dostatečný prostor. K tomuto závěru
dospěl ve svém usnesení ze dne 9. 5. 2017 i Vrchní soud v Praze166, kdy je toto rozhodnutí
významné především pro sjednocení aplikace ustanovení ZŘS vztahujících se k náhradě
nákladů řízení v nesporných řízeních.
165

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2018, sp. zn. 7 Cmo 237/2017
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Usnesení Vrchního soudu v Praze z 9. května 2017, sp. zn. 7 Cmo 323/2016
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Některá řízení se obecně neřídí základním pravidlem, ale mají svou speciální úpravu, jako je
například řízení o svéprávnosti, kdy dle ust. § 43 ZŘS náklady řízení platí zpravidla stát stejně
jako u detenčních řízení dle ust. § 74 ZŘS. Naopak náklady u výkonu rozhodnutí o péči
o nezletilé dítě hradí povinný.
Jak je tedy patrné, je úprava týkající se nákladů řízení více než roztříštěná a vedle obecných
pravidel existuje řada výjimek, kdy do celé problematiky může se svým uvážením zasáhnout
ještě rozhodující soud. Je tedy pro účastníka leckdy problematické se v tomto množství
variant zorientovat, což může narušovat princip právní jistoty. Rozhodně by tak celé
problematice prospělo, kdyby byla právní regulace nákladů řízení zjednodušena, nebo alespoň
vztažena do skupiny blízkých právních ustanovení, ve kterých by se dálo snáz orientovat.

47

5. Vstup státního zástupce do řízení
Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, státní zastupitelství v taxativně uvedených případech
mohou mimo podání návrhů na zahájení řízení v rámci své civilní působnosti do některých již
zahájených řízení taktéž vstupovat. Odůvodnění jejich vstupu je opět opřeno o sledování
a ochranu veřejného zájmu jako v předešlém případě, kdy záleží na zhodnocení právní věci
státním zastupitelstvím, zda je v daném případě poskytnutí ochrany veřejného zájmu potřeba.
Do takovýchto řízení mohou vstoupit jak na prvoinstanční úrovni, tak až po podání odvolání,
kdy vstupují na základě znalostí nabytých při své vlastní činnosti nebo s ohledem na sdělení
soudu, kdy má dle důvodové zprávy k ZŘS soud povinnost státní zastupitelství vyrozumět
o všech řízeních dle ust. § 8 ZŘS, která zahájí. Smyslem vstupu státního zastupitelství
do těchto řízení je cílem dosáhnout správného a úplného zjištění skutkového stavu věci167.
Oprávnění vstupu státních zastupitelství do již zahájených řízení se opírá o ust. § 35 OSŘ
ve spojení s ust. § 8 ZŘS a o další zvláštní předpisy.168
I v tomto okruhu řízení, do kterých je státní zastupitelství oprávněno vstoupit, dochází
k četným obměnám, kdy k dnešnímu dni může tedy státní zástupce vstoupit do zahájených
řízení v následujících případech:
a) ve věcech osvojení, a to do části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu
rodičů k osvojení [ust. § 8 odst. 1 písm. a) ZŘS],
b) ve věcech péče soudu o nezletilé [ust. § 8 odst. 1 písm. b) ZŘS]
- uložení zvláštního opatření při výchově dítěte,
- ústavní výchovu,
- pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu,
- určení data narození,
c) ve věcech ochrany proti domácímu násilí [ust. § 8 odst. 1 písm. c) ZŘS],
d) o svéprávnosti [ust. § 8 odst. 1 písm. d) ZŘS],
e) o prohlášení za mrtvého [ust. § 8 odst. 1 písm. e) ZŘS],
f) o určení data smrti [ust. § 8 odst. 1 písm. f) ZŘS],
167

zásada vyšetřovací
MACKOVÁ, Alena. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha:
Leges, 2016. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9, s. 39-40
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g) ve věcech vyslovení [ust. § 8 odst. 1 písm. g) ZŘS]
- přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
- nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb,
h) o umoření listin [ust. § 8 odst. 1 písm. h) ZŘS],
i) o některých otázkách týkajících se právnických osob [ust. § 8 odst. 1 písm. i) ZŘS],
j) insolvenční řízení, moratoria, incidenční spory [ust. § 7c zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů],
k) ve věcech veřejných rejstříků [ust. § 77 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů],
l) o uznání cizích pravomocných rozhodnutí, kdy alespoň jedním účastníkem je státní občan
České republiky [ust. § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
ve znění pozdějších předpisů]
- rozvod manželství
- zákonné odloučení
- prohlášení manželství za neplatné
- určení, zda tu manželství je, či není.169
Oprávnění dle písm. l) je svěřeno pouze Nejvyššími státnímu zastupitelství v řízeních
u Nejvyššího soudu ČR. Oproti tomu okresní státní zastupitelství mohou vstoupit do řízení
pod písm. a) až h), v některých řízeních i dle písm. i). Krajským státním zastupitelstvím jsou
tak svěřena řízení dle písm. i) až k).170
Vstupem okresních státních zastupitelství bylo za rok 2018 vyřízeno 8 293 právních věcí, kdy
došlo k mírnému poklesu, kdy o rok dříve bylo toto číslo 8 440. Krajská státní zastupitelství
vstoupila v roce 2018 celkem do 261 civilních řízení, kdy i zde došlo k poklesu oproti roku
2017, kdy bylo toto číslo 433.171
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Působnost státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství [online]. Brno: NSZ, 2012 [cit. 2019-04-20].
Dostupné
z:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statnihozastupitelstvi
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NOVOTNÝ, Jan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení. Praha, 2017. Rigorózní práce. Právnická fakulty
Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Pohl, s. 62
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Zpráva o činnosti státních zastupitelství za rok 2018. Nejvyšší státní zastupitelství ČR [online]. Brno, 2019, 7.
6.
2019
[cit.
2019-09-15].
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I v tomto případě, jako v případě zahajovacích oprávnění státních zástupců, nevidím množinu
řízení zvolenou vhodně, a to ze stejného důvodu uvedeného shora. Tím je praktická
nevyužitelnost vstupového oprávnění vzhledem ke krátkým procesním lhůtám, a to zejména
u řízení ve věci uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, kdy se jeví jako nemožné
do takového řízení vstoupit během 24 hodin, které má soud na vydání rozhodnutí od podání
návrhu. Z právní praxe jsem rovněž dospěla k poznatku, že účast státních zástupců v řízení
o omezení svéprávnosti je ve většině právních věcí zbytečná, kdy působí zcela pasivně
a spokojí se se závěry znalce a s lékařskými zprávami. V této oblasti tak vidím prostor
pro zamyšlení, jak tuto oblast více regulovat, kdy by se nabízelo aktivnější zapojení státního
zástupce např. při zhlédnutí posuzovaného. To by dle mého názoru mohlo státní zastupitelství
z časových důvodů odradit od toho, aby se takovýchto řízení účastnily jen pro „statistické
čárky“.

5.1. Prohlášení o vstupu do řízení
Státní zastupitelství vstupují do civilních řízení na základě prohlášení, které je zpravidla
činěno v písemné formě, ovšem není vyloučeno ani ústní prohlášení, a to zejména v případech
urgentních nebo v případech, kde není nutné, aby státní zastupitelství společně se svým
vstupem činila procesní či důkazní návrhy, popř. skutkové přednesy. V případech ústního
prohlášení o vstupu si státní zástupce musí ohlídat, že jeho prohlášení bylo
zaprotokolováno.172
V prohlášení státní zástupce označí účastníky, navrhne provedení důkazů, které nebyly
uplatněny doposud účastníky řízení, zahrne své prohlášení o vstupu do řízení a závěrem uvede
jméno pověřeného státního zástupce a připojí podpis.173 Krom těchto údajů samozřejmě
podání nesmí postrádat náležitosti dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ jako v případě zahájení řízení
na návrh státního zástupce, tedy zejména označení soudu, kterému je prohlášení určeno, kým
je činěno, jaké právní věci se týká, čeho chce skrze tento postup státní zastupitelství

Dostupné z: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2018/zprava_o_cinnosti_sz_za_rok_20
18-textova_cast.pdf
172
KUCHTA, Josef a Karel SCHELLE. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita,
1994. ISBN 80-210-1044-4, s. 269-270
173
čl. 8 odst. 2 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008, o netrestní působnosti
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dosáhnout a datum. Státní zastupitelství do řízení vstupuje okamžikem, kdy takovéto
prohlášení dojde příslušnému soudu.174
Státní zástupce nemusí odůvodňovat, v čem spatřuje veřejný zájem v dané právní věci, pokud
však dospěje k závěru, že není potřeba veřejný zájem dále chránit nebo nejsou splněny další
podmínky jeho účasti v řízení, z řízení vystoupí prohlášením o vystoupení, které může být
ve formě písemné, tak ve formě ústního prohlášení do protokolu. Nic však nebrání
opětovnému vstupu státního zastupitelství do řízení, pokud potřeba ochrany veřejného zájmu
znovu vyvstane175. Účast státního zastupitelství v řízení rovněž končí pravomocným
rozhodnutím soudu ve věci samé.176
Státní zastupitelství zpravidla vstoupí do řízení, pro jejichž zahájení podali u soudu podnět.
Pokud je v takovém případě příslušné jiné státní zastupitelství, je mu zaslán stejnopis podání.
Po vstupu do řízení je státní zastupitelství povinno vést spis o své účasti v civilním řízení,
ve kterém eviduje skutkový a právní rozbor, důkazní návrh a závěrečný návrh. V případech,
kdy státní zástupce vstoupí do prvoinstančního řízení, jeho účast je zachována i v odvolacím
řízení. Nic naopak nebrání tomu, aby do řízení státní zástupce vstoupil až ve lhůtě pro podání
odvolání, nebo až ve fázi probíhajícího odvolacího řízení.177
Vstupem státního zástupce do již zahájeného řízení by mohlo dojít k narušení principu
rovnosti stran, proto je nutné, aby státní zastupitelství s náležitou pečlivostí posoudilo, zda
takovýto zásah do řízení je vhodný a je nutný k ochraně veřejného zájmu. V případě, že státní
zástupce dojde k závěru, že do daného řízení vstoupí, musí vždy obhajovat pouze veřejný
zájem, nikoli zájem některého z účastníků. Jedná tak, aby byl úplně a pravdivě zjištěn
skutkový stav věci, což však může vést k prospěchu některého z účastníků řízení, což už však
není v rozporu s principy civilního procesu, pokud tento záměr není státním zástupcem
sledován. Státní zástupce tak ani nesmí vyvažovat pasivitu některého z účastníků řízení svým
aktivistickým přístupem, jelikož i takovéto jednání vede již v nerovný prospěch jedné
ze stran.178
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5.2. Postavení státních zástupců v řízení
Postavení státního zástupce v případech, kdy vstoupil do již zahájeného řízení, je založeno
na ust. § 35 odst. 2 OSŘ, kdy státní zástupce je oprávněn činit všechny úkony, které mohou
činit účastníci řízení mimo těch, které náleží jen účastníkům právních poměrů. Nejedná se tak
o účastníka se všemi právy a povinnostmi, které k tomu náleží, ale o speciální subjekt
civilního řízení, kterému nepřísluší úkony spojené se subjektivním hmotným právem
účastníka. Úkonem zasahujícím svou povahou do hmotněprávní oblasti je např. uzavření
smíru či uznání nároku.179
Dále není státní zástupce ve svém postavení oprávněn činit úkony, které souvisí s nakládáním
s předmětem řízení, kdy státní zástupce logicky nemůže vzít návrh na zahájení řízení zpět
či navrhovat změnu tohoto návrhu, když se nejedná o návrh jím podaný. Krom uznání nároku
se jej nemůže ani vzdát, namítnout promlčení takového nároku nebo vznést kompenzační
námitku, stejně tak nemůže namítnout relativní neplatnost, kdy všemi takovými oprávněními
disponují pouze účastníci právních vztahů.180
Státní zastupitelství je také ve svých úkonech omezeno okamžikem, ke kterému do řízení
vstoupilo. K tomuto momentu státní zastupitelství přijímá stav řízení, v jakém se nachází,
a není tedy oprávněno činit úkony, které se vážou na stádia řízení, která předcházela jeho
vstupu do řízení. K zamyšlení tedy vybízí námitka místní nepříslušnosti, kterou může účastník
řízení uplatnit nejpozději při svém prvním úkonu, kterým pro státní zastupitelství je právě
vstup do řízení, kdy je státní zástupce však povinen přijmout stav řízení ke dni, ke kterému
do něj vstoupil. V praxi tak převažuje ten výklad, že je státní zástupce oprávněn k takovému
úkonu jen v případech, kdy může tuto námitku vznést současně i jiný účastník, kdy by jiný
výklad mohl vést k nejistotě účastníků vztahující se k místně příslušnému soudu, a to
až do pravomocného skončení právní věci.181
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V případech, kdy není nutné nařizovat jednání před soudem, státní zástupce pouze zašle své
písemné vyjádření k věci.182 Mezi jeho další povinnosti patří informační povinnost vůči
odboru veřejné žaloby Nejvyššího státního zastupitelství ve věcech vstupu do insolvenčních
řízení.183 Naopak mezi jeho oprávněními jmenujme možnost zapůjčení spisu, a to i ve fázi,
kdy státní zástupce teprve uvažuje nad vstupem do civilního řízení, kdy však není toto
oprávnění dle ust. § 14 odst. 4 StZast často využíváno, zejména kvůli hospodárnosti. Této
oblasti se blíže věnuje výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce, ve kterém je
upravena oblast zapůjčování spisu před samotným vstupem do řízení a dále důvody,
na základě kterých lze neudělit souhlas soudu se zapůjčením spisu.184
Ačkoli vstoupivší státní zastupitelství není účastníkem řízení, postup soudu vůči němu je
takový, jako by jím byl. To se týká zejména oblasti předvolávání, doručování písemností,
zachováním lhůty pro přípravu na jednání aj., kdy však nepřítomnost státního zástupce není
překážkou pro konání jednání, kdy jeho účast není nezbytná už jen z důvodu toho, že jeho
vstup je dobrovolný. Státní zástupce je rovněž oprávněn jako účastníci řízení vyjadřovat se
k provedeným důkazům, zejména k jejich hodnověrnosti a vyslýchaným osobám pokládat
otázky. Po ukončení dokazování soud vyzve účastníky, aby sdělili své závěrečné návrhy, kdy
se jedná o oprávnění, nikoli o povinnost. Ovšem státní zástupce je povinen takový závěrečný
návrh učinit, kdy v něm shrne jak právní, tak skutkový stav věci, který vyplynul
z provedeného dokazování. Pořadí závěrečných návrhů ovšem není na rozdíl od trestního
práva upraveno, kdy se však zpravidla státní zástupce ujímá slova jako poslední, aby svým
hodnocením neovlivnil další účastníky. V daných rozhodnutí je pak uvedeno, že řízení v dané
právní věci bylo vedeno za účasti příslušného státního zastupitelství. 185

5.3. Ukončení účasti státního zastupitelství
Veškerá rozhodnutí soudu, včetně konečného rozhodnutí v dané právní věci, jsou zasílána
příslušnému státnímu zastupitelství. V případě, že se jedná o konečné rozhodnutí ve věci,
kterým je řízení skončeno, je paralelně s tím ukončena i účast státního zastupitelství, a to
z důvodu, že úkony státního zastupitelství již nelze více činit. Řízení ovšem není skončeno
182
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informacích
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vstupy do řízení podle § 35 odst. 1 občanského soudního řádu
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v případě, že rozhodnutí není pravomocné a je možné proti němu podat opravný prostředek.
V takovém případě účast státního zastupitelství trvá i po dobu odvolacího řízení,
nevystoupilo-li státní zastupitelství z řízení dříve z vlastní vůle. Tím jsem se dotkla i druhého
způsobu ukončení účasti státního zastupitelství, jež je uveden výše, kdy státní zastupitelství
může v písemné, či ústní formě učinit prohlášení o vystoupení z řízení.186

186

DÁVID, R. Vstup státního zastupitelství do civilního řízení. Státní zastupitelství, č. 6/2008, s. 14
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6. Dohled a dozor státních zástupců
Jak jsem uvedla již v předešlých kapitolách, do netrestní působnosti státních zastupitelství je
potřeba zařadit také dohledové a dozorové pravomoci státních zástupců, kdy z hlediska
netrestní oblasti je pro účely této práce podstatný především dozor státních zástupců
nad zachováváním právních předpisů v místech, kde je omezena osobní svoboda. Tato
pravomoc není pro orgány veřejné žaloby žádnou novinkou. Do 1. ledna 1994 vykonávala
dozor nad detenčními místy prokuratura, kdy ji bylo však zákonem StZast toto oprávnění
odebráno a přeneseno na Ministerstvo spravedlnosti. Tato oprávnění byla státním zástupcům
opět svěřena vzhledem k věznicím k 1. lednu 2000, kdy byl novelizován jak StZast, tak zákon
o výkonu trestu odnětí svobody187. O rok později se tato oblast rozšířila i o dozor nad vazbou,
a to zákonem o výkonu vazby188. Ještě později se ke kontrolovaným místům zákonem
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy189, přiřadila místa, kde se vykonávají
ochranná léčení, ochranná nebo ústavní výchova a další místa, kde je omezována osobní
svoboda. Jako poslední se do množiny detenčních zařízení podléhající dozoru státního
zástupce přiřadila taktéž místa, která slouží pro výkon zabezpečovací detence, a to zákonem
o výkonu zabezpečovací detence190.191
To, že právě tato oblast byla svěřena státním zástupcům, má své logické odůvodnění, které
nemusíme hledat nikde jinde než u ochrany veřejného zájmu. Tím, že se jedná o místa, kde je
omezováno základní lidské právo – osobní svoboda, a mohlo by taktéž docházet k ohrožení
dalšího práva garantovaného Listinou základních práv a svobod – lidské důstojnosti, je nutné
dohlížet na to, aby bylo k takto omezeným osobám přistupováno s nutnou přiměřeností
zásahů, a to jak vzhledem k jejich způsobu, tak vzhledem k době jejich trvání. Státní zástupce
zde vystupuju jako garant zákonnosti a přiměřených zásahů do lidských práv. Státní zástupce
v této své roli vykonává tedy dozor za podmínek a způsobem stanovených zvláštními zákony,
kdy samotný StZast výkon dozoru nespecifikuje a je pouze výchozí normou. Pro jednotlivá

187
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detenční místa je tudíž nutné zákonné zmocnění speciálními právními normami, které
vymezují předmět a podmínky dozoru.192
Krom zvláštních právních předpisů však může být i jakýmsi vodítkem Pokyn obecné povahy
nejvyššího státního zástupce193. Tento pokyn zaprvé vymezuje místa detence, kde státní
zástupce vykonává dozor, ale taktéž negativně vymezuje to, co předmětem dozoru není. Státní
zástupce musí mít neustále na paměti, že jeho úkolem není posuzovat vhodnost a účelnost
postupů zaujatých v kontrolovaných místech, ani to, zda jsou dodržovány akty interní, či akty
organizační, řídící a hospodářské povahy194. Jeho jediným úkonem je posuzování zákonnosti,
tedy zda postupu zaujaté v těchto detenčních místech jsou v souladu s právními předpisy. Tuto
činnost vykonává nestranně, tedy tak, aby kontroloval jen ta zařízení, ve kterých se nenachází
osoby, jež byli účastníky řízení, ve kterých tentýž státní zástupce vystupoval. Tento dozor dále
vykonává z úřední povinnosti a bez ohledu na to, jaké jsou výsledky jiných orgánů, které tytéž
postupy prověřovaly.195
Dozor je zpravidla zahájen na základě podnětu, popř. jiných poznatků, kdy způsoby postupu
státních zástupců jsou dva. Základním a povětšinou dostačujícím způsobem je šetření, které je
v ojedinělých případech nahrazeno prověrkou. Prověrky jsou také prováděny ale na základě
předem daného plánu, zatímco šetření je prvkem při podaných stížnostech. Při svých
postupech není státní zástupce vázán rozsahem možného porušení právních předpisů
uvedeného v podnětu, ale provádí šetření v rozsahu dle svého uvážení. Po skončení
prověřovací fáze sepíše do spisu záznam, ve kterém zejména uvede to, zda shledal,
že k porušení právních předpisů došlo, nebo nikoli. V pozitivním případě do záznamu rovněž
poznamená (výslovně nebo odkazem) opatření, kterých státní zástupce učinil. Dospěje-li
státní zástupce při svém šetření k závěru, že v detenčním místě došlo k porušení obecných
právních předpisů, vydá příkaz k zachování předpisů platných pro výkon trestu nebo vazby,
ať už ústní nebo písemnou formou. Výjimkou, kdy není potřeba vydávat příkaz, je situace,
kdy už od porušování právních předpisů bylo upuštěno a je pravděpodobně, že je pokračování
v takovémto porušování vyloučeno. Pokud ovšem není příkaz uposlechnut, státní zástupce již
192
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sám nemůže dozorovaný subjekt více nutit a jeho jedinou možností je obeznámit se situací
státní zastupitelství, které vykonává dohled nad dozorem196, nebo podat zprávu Nejvyššímu
státnímu zastupitelství. Tato dozorující pravomoc státního zástupce tedy není nařizovacího,
ani sankčního charakteru.197
Oprávnění, které při svém dozoru může státní zástupce využívat, jsou následující:
•

návštěva míst, kde je omezována osobní svoboda, v kteroukoli dobu;

•

nahlížet do všech podkladů vztahujících se k osobě, která je v detenčním zařízení
držena;

•

hovořit s osobami, které jsou v detenčních místech drženy, a to bez účasti třetích osob;

•

prověřovat, zda nejsou akty vydané Vězeňskou službou či ředitele zařízení v rozporu
se zákony a jinými právními předpisy;

•

požadovat od zaměstnanců zařízení vysvětlení, předložení dokladů, spisů, příkazů,
rozhodnutí aj.;

•

vydávat výše zmíněné příkazy;

•

nařídit propuštění osoby, která je držena v detenčním zařízení nezákonně.198

Opětovné navrácení dozorových oprávnění státním zástupcům nad zachováváním právních
předpisů v místech, kde je omezena osobní svoboda, vnímám jako krok správným směrem.
V mezidobí let 1994 a 2000 se ukázalo, že vnitřní kontrola prováděna veřejnou správou je
neefektivní, kdy veřejná správa neměla dostatečný finanční a personální aparát, a především
ani motivaci připustit vlastní chyby. Nevýhodu vnímám však v zákonné úpravě, kdy jsou
dozorová oprávnění využívaná v jednotlivých místech, kde dochází k omezení osobní
svobody, upravena celou řadou právních předpisů, kdy se tak jedná o úpravu značně
roztříštěnou. Druhou slabinu této oblasti vidím v absenci donucovacích prostředků
ke zjednání nápravy, které bych dozorujícímu státnímu zástupci v této oblasti zcela jistě
svěřila pro zajištění větší účinnosti tohoto dozoru.
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6.1. Dozor nad školskými zařízeními
Ze všech zmíněných detenčních míst je svěřen okresním státním zástupcům pouze dozor
nad zařízeními, kde je vykonávána ústavní a ochranná výchova. Zákonné zmocnění k tomuto
typu dozoru nalezneme v ust. § 39 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních199. Dozorem je pověřen státní zástupce, v jehož obvodu se detenční
místa nacházejí. Výkonem dozoru však není nikterak omezena působnost orgánů sociálněprávní ochrany děti, která je upravena zvláštním zákonem.
Ochranná i ústavní výchova je vykonávána ve školských zařízeních, kdy jsou tato zařízení
určena především pro nezletilé děti ve věku od 3 do 18 let, výjimečně i pro zletilé osoby
do 19 let. Cílem je dětem zajistit řádnou výchovu, vývoj a vzdělání, čemuž jsou přizpůsobeny
výchovné programy uvnitř těchto školských zařízení. Za tato zařízení jsou dle zákona
považovány dětské domovy, diagnostické ústavy, dětské domovy se školou a výchovné
ústavy. V těchto školských zařízeních je ke každému dítěti přistupováno individuálně
za spolupůsobení orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kdy je cílem dítěti připravit takové
podmínky pro život, aby se preventivně eliminovaly všechny prvky, které by mohly dítě
navést ke kriminálnímu životu.
Oprávnění:
•

provádět návštěvu v zařízeních v kteroukoli dobu;

•

kontrola povinné dokumentace vedené zařízením;

•

hovořit s dětmi o samotě, tedy bez přítomnosti třetích osob;

•

požadovat žádat od pracovníků zařízení a dalších osob podílejících se na péči o děti
potřebná vysvětlení;

•

podávat soudu návrh na uložení/zrušení nařízené ústavní výchovy nebo uložené
ochranné výchovy;

•

kontrola rozhodnutí a postupů ředitele zařízení;

•

vydávat opaření k odstranění nezákonných situací;

•

nařízení bezodkladného propuštění dítěte, které je v zařízení drženo neoprávněně.200
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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, ve znění pozdějších předpisů
200
§ 39 odst. 2 zákona. 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, ve znění pozdějších
předpisů
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6.2. Dozor nad výkonem vazby
Dozor nad místy, kde probíhá výkon vazby, je svěřen krajským státním zastupitelstvím,
v jejichž obvodu je vazba vykonávána. Toto zmocnění najdeme v samostatné Hlavě VIII.
zákona o výkonu vazby201 (ust. § 29). Jedná se opět čistě o kontrolu toho, zda je ve vazebních
zařízeních postupováno v souladu s obecnými právními předpisy, kdy je tato kontrola
prováděna orgány veřejné žaloby, tedy orgány vnějšími. Hovoříme tak tedy o vnější kontrole,
čímž není nikterak vyloučena kontrola vnitřní, která je prováděna Vězeňskou službou,
popř. Ministerstvem spravedlnosti nebo jinými zákonem pověřenými osobami.
Místem kontroly je tedy místo výkonu vazby, kdy hovoříme buď o vazebních věznicích, nebo
o zvláštních odděleních věznic. Jde o místa, kde jsou dočasně drženy osoby, které jsou
obviněny z trestného činu, ale nejsou dosud pravomocně odsouzeny. Je na ně tedy potřeba
nahlížet jako na nevinné, na druhé straně je potřeba k nim přistupovat obezřetně vzhledem
k ochraně zájmů společnosti. Správu takovýchto míst zajišťuje Vězeňská služba.202
K výkonu dozoru je státní zástupce nadán následujícími oprávněními, kdy se při své činnosti
zaměřuje především na:
•

kontrolu podkladů ve spisech, které jsou zákonem nutné pro přijímání a umisťování
osob do vazby;

•

kontrola postupu při propouštění z vazby, zda byly dodrženy lhůty a právní
povinnosti;

•

kontrola toho, zda nejsou ve vazbě drženy osoby, u kterých bylo trestní stíhání
zastaveno;

•

přezkum postupu vazebních orgánu při posílání žádostí/stížností obviněných
příslušným orgánům;

•

kontrola dodržování kárných předpisů;

•

neomezování práva na vycházky;

•

zachovávání práv a dodržování povinnosti obviněných;

•

dodržování právních předpisů vztahujících se ke zvláštním skupinám obviněných
(mladiství a cizinci).203

201

zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 a § 4 zákona č. 283/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
203
KOUDELKA, Zdeněk. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7, s. 21
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U dozoru nad výkonem vazby je potřeba klást největší důraz na dodržování lhůt, které jsou
trestním řádem striktně stanoveny. Právě v tomto směru dochází k nejčastějším excesům,
kdy je osoba v místech určených pro výkon vazby držena i přes fakt, že lhůta již byla
překročena. Druhým častým problémem je, že není na osobu pohlíženo v souladu s právní
zásadou presumpcí neviny, a i přesto že není za čin pravomocně odsouzena, je s ní zacházeno,
jako by odsouzena již byla, čímž bývá nejednou zasahováno do její lidské důstojnosti.

6.3. Dozor nad výkonem zabezpečovací detence
Dozor nad výkonem zabezpečovací detence je z dozorových oprávnění státních zástupců
oprávněním

nejnovějším.

Bylo

jim

přiznáno

zákonným

zmocněním

obsaženým

v ust. § 40 zákona o výkonu zabezpečovací detence204. Dozor nad těmito detenčními místy
vykonávají krajští státní zástupci, v jejichž obvodu je zabezpečovací detence vykonávána.
Oprávnění a účel dozoru zůstává stejný jako v přechozím případě.
Zabezpečovací detence je vykonávána v ústavech určených pro výkon zabezpečovací detence,
jež podléhají správě Vězeňské služby. Do těchto ústavů jsou umisťovány osoby, které jsou
nebezpečné pro okolí a je potřeba je podrobit terapeutickému působení. K tomuto účelu
podstupují tyto osoby speciální programy, jež mají za účel na osoby působit léčebně,
psychologicky, výchovně a rehabilitačně, tedy tak aby se po absolvování všech odborníkem
doporučených procedur stala osobou opět plnohodnotnou součástí společnosti. Primárním
účelem tohoto opatření není tedy represe, ale léčba osoby, což nese svá specifika.205
Státní zástupce tak prověřuje zejména:
•

vzdělání a zaměstnání chovanců;

•

dodržování jejich práv a povinností;

•

postup při ukládání kázeňských trestů;

•

použití donucovacích prostředků Vězeňskou službou;

•

dodržení odděleného umisťování chovanců;

•

kontrola

podkladů

ve

spisech

dávající

právní

základ

umístění

chovanců

do zabezpečovacích ústavů.206
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zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, ve znění pozdějších předpisů
ust. § 1–2 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, ve znění pozdějších předpisů
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6.4. Dozor nad výkonem trestu odnětí svobody
Dozor nad místy, kde probíhá výkon trestu odnětí svobody, je rovněž svěřen krajským státním
zastupitelstvím, v jejichž obvodu je trest vykonáván. Toto zmocnění najdeme v ust. § 78
zákona o výkonu trestu odnětí svobody 207. Shodné věci jako u vazby zůstávají taktéž v rovině
oprávnění, kterými je krajský státní zástupce nadán, i v předmětu, jenž touto formou vnější
kontroly sleduje. Rozdíl spočívá naopak v tom, že trest odnětí svobody je vykonáván
osobami, které jsou za své činy již pravomocně odsouzeny, jsou tedy vinny. Tím pádem se
mění jejich okruh práv a povinností, čemuž odpovídá i odlišná množina zaměření dozoru
státního zástupce.
Státní zástupce při svém dozoru přezkoumává následující:
•

dodržování odděleného umisťování odsouzených dle rozdílného výkonu trestu;

•

používané donucovací prostředky orgánů věznice;

•

přezkum postupu vazebních orgánu při posílání žádostí/stížností obviněných
příslušným orgánům;

•

ohrožení účelu výkonu trestu odnětí svobody orgány věznice či pracovníky podniků,
ke kterým jsou vězni přirazeni k práci;

•

postup při propuštění z věznic, zejména s ohledem na dodržení právních povinností
a lhůt;

•

zaměstnávání vězňů;

•

výkon ochranného léčení v průběhu výkonu trestu odnětí svobody;

•

ukládání kázeňských trestů;

•

plnění vyživovací povinnosti vězně;

•

soulad výkonu trestu odnětí svobody s výchovným programem;

•

předklání návrhů ředitelem věznice na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody, popř. přeřazení do mírnějšího typu věznice.208

U mladistvých odsouzených navíc dále zkoumá:
•

oddělení mladictvích vězňů od ostatních;

•

dodržování výchovného programu;

207

zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
KOUDELKA, Zdeněk. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7, s. 21–22
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•

dodržování povinné školní docházky u mladistvých vězňů, u kterých ještě splněna
nebyla;

•

přístup k profesní přípravě na základě konzultace se zákonným zástupcem a orgánem
sociálně-právní ochrany dětí;

•

přerušení výkonu trestu odnětí svobody při splnění zákonných podmínek.209

A zvláštní kategorií jsou i odsouzené matky, u nichž je kontrolováno:
•

přerušení výkonu trestu odnětí svobody při splnění zákonných podmínek;

•

postup při vyřizování žádostí odsouzených matek nezletilých dětí, aby jí bylo
umožněno mít pří výkonu trestu odnětí svobody dítě u sebe.210

A dále odsouzení trpící duševními poruchami a osoby stižené poruchami chování, u kterých
se státní zástupce zaměřuje na:
•

zacházení s takovýmito osobami v souladu s odbornými lékařskými závěry;

•

dodržování individuálních/skupinových terapeutických sezení.211

Jak pro vazbu, věznici i zabezpečovací ústavy je společné to, že hlavní metodou dozoru jsou
prověrky, které jsou prováděny podle předem stanového plánu kontrol. Státní zástupce
při zahájení nové prověrky nejprve s ředitelem nebo s jinou pověřenou osobou projedná to,
jak byla naplněna opatření z přecházející prověrky, stejně tak je s nimi konzultován i závěr
prověrky aktuální. Pokud státní zástupce při provádění dozoru dojde k závěru, že je osoba
v detenčním místě držena neoprávněně, ihned písemně nařídí propuštění dané osoby. Pokud
nelze, aby státní zástupce v místě prováděného dozoru setrval až do propuštění osoby, je mu
předložena zpráva o propuštění osoby.
Hraniční situací je také tzv. mimořádná událost, jíž může být mučení držených osob, vzpoura
vězňů nebo hladovka držených osob. V takovémto případě státní zástupce musí podnět
na prošetření mimořádné události přezkoumat do 30 dní od jeho doručení a do 2 dnů
od ukončení šetření podat zprávu státnímu zástupci vykonávající dohled nad dozorujícím

209

KOUDELKA, Zdeněk. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7, s. 21–22
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státním zastupitelstvím a rovněž informovat netrestní odbor Nejvyššího státního
zastupitelství.212

212

KOUDELKA, Zdeněk. Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010.
Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7, s. 23
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7. Opravné prostředky na návrh státního zástupce
Účastník řízení, tedy i státní zástupce, je v civilním řízení nadán základními procesními
právy, která jsou upravena již na nejvyšší úrovni, tedy na té ústavněprávní. Významná je
v tomto ohledu Hlava pátá Listiny základních práv a svobod „Právo na soudní a jinou právní
ochranu“. Tato část Listiny zaručuje každému jistý standard práv, která slouží k jeho
procedurální ochraně. Všechna práva, kterými je účastník v řízení nadán, mají dohromady
tvořit základní platformu pro vedení „řádného procesu“. V některých publikacích je také často
používán pojem „spravedlivý proces“, což je však některými autory rozporováno
s argumenty, že termín spravedlivý je často chápán ve spojitosti s úspěchem ve věci.213
Naopak dle jiných publikací je pojem řádný nedostatečný, jelikož v něm absentuje procesní
rovnost účastníků.214 I proto se odborná veřejnost stále více přiklání k právu na fair proces,
jenž v sobě zahrnuje celý komplex práv. Jednou z dílčích podmnožin je pak právo být poučen
o opravných prostředcích, kdy smyslem opravných prostředků je snaha odstranit, nebo
alespoň eliminovat existenci nesprávných soudních rozhodnutí. Já sama se ovšem rovněž
přikláním k tomu, že pojem „spravedlivý“ může být pojmem zavádějícím. Naopak fair proces
byl pro mě doposud pojmem neznámým, a to i možná z důvodu toho, že se v pramenech
našeho práva doposud nevyskytoval. Jsem tudíž zastáncem označení „řádný proces“, který
v sobě zahrnuje celý soubor práv, která zaručují, že každý se může pomocí procesních
institutů bránit, což zahrnuje dle mého názoru i rovnost účastníků.
Opravné prostředky dávají účastníkovi možnost domáhat se nápravy takových rozhodnutí,
s jejichž výsledkem je nespokojen. Jedná se tedy o procesní institut, jehož prostřednictvím lze
chránit subjektivní práva, a proto je v plné dispozici účastníka. Za splnění předpokladů pro
jeho podání je tak pouze na uvážení účastníka, zda opravný prostředek podá, či nikoli.
S takovým vědomím by měl k opravným prostředkům přistupovat rovněž státní zástupce. Měl
by vždy plně zvážit, zda je nutné podávat opravný prostředek, zda by se jednalo o postup
účelný a nikoli jen krokem uspěchaným a nepromyšleným. Naopak by státní zástupce ani
neměl v řízení působit pouze formálně, kdy by jen vyčkával na podání opravného prostředku
jiným účastníkem, ke kterému by se následně vyjádřil. Podání opravného prostředku by tedy
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SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 3. aktualizované a upravené vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013,
500 s. ISBN 987-80-7478-002-8, s. 440
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SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice. Právo na spravedlivý proces a české správní
řízení. Praha: Linde Praha, a. s., 2007, s. 113-114
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mělo přecházet plné seznámení se spisem a zvážení, že se jedná skutečně o postup
smysluplný.
Opravné prostředky dělíme na ty řádné, které lze podat proto rozhodnutím, která nenabyla
právní moci, a ty mimořádné, které směřují proti již pravomocným rozhodnutím. Řádným
opravným prostředkem je v civilním řízení pouze odvolání, mimořádné pak dle aktuálního
práva známe tři, a to dovolání, žaloba pro zmatečnost a žalobu na obnovu řízení.215 Avšak
i zde rozlišujeme, zda státní zástupce podává opravný prostředek v řízení, které bylo zahájeno
na jeho návrh, nebo do řízení jen vstoupil.
To, že je i státní zástupce nadán oprávněním podat opravný prostředek v rámci civilních
řízení, nevyplývá pouze z jeho postavení účastníka/zvláštního procesního subjektu, ale rovněž
z jeho role „ochránce“ veřejného zájmu. Je tak správné jim takové prostředky ochrany svěřit,
aby mohli tuto svou roli plnit efektivně a zamezit vydání nesprávného rozhodnutí, kdy by se
jinak oproti jiným účastníkům bránit nikterak nemohli.

7.1. Opravné prostředky v řízeních zahájených na návrh státního
zástupce
Možnost státního zástupce podat opravný prostředek v řízení, které bylo zahájeno na jeho
návrh, není zákonem univerzálně pro všechny opravné prostředky výslovně zakotvena. Odvíjí
se však jak od jednotlivých ustanovení umožňujících státnímu zástupci podat konkrétní
opravný prostředek, tak od jeho procesního postavení v takovémto řízení, kdy vystupuje jako
účastník řízení se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. V takovémto řízení, jak bylo
už uvedeno v předchozích kapitolách, je postavení státního zástupce daleko silnější oproti
řízení, do kterého pouze vstoupil, čemuž odpovídá i širší rozsah opravných prostředků, které
může státní zástupce podat.

7.1.1. Odvolání
Odvolání je jediným řádným opravným prostředkem, tedy opravným prostředkem, který lze
využít proti rozhodnutím okresních a krajských soudů, pokud tyto soudy rozhodovaly jako
soudy v prvním stupni, a zákon jeho podání nevylučuje.216 Jedná se tak o univerzální nástroj.
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Odvolací systémy rozlišujeme na apelační, kasační a revizní. Současná právní úprava
civilního řízení se řídí systémem apelace, kdy hovoříme o apelaci neúplné (sporná řízení)
a apelaci úplné (nesporná řízení). Princip apelace spočívá na přezkoumání skutkového stavu
a právního posouzení odvolacím soudem, který není vázán zjištěným skutkovým stavem
soudem prvého stupně. Úplná a neúplná apelace se liší v možnosti uvádění nových
skutečností a důkazů (novot) v odvolacím řízení, kdy při plné apelaci nové skutečnosti
a důkazy uplatněny být mohou a odvolací soud k nim přihlédne, i pokud uplatněny nebyly.217
Účastníci by však neměli tento postup zneužívat a nové relevantní okolnosti uvádět až v řízení
odvolacím. Odvolací soud není vázán v nesporných řízeních ani důvody, které odvolatel ve
svém podání uvedl. Vázán je však už rozsahem, v jakém odvolatel rozhodnutí napadnul. To
neplatí pouze u nesporných řízení, které lze zahájit i bez návrhu. 218
Odvolání v civilním řízení je upraveno v ust. § 201 a násl. OSŘ, kdy se odvolání podaném
státním zástupcem věnuje ust. § 203 odst. 2 OSŘ, které opravňuje státního zástupce k podání
odvolání v řízeních dle ust. § 35 odst. 1 OSŘ, tedy v řízeních, která jsou zahájena na návrh
státního zástupce, nebo v řízeních, do kterých státní zástupce vstoupil. V řízeních, která byla
zahájena na návrh státního zástupce, je však toto ustanovení nadbytečné, jelikož státní
zástupce vystupuje jako účastník se všemi procesními právy a k podání odvolání postačí
využití ust. § 201 OSŘ, který dává právo podat odvolání každému účastníkovi. Lhůta
pro podání odvolání je patnáct dní ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, nebo ode dne kdy
je takovéto rozhodnutí považováno za doručené

219

. Odvolání se podává u soudu, proti jehož

rozhodnutí směřuje.220
Odvolání v těchto řízeních podává státní zastupitelství, které podalo i samotný návrh
na zahájení řízení. Odvolacího řízení se však již účastní státní zastupitelství, které působí
u odvolacího soudu, a které disponuje, jak s návrhem, tak s odvoláním.221 Státní zastupitelství,
které bylo u řízení účastno původně zašle veškeré pomocné materiály vyššímu státnímu
zastupitelství. Ve složitějších případech (právně či skutkově) by se také mohlo stát, že by
u odvolacího řízení vystupoval státní zástupce nižšího státního zastupitelství pro svou znalost
217

ust. § 28 odst. 1 ZŘS
LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7, s.
88-90
219
doručení fikcí; za den doručení se považuje desátý den ode dne, kdy se doručovatel pokoušel rozhodnutí
doručit (doručovatel se pokouší doručit 11. června 2019, za den doručení písemnosti je považováno datum 21.
června 2019)
220
ust. § 204 odst. 1 OSŘ
221
čl. 1a pokynu obecné povahy poř. č. 9/2008 nejvyšší státní zástupkyně, ze dne 1. ledna 2008, o netrestní
působnosti.
218
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věci. Jelikož je však velmi logisticky náročné takovýto postup ošetřit, např. dočasně přidělit
státního zástupce, který byl na řízení účasten před prvostupňovým soudem, k nadřízenému
státnímu zastupitelství, jedná se o ojedinělé případy. Odvolacího řízení se státní zastupitelství
účastní, i pokud odvolání podal jiný účastník, jelikož účast státního zastupitelství zaniká
až pravomocným skončením věci.222
Samotné náležitosti odvolání se řídí bez výjimek ust. § 205 OSŘ, kdy odvolání musí krom
obecných náležitostí dle ust. § 42 odst. 4 OSŘ obsahovat označení rozhodnutí, proti kterému
odvolání směřuje, v jakém rozsahu je dané rozhodnutí napadáno, v čem odvolatel spatřuje
nesprávnost rozhodnutí nebo postupu, který předcházel vydání rozhodnutí, a odvolací návrh,
tedy to, čeho se účastník svým podáním domáhá. Státní zastupitelství by měla navíc
odůvodnit to, v čem spatřují ohrožení, či porušení veřejného zájmu. Pokud státní
zastupitelství po podání odvolání dospěje k závěru, že veřejný zájem již není potřeba dále
chránit a odvolání je nadbytečné, odvolání může vzít zpět, a to do doby, než je o odvolání
rozhodnuto. Odvolání však již nelze poté opětovně podat.223 Odvolání se lze i vzdát, a to
jedině až po vyhlášení rozhodnutí skrze úkon, který směřuje vůči soudu. V takém případě by
měl do spisu o účasti poznamenat důvody, kterého ho vedly k tomu, že se odvolání vzdal.224
Důvody, pro které lze odvolání podat, jsou pak uvedeny v ust. § 205 odst. 2 OSŘ, kdy mezi
nejčastější patří neúplné zjištění skutkového stavu věci, tedy kdy soud kupříkladu některé
důkazy, které byly pro řízení podstatné, neprovedl pro nadbytečnost, nebo soud sice skutkový
stav věci zjistil úplně, avšak danou právní věc nesprávně právně posoudil. U státního
zastupitelství je často jako důvod zdůrazňován rozpor s veřejným zájmem. Důvody, pro které
účastník odvolání podal, lze měnit i po uplynutí lhůty pro podání odvolání, avšak vymezený
rozsah rozhodnutí, proti kterému se odvolatel brání, lze měnit jen v této lhůtě.225
Pokud odvolání není podáno státním zástupcem, ale jiným účastníkem, státní zástupce
k tomuto opravnému prostředku zašle soudu své vyjádření. Odvolací soud dále nařídí jednání,
o kterém účastníky informuje předvoláním, a to tak, aby měli nejméně deset dnů na to, se na
jednání dostatečně připravit.226 V některých případech stanovených zákonem není nutné

222

NOVOTNÝ, Jan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení. Praha, 2017. Rigorózní práce. Právnická fakulty
Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Pohl, s. 92
223
ust. § 207/2 OSŘ
224
ust. § 207/1 OSŘ, dále NOVOTNÝ, Jan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení. Praha, 2017. Rigorózní
práce. Právnická fakulty Univerzity Karlovy. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Pohl, s. 93
225
ust. § 204 odst. 3 a 4 OSŘ
226
ust. § 215 odst. 1 OSŘ
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jednání nařizovat a soud rozhodne bez něj.227 Odvolací soud následně rozhodne, a to tak,
že odvolání buď odmítne (nemeritorní rozhodnutí)228, rozhodnutí potvrdí (meritorní
rozhodnutí)229, změní (meritorní rozhodnuí) 230, nebo zruší (meritorně) 231.
Při aplikaci institutu odvolání je však vždy potřeba myslet na to, že se obecná úprava v OSŘ
může lišit od úpravy v obecné či zvláštní části ZŘS, kdy upozorním na ust. § 28 ZŘS, který
uvádí princip úplné apelace a jiné odlišnosti oproti odvolání u sporných řízení (viz výše).

7.1.2. Dovolání
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který je státní zástupce oprávněn podat
pouze v řízeních, jenž bylo zahájeno na jeho návrh, nikoli v těch, do kterých pouze vstoupil.
To je odůvodněno ust. § 240 odst. 1 OSŘ, kdy dovolání je prostředek, který náleží pouze
účastníkovi řízení, jiné ustanovení zmocňující státního zástupce k podání dovolání
nenajdeme.
Jedná se o prostředek upravený ust. § 236 a násl. OSŘ, který směřuje proti rozhodnutí
odvolacího soudu, které je pravomocné, a to v případech zákonem dovolených. Případy,
ve kterých je možno podat dovolání, jsou upraveny v ust. § 237 OSŘ, naopak případy, kdy je
dovolání nepřípustné, jsou upraveny v ust. § 238 OSŘ.232 Státní zástupce musí stejně jako
ostatní účastníci dodržet lhůtu dvou měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí odvolacího soudu
doručeno. Na rozdíl od ostatních účastníků však nemusí být státní zástupce zastoupen
advokátem či notářem při podání dovolání, jelikož sám státní zástupce je osobou
s právnickým vzděláním.233
Dovolání je stejně jako odvolání podáváno prostřednictvím soudu, jenž rozhodoval jako soud
prvního stupně a může směřovat jen proti rozhodnutí, jež je vystaveno na nesprávném
právním posouzení právní věci. Jeho náležitosti jsou opět ty obecné234 a dále označení
rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje, rozsah, v jakém je předmětné rozhodnutí
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ust. § 214 odst. 2 a 3 OSŘ
ust. § 218 a § 218a OSŘ
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ust. § 219 OSŘ
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ust. § 220 OSŘ
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ust. § 219a OSŘ
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napadáno, dovolací důvod, odůvodnění splnění podmínek přípustnosti a dovolací návrh, tedy
návrh toho, co dovolatel žádá.235
Příslušnost státních zastupitelství při podání dovolání platí dle příslušnosti státních
zastupitelství při podání odvolání. Dovolání tedy podává státní zastupitelství, které podalo
i návrh na zahájení řízení, kdy u dovolacího řízení je účastno státní zastupitelství, které působí
u soudu, jenž o dovolání rozhoduje. Vzhledem k tomu, že dovoláním se zabývá Nejvyšší
soud, u dovolacího řízení je pak činné Nejvyšší státní zastupitelství.236
Dovolací soud o dovolání rozhoduje zpravidla bez jednání, jednání nařídí jen v případech,
kdy se zdá takovýto postup potřebným. Dovolací soud dovolání může odmítnout (nemeritorní
rozhodnutí), jestliže nesplňuje předpoklady stanovené zákonem a takovéto vady nebyly
odstraněny, popř. může dovolací řízení za podmínek stanovených zákonem zastavit
(nemeritorní rozhodnutí). V případě, že je však dovolání právně bezvadné, soud o něm
meritorně rozhodne, a to tak, že dovolání zamítne, pokud je napadené rozhodnutí správné,
rozhodnutí změní, jestliže je předchozí rozhodnutí nesprávné a na základě předchozího řízení
lze rozhodnout, nebo rozhodnutí odvolacího soudu zruší, kdy jej může zrušit i spolu
s rozhodnutím soudu prvého stupně, a věc vrátí odvolacímu, popř. prvoinstančnímu soudu.237,
238

I zde poukazuji na fakt, že ZŘS obsahuje svá specifika týkající se dovolání, kdy zejména
ust. § 30 odst. 1 ZŘS stanoví, že „dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté
části druhé tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské
odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství
nebo o nezrušitelné osvojení.“ U ostatních řízení, která jsou upravena v ZŘS mimo hlavu
pátou část druhou se použijí ustanovení o dovolání v OSŘ., krom odlišnosti v podobě
nevázanosti dovolacího soudu rozsahem dovolacího návrhu v nesporných řízeních, které lze
zahájit i bez návrhu.239 Na místě je ještě upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým
bylo však dospěno k závěru, že dovolání je ve všech rodinněprávních věcech přípustné, pokud
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§ 241a odst. 1 a 2 OSŘ
čl. 1a pokynu obecné povahy poř. č. 9/2008 nejvyšší státní zástupkyně, ze dne 1. ledna 2008, o netrestní
působnosti, dále § 10a OSŘ
237
ust. § 243c až 243e OSŘ
238
Pokud je zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, věc se vrací soudu odvolacímu a v řízení působí státní
zastupitelství, které u odvolacího soudu působí. Pokud je zrušeno i rozhodnutí soudu prvého stupně, věc se
vrátí soudu prvního stupně a v řízení je činné státní zastupitelství, jenž působí u soudu prvého stupně.
239
ust. § 30 odst. 2 ZŘS
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se nejedná o rozhodnutí ve věci samé. Otázkou však zůstává, zda taková přípustnost dovolání
má vůbec rozumný smysl.240

7.1.3. Žaloba pro zmatečnost
Žaloba pro zmatečnost je dalším mimořádným opravným prostředkem, který směřuje proti
pravomocným rozhodnutím jak soudu prvního stupně, tak soudu odvolacího, kterými se řízení
skončila, a jenž jsou stižena závažným procesním pochybením. Ta jsou pak taxativně uvedena
v ust. § 229 odst. 1 OSŘ, naopak důvody nepřípustnosti pak upravuje ust. § 230 odst. 1 a 3
OSŘ. Tento institut tedy slouží k odstranění procesních pochybení, která vznikly při procesu
nebo při vydávání samotného rozhodnutí, nikoli k nápravě nesprávného skutkového zjištění
či právního posouzení.
Státní zastupitelství mohou žalobu pro zmatečnost podávat jak v řízeních, která byla zahájena
na jejich návrh, k čemu je opravňuje ust. § 229 OSŘ jakožto účastníky, tak v řízeních,
do kterých pouze vstoupili, a to dle ust. § 231 odst. 2 OSŘ, kdy se jedná o podobný případ
jako u odvolání.241 Toto ustanovení opět opravňuje státní zastupitelství k podání žaloby
pro zmatečnost v řízeních dle ust. § 35 odst. 1 OSŘ, avšak pro řízení zahájená na návrh
státního zástupce je toto ustanovení nadbytečné, jelikož je podáním tohoto mimořádného
opravného prostředku oprávněním účastníka, jímž státní zástupce v takových řízeních je.242
Podání žaloby pro zmatečnost je ohraničeno lhůtou tří měsíců ode dne, kdy bylo předmětné
rozhodnutí doručeno, kdy jsou možné zákonné odchylky243. Žaloba musí opět vedle obecných
náležitostí obsahovat specifikaci rozhodnutí, proti kterému podání směřuje, rozsah
rozhodnutí, ve kterém žaloba pro zmatečnost rozhodnutí napadá, důvod, pro který je žaloba
podávána, vylíčení skutečností, jež dokazují včasnost podání žaloby, důkazy, které dosvědčují
důvodnost žaloby a to, čeho se podatel žaloby domáhá. Žaloba pro zmatečnost může napadat
jak rozhodnutí odvolacího soudu samostatně, tak společně s rozhodnutím soudu prvého
stupně, její přípustnosti nebrání ani fakt, že účastník nevyužil řádné opravné prostředky.244
Pověřeným soudem k projednání žaloby pro zmatečnost je soud, který ve věci rozhodoval
v prvém stupni vyjma případů dle § 229 odst. 3 a 4 OSŘ, v takovém případě je pak příslušný
240

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1510/2013
ke srovnání s ust. § 203 odst. 2 OSŘ
242
taktéž čl. 7 pokynu obecné povahy poř. č. 9/2008 nejvyšší státní zástupkyně, ze dne 1. ledna 2008, o
netrestní působnosti, dále ust. § 10a OSŘ
243
ust. § 234 odst. 2 až 5 OSŘ
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BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vyd. Praha: C. H. Beck,
2006, s. 1198-1199
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soud odvolací. U řízení tak bude účasten státní zástupce státního zastupitelství, které
u příslušného soudu působí. Soud pak v dané věci žalobu buďto zamítne, nebo rozhodnutí
zruší, a věc ve stanovených případech postoupí nebo řízení zastaví. Pokud je rozhodnutí
zrušeno a řízení není zastaveno, ani není věc postoupena, soud vyčká na nabytí právní moci
rozhodnutí a ve věci opětovně rozhodne.245
Závěrem znovu upozorním na specifika úpravy žaloby pro zmatečnost ve zvláštní části
ZŘS246 a taktéž na ust. § 29 ZŘS, kdy soud není vázán žalobou vytyčenými mezemi
přezkoumávání v nesporných řízeních, které je možno zahájit bez návrhu.

7.1.4. Žaloba na obnovu řízení
Posledním mimořádným opravným prostředkem je žaloba na obnovu řízení. Legitimace
státního zastupitelství k podání této žaloby je obsažena v ust. § 228 OSŘ, který opravňuje
účastníky napadnout pravomocná rozhodnutí z důvodu nesprávného či neúplného zjištění
skutkového stavu věci. Specifikaci těchto důvodů pak blíže upravuje ust. § 228 odst. 1 písm.
a) a b) OSŘ. I u žaloby na obnovu řízení máme zákonem stanovené důvody nepřípustnosti.247
Obsahové náležitosti žaloby na obnovu řízení jsou shodné jako u žaloby pro zmatečnost.248
Je nutno ji podat taktéž ve lhůtě tří měsíců, avšak rozhodným dnem je chvíle, kdy se
navrhovatel dozvěděl o důvodu odůvodňující obnovu řízení, nebo od momentu, kdy mohl
tento institut uplatnit. Minimální délka této lhůty jsou však 3 měsíce od nabytí právní moci
předmětného rozhodnutí. Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o lhůtu subjektivní. Vedle
této lhůty máme však ještě lhůtu objektivní v délce trvání tří let od právní moci předmětného
rozhodnutí, kterou je možné překročit jen z důvodu zrušení trestního rozhodnutí nebo
správního rozhodnutí týkající se přestupku, na jejichž základě bylo v civilním řízení
rozhodnuto.249
Dle ust. § 235a odst. 1 OSŘ je soudem příslušným k projednání žaloby ten, jenž rozhodoval
v dané věci v prvém stupni, kdy se tedy řízení účastní rovněž státní zastupitelství působící
u tohoto soudu. Řízení před soudem týkající se žaloby na obnovu řízení se ve své prvé fázi
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týká toho, zda obnova řízení povolena bude, či zda bude žaloba zamítnuta.250 Pokud je žalobě
v této fázi vyhověno, důsledkem je odklad vykonatelnosti rozhodnutí a následuje druhá fáze
řízení.251 V této části soud věc znovu projedná a rozhodne, kdy návrh zamítne nebo původní
rozhodnutí změní.
Závěrem znovu uvádím stejné specifikum úpravy jako u žaloby pro zmatečnost ve zvláštní
části ZŘS a taktéž na ust. § 29 ZŘS, kdy soud není vázán žalobou vytyčenými mezemi
přezkoumávání v nesporných řízeních, které je možno zahájit bez návrhu.252

7.2. Opravné prostředky v řízeních, do kterých státní zástupce
vstoupil
V řízeních, do nichž státní zastupitelství pouze vstoupila, má státní zástupce dosti
eliminovaný rozsah opravných prostředků, které může podat, oproti řízením zahájených
na jejich návrh. Těmito opravnými prostředky jsou pouze odvolání a žaloby pro zmatečnost.
To, že má státní zástupce v těchto řízeních k dispozici pouze tyto dva typy opravných
prostředků, odůvodňuje absence univerzálního zákonného zmocnění k podání všech typů
opravných prostředků státními zástupci. A jelikož v těchto řízeních státní zástupce
nevystupuje jako účastník se všemi tomu odpovídajícími právy a povinnostmi, ale jako
zvláštní procesní subjekt, musí vycházet jen z výslovných zákonných zmocnění, které však
najdeme jen u výše zmíněných opravných prostředků.
To, že v těchto řízeních má státní zástupce užší množinu přípustných opravných prostředků,
se může zdáti býti neefektivní. Ovšem je nutné se uvědomit, že i opravné prostředky,
ke kterým je státní zástupce legitimován, jsou mu svěřeny nad rámec jeho postavení
zvláštního procesního subjektu, kdy vystupuje jako ochránce veřejného zájmu. Z tohoto
hlediska shledávám naprosto dostatečné svěření státnímu zástupci jednoho řádného a jednoho
mimořádného

opravného

prostředku,

pomocí

kterých

může

dospět

k nápravě

nesprávných/vadných rozhodnutí.
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povolovací řízení = iudicium rescidens
obnovené řízení = iudicium rescissorium
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ust. § 29 ZŘS, ust. § 382, ust. § 398 a ust. § 491 ZŘS – nepřípustnost žalob pro zmatečnost a na obnovu řízení
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8. Účast státních zastupitelství v jednotlivých soudních
řízeních
V následující kapitole se budu věnovat základnímu nástinu jednotlivých soudních řízení,
v nichž může být státní zastupitelství účastno. Jejich výčet je uveden již v kapitolách výše
a jedná se o ta řízení, jež mohou být zahájena na návrh státního zástupce, nebo o ta řízení,
do nichž může státní zastupitelství vstoupit. Řízení můžeme dále rozdělit na ta, která jsou
upravena ZŘS, a ta, která jsou upravena zvláštními zákony.

8.1. Zvláštní řízení soudní
8.1.1. Řízení ve věcech osvojení
Řízení ve věcech osvojení se věnuje ust. § 427 a následující ZŘS, kdy pro účely této práce je
relevantní ta část řízení, ve které soud rozhoduje o tom, zda je potřeba souhlasu rodičů
k osvojení, kdy jen pouze v této části může vystupovat státní zástupce.253 Z tohoto důvodu se
státní zástupce účastí jen těch řízení, ve kterých se jedná o osvojení nezletilého, nikoli
zletilého, kdy souhlas rodičů není vyžadován za žádných okolností. Následující specifika se
tak budou týkat převážně tohoto dílčího řízení.
Hmotněprávní úprava osvojení se spolu s občanským zákoníkem254 dočkala rozsáhlých změn.
Na nové instituty a postupy se procesní úprava pokoušela reagovat, a zavedla tak řízení
o osvojení jako souhrnný celek, který se skládá z dílčích řízení 255, kdy právě jedním z dílčích
řízení je ta část, ve které se rozhoduje o tom, zda je potřeba souhlasu rodičů s osvojením
dle ust. § 427 písm. c) ZŘS. O řízení o osvojení se tak vede pouze jeden spis, do nějž se
postupně zakládají dílčí spisy.
Osvojení se dle ust. § 794 OZ rozumí „přijetí cizí osoby za vlastní.“ Příslušným soudem
pro řízení je pak ten okresní soud, jenž je obecným soud osvojence, zpravidla se tak jedná
o soud, v jehož obvodu má osvojenec bydliště.256 Řízení lze zahájit jen na návrh, jedná se
tedy o řízení návrhové, bez návrhu se rozhoduju pouze o dohledu nad osvojitelem
253

ust. § 8 odst. 1 písm. a) OSŘ
zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
255
ust. § 427 ZŘS uvádí demonstrativní výčet sedmi dílčích řízení
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Svoboda, K., Tlášková, Š., Vláčil, D., Levý, J., Hromada, M. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních soudních.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 815
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a osvojencem na nezbytně nutnou dobu a o odtajnění osvojení. Účastníkem takového řízení je
pak osvojenec, jeho zákonný zástupce a rodiče osvojence, pokud není zákonem stanoveno
jinak. Rodič osvojence není účastníkem řízení v případech uvedených ust. § 432 odst. 1 ZŘS,
kdy byl „zbaven rodičovské odpovědnosti spolu s právem dát souhlas k osvojení, jeho
svéprávnost byla ve věci udělení souhlasu k osvojení omezena, či udělil souhlas k osvojení
před podáním návrhu na osvojení.“ Rodič přestává být účastníkem také ve chvíli, kdy soud
pravomocně rozhodne o tom, že souhlas rodiče s osvojením není zapotřebí. Je nutné však stav
těchto rozhodnutí neustále kontrolovat, kdy se může stát, že během řízení dojde k jejich
změně, a je tak nutné s rodičem jednat jako s účastníkem řízení.257
Státní zastupitelství do tohoto dílčího řízení může vstoupit. Naopak osvojitel není v řízeních
o udělení souhlasu s osvojením účastníkem nikdy. Osvojenci, který není zletilý a není ani plně
svéprávný, je soudem ustanoven opatrovník. Opatrovníkem je zpravidla orgán sociálně-právní
ochrany dětí. V případech, kdy byl však návrh na zahájení řízení podán orgánem sociálněprávní ochrany dětí, měl by soud ustanovit opatrovníka jiného z důvodu hrozícího střetu
zájmů.258
Rozhodnutí soudu o tom, zda je potřeba souhlasu rodičů s osvojením dítěte, je vždy ve formě
rozsudku. Pokud soud dospěje k závěru, že takového souhlasu není dle ust. § 818 až § 820 OZ
potřeba, musí dále jmenovat opatrovníka pro udělení souhlasu s osvojením. U rozsudku,
v jehož výrokové části je určeno, že souhlas rodičů není potřeba, se uplatňuje tzv. clausula
rebus sic stantibus. Je tedy možné předmětný rozsudek zrušit v případech, kdy dojde
ke změně poměrů, a to až do doby, než je dítě pravomocně osvojeno.
Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o zásadní zásah do práv jak rodiče, tak dítěte. Cílem
státního zástupce v těchto dílčích řízení je chránit veřejný zájem, zejména tedy zájmy dítěte,
které přichází o vazby na své biologické rodiče. Státní zástupce tedy musí především zajistit,
aby bylo rozhodnuto v zájmu dítěte, což je založeno na úplném a pravdivém zjištění
skutkového stavu věci. Státní zástupce se tedy podílí hlavně na dokazování.
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Leges, 2016. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9, s. 742
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To, že má státní zástupce zákonem zakotvené oprávnění do tohoto typu řízení vstupovat, beru
za potřebné, kdy se jedná o zásah do těch nejdůležitějších rodinných vztahů, a může tak lehce
dojít k ohrožení zájmů jak dítěte, tak rodičů. Je tak jedině přínosem, pokud se státní zástupce
aktivně účastní, zejména na samotném dokazování, kdy je potřeba zjistit, co je v zájmu dítěte
a zda rodiče o dítě skutečně neprojevují zájem. Naopak je logické, že má státní zástupce
v těchto řízeních jen vstupové oprávnění, kdy by se jednalo o oprávnění zcela nadbytečné,
kdy musí iniciativu projevit v tomto ohledu samotní účastníci, kteří jsou se situací
obeznámeni lépe.

8.1.2. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
Nezletilí kvůli svému nedostatku věku, rozumu aj. bývají ve slabším postavení oproti jiným,
čemuž se snaží zákon vyvarovat, a uděluje tak nezletilým zvláštní ochranu, která je spojena
s řadou speciálních procesních pravidel. Cílem je chránit zájmy nezletilých, k čemuž slouží
řada soudních řízení, jejichž demonstrativní výčet je uveden v ust. § 466 ZŘS. Společným
jmenovatelem těchto řízení je nezletilé dítě, o jehož práva a povinnosti v předmětných
řízeních jde. Do některých řízení uvedených v ust. § 466 ZŘS může státní zástupce nejen
vstoupit, ale může taktéž podat návrh na jejich zahájení. Jedná se o řízení, v nichž jde
o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, o ústavní výchovu, o určení data narození
nebo o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu.259
Příslušným soudem je ten okresní soud, jenž je obecným soudem nezletilého. Tím je
zpravidla soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
lze zahájit na návrh i bez něj. Všechna řízení jsou osvobozena od placení soudních
poplatků.260 Účastníky těchto řízení je zpravidla nezletilý a jeho zákonní zástupci
(navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech má být v řízení jednáno/ten, kterého zákon
za účastníka označuje). Často jsou však zájmy nezletilého a jeho zákonných zástupců v kolizi,
a dítě je tak v řízení často zastoupeno opatrovníkem, kterého jmenuje usnesením soud.
I v tomto případě je často jmenován opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí261, kdy
je na místě zmínit nález Ústavního soudu262, kdy Ústavní soud dospěl k závěru, že jmenování
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ust. § 8 odst. 1 písm. b) ZŘS
ust. § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., Zákon České národní rady o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
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OSPODu opatrovníkem není vhodné vzhledem k tomu, že se zpravidla nejedná o osoby
s právnickým vzděláním a bylo by tedy příhodnější opatrovníkem dítěte jmenovat advokáta.
8.1.2.1.

Uložení zvláštního opatření při výchově dítěte

Zvláštní opatření při výchově dítěte jsou upravena hmotným právem v ust. § 924
až § 926 OZ, kdy se jedná o preventivní, výchovná a sankční opatření. Jedná se o případy,
kdy jsou zájmy dítěte ohroženy zejména tím, že mu není poskytována řádná péče, popř. je
jeho život, vývoj a jiný významný zájem v ohrožení nebo do něj již bylo zasaženo. V takém
případě soud svým rozhodnutím na nezbytně dlouhou dobu upraví poměry dítěte. Úpravou
poměrů pomocí výchovných opatření se rozumí napomenutí osoby, do jejíž péče je svěřeno,
nejčastěji rodiče, nebo toho, kdo tuto péči jakýmkoli způsobem narušuje, dále ustanovením
dohledu nad dítětem a rozhodnutím o omezení škodlivých vlivů na dítě.
Paralelou k výše uvedeným hmotněprávním ustanovením je procesní úprava ukládání
předběžných opatřeních dle ust. § 452 a následující ZŘS. Důvodem vedení řízení o uložení
předběžného opatření jsou případy, kdy ze závažných důvodů nelze vyčkat na rozhodnutí
ve věci samé a jedná se o naléhavou ochranu nezletilého. Takovéto opatření může soud nařídit
jen na návrh, jenž je oprávněn podat pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí, kdy je nutné,
aby soud o návrhu rozhodl nejpozději do 24 hodin od jeho podání, což podtrhuje naléhavost
opatření. Návrh musí krom obecných náležitostí obsahovat i jméno a příjmení nezletilého,
jména a povolání ostatních účastníků, totéž u osob, do jejichž péče má být dítě předáno
a zejména vylíčení skutečností, které odůvodňují podání takového návrhu. I přestože se jedná
o návrh na nařízení předběžného opatření, neskládá se v takovémto případě jistina na zajištění
nákladů spojených s opatřením, kdy by taková povinnost vůči orgánu sociálně-právní ochrany
dětí byla proti logice věci.263
Mezi další specifika tohoto řízení, která souvisí se zrychlením řízení, je fakt, že v tomto druhu
řízení nemusí být nezletilý zastoupen. Opatrovník se nezletilému ustanoví až po předání věci,
kdy však nesmí být ustanoven opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, jenž podal
návrh.264
Soud v dané věci rozhoduje usnesením bez nařízení jednání, kdy rizikem může být neúplné
zjištění skutkového stavu. Stojí zde tak proti sobě zájem na rychle poskytnutou ochranu dítěti
263
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proti zájmu na vhodnou stabilizaci stavu dítěte.265 Rozhodnutí soudu je vykonatelné již
momentem vydání a doručuje se účastníkům až při samotném výkonu opatření. Účastníkům,
kteří absentují u výkonu opatření, se dané rozhodnutí doručuje dodatečně. Předběžné opatření
trvají buď po dobu jednoho měsíce, pokud se jedná o případy dle ust. § 452 odst. 1 ZŘS, nebo
tři měsíce v případě ust. § 452 odst. 2 ZŘS. Tato doba však nemusí být konečná, kdy lze
opatření opakovaně prodloužit, a to vždy maximálně o jeden měsíc266. Doba trvání opatření se
taky automaticky prodlužuje v případech dle ust. § 452 odst. 2 ZŘS, pokud je v období trvání
opatření zahájeno řízení ve věci samé.267
Z výše uvedeného vyplývá, že státní zástupce nemůže v dané věci podat návrh na zahájení,
ačkoli z ust. § 8 odst. 1 písm. b) ZŘS by takové oprávnění státnímu zástupci příslušelo. I účast
při řízení o nařízení předběžného opatření vzhledem ke své velmi krátké lhůtě je prakticky
nemožná. Státní zástupce tak prakticky vystupuje jen v řízení o návrhu na zrušení
předběžného opatření dle ust. § 462 ZŘS, kdy je takovéto řízení zahájeno na návrh rodiče
nezletilého, orgánu sociálně-právní ochrany nebo opatrovníka. O takovémto návrhu soud
rozhodne do sedmi dnů, což již dává státnímu zástupci prostor pro vstup do řízení.
Na základě shora uvedeného tak lze konstatovat, že návrhové i vstupové oprávnění státního
zástupce v těchto řízeních, je spíše zbytečné a prakticky nevyužitelné. Stojí zde proti sobě
zájem potřeby ochrany veřejného zájmu a zájem potřeby rychlého jednání, kdy je dle mého
správné v takovýchto případech rychle zasáhnout a poměry dítěte upravit. Návrhové
oprávnění státního zástupce by tak zcela jistě mělo být zrušeno, kdy by bylo ponecháno
vstupové oprávnění státního zástupce, které vidím využitelné zejména v odvolacím řízení.
8.1.2.2.

Řízení ve věcech ústavní výchovy

Ústavní výchova je hmotným právem upravena ust. § 971 a násl. OZ a je subsidiárním
nástrojem, pokud selžou preventivní, výchovná a sankční opatření uvedena výše. Řízení
o nařízení ústavní výchovy lze zahájit jak na návrh, tak bez návrhu, kdy účastníky takového
řízení budou rodiče nezletilého, kolizní opatrovník dítěte, zpravidla orgán sociálně-právní
ochrany dětí a další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno.
Návrhové i vstupové oprávnění má v tomto případě i státní zástupce, který by měl
265
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před podáním návrhu zvážit, jestli nelze využít jiné (mírnější) cesty pro zajištění řádné
výchovy nezletilého dítěte, zejména jeho umístění do péče blízké osoby nebo odstranění
problémů vyskytujících se v dosavadním zázemí dítěte, jelikož rozdělení rodiny je až tím
nejkrajnějším zásahem.268
Soud o nařízení, prodloužení nebo zrušení rozhoduje rozsudkem. Jeho součástí musí být také
výrok týkající se stanovení rozsahu vyživovací povinnosti rodičů, která rodičům nařízením
ústavní výchovy dítěte nezaniká. Dále ve svém rozhodnutí soud uvede ústavní zařízení,
do kterého má být dítě umístěno, přičemž přihlédne k zájmům dítěte a ke sdělení orgánu
sociálně-právní ochrany dětí. Mělo by se jednat o zařízení, které je nejblíž bydlišti rodičů
či jiné osobě blízké. Ústavní výchova se rozsudkem stanoví nejdéle na dobu v trvání tří let,
kdy lze tuto dobu opakovaně prodloužit o další tři roky, ve výjimečných případech ji lze
prodloužit i o jeden rok přesahující moment dosažení zletilosti dítětem.269
Je nutné však na ústavní výchovu pohlížet jen jako na dočasnou formu ochrany dítěte, a tak
v případech, kdy vážné důvody pro její nařízení pominou, je nutné její nařízení okamžitě
zrušit. I k podání návrhu na zrušení ústavní výchovy je oprávněn státní zástupce, kdy tomu
tak dle dřívější úpravy OSŘ nebylo a teprve současná úprava ZŘS mu množinu návrhových
oprávnění o výše zmiňované rozšířila. Státní zástupce návrh na zrušení ústavní výchovu
podává zejména v případech, o kterých se dozví v rámci své dozorové činnosti nad výkonem
ústavní výchovy.270
V těchto řízeních jsem naopak velikým zastáncem toho, aby oprávnění vstupu a podání
návrhu na zahájení řízení státnímu zástupci byla ponechána, kdy nařízení ústavní výchovy
beru za zásadní zásah do života dítěte, který mu může ovlivnit celý život. Veřejný zájem je tu
tak zcela jistě ohrožen, zejména v případech, kdy by setrvání dítěte v ústavní výchovy bylo
zbytečné, kdy se o této skutečnosti dozvídá jako první právě státní zástupce vzhledem
ke svému dozoru nad zařízeními ústavní výchovy. Je tak efektivní, pokud právě on může tuto
informaci rychle využít a podat návrh na její zrušení.
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8.1.2.3.

Řízení ve věcech pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské
odpovědnosti nebo jejího výkonu

Rodičovská odpovědnost je definována ust. § 858 a § 865 OZ, kdy se jedná o souhrn práv
a povinností obou rodičů ve vztahu k jejich nezletilému a nesvéprávnému dítěti související
s péčí o toto dítě. Rodičovská odpovědnost vzniká okamžikem narození dítěte a končí
momentem, kdy se dítě stane plně svéprávným. Rodič však může být také rodičovské
odpovědnosti zcela zbaven, může mu být omezena či pozastavena, ale takto se děje jen
rozhodnutím soudu, který rozhoduje o rozsahu a trvání rodičovské odpovědnosti.
V takovýchto případech soud rozhoduje rozsudkem. V případech, kdy se jedná o omezení
rodičovské odpovědnosti, musí soud dále ve výroku konkretizovat, kterých práv a povinností
rodiče se omezení týká.271
Řízení týkající se pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti je řízením,
které lze zahájit jak bez návrhu, tak na návrh, který je oprávněno podat státní zastupitelství272.
Účastníky takového řízení jsou oba rodiče, a to i v případech, kdy se návrh týká jen úpravy
rozsahu a trvání rodičovského odpovědnosti jednoho z nich, dále nezletilé dítě a ty osoby,
o jejichž právech a povinnostech se má jednat. V případech řízení, ve kterých se rozhoduje
o omezení rodičovské odpovědnosti je pak účastníkem rovněž opatrovník, v případech
zbavení a pozastavení rodičovské odpovědnosti se pak jedná o poručníka.273
Státní zastupitelství v těchto řízeních chrání zájem dítěte, proto je nutné v takovýchto
případech nepostupovat unáhleně, ale snažit se o mírnější prostředky zásahu do výchovy
dítěte. Zejména státní zastupitelství zkoumá, zda rodiči v řádném výkonu jeho práv
a povinností nebrání rodič druhý, či jiná překážka, kterou lze odstranit. Teprve v krajních
řešeních státní zastupitelství přistupuje k tomuto návrhového oprávnění, které má v případě
zbavení a omezení rodičovské odpovědnosti sloužit coby sankce pro rodiče, zatímco
pozastavení rodičovské odpovědnosti tak vnímat rozhodně nelze a jedná se jen o provizorní
řešení do doby, než je rodič zase schopen plně vykonávat svá práva a povinnosti vůči dítěti,
kterých byl však po celou dobu nositelem. Změní-li se poměry, je potřeba rozhodnutí soudu
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změnit a aktuálním poměrům přizpůsobit. I v takovém případě může tak soud učinit
bez návrhu.274
Role státního zástupce je v těchto řízeních dle mého nenahraditelná, kdy právě státní zástupce
v mnohých případech prostřednictvím trestního řízení zjistí skutečnosti opodstatňující podání
návrhu na zahájení řízení, popř. může navrhnout důkazy po využití svého vstupového
oprávnění. Stejně tak jsou právě státnímu zástupci známy případy, kdy je proti rodiči vedeno
trestní řízení, kdy se v takových případech využití návrhového oprávnění očekává.
8.1.2.4.

Řízení ve věci určení data narození nezletilého dítěte

Datum narození dítěte je údajem, který je zapisován do knihy narození, a to dle ust. § 14 odst.
1 písm. b) zákona o matrikách, jménu a příjmení275. Pokud tento údaj u dítěte nezjištěné
totožnosti nelze zjistit, a to ani po provedeném šetření, matriční úřad o této skutečnosti podá
oznámení soudu, který v následném soudním řízení datum narození určí.276 Příslušným
matričním úřadem je ten, v jehož obvodu se dítě narodilo. Nedaří-li se tuto informaci zjistit, je
příslušným ten matriční úřad, v jehož obvodu bylo dítě nalezeno. Pokud ani tato informace
není známá, příslušným je matriční úřad, v jehož obvodu došlo k vyložení dítěte z dopravního
prostředku.277 Šetření je pak prováděno Policií ČR.
Návrh na zahájení řízení v právní věci shora uvedené je oprávněno podat i státní
zastupitelství. K tomu bude docházet zejména v případech, kdy je příslušný matriční úřad
nečinný, či pokud je datum narození zapsané v knize narození v rozporu se skutečností.
Do takovýchto řízení však můžou rovněž státní zástupci jen vstoupit. Dalšími účastníky je pak
dítě, zákonný zástupce nezletilého a opatrovník. Soud pak ve věci samé rozhodne rozsudkem,
kdy je ve výrokové části určeno datum narození dítěte.278
I v tomto případě shledávám návrhové oprávnění státního zástupce ku prospěchu, kdy slouží
jako pojistka v případech nečinnosti matričních úřadů, a může tak zajistit ochranu veřejného
zájmu. Státní zástupci můžou při své účasti opět využít zejména poznatky získané během
trestního řízení, kdy se tak dá většinou alespoň zúžit období, ve kterém se dítě narodilo.
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8.1.3. Řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí
Domácí násilí je čím dál „častěji se objevujícím jevem“, který lze jen stěží kontrolovat,
jelikož se objevuje často v rodinách, kde bychom jej jen zřídka očekávali, a mnohdy lze tak
jen stěží v takových případech zasáhnout.279 Pokud hovoříme o domácím násilí, hovoříme
o všech možných formách násilí (psychické, fyzické, sexuální), které jsou páchány mezi
osobami blízkými. Domácí násilí lze nejčastěji definovat pomocí čtyř charakteristických
znaků, a to časem narůstající intenzitě útoků, páchání v soukromí (beze svědků),
opakovanosti a jasném vymezení rolí (násilník x ohrožený).280
I vzhledem k četnému nárůstu případů domácího násilí se zákonodárce snaží reagovat na tyto
případy rozšiřováním množiny opatření, které lze za dané situace ze zákona podniknout.
Hmotněprávní základ k ochraně před domácím násilí nalezneme v ust. § 751 až 753
a ust. § 3021 OZ, kdy se jedná o ochranu poskytnutou jak manželům, tak dalším osobám, jenž
společně bydlí, spočívající v omezení/vyloučení práva osoby páchající domácí násilí v daném
bytě bydlet. Omezení/vyloučení lze soudním rozhodnutím nařídit nejdéle na dobu v trvání
6 měsíců, kdy lze o takovém návrhu rozhodnout znovu, jsou-li pro to závažné důvody.
Zakotvení procesní problematiky do hmotněprávních předpisů však není dle mnohých vhodné
a nabourává systematiku práva, kdy právě úprava soudních rozhodnutí vztahujících se
k ochraně před domácím násilím vložena do hmotného práva je jedním ze stěžejních bodů
kritiky civilního zákoníku platného a účinného k dnešnímu dni281.282
Procesními předpisy je pak ochrana před domácím násilím upravena v ust. § 400 a násl. ZŘS,
kdy lze řízení ve shora uvedené právní věci zahájit jen na návrh, kdy místně příslušný okresní
soud navrhovatele je příslušným soudem pro nařízení předběžného opatření. Navrhovatelem
ovšem nemusí být jen člověk, který je sám v pozici ohroženého, ale může se jednat o osobu,
která bydlí společně s násilníkem i osobou ohroženou. V případě nežádoucího obtěžování
a sledování pak nemusí být splněna ani podmínka společného bydlení navrhovatele a odpůrce.
Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat vedle obecných náležitostí vylíčení
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rozhodných skutečností o tom, v čem je spatřováno nežádoucí obtěžování a sledování,
popř. skutečnosti osvědčující společné bydlení navrhovatele a odpůrce.283
V případě podání takového návrhu je navrhovatel osvobozen od soudních poplatků, rovněž
není povinen složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti
s předběžným opatřením. Navrhovatel takovým návrhem sleduje to, aby bylo odpůrci uloženo
opatření dle ust. § 405 odst. 1 ZŘS:
a) opustit společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržovat se ve společném obydlí
nebo do něj nevstupovat,
b) nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržovat se
tam,
c) se zdržet setkávání s navrhovatelem, nebo
d) se zdržet nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.284
Soud je povinen o takovém návrhu rozhodnout do 48 hodin ve formě usnesení, kdy takovéto
rozhodnutí je vykonatelné již momentem svého vydání a trvá po dobu jednoho měsíce,
kdy může být tato doba opakovaně prodlužována, nejdéle však může toto předběžné opatření
trvat 6 měsíců.285
Předběžné opatření má už dle svého názvu čistě prozatímní charakter, kdy má toto opatření
za cíl poskytnout prostor účastníkům pro řešení kritické situace natrvalo, např. rozvodem.
Předběžné opatření má tedy trvat jen po nezbytně dlouhou dobu, kdy návrh na nařízení
takového opatření může být podán okresním státním zastupitelstvím. Stejně tak může okresní
státní zástupce do řízení pouze vstoupit, kdy může navrhnout prodloužení/zrušení nařízeného
předběžného opatření v případech, kdy k tomu shledá závažné důvody. K opatřením
poskytujícím ochranu před domácím násilím je potřeba přistupovat s notnou dávkou
opatrnosti, kdy je jimi zasahováno do základních práv člověka.286
Státní zástupce má vzhledem ke své roli v trestním řízení často informace odůvodňující
podání návrhu na nařízení předběžného opatření, kdy však Ústavní soud ve svém usnesení
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ze dne 16. 12. 2015287 dospěl k závěru, že pokud jsou splněny předpoklady pro podání návrhu
na předběžné opatření dle ust. § 88b TŘ, měl by státní zástupce při svém postupu využít
trestní předpisy namísto těch občanskoprávních. A to především z hlediska zachování
koherence s trestním řízením. Tohoto názoru jsem i já, kdy tento postup shledávám
praktičtějším, a oprávnění návrhu státního zástupce dle civilního práva tak v tomto řízení
shledávám nadbytečným. Naopak bych ponechala možnost vstupu státního zástupce
do takových řízeních, kdy rozhodně na základě shora uvedeného může přispět k řádnému
zjištění skutkového stavu.

8.1.4. Řízení ve věcech svéprávnosti
Omezení svéprávnosti se v hmotném právu věnuje ust. § 55 a násl. OZ, kdy se oproti
předchozí úpravě tento zákoník opírá o úpravu pouhého omezení svéprávnosti, nikoli
o kompletní zbavení svéprávnosti. Další změnu je třeba zaznamenat v nahrazení pojmu
„způsobilost k právním úkonům“ právě pojmem svéprávnost. Omezit svéprávnost člověka lze
jen v případech, kdy je to v jeho zájmu. Posuzovaný si není v takových případech schopen
obstarat vlastní záležitosti, a soud tak po jeho zhlédnutí rozhodne o omezení v souvislosti
s vyřízením určité záležitosti po nezbytně nutnou dobu, nebo na určitou dobu, nejdéle však na
3 roky, popř. dobu 5 let, kdy je patrné, že se stav posuzovaného v dané době nezlepší.
Omezení svéprávnosti je po uplynutí této doby možné opakovaně prodlužovat. Naopak
v případech, kdy odpadne důvod pro omezení, je nutné dané rozhodnutí o omezení
bezodkladně zrušit, a to i bez návrhu. V rozhodnutí o omezení je dále potřeba vymezit rozsah,
v jakém rozsahu již není posuzovaný oprávněn samostatně jednat288, a stanovit člověku
opatrovníka, u jehož ustanovení soud přihlédne k přání opatrovance, k jeho zájmům
i k připomínkám blízkých osob opatrovance.289
Řízení, ve kterém se jedná o omezení svéprávnosti člověka, lze zahájit jak na návrh,
tak bez návrhu. Návrh je oprávněn podat zdravotnický ústav, státní zastupitelství, popř. jiný
státní orgán. Návrh na zrušení omezení svéprávnosti, nebo změnu takového rozhodnutí může
podat i člověk, o jehož omezení svéprávnosti v řízení jde, kdy však může být soudem
rozhodnuto, že toto právo osobě nepřísluší nejdéle po dobu 6 měsíců, pokud nelze očekávat
zlepšení stavu posuzovaného a takovýto jeho návrh byl opakovaně zamítnut. Soud pak
v průběhu řízení vyslechne posuzovaného, znalce, popř. další osoby, kdy lze upustit
287
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od výslechu posuzovaného, zejména v případech, kdy to není možné, nebo v případech,
kdy by mohl být takovým výslechem poškozen zdravotní stav posuzovaného. Soud může
taktéž na návrh znalce rozhodnout o tom, že stav posuzovaného bude nejdéle po dobu čtyř
týdnů zkoumán ve zdravotním ústavu. Je však vždy nutné zhlédnutí posuzovaného člověka
soudem. Ke zhlédnutí by mělo dojít v prostředí, které je posuzovanému blízké, jelikož jen tak
dokáže soud plnohodnotně posoudit chování posuzovaného v jeho běžném prostředí.
Vzhledem ale k časové vytíženosti justičního aparátu je ale běžné, že v případech, kdy je
člověk plně mobilní, dochází ke zhlédnutí až v jednací síni. V případě prodloužení omezení
svéprávnosti, kdy je zřejmé, že nedošlo ke zlepšení stavu posuzovaného, není již nutné trvat
na novém znaleckém posudku, kdy se lze spokojit se zprávou ošetřujícího lékaře. Posuzovaný
však vždy musí být při řízení zastoupený opatrovníkem, kdy v řízení je i velmi častá účast
státních zástupců. Ti vstupují zejména do řízení o omezení svéprávnosti mladších lidí, kde je
větší riziko toho, že by mohly být zájmy posuzovaného poškozeny.290
Daná řízení spadají pod „opatrovnickou agendu“ okresních soudů, kdy místně příslušným je
ten okresní soud, jež je obecným soudem posuzovaného. V případě, kdy je posuzovaná osoba
umístěna ve zdravotnickém zařízení, je pak příslušný k řízení ten soud, v jehož obvodu se
dané řízení nachází. Soud vždy rozhoduje v těchto řízeních rozsudkem.291
V tomto případě jsem rozhodně pro ponechání návrhového oprávnění státním zástupcům, kdy
se může v mnohých případech jednat o omezení svéprávnosti osob, které nikoho nemají
a u kterých státní zástupce během své činnosti zjistí potřebnost ochrany jeho zájmů
prostřednictvím omezení svéprávnosti. Ovšem u vstupového oprávnění jsem na rozpacích,
kdy se mi jeho využívání zdá vhodné, ale bylo by dle mého potřeba upravit aktivitu státních
zástupců při řízení. Při mých četných návštěvách tohoto typu řízení byl totiž státní zástupce
pasivní, neměl žádných otázek, ani návrhů na provedení důkazů. Dokonce se při své
závěrečné řeči mnohokrát odkázal na závěrečnou řeč kolizního opatrovníka, kdy na mě tento
postup působil jen jako snaha na konci měsíce vykázat dobrá statistická čísla. Jako možným
krokem vidím stanovit státnímu zástupci povinnost posuzovaného shlédnout v jeho domácím
prostředí, což by dle mého mohlo omezit účast státních zástupců v takových řízeních na ty
opravdu nutné, a to především z hlediska omezených časových možností státních zástupců.
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8.1.5. Řízení o prohlášení za mrtvého
Smrt je pro právo velmi důležitou právní skutečností, které s ní spojuje mnoho právních
důsledků, které se dotýkají širokého spektra právních oblastí. Hmotné právo upravuje tuto
oblast v ust. § 71 a násl. OZ, kdy je nutné rozlišovat domněnku smrti a důkaz smrti.
O domněnce smrti hovoříme v případech, kdy lze mít vážné pochybnosti o tom, že člověk,
který byl nezvěstný, je stále naživu. Je tedy nutné, aby takový člověk byl nezvěstný a utekly
zákonem stanovené lhůty lišící se dle okolností. V případě, že člověk opustil své bydliště
a stal se tak nezvěstným, je tato lhůta dlouhá 7 let, po kterou o sobě člověk nepodal žádnou
zprávu a ani není známé, kde se člověk nachází, aniž by byl za nezvěstného prohlášen. Lhůta
5 let se vyžaduje v případech, kdy byl člověk prohlášen za nezvěstného, a po tuto dobu se
neobjevila žádná zpráva, která by dokládala, že je dotyčný naživu. Nejkratší lhůta v délce
trvání 3 let je požadována za situace, kdy došlo k události, kdy byl ohrožen život většího
počtu osob a v důsledku toho byl člověk prohlášen za nezvěstného. Za mrtvého pak za splnění
shora uvedených podmínek soud prohlásí daného člověka na návrh osoby, která má
na takovém rozhodnutí právní zájem. O důkazu smrti hovoříme v případě, kdy je postaveno
skoro najisto, že je člověk mrtvý, kdy např. došlo ke katastrofě, kterou nikdo nepřežil a je
jisté, že daná osoba se na dotyčném místě nacházela, nelze však provést ohledání mrtvoly
a vydat úmrtní list.292
V dané věci rozhodují okresní soudy, kdy místně příslušným je soud, který byl posledním
obecným soudem osoby, o jejíž prohlášení za mrtvého v řízení jde. Takovéto řízení lze zahájit
pouze na návrh, k jehož podání je příslušná osoba, která má na tomto řízení právní zájem, kdy
tedy hovoříme převážně o osobách blízkých. Návrh je oprávněno podat i státní zastupitelství,
zejména na základě poznatků získaných při trestních řízeních. Výjimkou jsou řízení, kterým
předcházelo řízení, ve kterém byl dotyčný prohlášen za nezvěstného, kdy lze v takových
případech zahájit řízení o prohlášení za mrtvého i bez návrhu. V dané věci se rozhoduje
rozsudkem, který obsahuje taktéž výrok o dni, který je považován za den smrti dané osoby.
V případech, kdy se později zjistí, že daná osoba je naživu, nebo že nebyly splněny
požadované podmínky pro prohlášení za mrtvého, je rozsudek zrušen. Pokud je později
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zjištěno, že den smrti uvedený ve výroku rozsudku je zcela jistě mylný, je v této části
rozsudek změněn.293
I zde je mnohdy státní zastupitelství jediné, které může podat návrh na zahájení řízení, kdy je
prohlášení dotyčné osoby za mrtvou v odůvodněných případech veřejným zájmem. Je
rozhodně v zájmu společnosti sjednotit skutečnost s právním stavem, a to už jen z hlediska
všech právních důsledků, které spolu z pohledu práva smrt přináší. Avšak i ve vstupovém
oprávnění vidím opodstatnění v tom, že je v takovém řízení možné ohrozit práva člověka,
který nemá možnost se v daném řízení bránit sám, a v takovém případě státní zástupce plní
roli ochránce zájmů nepřítomné osoby, a je tak vhodné dle mého názoru obě dvě oprávnění
státnímu zástupci ponechat.

8.1.6. Řízení o určení data smrti
Řízení o určení data smrti jsou řízení, ve kterých je postaveno najisto, že je daná osoba mrtvá,
ale nelze určit, který den ke smrti došlo. Tato řízení jsou zahajována bez návrhu na základě
podání matričního úřadu, kterému se nepodařilo zjistit datum úmrtí člověka. V daném řízení
je k vydání rozhodnutí příslušný okresní soud, v jehož obvodu je sídlo oznamujícího
matričního úřadu. V daném řízení je potřeba ustanovit člověku, o jehož datum smrti v daném
právním řízení jde, opatrovníka, jehož úkolem je chránit oprávněné zájmy opatrovance. Soud
se v takto zahájeném řízení vyhláškou či obdobným vhodným způsobem snaží najít osoby,
které mají informace o datu úmrtí dotyčného člověka. Ty jsou vyzvány, aby se soudu
do jednoho měsíce od uveřejnění výzvy přihlásily. Soud však mimoto provádí další vhodná
šetření. Následně soud rozhodne rozsudkem, který je možné změnit, a to i na návrh osoby
s právním zájmem, pokud se prokáže, že den smrti je rozdílný oproti tomu určeném
výrokovou části rozsudku.294
Do tohoto typu řízení může státní zástupce pouze vstoupit, kdy by dle mého názoru stálo
za úvahu to, zda by nebylo vhodné státnímu zástupci svěřit též návrhové oprávnění, stejně
jako je tomu u určení data narození nezletilého. I tam je státní zastupitelství prostředkem
ochrany v případě nečinnosti matričního úřadu, kdy i v tomto případě shledám potřebu
ochrany veřejného zájmu zejména v případě, že by datum úmrtí bylo zcela jistě určeno
nesprávně, a mohly by tak být ohroženy zájmy některých osob.
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8.1.7. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve
zdravotnickém ústavu (detenční řízení)
Hmotněprávní regulaci takovýchto řízení bychom našli v ust. § 104 a násl. OZ, kdy se jedná
o čtvrtý pododdíl úpravy osobnosti člověka. Jedná se o úpravu takových případů, kdy je
člověk bez svého souhlasu převzat do zařízení, které poskytuje zdravotní péči, popř. je
bez svého souhlasu v takovém zařízení držen. To lze jen za splnění zákonem daných
podmínek za účelem poskytnutí nezbytné zdravotní péče. Takovýmto postupem je však
zasahováno do základních lidských práv, kdy dochází ke kolizi práva na svobodu pohybu
a práva na zdraví, kdy je potřeba pomocí testu proporcionality rozhodnout, do jaké míry lze
jednotlivá práva ve prospěch člověka omezit. Takové posouzení přísluší pouze soudu, kdy je
zdravotnické zařízení povinno o takovém převzetí/držení člověka soud informovat
do 24 hodin, kdy má soud 7 dnů na to, aby svým rozhodnutím vyslovit ne/přípustnost
takového postupu vzhledem ke konkrétnímu člověku. O takovém postupu je dále informován
zákonný zástupce, opatrovník, podpůrce, manžel/ka, partner/ka či jiná blízká osoba.295
Procesním právem jsou pak shora uvedená řízení upravena ust. § 66 a násl. OSŘ, kdy se
ustanovení vztahující k těmto řízení dělí na ta obecná a ta zvláštní vztahujících se buďto
ke zdravotnickému ústavu, nebo zařízení sociálních služeb. Z těch obecných vyplývá,
že příslušným soudem pro vydání rozhodnutí v těchto typech řízení je okresní soud, v jehož
obvodu se nachází zdravotnické zařízení, ve kterém je člověk převzat/držen. Právě i tento
zdravotnický ústav je účastníkem řízení vedle osoby, o jejíž převzetí/držení jde, a zákonného
zástupce, pokud právě on podal návrh na zahájení řízení. Oproti tomu důvěrník a podpůrce
dotčeného člověka účastníky nejsou, kdy se však jedná o osoby jednající jeho jménem.
Zástupcem umístěného člověka je pak zmocněnec, za podmínky, že si jej dotčený člověk sám
zvolí, popř. opatrovník, pokud je umístěnému člověku ustanoven z řad advokátů.296
V rámci řízení soud ustanoví znalce z oboru psychiatrie nebo jiného lékařského oboru, který
má za úkol posoudit stav umístěné osoby, zejména to, do jaké míry je schopen rozhodovat
o svém zdravotním stavu. Takto ustanoveným znalcem nesmí být osoba ze zdravotnického
ústavu, který je účastníkem daného řízení, aby nedošlo k vytvoření podjatého posudku. Krom
znalce dále soud provede důkaz zdravotnickou dokumentací nebo sdělením ošetřujícího
lékaře, dále je vyslechnuta umístěná osoba, pokud je to možné a nikterak to neohrozí její
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zdravotní stav, což soud posoudí na základě sdělení znalce, nebo vyjádření ošetřujícího
lékaře. Na základě takto provedeného dokazování soud rozhodne usnesením/rozsudkem,
ve kterém vysloví, zda bylo převzetí/držení člověka ve zdravotnickém ústavu v souladu se
zákonem. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání bez odkladného účinku.297
Jakékoli vydané rozhodnutí soudu však nebrání tomu, aby byla dotčená osoba propuštěna.
Jedná se zejména o případy, kdy zmizí důvod, pro který bylo nutné osobu izolovat od okolí.
Pokud k propuštění dojde v průběhu řízení, nebo pokud umístěný člověk dodatečně připojí
svůj souhlas k převzetí/držení ve zdravotnickém ústavu, je pak řízení zastaveno.
Od doručeného usnesení o zastavení má umístěná osoba 2 týdny právo trvat na tom, aby
přesto byla věc projednána, zejména s ohledem na pozdější uplatnění práva na náhradu újmy.
O tomto svém právu musí být dotyčný poučen.298
Zvláštní ustanovení jsou pak uspořádána do dvou oddílů tak, aby co nejlépe vystihovala
dvoufázový charakter detenčních zařízení, kdy se první fáze dotýká převzetí daného člověka
do zdravotnického zařízení, druhá pak jeho dalšího držení. V první fází tedy soud zahajuje
z moci úřední na základě oznámení zdravotnického ústavu, ledaže by zdravotnický ústav svou
povinnost nesplnil. V takové případě je oprávněn návrh podat umístěný či jeho zákonný
zástupce. V případech, že by ani tyto osoby návrh nepodali, je k podání takového návrhu
oprávněno i státní zastupitelství, které má mj. i právo do řízení vstoupit. Soud pak rozhodne
usnesením, že převzetí bylo v souladu se zákonnými důvody a rozhodne o tom, zda tyto
důvody stále trvají. V jiném případě rozhodne soud o tom, že převzetí bylo nezákonné
a nařídí okamžité propuštění člověka, kdy je nutné takovéto rozhodnutí doručit nejpozději
do 24 hodin všem účastníkům.299
Druhá fáze pak navazuje na rozhodnutí soudu o tom, že převzetí dotčeného bylo přípustné a je
potřeba se zabývat tím, zda stále trvají důvody pro delší držení umístěného. Takovéto
navazující řízení zahajuje soud i bez návrhu, kdy ve věci rozhoduje rozsudkem. Ten musí být
vyhlášen nejpozději do 3 měsíců od shora uvedeného usnesení. Pokud soud dojde k závěru, že
je delší držení nutné, rozhodne ve výroku rozsudku o době, po kterou lze umístěného dále
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držet ve zdravotnickém ústavu. Tato doba však nesmí být delší než jeden rok. Tato doba může
být však prodloužena po novém šetření dalším rozhodnutím soudu.300
Zvláštním případem je pak řízení dle ust. § 83 ZŘS, kdy se jedná o převzetí člověka
do zdravotnického ústavu bez jeho souhlasu z jiného důvodu než pro duševní poruchu. Jedná
se zpravidla o situace, kdy je člověk v bezvědomí, jeho zdravotní stav vyžaduje neodkladnou
zdravotní péče, avšak člověk není schopen daný souhlas k hospitalizaci udělit. V takových
případech se koná jediné zjednodušené řízení bez nařízení jednání, kdy soud rozhoduje
usnesením, proti kterému není přípustné odvolání. Soud rozhoduje především na základě
(písemného) sdělení ošetřujícího lékaře.301

8.1.8. Řízení ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení
sociálních služeb
I v těchto řízeních je řešena přípustnost omezování osobní svobody člověka v ústavu, aniž by
umístěný člověk dál k takovému držení souhlas. Jedná se o zařízení, kde jsou člověku
poskytovány sociální služby na základě uzavřené smlouvy s poskytovatelem takovýchto
služeb, kdy však tuto smlouvu neuzavřela přímo osoba umístěná. V takovýchto případech
může soud jak na návrh, tak bez návrhu v právní věci vyslovení nepřípustnosti držení osoby
v takovém zařízení zahájit řízení, ve kterém rozhoduje usnesením. Oprávnění k podání
takového návrhu má umístěná osoba, jeho zákonný zástupce, sám ústav a státní zastupitelství.
Soud na základě provedeného šetření vysloví, zda je/není takovéto držení v souladu se
zákonem. Toto rozhodnutí je nejpozději do 24 doručeno všem účastníkům. Soud v takovéto
právní věci jedná přednostně, kdy musí rozhodnout do 45 dnů od zahájení řízení. Opakované
zahájení v totožné právní věci může být učiněno nejdříve po uplynutí 30 dnů od právní moci
usnesení, ve kterém bylo vysloveno, že držení dotyčné osoby je přípustné.302
V řízeních shora uvedených je neoddiskutovatelné, že je dána potřeba ochrany veřejného
zájmu, kdy se zde do kolize dostávají dvě lidská práva, a to právo na zdraví a na pohyb. Je tak
nutné důkladně zvážit, které právo má být na úkor druhého omezeno, kdy se tak jedná
o zásadní zásah do zájmů člověka. Je tedy vhodné, že v těchto řízeních může působit státní
zastupitelství jako třetí subjekt, který se spolupodílí na tom, aby byl řádně zjištěn skutkový
stav a rovněž na řádném provedení testu proporcionalita. To, že má státní zástupce navíc
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vstupové oprávnění, je k výše uvedenému jen opakovaní již řečeného, kdy je správné,
že státní zastupitelství zde vystupuje jako pojistka při nečinnosti zdravotnického zařízení.

8.1.9. Řízení o umoření listin
O umoření listin mluvíme v případech, kdy je třeba k uplatnění práva listina, která je však
zničena nebo ztracena, a osoba by tak již více neměla možnost toto své právo vykonávat.
Soud tak za takové situace svým rozhodnutím nahradí takto zmizelou listinu listinou novou,
skrze které je osoba i nadále oprávněna dané právo vykonávat. Řízení o umoření listin je
upraveno ust. § 303 a násl. ZŘS a lze zahájit pouze na návrh, který je podán osobou, která má
na umoření právní zájem. Z daného logicky vyplývá, že návrh nelze být podán státním
zastupitelství, které má však vstupové oprávnění. V návrhu osoba krom obecných náležitostí
dále vylíčí rozhodné skutečnosti, ze kterých vyplývá, že se k listině vázalo některé z práv,
a pokud je to možné, přiloží kopii dané listiny, popř. ji alespoň označí tak, aby ji bylo možné
odlišit od jiných listin. Účastníky takového řízení je navrhovatel, ten, kdo je povinen z listiny
plnit, ten, jenž podává proti umoření námitky a ten, který má listinu ve své držbě. Příslušným
soudem je soud okresní, jenž je obecným soudem navrhovatele. V případě, že navrhovatel
nemá obecný soud na území ČR, je pak místně příslušným soudem ten, v jehož obvodu je
platební místo. Výjimkou je pak umoření cenného papíru vydaného tuzemskou bankou, kdy je
pak místně příslušným soudem ten, v jehož obvodu má dotyčná banka sídlo. Po dobu řízení
o umoření neběží žádné lhůty, jako je lhůta promlčecí nebo lhůta k výplatě, toto opatření
slouží jako ochrana navrhovatele, aby během řízení jeho právo nezaniklo. Některé listiny však
nelze soudem umořit, např. ty, u kterých je stanoveno, že je umořuje právnická osoba, nebo
ty, které jsou uvedeny ve výčtu ust. § 304 odst. 2 ZŘS.303
Soud rozhoduje v právní věci usnesením, které se doručuje všem známým účastníkům.
Zároveň prostřednictvím tohoto usnesení soud vyzve k podání námitek proti umoření
a přihlášení listiny, a to ve lhůtě 1 roku304. Toto usnesení se tedy vyvěšuje na úřední desku.
Lhůta je tak počítána buďto od momentu vyvěšení na úřední desce, nebo ode dne splatnosti,
pokud se jedná o den pozdější. Pokud nejsou v této lhůtě podány žádné námitky a přihlášky,
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je listina prohlášena za umořenou. Původní listina tak ztrácí své právní účinky, kdy nová
listina je jako náhradní nabývá do doby, než je oprávněnou osobou vydána listina nová.305
Vstupové oprávnění státního zástupce v tomto typu řízení vnímám jako zcela zbytečné, kdy
ačkoli je veřejný zájmem pojmem zákonem nedefinovaným, v těchto řízeních se mi jej nedaří
ani přesto nalézt. To, že se zde dostává do kolize právo jedné strany s právem strany druhé, je
nepopiratelné, kdy se však takováto kolize odehrává prakticky ve všech civilních řízeních,
kdy vstup státního zástupce může v tomto případě vést až k nerovnosti stran, kdy tak vnímám
svěření tohoto oprávnění státním zástupcům jako nevhodné.

8.1.10.

Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob

Společně s nabytím účinnosti ZŘS byla úprava otázek týkajících se statusových věcí
právnických osob přenesena z OSŘ do ZŘS, kdy úprava oblasti sporů mezi obchodními
korporacemi, jejich společníky, členy a další oblasti zůstaly i nadále v OSŘ. Dle ZŘS jsou tak
upravena ta řízení uvedena v ust. § 85 ZŘS:
a) řízení ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování
a odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora a přeměn,
b) řízení o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích,
c) řízení o jmenování znalce,
d) řízení ve věcech právnických osob, nejde-li o řízení podle písmene a), vyplývá-li ze zákona,
že je lze zahájit i bez návrhu,
e) řízení ve věcech opatrovnictví právnických osob.
Dochází však k častým sporům o to, která řízení spadají pod úpravu OSŘ a která pod úpravu
ZŘS. Společně s tím si lze položit otázku, zda všechna řízení, která spadají pod shora uvedená
písmena, jsou řízeními nespornými, kdy se zde pravidelně střetávají dva protichůdné zájmy
účastníků a jedná se čistě o řízení, která lze zahájit jen na návrh. Odpověď na tuto otázku
nalezneme jak jinak než ve veřejném zájmu, který lze objevit v tom, že stát věnuje pozornost
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tomu, aby vnitřní poměry právnických osob odpovídaly zakladatelským dokumentům, což
souvisí za širších okolností s ochranou celé společnosti.306
Řízení shora uvedená náleží pod věcnou příslušnost okresních soudů, a to až na řízení
dle písm. a) a písm. e), která jsou svěřena v prvém stupni soudům krajským. Místní
příslušnost je rozličná podle druhu řízení, o která se jedná. Dle písm. a) je místně příslušný
soud, u kterého je daná PO zapsána ve veřejném rejstříku. V případě, že se jedná o PO, která
v takovém rejstříku zapsána není, pak je místně příslušným soudem obecný soud PO. Obecný
soud je také místně příslušným soudem u všech ostatních výše uvedených řízení.
Za předpokladu, že PO má být teprve založena, je místně příslušným soudem ten, v jehož
obvodu má být sídlo budoucí PO.307
Co se týče účastníků, není zákonem upraveno, kdo jím v těchto řízeních je. Ovšem vždy jím
bude ten, jenž podal návrh na zahájení řízení a příslušná PO, o níž je v daném řízení jednáno.
V řízeních, ve kterých státní zastupitelství využije svého oprávnění do nich vstoupit, je pak
takovým účastníkem i státní zastupitelství coby zvláštní subjekt. Řízení lze však zahájit jak
na návrh, tak i bez návrhu. V obou dvou případech řízení podléhají poplatkové povinnosti,
kdy v případech zahájení řízení na návrh poplatek platí navrhovatel, v ostatních případech jej
pak platí PO, za kterou jej povinen soudní poplatek složit statutární orgán. Pokud je statutární
orgán orgánem o více osobách, pak za zaplacení ručí všichni společně a nerozdílně.
V případě, že však mělo být zahájeno na návrh, a jen z důvodu toho, že osoba k tomu
oprávněná tak neučinila, je i tak taková osoba povinna soudní poplatek zaplatit, ačkoli bylo
řízení zahájeno z moci úřední.308
Poté, co je již řízení ve věcech PO zahájeno, je řízení o přeměně PO překážkou pro zahájení
řízení na návrh jiného navrhovatele, který požaduje totéž. V případech vyslovení neplatnosti
rozhodnutí a vyslovení zneužití hlasovacího práva jsou všechna řízení obligatorně spojena,
pokud se návrhy týkají stejné věci. Stejně tak jsou spojeny návrhy na vyslovení neplatnosti
rozhodnutí s návrhem na vyslovení zneužití hlasovacího práva týkající se též věci.309
V řízení ve věcech PO se nevede přípravné jednání, stejně tak nemusí být nařízeno jednání,
pokud nebude prováděno dokazování. Častým je v těchto právních věcech svolání jiného
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soudního roku, který není tak formálním a kde je dán prostor účastníkům, aby vyjádřila svá
stanoviska k návrhu. Jinak se v průběhu řízení využívají instituty dle OSŘ, jako je
např. zpětvzetí návrhu a následné zastavení řízení, které má však ve shora uvedených řízeních
jednu odlišnost. Soud takové řízení nezastaví, pokud je dán zvláštní zájem členů PO a pokud
se jedná o odstranitelnou překážku, kvůli které by jinak muselo být řízení zastaveno.
V takovém případě soud vyvěsí na úřední desku takovéto rozhodnutí po dobu 3 měsíců, které
obsahuje poučení o tom, že pokud nebude taková překážka odstraněna, soud přistoupí
k zastavení řízení. Tento postup se užije i u řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu
PO, obdobně pak u zneužití hlasovacího práva a neplatnosti přeměny, nebo rozhodnutí o ní.310
Ve věci samé soud rozhoduje usnesením, před vydáním rozhodnutí je však nejprve povinen
poskytnout lhůtu k nápravě, je-li možná.311
Významným se mi v těchto typech řízení jeví především oprávnění vstupu státního zástupce
do řízeních souvisejících se zrušením PO, které může být zejména spojené s trestnou činností,
kdy může právě státní zástupce soudu předložit důkazy to odůvodňující. Především proto je
potřebné toto oprávnění státnímu zastupitelství ponechat.

8.2. Řízení dle zákona o obchodních korporacích
8.2.1. Řízení o zrušení obchodní korporace s likvidací
Řízení o zrušení obchodní korporace s likvidací je upraveno ust. § 93 ZOK, který je
speciálním ustanovením k ust. § 172 OZ, který se zabývá obecně zrušením PO. Návrh
na takové řízení může podat ten, jenž na tom má právní zájem, popřípadě také státní
zastupitelství, která na dané právní věci shledá závažný právní zájem. Ust. § 93 ZOK dále
taxativně vymezuje důvody, ze kterých je možné daný návrh podat:
a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za účelem správy
vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání,
b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,
c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo
d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické
osoby, bez pomoci těchto osob.312
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Oproti zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník313, tak došlo ke změně okruhu subjektů,
jež jsou oprávněny návrh podat, kdy tak mohly mimo osob, které osvědčí právní zájem, učinit
také všechny státní orgány, kdy tak došlo k zúžení aktuální úpravou pouze na státní
zastupitelství.314 Další změnu nalezneme ve zvýšení intenzity právního zájmu, který je ZOK
popsán jako „závažný“, což si však státní zastupitelství jako v ostatních případech posuzuje
samo a soud tento stav nepřezkoumává. Pokud státní zastupitelství dospěje k závěru,
že závažný právní zájem je v předmětné právní věci dán, odůvodní takový fakt ve svém
návrhu, aby osvědčilo svou aktivní legitimaci k tomu návrh podat.315
Věcně příslušnými jsou v tomto druhu řízení krajské soudy dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) ZŘS,
místní příslušnost je pak dána dle ust. § 86 odst. 1 ZŘS (viz kapitola výše). Ve věci samé pak
soud rozhoduje usnesením, kdy může zrušit obchodní korporaci i pro několik důvodů
zároveň.
I zde dospěji k závěru jako v kapitole předešlé, kdy je dle mého vhodné toto návrhové
oprávnění státnímu zastupitelství ponechat, a to nejen z hlediska páchání trestné činnosti
obchodní korporací, ale i s přihlédnutím k tomu, že je v zájmu celé společnosti, tedy veřejným
zájmem, dbát o to, aby obchodní korporace plnily svou funkci dle zákona.

8.3. Řízení dle zákona o veřejných rejstřících
8.3.1. Řízení ve věcech veřejného rejstříku
Spolu s OZ a ZOK nabyl účinnosti rovněž zákon o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob316, který nově upravuje jednotný pojem veřejný rejstřík a zavádí zapisování
fyzických osob do takových rejstříku. Tento zákon krom výše uvedeného dále upravuje
základní principy fungování takových rejstříku, návrh na zápis do nich, které skutečnosti lze
v rejstřících vést, druhy veřejných rejstříků, zápis údajů notářem, řízení ve věcech veřejných
rejstříků a sbírku listin. Jedná se o zákon, který má v sobě jak hmotněprávní, tak
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procesněprávní úpravu, kdy je tak zákonem speciálním vůči OSŘ a ZŘS, kdy řízení ve věcech
veřejných rejstříků jsou řízeními nespornými.317
Veřejné rejstříky jsou nejzákladnějšími informačními systémy, které vede rejstříkový soud,
který má rovněž povinnost správní orgány informovat o změnách. V takovýchto rejstřících se
vedou údaje stanovené zákonem, který zároveň určí, zda je jedná o obligatorní či pouze
dobrovolný zápis. Každý veřejný rejstřík má také vždy sbírku listin, kdy tato část obsahuje
listiny stanovené zákonem. Druhy veřejných rejstříků upravuje ust. § 2 shora uvedeného
zákona, kdy známe spolkové, nadační, obchodní rejstříky, dále pak rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.318
Významným je pro tuto právní oblast princip veřejné publicity, kdy je nutné zapsané údaje
zprostředkovávat pomocí dálkového přístupu, kdy je každý oprávněn získat úředně ověřený
opis, aniž by musel prokazovat právní zájem. Významným je rovněž princip materiální
publicity, kdy je chráněna důvěra v to, že údaj zapsaný ve veřejném rejstříku odpovídá
skutečnosti, kdy pokud tomu tak není, nemůže osoba, jíž se zápis týká, namítat proto
důvěřující osobě rozpor.319
V daných řízeních je příslušným rejstříkovým soudem krajský soud, jež je obecným soudem
osoby, které se zápis do veřejného rejstříku týká. Tato řízení lze zahájit pouze na návrh, který
je zpravidla podán tím, o jehož zapisovaný údaj se jedná. V případě, že však uplyne lhůta 15
dnů od vzniku skutečnosti, která má být dle zákona do veřejného rejstříku zapsána, je pak
každý, kdo prokáže právní zájem na zápisu takového údaje, oprávněn podat návrh na zahájení
řízení. K takovému návrhu je pak nutné doložit listiny osvědčující rozhodující skutečnosti.
Pokud je však údaj zapsaný v rejstříku v rozporu se skutečností, a je nutné zjednat nápravu,
lze řízení zahájit i bez návrhu. K takovému postupu může dát podnět i státní zastupitelství, jež
sleduje veřejný zájem toho, aby byla zachována důvěra ve stav zapsaný ve veřejném rejstříku.
Státní zastupitelství pak do takových řízení můžou rovněž vstoupit, zejména proto, aby
chránily zájmy osob, které jednaly na základě takové důvěry. Nejedná se však o účastníky
řízení, protože tím může být pouze ten, o jehož údaji se jedná, a ten, jenž podal návrh
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na zahájení řízení. Výsledkem ve věci samé je pak usnesení o tom, že bude daný údaj zapsán,
popř. že je řízení zastaveno.320
To, že nemůže podat státní zastupitelství návrh na zahájení řízení, je nahrazeno možností
podat podnět, kdy lze pak dále řízení zahájit i bez návrhu, kdy se ovšem kloním k tomu, že by
jim takové oprávnění svěřeno i přesto být mělo, kdy spatřuji vysoký zájem společnosti
na tom, aby údaje zapsané ve veřejně dostupných rejstřících odpovídaly skutečnosti. Samotné
vstupové oprávnění vidím jako nadbytečné, kdy se domnívám, že k průkaznému zjištění
skutkového stavu postačí důkazy navržené účastníky.

8.4. Řízení dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
8.4.1. Insolvenční řízení
Insolvenční zákon se zabývá jak jednotlivými fázemi insolvenčního řízení od podání návrhu
na zahájení řízení až po prohlášení úpadku osoby, tak jednotlivými způsoby řešení tohoto
úpadku. Obsahuje tak jednotnou úpravu jak pro řízení konkurzní, tak pro řízení vyrovnávací
na rozdíl od předchozí úpravy v zákoně o konkurzu321. Účel shora uvedeného zákona není
v právním předpise výslovně uveden, ale lze z jeho obsahu vyvodit, že sleduje vyřešení
majetkových vztahů dlužníka a uspokojení co nejširšího okruhu jeho věřitelů dle zásady
poměrného uspokojení. Jedná se o řízení natolik specifické, že i přesto, že se jedná o řízení
občanskoprávní, je tato oblast práva řazena pod právo veřejné. Řídí se tak subsidiárně i OSŘ,
avšak tak, aby nebylo postupováno v rozporu se zásadami, jimiž se insolvenční řízení řídí,
zejména je pak nutné nepoškodit zájmy věřitelů.322
Hlavním znakem, který insolvenční řízení odlišuje od civilních řízení, je spojení prvků řízení
nalézacího a prvků řízení vykonávacího, kdy je jak zjištěn úpadek, tak je rozhodnuto o řešení,
kterým dochází k majetkovému uspořádání. Insolvenční řízení tak slouží výhradně k aplikaci
v případech, kdy je řešen úpadek osoby, a nelze tak vztáhnout na jiné případy, jakými je
například vymáhání pohledávek, a zcela jistě není řešením pro uspořádání osobních vztahů.
Druhým odlišujícím kritériem jsou pak zásady insolvenčního řízení, mezi které patří rychlé,
hospodárné a nejvyšší uspokojení věřitelů, kdy žádný z nich nesmí být ani bezdůvodně
320
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zvýhodněn či poškozen, dále pak věřitelé, kteří mají v insolvenčním řízení shodné postavení,
mají mít i stejné možnosti, práva nabytá v dobré víře již před zahájením IŘ nemají být
omezována, není-li zákonem stanoveno jinak a v neposlední řadě pak je zákonem stanoveno,
že věřitelé mají povinnost zdržet se jednání, které vede k uspokojení pohledávek mimo
insolvenční řízení.323
Osoba je v úpadku za splnění podmínek uvedených v ust. § 3 IZ a způsoby řešení úpadku jsou
pak uvedeny v ust. § 4 IZ. V těchto věcech rozhoduje insolvenční soud, kdy věcně
příslušnými soudy v prvém stupni jsou soudy krajské. Místně příslušným je pak ten krajský
soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. V případě dlužníka, jenž je zapsán
v obchodním rejstříku, je místně příslušný soudem krajský soud, v jehož obvodu se nacházel
obecný soud dlužníka ke dni o 6 měsíců předcházejícími okamžiku zahájení insolvenčního
řízení.324 Vzhledem k příslušnosti krajských soudů je bezpochyby dána i příslušnost státního
zastupitelství, které se může účastnit insolvenčnímu řízení. Vstoupit tak do řízení může jen
krajské státní zastupitelství, protože právě to působí u krajského soudu. Jen v ojedinělých
případech je možné vstupové oprávnění vrchního státního zastupitelství v odvolacím řízení.325
Možnost vstupu do zahájeného insolvenčnímu řízení upravuje ust. § 7c IZ, kdy je státní
zastupitelství oprávněno vstoupit nejen do insolvenčnímu řízení, ale rovněž do incidenčních
sporů a moratoria. Státní zastupitelství do řízení vstupuje zpravidla na základě podnětů,
ke kterému je oprávněn jak insolvenční správce, tak insolvenční věřitel. Stejně tak může
takový podnět podat i samotný dlužník. V rámci své účasti v řízení státní zastupitelství nahlíží
do soudních spisů, kdy si z nich může pořizovat opisy, a může si tyto spisy i zapůjčovat po
udělení souhlasu soudu. Od 1. 1. 2014, tedy od nabytí účinnosti novely IZ326, může státní
zastupitelství rovněž podat přípustný opravný prostředek dle ust. § 69 IZ, kdy dříve tak mohli
učinit jen účastníci řízení, kterými však dle ust. § 14 IZ státní zastupitelství není.327
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Státní zastupitelství ve shora uvedených řízeních vystupuje coby procesní subjekt dle ust. § 9
písm. e) IZ, kdy naopak účastníky řízení jsou pouze věřitelé dlužníka a dlužník. Na základě
tohoto postavení není státní zastupitelství zmocněno ke všem úkonům, které jsou svěřeny
účastníkům, kdy jmenujme kupříkladu popření pohledávky. Státní zastupitelství má tak
v řízení dosti „okleštěnou“ roli, kdy shora uvedenou novelou přišlo i o právo podat návrh
na vyslovení neplatnosti právního jednání, kterou nyní posuzuje sám insolvenční soud.
I přesto však vidím v účasti státního zástupce v řízení vidět smysl, a to především v řízeních,
která by mohla sloužit jen k odvedení majetku ze společnosti pomocí tzv. řízeného úpadku,
a při dalších nekalých (mnohdy i trestných) jednáních věřitelů a dlužníka. V takových
případech je státní zástupce blízko informacím, které by pak mohl využít i v rámci řízení
trestného, čímž je ulehčeno odhalování tohoto druhu kriminality. Státní zástupce tak
do insolvenčního řízení vstupuje v případech, kdy shledá, že je třeba chránit veřejný zájem,
kdy však veřejný zájem nelze spatřovat jen v pouhém odhalování trestných činů, ale rovněž
v ochraně zaměstnanců, ochraně státu s většinovým podílem ve společnosti, ochraně věřitelů
s těžko vymahatelnými pohledávkami a mj. i v nápravě stavu již způsobeného trestnou
činností.328
Státní zástupce však může vstoupit rovněž do incidenčních sporů, jak bylo uvedeno výše, kdy
druhy incidenčních sporů jsou uvedeny v ust. § 159 odst. 1 IZ, a do moratoria dle ust. § 115
IZ. Zejména však incidenční spory dle ust. § 159 písm. d) IZ jsou pak pro státní zastupitelství
významné, kdy hovoříme o odpůrčích žalobách podaných insolvenčním správcem, kdy
důvody pro podání takové žaloby jsou uvedeny v ust. § 240 až 242 IZ a popis těchto důvodu
je do vysoké míry podoben skutkovým podstatám trestných činů poškození/zvýhodnění
věřitele a způsobení úpadku. Insolvenční správce v takových případech krom odpůrčí žaloby
podává trestní oznámení, kdy státní zástupce informace získané v incidenčním sporu využívá
právě ve vedeném trestním řízení. Je však potřeba vést incidenční spor s náležitou
obezřetností, aby nebylo ohroženo paralelně vedené trestní řízení. K takovýmto účelům
můžou sloužit rovněž předběžná opatření vztahující se k majetku dlužníka, nebo zproštění
funkce insolvenčního správce, u něhož je zjištěno porušení povinností.329
Dalšími častými případy, kdy státní zástupce shledá jako vhodné vstoupit do řízení, jsou
šikanózní návrhy věřitelů, jejichž cílem není prohlášení úpadku dlužníka, ale pouze rychlejší
328
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vymožení své pohledávky, popř. diskreditace dlužníka v očích ostatních obchodních partnerů.
V takovém případě hrozí navrhovateli i vysoké pokuty, kdy je potřeba tento záměr odhalit
rychle, nejlépe před zapsáním návrhu do insolvenčního rejstříku, jelikož i to může již osobě
uškodit na pověsti. Než je však návrh zapsán do insolvenčního rejstříku nemůže se v dané
věci dlužník vyjádřit a jeho zájmy tak může chránit státní zástupce. Takové návrhy, u kterých
vznikají pochyby, může insolvenční soud předběžně posoudit. Další pojistkou je povinnost
navrhovatele složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč v případě
návrhů směřujících proti fyzické osobě nebo osobě nepodnikající, či ve výši 50 000 Kč
v případě podnikající právnické osobě.330
Oprávnění státního zástupce v rámci insolvenčního řízení shledávám jako ta nejvýznamnější,
kdy i dle statistických údajů se jedná o prostředky četně využívané. Prostředky insolvenčního
práva jsou mnohdy zneužívány, ať k odvedení majetku, nebo k dehonestaci něčího postavení,
např. z hlediska konkurenčního prostředí. Taková jednání mohou být někdy až na pomezí
s pácháním trestné činnosti, kdy se tak jeví účast státního zástupce jako vhodná, ba dokonce
nutná.

8.5. Řízení dle zákona o státním zastupitelství
8.5.1. Řízení na určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví
Státní zastupitelství je oprávněno podat návrh na zahájení konkrétního civilního řízení
i dle zákona č. 283/1993, o státním zastupitelství, který upravuje ust. § 42 možnost státního
zastupitelství podat návrh na zahájení řízení za situace, kdy nebyla respektována ta zákonná
ustanovení, která omezují volnost účastníků v případech uzavírání smlouvy o převodu
vlastnictví. Ačkoli zákonná úprava užívá termín „může“, státní zastupitelství je povinno
v takových případech konat.331
Jedná se o speciální žalobu, kterou se státní zastupitelství domáhá vyslovení neplatnosti dané
smlouvy, kdy existence takové smlouvy je jedním z předpokladů pro podání žalobního
návrhu. Druhým předpokladem je pak jako u jiných řízení shledání nutnosti ochrany
veřejného zájmu, čímž může být například poškození státu, nebo ochrana osob, které nejsou
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schopny se samy bránit. Pokud hovoříme o neplatnosti smlouvy, může se jednat o neplatnost
relativní, kterou musí namítnout osoba, k jejíž ochraně slouží332, nebo o neplatnosti absolutní,
kdy se dané právní jednání příčí dobrým mravům, je v rozporu se zákonem a zjevně narušuje
veřejný pořádek333. Dané návrhové oprávnění slouží však v případech, kdy byla porušena
zákonná ustanovení, z čehož plyne, že lze hovořit jen o absolutní neplatnosti, a za situace, kdy
by přicházela v úvahu jen relativní neplatnost, nelze takový návrh na zahájení řízení podat.334
Návrhové oprávnění státního zástupce slouží zejména k ochraně zájmů České republiky, která
by mohla být jednáním účastníků dotčena, v takovém případě účastníci návrh na zahájení
nepodají, a je tak zřejmě správné takovou možnost svěřit státnímu zastupitelství, i když se
nejedná o často využívaný prostředek ochrany.

8.6. Řízení dle zákona o kolektivním vyjednávání
8.6.1. Řízení na určení nezákonnosti stávky a výluky
Vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, případně za účasti státu,
upravuje zákon o kolektivním vyjednávání335. Cílem takového vyjednávání je uzavření
kolektivní smlouvy. V rámci tohoto vyjednávání mohou však vyvstat tzv. kolektivní spory
dle ust. § 10 zákona o kolektivním vyjednávání, které souvisí s uzavíráním kolektivní
smlouvy nebo s plněním závazků kolektivní smlouvou zakotvenými. Takové spory jsou
dle ust. § 11 projednávány před zprostředkovatelem, v případě neúspěchu mohou být dále
projednány před rozhodcem dle ust. § 13 zákon o kolektivním vyjednávání. Pokud jsou však
takováto vyjednávání před zprostředkovatelem neúspěšná, strany nepožádají o rozhodce
a jedná se o případy uzavírání kolektivní smlouvy, může být za podmínek stanovených
ust. § 16 zákona o kolektivním vyjednávání vyhlášena stávka. Stávkou se rozumí částečně
či úplně přerušení práce zaměstnancem. Ta je vyhlášena odborovou organizací, která
rozhoduje i o jejím počátku, a to na základě souhlasu minimálně 2/3 zaměstnanců přítomných
na hlasování, kdy je nutné, aby se hlasování účastnila alespoň polovina všech zaměstnanců.
Odborová organizace má však rovněž povinnost zaměstnavatele informovat o tom, kdy bude
stávka zahájena, z jakých důvodů k ní bylo přikročeno, co je jejím prostřednictvím sledováno
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a kolika zaměstnanců se týká. Zaměstnanec nemá po dobu trvání nárok na mzdu nebo náhrada
mzdy.336
Důvody nezákonnosti stávky jsou pak upraveny v ust. § 20 zákona o kolektivním
vyjednávání, kdy mezi takové důvody patří nesplnění shora uvedených podmínek a dále pak
stávka osob, které se podílejí na ochraně života, zdraví a majetku, např. soudců, lékařů, pokud
by mělo být ohroženo zdraví nebo život občanů, zaměstnanci jaderných elektráren aj.337
O nezákonnosti stávky rozhoduje krajský soud. V případě vyslovení nezákonnosti stávky se
účast na stávce v době předcházející právní moci rozhodnutí považuje za omluvenou
nepřítomnost, v době následující po nabytí právní moci se však jedná již o neomluvenou
nepřítomnost zaměstnance. Odborová organizace pak nese odpovědnost za škodu, která
nezákonnou stávkou vznikla.338
Naopak výluka je prostředek svěřený zaměstnavateli, kdy se jedná o částečné nebo úplné
zastavení práce zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má rovněž povinnost tuto výluku oznámit
odborové organizaci a zaměstnancům, kterých se týká, a to alespoň tři pracovní dny
před zahájením výluky. Jelikož se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, náleží
zaměstnanci náhrada mzdy ve výši poloviny průměrného. V případě, že je výluka
rozhodnutím soudu prohlášena za nezákonnou, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
v plné výši průměrného výdělku. Důvody nezákonnosti výluky jsou uvedeny v ust. § 28
zákona o kolektivním vyjednávání, kdy se jedná o tytéž důvody jako u stávky.339
Žalobu na vyslovení nezákonnosti stávky/výluky může podat krom zaměstnavatele
(organizace zaměstnavatelů) /odborové organizace rovněž krajský státní zástupce působící
u krajského soudu, kdy se příslušnost zkoumá podle obvodu, v němž má žalovaná odborová
organizace sídlo, nebo dle sídla žalovaného zaměstnavatele. Takový návrh však nemá
suspenzivní účinek. Státní zastupitelství by však mělo podávat takový návrh jen v případech,
kdy jej nepodala jiná osoba.340
Z tohoto hlediska vnímám toto oprávnění jako zcela nadbytečné, kdy se jedná dle mého
o zkomplikovaní situace a vložení zbytečného mezikroku, kdy osoba, která se cítí být dotčena
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a informuje státního zástupce o možné nezákonnosti stávky či výluky, může sama využít
návrhového oprávnění. I z tohoto důvodu je toto oprávnění prakticky nevyužívané.

8.7. Řízení dle zákona o mezinárodním právu soukromém
8.7.1. Řízení o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věcech
rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství
za neplatné a určení, zda tu manželství je či není
Posledním řízením, kterému se budeme v této kapitole věnovat, je řízení upravené
ust. § 51 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém341. Jedná se o cizí pravomocná
rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství
za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, kdy alespoň jedno z účastníků má státní
občanství České republiky. Občanem ČR musí být účastník k momentu vydání cizího
rozhodnutí, jež je předmětem uznávání. Příslušným soudem v takovém druhu řízení je
Nejvyšší soud, kdy nejvyšší státní zastupitelství může do takových řízení vstoupit. Návrh
na zahájení řízení může podat účastník původního cizího řízení, nebo osoba, která má na
uznání právní zájem a prokáže jej. Tato osoba je jediným účastníkem řízení, a i to je důvod,
proč nejvyšší státní zastupitelství do těchto řízení někdy vstupuje, kdy chrání zájem
„odpůrce“, tedy druhého účastníka původního řízení. Mimo to dále dohlíží nad tím, jestli byly
splněny všechny zákonem požadované podmínky pro uznání, zejména to, zda je původní
rozhodnutí v právní moci a neexistuje žádná jiná překážka pro uznání. Nejvyšší soud
rozhoduje rozsudkem, který má účinky již od momentu právní moci původního rozhodnutí.342
To, že se řízení neúčastní druhá strana, je dle mého názoru pádným argumentem
pro odůvodnění potřebnosti ochrany veřejného zájmu, kdy je svěření tohoto oprávnění
nejvyššímu státnímu zastupitelství určitě dostatečnou zárukou pro zachování řádného procesu.
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ust. § 51 zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
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9. Rozdílnosti právní úpravy veřejné žaloby na
netrestním úseku ve Slovenské republice
9.1. Postavení, struktura a působnost prokuratury Slovenské
republiky
Prokuratuře Slovenské republiky dala základ Ústava Slovenskej republiky343, a to v Hlavě
VIII., konkrétně v čl. 149-151. Oproti české úpravě státních zastupitelství je v Ústavě
Slovenskej republiky věnována slovenské prokuratuře samostatná hlava, které nespadá ani
pod moc výkonnou, ani pod moc soudní. Tato samostatná hlava tedy vyjadřuje podle části
odborné veřejnosti kontrolní moc, která má nezávislé postavení vůči zákonodárné, výkonné
a soudní moci. Jedná se tak o samostatný a oddělený státní orgán, jež má za úkol chránit
práva a zákonem chráněné zájmy osob a státu. Oproti Ústavě ČR tak není ani zvýrazněna role
státního zástupce v trestním řízení, ale Ústavou SR je dána trestní i netrestní působnost
prokuratury na roveň.344
Slovenská prokuratura má třístupňovou soustavu, na jejímž vrcholu stojí orgán generálné
prokuratúry, jež má celostátní působnost a v jejímž čele stojí generálny prokurátor. Ten je
jmenován a odvolán prezidentem SR na návrh Národnej rady Slovenskej republiky. Součástí
generálné prokuratúry je pak Úrad špeciálnej prokuratúry. Soustavu slovenské prokuratury
dále tvoří krajské a okresné prokuratúry. Do konce roku 2011 tvořily tuto soustavu rovněž
vojenské prokuratúry, které byly však k 1. 1. 2012345 zrušeny. Soustava slovenské prokuratury
tak stojí na zásadě monokracie, a dále na zásadě hierarchické podřízenosti, kdy lze definovat
vzájemné vztahy slovenských prokurátorů jako vztahy nadřízenosti a podřízenosti.346
Generálna prokuratúra má své sídlo v hlavním městě Slovenské republiky, tj. v Bratislavě.
Sídla krajských a okresních prokuratur se pak shodují se sídly příslušných soudů, pokud není
zákonem stanoveno jinak.347
Působnost slovenské prokuratury je pak vymezena čl. 4 odst. 1 zákona o prokuratúre348, který
stanoví, že prokurátoři:
343

ústavní zák. č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
ČOLLÁK, Jaroslav. Organizácia súdov a prokuratúry SR: štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. Slovenské učebnice. ISBN 9788073806477, s. 203
345
zák. č. 220/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
346
ČOLLÁK, Jaroslav. Organizácia súdov a prokuratúry SR: štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. Slovenské učebnice. ISBN 9788073806477, s. 204-205
347
tamtéž, s. 206
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a) trestně stíhají všechny osoby podezřelé ze spáchání trestného činu (princip legality);
b) vykonávají dozor nad zákonností před zahájením trestního stíhání dle zvláštního
zákona a v přípravném řízení;
c) vykonávají dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je omezována
osobní svoboda;
d) uplatňují svá oprávněná v jednání před soudem;
e) zastupují stát v jednání před soudem, pokud tak stanoví zvláštní zákon;
f) vykonávají dozor nad dodržováním právních předpisů orgány veřejné správy;
g) uplatňují svá oprávnění v oblasti mezinárodní spolupráce;
h) podílí se na prevenci kriminality;
i) podílí se tvorbě právních předpisů;
j) plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Ze shora uvedeného je tak patrné, že působnost slovenské prokuratury je upravena zákonem
obsáhleji než úprava působnosti českých státních zastupitelství. Při bližším zkoumání však
dospějeme k závěru, že se jedná o velice podobné oblasti, ve kterých jak státní zástupci, tak
prokurátoři vystupují, kdy se v případě Slovenské republiky jedná jen o úpravu detailnější.
Trestní působnost slovenských prokurátorů je rovněž jako v případě České republiky uvedena
na místě prvním, kdy však ostatní úkony nejsou upozaděny a netrestní působnost prokurátorů
má tak stejně důležité postavení.
Předpoklady pro funkci slovenského prokurátora, které musí osoba splnit, jsou následující:
a) státní občanství Slovenské republiky;
b) dosáhnutí věku alespoň 25 let;
c) trvalý pobyt na území Slovenské republiky;
d) složení odborné justiční zkoušky;
e) znalost slovenského jazyka;
f) zdravotní způsobilost;
g) svéprávnost;
348

zák. č. 153/2001 Z. z., zákon o prokuratúre, v znení neskorších predpisov
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h) souhlas s jmenováním do funkce prokurátora na určenou prokuraturu;
i) úspěšné absolvování výběrového řízení, není-li stanoveno jinak;
j) bezúhonnost;
k) morální vlastnosti dávající záruku, že prokurátor bude funkci vykonávat řádně;
l) osoba není členem politické strany ani politického hnutí;
m) získání vysokoškolského vzdělání druhého stupně ve studijním oboru právo
na právnické fakultě vysoké školy ve Slovenské republice nebo uznaný doklad
o vysokoškolském právnickém vzdělání druhého stupně vydaný zahraniční vysokou
školou.
Shora uvedené podmínky musí být splněny po celou dobu trvání funkce prokurátora.
V případě, že některý ze shora uvedených předpokladů prokurátor při výkonu své funkce
pozbyde, služební poměr tím zaniká. Služební poměr však dále zaniká rovněž odvoláním
z funkce, vzdáním se funkce, či smrtí prokurátora.349

9.2. Netrestní působnost prokurátora
Stejně tak, jako je tomu na území České republiky, i právní úprava Slovenské republiky
rozlišuje netrestní působnost prokuratury na dvě podoblasti. První podoblastí je působnost
v civilních soudních řízeních ve smyslu civilného sporového poriadku (CSP)350, civilného
mimosporového poriadku (CMP)351 a správneho súdneho poriadku (SSP)352. Druhou je pak
výkon dozoru nad dodržováním právních předpisů orgány veřejné správy ve smyslu zákona
o prokuratúre (ZOP)353.

9.2.1. Působnost prokurátora v občanských soudních řízeních
Působnost prokurátora v občanských soudních řízeních je upravena zvláštními zákony,
zejména tedy CSP, CMP a SSP. Prokurátor se takových řízení účastní na základě svého
návrhového (iniciačné) či vstupového oprávnění, popřípadě na základě podání opravného
prostředku proti rozhodnutí soudu. Oproti úpravě české pak v takových řízeních vystupuje
349
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352
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i jako zástupce státu v občanských soudních řízeních, ve kterých je Slovenská republika
účastníkem. Při některých úkonech se však může nechat prokurátor zastoupit asistentem
prokurátora, kdy se tak děje především u sepisu návrhu na uplatnění oprávnění prokurátora
v jednoduchých věcech či vyřizování dožádání v jednoduchých věcech.
V takovýchto řízeních má prokurátor postavení jiného subjektu řízení, kdy může podat návrh
na zahájení řízení ve věcech:
a) uplatnění nároku státu na vydání bezdůvodného obohacení;
b) určení vlastnictví, pokud byla porušena ustanovení všeobecně závazného právního
předpisu;
c) stanoví-li tak zvláštní předpis.354
Vstupové oprávnění pak může uplatnit ve věcech:
a) sporů, ve kterých jako jedna ze stran vystupuje stát, PO zřízena státem, státní podnik,
PO s majetkovou účastí státu, obec nebo vyšší uzemní celek;
b) sporů o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonů veřejné moci.355
Při využití vstupového nebo návrhového oprávnění může prokurátor činit všechny úkony,
které náleží straně sporu, nejedná-li se o úkony, které náleží jen subjektu právního vztahu.
Mezi úkony prokurátora tak patří oprávnění podat odvolání, dovolání, žalobu na obnovu
řízení nebo stížnost.356
Pod občanská soudní řízení se dle slovenské právní úpravy vztahují rovněž správní soudní
řízení, ve kterých může být prokurátor rovněž účasten. V takových řízeních dozoruje
prokurátor nad zachováváním zákonnosti orgány veřejné správy. Oprávnění prokurátora
ve správních soudních řízeních upravují ust. § 45-46 SSP, kdy tak může:
a) podat správní žalobu proti rozhodnutí/opatření orgánu veřejné správy, proti kterému
již podal neúspěšný protest;
b) podat žalobu proti nečinnosti (po předešlém neúspěšném upozornění prokurátora);
c) podat žalobu proti usnesení zastupitelstva, proti kterému již podal neúspěšný protest;

354

ust. § 93 odst. 1 CSP
ust. § 93 odst. 2 CSP
356
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d) podat žalobu proti všeobecnému závaznému nařízení, proti kterému již podal
neúspěšný protest;
e) vstoupit do jakéhokoli řízení konajícím se před správním soudem;357
Generálny prokurátor je pak oprávněn dle ust. § 47 SSP:
a) podat žalobu na rozpuštění politické strany;
b) podat kasační stížnost proti rozhodnutí správního soudu, které bylo vydáno v rámci
řízení, do kterého mohl prokurátor vstoupit, ale tohoto oprávnění nevyužil;
c) navrhnout kasační stížnost;
d) podat žalobu na obnovu řízení, do kterého mohl prokurátor vstoupit, ale tohoto
oprávnění nevyužil.358
K podání žaloby ve správním soudnictví má prokurátor lhůtu dvou měsíců od právní moci
rozhodnutí orgánu veřejné správy, kterým bylo rozhodnuto o nevyhovění protestu
prokurátora. Prokurátor nemusí při využití tohoto návrhového oprávnění dokonce ani
vyčerpat všechny řádné opravné prostředky, jako je tomu u jiných účastníků řízení. Po podání
shora uvedených žalob má prokurátor postavení účastníka řízení.359
Návrhové a vstupové oprávnění však dále upravuje i CMP, které stanoví, že prokurátor je
oprávněn:
a) vstoupit do všech řízení upravených CMP kromě řízení o rozvod manželství, ledaže je
řízení o rozvod spojené s řízením o úpravě poměrů manželů k jejich nezletilému dítěti
pro dobu po rozvodu (do této části je rovněž oprávněn vstoupit);
b) podat návrh na zahájení řízení, je-li možné takové řízení zahájit i bez návrhu, dále pak
v případech stanových zákonem.360

357

ust. § 45-46 SSP
ust. § 47 SSP
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9.2.2. Dozor prokurátora nad zachováváním zákonnosti orgány veřejné
správy
Působnost prokurátora při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti orgány veřejné
správy je upravena ZOP. Hlavním úkolem prokurátora v této oblasti je především dozor nad
tím, zda kontrolní orgány plní své povinnosti. Postupy, kterými tak prokurátor činí, jsou tři:
a) přezkoumávání zákonnosti aktů vydaných orgány veřejné správy
-

všeobecně závazných právních předpisů

-

směrnic, usnesení, úprav, opatření a jiných právních aktů

-

rozhodnutí

-

postupů orgánů veřejné správy;

b) prověrky zachovávání zákonnosti (u skončených věcí);
c) uplatnění poradního hlasu na zasedání orgánů veřejné správy (osobní účast).
V případech, kdy hovoříme o orgánech veřejné správy, jsou tím myšleny orgány státní správy,
územní samosprávy, státní orgány. PO založené na základě zákona, PO, které rozhodují
o právech a povinnostech FO a PO v oblasti veřejné správy.361
K účinnosti výše uvedených postupů je prokurátor nadán prostředky, kterými je protest
prokurátora,

upozornění

prokurátora,

návrh

prokurátora

na

zahájení

řízení

před civilním/správním soudem či návrh generálného prokurátora na zahájení řízení
před Ústavním soudem Slovenské republiky.
Návrhu na zahájení řízení jsme se věnovali již výše, stejně tak upozornění v sobě obsahuje jen
oprávnění prokurátora upozornit na porušování zákonů a jiných právních předpisů a vyzvat
orgán veřejné správy k nápravě. Naopak protest je pro české právo pojmem neznámým.
Náležitosti protestu jsou stanoveny ZOP, kdy jej lze podat proti všeobecně závaznému
právnímu předpisu, opatření či rozhodnutí orgánu veřejné správy. O protestu se následně vede
ústní jednání, na kterém musí být prokurátorovi umožněna účast. Cílem tohoto jednání, které
je vedeno podle předpisů upravujících správní řízení, je rozhodnout o tom, zda byl při vydání
výše uvedených právních aktů porušen zákon či jiný právní předpis.362
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9.2.3 Komparace s českou právní úpravou státního zastupitelství
Na některé zásadní rozdíly mezi českou a slovenskou právní úpravou bylo upozorněno již
výše, otázkou ovšem zůstává, která úprava se jeví jako vhodněji zvolená. Je samozřejmě těžké
srovnávat státní zastupitelství a prokuraturu jako celek, ovšem nad jednotlivými oblastmi je
možné se zamyslet a minimálně se jimi nechat inspirovat.
První, na co je potřeba upozornit, je fakt, že slovenská prokuratura je dle slovenského práva
upravena právním předpisem nejvyšší právní síly samostatně, kdy státní zastupitelství
dle práva českého je podřazeno pod moc výkonnou. Zamyšlení nad tímto tématem již byla
věnována část této práce, kdy se dle mého jeví jako správné státní zastupitelství vyčlenit
do samostatné hlavy Ústavy ČR. Slovenská úprava nám tak dává prostor zkoumat tuto
možnost již po uplatnění, kdy se tak jeví názory stojící proti tomu kroku jako neopodstatněné,
kdy prokuratura nenahrazuje v žádném rozsahu soudní aparát, ani nedošlo ke ztrátě efektivity
výkonné vládní moci při působení na moc soudní.
V současné době je také vzhledem k tendencím potřeby nového zákona upravujícího státní
zastupitelství skloňováno zrušení vrchních státních zastupitelství, kdy ve Slovenské republice
prokuratura tohoto stupně rovněž chybí. Ukazuje se tak, že malé země, jako je Slovenská
či Česká republika, jsou schopny vyřídit veškerou agendu pomocí třístupňového aparátu, kdy
by byla agenda vrchních státních zastupitelství přenesena na krajská státní zastupitelství, která
by mohla být v důsledku toho personálně rozšířena. Existenci vrchních státních zastupitelství
tak neshledávám jako nutnou, ovšem je nutné provést analýzu vytíženosti jednotlivých
stupňů. S tím však dle mého názoru souvisí rovněž zrušení vrchních soudů, kdy, pokud by se
ukázalo v možnostech státních zastupitelství toto zúžení aparátu zvládnout, mělo by to být
i v možnostech soudů.
Co se týká samotné působnosti slovenské prokuratury, neliší se v zásadních věcech
od působnosti státního zastupitelství v mnohém. Dle obou právních úprav je státní
zástupce/prokurátor oprávněn do některých řízení vstoupit, či podat návrh na jejích zahájení.
K zefektivnění své účasti jsou oba oprávněni k úkonům, kterými je nadán účastník, nejedná-li
se o úkony, které má účastník kvůli svému postavení v právním vztahu. Rozdíly jsou
ve vymezení rozsahu řízení, ve kterých se může státní zástupce/prokurátor účastnit. Slovenská
úprava je ve vymezení rozsahu řízení, do kterých může prokurátor vstoupit, nebo podat návrh
na jeho zahájení, daleko obecnější, kdy mu umožňuje působit prakticky ve všech civilních
řízeních. Množina civilních řízení je dále rozšířena i o další typy řízení, jakým je kupříkladu
109

vydání bezdůvodného obohacení státu. Zásadním rozdílem je však druhá podoblast netrestní
oblasti, kdy oproti dozoru nad místy, kde je omezena osobní svobody, je prokurátor oprávněn
vykonávat dozor nad plněním povinnosti orgány veřejné správy.
To, že je množina řízení vymezena obecněji, je jednodušší pro orientaci v právních předpisech
a s tím spojenými oprávněními prokurátora. Nedochází tak k mezerám v zákonech
a nevyužitelným právním ustanovením. Odpadá rovněž neustále opakující se proces
zkoumání toho, do kterých řízení ne/může prokurátor vstupovat. Kloním se tedy z těchto
důvodu ke slovenské právní úpravě, která mi přijde přehlednější a srozumitelnější. Ovšem
rovněž si uvědomuji i negativní dopady účasti státního zástupce, který může narušit princip
rovnosti procesních stran, popř. může nahrazovat jen aktivitu některého z účastníků. To se
ovšem může stát i v řízeních, která jsou pro jeho účast vymezena doposud. Nevidím tak cestu
v tom, že se budou oprávnění státního zástupce omezovat pro celé typy řízení, ale naopak je
potřeba oprávnění vymezit tak, aby byla využitelná jen v řízeních, ve kterých má účast
státního zástupce smysl pro celou společnost a vyvstane v nich potřeba aktivně hájit veřejný
zájem.
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Závěr
Cílem této rigorózní práce bylo uceleně obsáhnout netrestní působnost státních zastupitelství,
a to jak civilní působnost státních zástupců, tak dozorovou činnost státních zastupitelství
nad místy, kde je omezována osobní svoboda. I přestože se jedná o působnost státních
zastupitelství okrajovou, a to vedle působnosti trestní, nemělo by na ní být při výkladu
zapomínáno, a to už jen proto, že se jedná o činnost státních zastupitelství s cílem rovněž
chránit veřejný zájem, jak je tomu i v řízeních trestních. Tato činnost má pro celou společnost
veliký význam, je proto důležité tyto dvě složky působnosti státních zastupitelství nevnímat
odděleně, ale naopak doplňkově, kdy by jedna druhé měla sloužit k tomu, aby byly veřejné
zájmy chráněny, a bylo tak zajištěno fungování společnosti. A to zejména v případech, kdy se
společnost nemůže chránit sama.
To, že je role ochránce veřejného zájmu v netrestní oblasti svěřena stáním zastupitelstvím, je
dle mého názoru nanejvýš logické, a to už jen z důvodu shora uvedeného. Právě to, že se
v řadě případu trestní a netrestní působnost prolíná, kdy lze poznatky získané v civilním řízení
využít v řízení trestním a naopak, podtrhuje důležitost toho, aby byla ochrana veřejného
zájmu v obou případech svěřena témuž státnímu orgánu. Státní zastupitelství tak může tuto
svou roli plnit s maximálním efektem, kdy mu není překážkou informační bariéra, která by
hrozila v případě, že by byl prostředky ochrany veřejného zájmu v netrestní oblasti nadán
orgán jiný. Důvodů je však celá řada. Mezi dalšími lze kupříkladu uvést také odbornou
zdatnost státních zástupců, kteří mohou vzhledem ke svým znalostem, praktickým
zkušenostem a neustálému vzdělávání se efektivně působit jako orgán ochrany principů
demokratického právního státu.
Pro pochopení celé problematiky je tak důležité znát i historické souvislosti, na které jsem se
soustředila hned v první kapitole této práce. Ačkoli se tak nemusí zdát, právě historické
okolnosti utvářely státní zastupitelství tak, jak jej známe dnes. Nejenže vymezily civilní
oblasti, ve kterých je žádáno účasti státních zastupitelství vzhledem k předchozí zkušenosti,
ale stejně tak formovaly postavení státních zastupitelství v Ústavě ČR. A právě podřazení
státního zastupitelství v Ústavě ČR pod Hlavu třetí lze považovat přinejmenším za sporné.
Státní zastupitelství by při výkonu své role mělo být orgánem odolným, nezávislým
a nestranným, a to zejména co týče politických vlivů. O tom lze však jen stěží hovořit do té
doby, dokud bude státní zastupitelství zakotveno na ústavněprávní rovině pod mocí
výkonnou, kdy se jedná o orgán sui generis, který by zde měl stát coby orgán ochrany
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zákonnosti, nikoli jako prostředek vlády ke korigování mocenských sil, jak se tomu může
někdy zdát. Právě z tohoto důvodu jsem zastáncem toho, aby bylo státní zastupitelství z Hlavy
třetí věnované výkonné moci vyčleněno a byla mu věnována samostatná Hlava Ústavy ČR,
jako je tomu u Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky. V případě opačném je
čirý alibismus domnívat se, že absence nedostatečné ochrany státních zastupitelství má svůj
původ v nedokonalé úpravě zákona o státním zastupitelství.
Dalším vyvstalým problémem, na který jsem při tvorbě práce narazila, a který se týká
zejména právě civilní působnosti státních zastupitelství, je roztříštěnost právní úpravy.
Samotný tento fakt má za následek ztíženou seznatelnost právní úpravy, a s tím spojenou
eliminovanou úroveň právní jistoty. Jedná se o nešvar typický pro českou právní úpravu, kdy
je časté upravit jeden institut několika právními předpisy. Problém pak zejména nastává
v situacích novelizačních změn, kdy je jeden z předpisů v rámci legislativního procesu
opomenut, a dochází k interpretačním sporům. To je důsledkem nejzávaznějším, avšak
i bez takovýchto problémů se jedná o jev značně negativní. O spornou oblast se z mého
pohledu jedná zejména, co se týče úpravy postavení státních zastupitelství v řízeních
zahájených na jejich návrh oproti postavení v řízeních, v nichž využila státní zastupitelství
svého vstupového oprávnění. Na místě tak stojí za zvážení přijetí jednoho právního předpisu,
ve kterém by byla minimálně civilní působnost státních zástupců uceleně vymezena, a to
společně s oprávněními s tím spojenými.
I přes roztříštěnost úpravy netrestní působnosti státních zastupitelství se však domnívám,
že civilní řízení, ve kterých může státní zástupce využít svého návrhového či vstupového
oprávnění, jsou vybrána relativně vhodně. Jedná se zpravidla o ta řízení, kde je přinejmenším
jeden z účastníků na své pozici oslaben (např. nezletilé dítě, osoba posuzovaná vzhledem
k omezení její svéprávnosti aj.), a kdy je tak v zájmu společnosti tato řízení zaštítit ochranou
státního zastupitelství. To ovšem neznamená, že státní zastupitelství vystupuje na straně
jednoho z účastníků a nahrazuje jeho absentující aktivitu. Nesmíme opomíjet to, že účastí
státního zastupitelství nesmí dojít k narušení principu rovnosti, kdy tak státní zástupce
neochraňuje zájem účastníka, ale jak již bylo několikrát uvedeno, veřejný zájem.
Je však nutné na tomto místě upozornit, že ačkoli jsem zastáncem toho, že jsou jednotlivá
řízení vybrána víceméně vhodně, je zde pár sporných oblastí, které dle mého názoru stojí
minimálně za úvahu nad možnou změnou. Zejména bych vytkla zcela nadbytečně uvedené
návrhové oprávnění státního zástupce při ukládání zvláštních opatření, které stejně není
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v praktických možnostech státního zástupce. Za zbytečné považuji rovněž oprávnění vstupu
do řízení o umoření listin, kde postrádám zcela existence veřejného zájmu. Rovněž tak
návrhové oprávnění v právních věcech týkající se určení nezákonnosti stávky, kdy je toto
oprávnění zcela redundantní a v praxi nevyužívané. Naopak jako stěžejní považuju oprávnění,
kterými je státní zástupce nadán v insolvenčním řízení, a to už jen z hlediska využívání
informací v trestním řízení.
Inspiraci ovšem můžeme hledat i ve slovenské právní úpravě, která zvolila obecnější a širší
pojetí množiny civilních řízení, ve kterých může být státní zástupce účasten. Ta má rozhodně
svá veliká pro, kdy jmenujme především větší přehlednost jednotlivých vstupových
a návrhových

oprávnění

a

absence

cyklického

přezkoumávání

potřebnosti

účasti

v jednotlivých typech řízení. Jako záporem se může zdát nekontrolovatelná (až neomezená)
činnost státních zástupců, kteří by tak mohli vstupovat prakticky do všech civilních řízení, což
by v některých případech mohlo znamenat ohrožení rovnosti účastníků. To ovšem může
nastat i v řízeních, ve kterých vystupuje státní zástupce v současné době, pokud svou účast
důkladně nezváží. Nebála bych se tak státnímu zástupci v tomto ohledu poskytnout širší
množinu návrhových a vstupových oprávnění.
Vzhledem k tomu, že však soud není oprávněn přezkoumávat veřejný zájem uvedený státním
zastupitelstvím, otázka, zda se v některých případech nejedná o svévoli státních zastupitelství,
je na místě. Je rovněž nutné zmínit, že účast státních zastupitelství má v řadě řízení značný
vliv na konečné rozhodnutí v právní věci. Zřejmě pod tíhou tohoto rizika však státní zástupci
v mnoha řízeních vystupují spíše pasivně, což rovněž není správným řešením. Právě státní
zastupitelství v četných případech disponují informacemi, kterými další účastníci či soud
nikoli.
Nezbývá tak nic jiného než v takových případech apelovat na státní zastupitelství, aby
před využitím vstupového či návrhového oprávnění podrobila právní věc důkladnému rozboru
toho, do jaké míry je nutné v dané právní věci chránit veřejný zájem, zda účast státního
zastupitelství v řízení bude kladným přínosem, a nebude se tak jednat o pouhé nahrazování
role soudu jako garanta spravedlnosti. V případech, ve kterých státní zastupitelství působí jen
coby pasivní divák, se nejedná jen o pouhou nadbytečnost jejich účasti, ale zároveň působí
negativně na celý aparát státního zastupitelství, který neúčelným vstupem trpí jak po
personální, tak po materiální stránce, kdy může docházet k nedostatečnému pokrytí řízení, ve
kterých je naopak účast státních zastupitelství vítaným přínosem.
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Se shora uvedeným souvisí další potíž, na kterou bych ještě ráda upozornila, a tím je
nedostatečné personální zázemí, kdy zejména v menších městech není nic výjimečným,
pokud je státnímu zástupci svěřena jak agenda trestní, tak netrestní. I to má svůj dopad na
efektivní posouzení vhodnosti účasti státního zástupce v civilních řízeních. Jen pokud
upozorníme na insolvenční řízení, je jasné, že není v lidských možnostech plnohodnotně
obsáhnout oblast trestního práva, civilní práva a speciálně i práva insolvenčního. Většinou je
tak právě netrestní oblast upozaděna a je často státnímu zástupci přidělena coby doplňková
specializace, kdy se jedná přinejmenším o řešení nešťastné. V daném případě se ovšem
nenabízí žádné jiné řešení než rozšířit řady státních zástupců, což by se vzhledem
k nákladnosti tohoto východiska významně odrazilo na státním rozpočtu, pokud bychom
striktně trvali na rozdělení specializací mezi různé státní zástupce, tak aby byla
maximalizována odbornost jednotlivých právních odvětví.
I přes všechny shora uvedené problémy, které souvisí s výkonem funkce státního zástupce,
s důrazem kladeným na výkon netrestní působnosti, lze však říci, že státní zastupitelství
fungují bez znatelnějších obtíží. Za tím stojí právě práce státních zástupců, kteří ačkoli nemají
pro výkon své funkce vždy ideální podmínky, jsou osobami nadanými odbornými znalostmi,
zkušenostmi, vysokými osobnostními kvalitami, odolností vůči zátěži, sociální zdatností,
zdravým rozumem a emoční stabilitou, kdy poslední zmíněný předpoklad je předpokladem
významným pro netrestní oblast působnosti státních zastupitelství. Je důležité si uvědomit,
že jsou to právě státní zástupci, kteří utvářejí obraz státního zastupitelství a jeho fungování.
Cílem této rigorózní práce tak nebylo jen pouhé vypracování dané právní oblasti, ale též
upozornění na nedokonalost právní úpravy a s tím spojené interpretační problémy
i na opomíjené nasazení státních zástupců a úskalí jejich profese, kdy přes všechno shora
zmíněné je činnost státního zastupitelství často veřejností podhodnocena. Bohužel mediálně
zveřejňovány jsou především kauzy, ve kterých došlo k pochybení, ať už ze strany státního
zástupce, či jiného orgánu, což vytváří v laické veřejnosti pocit, že státní zastupitelství ve své
roli nefungují příliš efektivně. To může být však úskalím největším, jenž vytváří začarovaný
kruh. Pokud nebude mít státní zastupitelství oporu a důvěru společnosti, těžko můžeme
hovořit o silném a nezávislém orgánu. Naopak v případě opačném se domnívám, že může být
činnost státního zastupitelství o to efektivnější. Právě důvěra společnosti v soudy a státní
zastupitelství je jedním ze základních pilířů právního státu. Posilování této důvěry ovlivňuje
nejen každodenní poctivá práce Policie ČR, státních zastupitelství, soudů a dalších státních
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orgánů, ale rovněž objektivní přístup politiků a médií k utváření příznivější atmosféry
ve společnosti.
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Seznam zkratek
CMP

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadek, v znení
neskorších predpisov

CSP

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadek, v znení neskorších
predpisov

ČR

Česká republika

FO

fyzická osoba

IZ

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

LZPS

Listina základních práv a svobod

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PO

právnická osoba

ř. z.

říšský zákoník

Sb.

Sbírka zákonů

SSP

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadek, v znení neskorších
predpisov

SŘS

zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správním, ve znění pozdějších
předpisů

StZast

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
předpisů

TŘ

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řízení soudní, ve znění pozdějších
předpisů

ZMPS

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zákon, ve
znění pozdějších předpisů

ZOK

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění
pozdějších předpisů

ZOP

zákon č. 153/2001 Z. z., zákon o prokuratúre, v znení neskorších
predpisov

ZŘS

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů

Z.z.

Zbierka zákonov
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Působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti
Abstrakt
Tato rigorózní práce se zabývá působností státního zastupitelství v netrestní oblasti.
Primárním cílem této práce je uceleně obsáhnout shora uvedenou právní problematiku, která
ačkoli má svá četná specifika, je často opomíjena a upozaďována v souvislosti s trestní
působnosti státních zastupitelství. Pozornost je věnována jak postavení státních zástupců
v jednotlivých civilních řízeních a procesním oprávněním s tím spojených, tak jejich
dozorovým oprávněním nad místy, kde je omezována osobní svoboda, kdy právě tyto dvě
právní oblasti tvoří netrestní působnost státních zastupitelství.
Rigorózní práce je členěna do devíti kapitol vyjma úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly na
sebe logicky navazují, kdy první kapitola nabízí historický vhled do vývoje státních
zastupitelství jako takových společně s důrazem kladeným na vývoj civilní působnosti
státních zastupitelství. Na historickou úpravu navazuje úprava současná, které je věnována
pozornost v kapitole druhé, jež nabízí přehled jednotlivých právních předpisů dotýkajících se
netrestní působnosti státních zastupitelství. Následující kapitola, tj. kapitola třetí, pak
nastiňuje specifika netrestní působnosti, kterým se ve svém obsahu blíže věnuje. Kapitoly
čtvrtá a pátá se dále věnují civilní působnosti státních zastupitelství, tedy zejména znakům
typickým pro řízení zahájených na návrh státního zástupce, či pro řízení, ve kterých státní
zástupce využil svého vstupového oprávnění. Následující část studie má pak za úkol
obsáhnout dozorová oprávnění státního zástupce nad místy, kde je omezována osobní
svoboda. Kapitola sedmá se pak svým obsahem věnuje pouze řádným a mimořádným
opravným prostředkům, kterými je státní zástupce v jednotlivých civilních řízeních nadán.
Kapitola osmá je pak zaměřena na analýzu jednotlivých civilních řízení, v nichž mohou státní
zástupci uplatnit svá návrhová či vstupová oprávnění. Kapitola poslední, tj. devátá, je pak
věnována komparaci českých státních zastupitelství a slovenské prokuratury. Závěrem jsou
shrnuty nabyté poznatky s důrazem kladeným na problematické otázky, které vyvstaly při
zkoumání dané problematiky.
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The competence of public prosecutors´offices in the noncriminal area
Abstract
This rigorous thesis deals with the competence of the public prosecutor's office in the noncriminal area. The primary aim of this work is to comprehensively cover the above-mentioned
legal issues, which, although it has numerous specifics, are often neglected and delayed in
connection with the criminal jurisdiction of prosecutors' offices. Attention is paid both to the
position of prosecutors in individual civil proceedings and related procedural authorizations,
as well as to their supervision over places where personal freedom is restricted, when these
two legal areas constitute the non-criminal powers of prosecutors' offices.
The thesis is divided into nine chapters except the introduction and conclusion. The individual
chapters logically follow each other, when the first chapter offers a historical insight into the
development of public prosecutors 'offices as such together with an emphasis on the
development of civilian powers of public prosecutors' offices. The historical regulation is
followed by the current regulation, which is paid attention in the second chapter, which offers
an overview of the various legal regulations relating to the non-criminal jurisdiction of public
prosecutor's offices. The next chapter, ie the third chapter, then outlines the specifics of the
non-criminal scope, which it deals with in its content. The fourth and fifth chapters also deal
with the civilian competence of prosecutor's offices, ie in particular the features typical for
proceedings initiated on the proposal of the public prosecutor or for proceedings in which the
public prosecutor used his entry authorization. The following part of the study is then to
contain the supervisory powers of the public prosecutor over places where personal freedom
is restricted. Chapter Seven then focuses only on the ordinary and extraordinary remedies that
the prosecutor is gifted in in civil proceedings. Chapter eight focuses on the analysis of
individual civil proceedings, in which prosecutors can exercise their design or entry
privileges. The last chapter, ie the ninth, is then devoted to the comparison of the Czech
prosecutor's offices and the Slovak prosecutor's office. Finally, the findings are summarized
with an emphasis on problematic issues that arose in the examination of the issue.
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