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Úvod 

 Státní zastupitelství a státní zástupce má v trestním řízení a trestním právu jako takovém 

svou nezastupitelnou a jedinečnou úlohu. Považuji proto znalost jeho činnosti, práv a povinností 

v trestním řízení za klíčovou pro jejich porozumění. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl se zaměřit 

právě na postup státního zástupce v přípravném řízení.  

Důležitou součástí trestního řízení je dále činnost policejních orgánů, bez kterých by se 

trestní právo a systém jako takový neobešel. Policejní orgány a státní zástupce mají mezi sebou 

úzký vztah, který by se měl především zakládat na spolupráci v tom smyslu, aby bylo naplněno 

jak účelu trestního řízení, tak aby byla zachována zákonnost ve vztahu k výkonu veřejné moci 

vůči všem osobám a zásahům do jejich práv. Toto je ve stručnosti obsahem právě dozoru 

státního zástupce v přípravném trestním řízení. Nejedná se jenom o práva a povinnosti 

zasahovat a ukládat policejnímu orgánu pokyny, rušit či nahrazovat jeho rozhodnutí, ale i o 

doporučení a v zásadě pomoc a spolupráci. 

 Vzhledem k rozsahu činnosti státního zástupce a jeho roli v trestním řízení jsem si na 

místo parafrází zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu dal za cíl představit dozor, jako dle mého 

názoru nezbytnou součást samotného trestního řízení, bez které pochybuji, že by přípravné 

trestní řízení mohlo probíhat. Diplomová práce se zaměřuje zejména na právě tuto činnost a 

vzájemné vztahy mezi policejním orgánem a státním zástupcem, způsob, jakým dozor probíhá, 

v jakém rozsahu, a v jakých formách. V rámci rozboru nacházím řadu nedostatků v právní 

úpravě, a pokud je to jen možné, snažím se představit řešení nebo případnou změnu, která by 

mohla rozpor odstranit, či jej zmírnit či vyjasnit.  

 V závěru práce poté pracuji s trestními spisy, kdy je dozor, konkrétně jeho forma 

v podobě přezkumu usnesení o zahájení trestních stíhání analyzována a představena v jeho 

reálných projevech.  

 Cílem práce je pak zjistit, jak významnou roli skutečně představuje dozor státního 

zástupce v přípravném trestním řízení. Zda-li je možné, aby probíhalo bez státního zástupce? 

Provádějí policejní orgány samostatně úkony v trestním řízení v souladu s právními předpisy? 

A v jaké míře je dozor státním zástupcem skutečně vykonáván? Se všemi těmito otázkami, a 

mnoha dalšími jsem se v průběhu tvorby této práce setkal, ne však vždy jsem byl schopen 

dospět k jednoznačným závěrům a odpovědím, nicméně pokusím se vždy argumenty podložit 

svá stanoviska a názory, které jsem učinil. 
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1.  Státní zastupitelství 

1.1. Veřejná žaloba, její podoby a historický vývoj na území České republiky 

 V rámci kontinentální právní kultury se můžeme setkat ve své podstatě s dvěma 

hlavními modely veřejné žaloby, a to státní zastupitelství jako model první, který je zakotven 

v právním systému České republiky a dále modelem prokuratury. Shodným rysem je vnitřně 

členěná soustava, kdy její nejvyšší článek upřesňuje a specifikuje její činnost a dotváří a 

vyplňuje svou činností mezery v právních předpisech, či v mimořádných případech zasahuje a 

nahrazuje, či ruší činnost nižších článků soustavy. 1 U modelu státního zastupitelství můžeme 

hovořit například o pokynech obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Hlavní rozdíly pak 

spatřuji v míře pravomocí a sféře působnosti, kdy u prokuratury bývají vymezeny šířeji a častěji 

pak zasahují i do netrestních oblastí.  Prokuratura pak má více prostředků ve vztahu ke 

kriminalitě, a může tedy svou činností vymezit určitou politiku k její kontrole. Dále je 

v prokuratuře kladen větší důraz na vztahy nadřízenosti a podřízenosti, kdy vyšší článek může 

zasahovat do činnosti kteréhokoli článku nižšího. V rámci státního zastupitelství pak k dohledu 

dochází zejména mezi bezprostředně vyšším či nižším stupněm. 2 

 Již po vzniku Československé republiky v roce 1918 působilo státní zastupitelství jako 

orgán veřejné obžaloby, kdy jedním z jeho významných rysů byla úzká vazba na soudy. Státní 

zastupitelství byla zřizována při soudech a tvořila součást justice, tedy nebyla od nich oddělena, 

jak tomu je dnes. V čele státního zastupitelství stál prokurátor a jako takové bylo podřízené 

ministru spravedlnosti. 3  

Po historických událostech druhé světové války a následného převzetí moci 

komunistickou stranou došlo na základě ústavního zákona č. 64/1952 Sb., o soudech a 

prokuratuře a zákona č. 65/1952 Sb., o prokuratuře ke změně, kdy byla vytvořena samostatná, 

nezávislá a centralizovaná prokuratura nahrazující státní zastupitelství. Na jeho vrcholu pak stál 

generální prokurátor se širokými pravomocemi zejména ve vztahu k nižším článkům v rámci 

hierarchie prokuratury.4  

 
1 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, IBSN 978-80-7598-306-0, 174 s. 
2 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, IBSN 978-80-7598-306-0, 175 s. 
3 GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-423-7, 203 s. 
4 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 160 s. 
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Tato se pak v rámci Československé socialistické republiky vyvinula po vzoru sovětské 

prokuratury ve všeobecný kontrolní orgán, který vykonával velice rozsáhlý dozor nejen nad 

občany, ale i nad mocí výkonnou a soudní. Její odpovědnost byla současně velice omezena, kdy 

se generální prokurátor zodpovídal pouze národnímu shromáždění a jeho postavení bylo rovno 

ústavním činitelům.  

Tímto se prokuratura stala ideálním nástrojem vládnoucí strany k upevňování její 

ideologie a moci jako takové. 5 Je tedy zcela logické, že v rámci porevolučních změn po roce 

1989 a návratu k demokracii byl tento model a orgán prokuratury opuštěn a transformován do 

státního zastupitelství dnešní podoby. 

1.2. Státní zastupitelství, jeho úprava a zařazení v právním systému České republiky  

 Státní zastupitelství zakotvuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., (dále jen „Ústava“) v hlavě 

třetí, která patří moci výkonné, konkrétně v čl. 80. Tento článek má pouze dva odstavce, kdy 

první stanoví, že Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení. Čl. 80 odst. 

2 Ústavy určuje, že postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.  

Zákon, který upravuje působnost státního zastupitelství je zejména zákon č. 283/1993 

Sb., zák. o státním zastupitelství. Státní zastupitelství v § 1 odst. 1 zákona o státním 

zastupitelství vymezuje jako soustavu úřadů určených k zastupování státu při ochraně 

veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství. I přes toto 

ustanovení nejde o správní orgán (úřad) ve smyslu čl. 79 Ústavy či zák. č. 500/2004 Sb., správní 

řád.6 

Úprava v Ústavě je oproti úpravě v zákoně o státním zastupitelství stručná, to nelze mít 

ústavodárci za zlé, ba naopak ústavní zákony by měly vytvářet hranice a zastřešovat právní 

předpisy nižší právní síly, které z ní, a z principů, které obsahuje, vychází. Můžeme z tohoto 

dovodit, že ústavodárce považoval za hlavní a primární smysl a účel státního zastupitelství 

zastoupení státu v trestně-procesním vztahu. S ohledem na toto ústavní vymezení můžeme 

státní zastupitelství považovat za zvláštní a nezastupitelný státní orgán s konkrétně stanovenou 

působností.7 

 
5 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 160 s. 
6 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 1. vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk, 2002 ISBN 80-86473-20-1, 

362 s.  
7 KLÍMA, Karel. Ústavní právo, 1. vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk, 2002 ISBN 80-86473-20-1, 

362 s. 
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Zařazení státního zastupitelství v systému dělby moci, respektive jeho zařazení v hlavě 

třetí, která patří moci výkonné, vyvolává otázky, zda sem skutečně patří a pokud ano, jestli je 

nezávislé a může tak plnit řádně své funkce.  

Z důvodové zprávy k Ústavě lze zjistit, že tato neřeší, zda má být státní zastupitelství 

nezávislé nebo podřízené ministerstvu spravedlnosti. Vládní návrh Ústavy například počítal se 

zařazením státního zastupitelství pod hlavu čtvrtou k moci soudní.8 

Činnost státního zastupitelství má charakter justiční povahy, která je však ovlivněna 

povahou státního zastupitelství jako úřadu státu. Toto neznamená, že vykonává soudní moc, ale 

jeho úkony jsou tomuto blízké. 9 Vzhledem ke této jedinečnosti mám za to, že by nemělo být 

státní zastupitelství bez ohledu na vazby, jak na moc výkonnou, tak moc soudní zařazeno pod 

jednu z nich. Důvod, proč ústavodárce nevyčlenil zvláštní hlavu, obsahově totožnou, zřízenou 

čistě pro státní zastupitelství, jakožto orgán sui generis, kterým si myslím, že je pak spatřuji 

s ohledem na historický vývoj v tom, že zde byla obava z nedostatečné odpovědnosti státních 

zástupců a snaha mít tento orgán více pod „kontrolou“.  

Tato zdánlivě nevýznamná věc je však podstatná pro předcházení potencionálních 

sporů. Pokud má být státní orgán veřejným žalobcem, nemůže být zároveň soudcem, neb o vině 

a trestu za trestné činy rozhoduje dle čl. 40 odst. 1 ústavního zák. č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod pouze soud, proto oddělení od moci soudní. Dále nadměrná vazba na 

moc výkonnou, například služební podřízenost státních zástupců vůči ministru spravedlnosti, 

může zcela jistě ovlivnit jejich funkci, a to zastupování veřejného zájmu. V obdobném smyslu 

se vyjádřil ústavní soud, tedy že „potencialita možného účinného nátlaku brání považovat 

státního zástupce za orgán nezávislý“ (nález Ústavního soudu ze dne 23.3.2004 sp. zn. I. ÚS 

573/02). Nadměrný politický tlak na činnost státního zastupitelství je tedy v rámci 

demokratického státního uspořádání a ústavních principů nepřípustný.  

Tyto otázky jsou v kontextu opakovaných trestních stíhání členů vlády aktuální a 

důležité, neboť vytváří obraz o stavu nezávislosti dotčených orgánů a míře jejich ovlivnitelnosti 

a dále funkčnosti mechanismů, které mají těmto snahám o jejich ovlivnění zabránit. V tomto 

ohledu může ministr spravedlnosti například na základě § 13 odst. 1 zákona o státním 

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

 
8 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007. ISBN 978-80-7179-869-9, 613 s. 
9 RŮŽIČKA, M. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 

ISBN 80-7179-929-7 
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věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů 

ministerstva nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády. V druhém případě tedy 

je možné si představit situaci, kdy probíhá trestní stíhání předsedy vlády a ministr spravedlnosti 

si na jeho pokyn vyžádá informaci o stavu jeho trestního řízení. V takovéto situaci si myslím, 

že bude záležet na profesionalitě a osobě dotyčného ministra spravedlnosti, případně dotčeného 

státního zástupce vykonávajícího dozor, zda budou schopni politickému tlaku odolat. Tato 

právní úprava má zcela jistě své opodstatnění, nicméně dle mého názoru by měla být dána 

možnost např. nejvyššímu státnímu zástupci po přezkoumání této žádosti jí zamítnout z důvodu 

převládajícího veřejného zájmu na řádném průběhu trestního stíhání při odůvodněném 

podezření, že by právě poskytnutí těchto informací jej mohlo zmařit.  

Samotná správa státního zastupitelství ministerstvem spravedlnosti by měla být 

dostatečně chráněna ust. §13a odst. 2 zák. o státním zastupitelství, kdy výkon správy státního 

zastupitelství nesmí narušovat plnění úkolů vyplývajících z jeho působnosti. Tedy v tomto 

ohledu by nezávislost měla být zaručena.   

1.3. Státní zastupitelství, jeho působnost a soustava 

 Působnost blíže upravuje § 4 zákona o státním zastupitelství, kdy státní zastupitelství 

v rozsahu, za podmínek stanovených zákonem  

a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního 

řádu, 

b) vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, 

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

výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní 

svoboda, 

c) působí v jiném než trestním řízení, 

d) vykonává další úkoly, stanoví-li tak zákon. 

 Dále se podílí na prevenci kriminality a poskytuje pomoc obětem trestných činů. Dle § 

5 zákona o státním zastupitelství je státní zastupitelství oprávněno podat návrh na zahájení 

občanského soudního řízení anebo vstoupit do již zahájeného občanského soudního řízení jen 

v případech, které stanoví zákon. Procesní postavení, oprávnění a povinnosti státního 

zastupitelství, které podalo návrh na zahájení řízení nebo vstoupilo do řízení stanoví občanský 

soudní řád – zák. č. 99/1963 Sb., a zákon o zvláštních řízeních soudních – zák. č. 292/2013 Sb. 
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Státní zastupitelství a jeho působnost tedy není omezena čistě jen na oblast trestní, 

součástí jeho působnosti jsou například i řízení o statusových věcech osob, dále v řízeních, kdy 

je vyslovována přípustnost zásahu do osobních svobod člověka, či insolvenční řízení, a s ním 

spojené incidenční spory.  

 Ve většině z řízení mimo trestní oblast má státní zastupitelství právo podat návrh na 

zahájení řízení v dané konkrétní věci, pokud to nevylučuje její povaha. Ke konkrétním 

pravomocem a působnosti dle zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, zejména těm dozorovým bude 

věnována pozornost v dalších kapitolách této práce.  

 Dle § 3 odst. 1 zákona o státním zastupitelství nestanoví-li zákon jinak, věci svěřené do 

působnosti státního zastupitelství vykonávají státní zástupci; jiné orgány nebo osoby nesmí do 

jejich činnosti zasahovat nebo je při jejím výkonu nahrazovat anebo zastupovat. K tomuto se 

váže pak ust. § 23 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, kdy státní zástupce výkonem své 

funkce zajišťuje působnost státního zastupitelství; jím provedené úkony jsou považovány za 

úkony státního zastupitelství. Tedy konkrétní působnost bude vykonávat fakticky určitý 

příslušný státní zástupce.10 

 Soustavu státního zastupitelství pak dle § 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství tvoří 

Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní 

státní zastupitelství; v době branné pohotovosti státu také vyšší a nižší polní státní zastupitelství. 

Dle § 6 odst. 2 v obvodu hlavního města Prahy působnost krajského státního zastupitelství 

vykonává Městské státní zastupitelství v Praze a působnost okresních státních zastupitelství 

vykonávají obvodní státní zastupitelství. V obvodu města Brna vykonává působnost okresního 

státního zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně. Sídla státních zastupitelství a 

obvody jejich územní působnosti se dle § 7 odst. 1 zákona o státním zastupitelství shodují se 

sídly a obvody soudů. 

 V rámci soustavy státních zastupitelstev pak výkon dohledu, tedy primárně dodržování 

a aplikaci právních předpisů v působnosti státního zastupitelství a činnosti státních zástupců, 

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

a řízení práce a na plnění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce, upravuje 

vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, 

 
10 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 159 s. 
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zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných 

právními čekateli. 

1.4. Postavení státního zástupce v trestním řízení a jeho základní zásady  

 V trestním řízení postavení státního zástupce vymezuje kromě ústavního rámce zákon 

č. 141/1961 Sb., trestní řád. V trestním řízení pak nehovoříme o státním zastupitelství jako 

úřadu, ale o státním zástupci jakožto orgánu činném v trestním řízení dle § 12 odst. 1 trestního 

řádu. K úkolům, které mu ukládá trestní řád, je pak nutné, aby byl státní zástupce vybaven 

procesními právy a měl možnost vykonávat vliv na trestní řízení. Státní zástupce je tedy 

subjektem trestního řízení s řadou procesních práv a povinností.11 Subjektem trestního řízení 

rozumíme pak ty činitele, kteří mají a vykonávají vliv na průběh řízení, a kterým zákon 

k tomuto přiznává určitá práva a ukládá určité povinnosti.12 Dalším pojmovým znakem 

subjektu trestního řízení je to, že vystupuje a činí trestně-procesní úkony svým vlastním 

jménem.  

 Postavení státního zástupce můžeme rozdělit podle fáze trestního řízení, a to na řízení 

přípravné a řízení před soudem. V každé fázi má státní zástupce naprosto odlišné postavení. 

Dle § 12 odst. 6 trestního řádu je státní zástupce v řízení před soudem procesní stranou. Oproti 

tomu postavení v přípravném řízení je zcela odlišné. Státní zástupce zde figuruje jako 

dominantní subjekt odpovědný za zákonnost jeho průběhu a činnosti orgánů činných v trestním 

řízení13, tedy postavení procesní strany až na výjimky např. ve vazebním řízení nemá. 

Dominantní postavení státního zástupce v přípravném trestním řízení je zde dáno jako důsledek 

trestněprávních norem, kdy v právním systému České republiky vyšetřování nekoná na rozdíl 

od právní úpravy jiných států vyšetřující soudce, ale je prováděno primárně orgány Policie 

České republiky.14  

 Mimo konkrétní práva a povinnosti trestní řád stanoví v § 2 zásady ovlivňující trestní 

řízení jako takové. Tyto zásady jsou důležité, stanoví určitý rámec, hranice, ve kterých se 

 
11 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 165 s. 
12 JELÍNEK, J. a kolektiv: Trestní právo procesní. 5 vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3, 189 

s.  
13 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 

2015. ISBN 978-80-7478-750-8, 174 s. 
14 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 632 s. 
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subjekty trestního řízení pohybují a v jakém duchu, za jakým účelem vykonávají svou 

působnost, či uplatňují své práva nebo povinnosti.  

 Zásada oficiality dle § 2 odst. 4 trestního řádu stanoví, že orgány činné v trestním řízení 

postupují z úřední povinnosti. Můžeme jí označit za projev státoprávní ideje, že pouze stát má 

monopol na trestní stíhání.15  Pokud tedy stát, resp. jeho právní předpisy, svěřují tuto působnost 

do rukou svých orgánů, je třeba, aby tito činitelé měli povinnost jí vykonávat. V opačném 

případě by stát neplnil své základní funkce a nebyl by schopen být garantem práv, která 

přiznává zejména svým občanům. 

 Na činnosti státního zástupce se vztahují zvláště pak dvě zásady, a to zásada legality § 

2 odst. 3 trestního řádu, kdy Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se 

dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

nestanoví jinak a její korektiv zásada oportunity. Tedy státní zástupce postupuje z úřední 

povinnosti, a je zároveň odpovědný za stíhání všech trestných činů, o nichž se dozví. Tímto je 

nucen k zahájení trestního stíhání a podání obžaloby za účelem udržení legálního stavu ve 

společnosti. 16 

 Zásada oportunity pak umožňuje státnímu zástupci činit výjimky ze zásady legality, tak 

aby nedocházelo absolutní aplikací této zásady k popření smyslu a účelu trestního stíhání.17 

Jedná se např. o případy, kdy z hlediska logiky a smyslu veřejného zájmu nelze trestní stíhání 

konat, tedy nepřípustnost trestního stíhání dle § 11 trestního řádu. Dále případy, kdy lze trestní 

stíhání zastavit, jelikož by nebylo naplnění smyslu veřejného zájmu účelné ve smyslu § 172 

odst. 2 trestního řádu., v neposlední řadě pak určité alternativní způsoby vedení trestního řízení 

tzv. odklony dle § 307 a 309 trestního řádu, a kdy je trestní stíhání možné jen na základě 

souhlasu poškozeného dle § 163 trestního řádu.  

 Je otázkou, jakým způsobem se pak státní zástupce vyrovnává s nestranností vůči 

účastníkům řízení a jak je schopný státní zástupce naplnit zásadu § 2 odst. 5 trestního řádu. Dle 

ní je mu totiž uložena v rámci přípravného řízení povinnost objasňovat okolnosti svědčící ve 

prospěch, i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem je oproti tomu 

státní zástupce povinen dokazovat vinu obžalovaného a podporovat svá stanoviska v obžalobě. 

 
15 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 159 s. 
16 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 167 s. 
17 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 167 s. 
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Společným jmenovatelem pro jeho postup v obou případech by měl být vždy veřejný zájem, 

jak na zákonném, nestranném přístupu k účastníku řízení, tak na dosažení účelu trestního 

řízení.18 Zajímavá v tomto smyslu je pak proměnlivost povahy veřejného zájmu, která může 

nastat kdykoli v průběhu trestního řízení na základě jeho výsledků. Vyplyne-li tedy, že převládá 

zájem obviněného, jako jeho zájem soukromý, měl by státní zástupce ochranu poskytnout.19 

 V kontextu výše uvedeného a skutečnosti, že v případech dle § 161 odst. 4 trestního 

řádu, vyšetřování o trestných činech koná sám státní zástupce, je pak tento úkol státního 

zástupce velice náročný. Souhlas, který by například státní zástupce dával policejnímu orgánu 

s provedením určitých úkonů, nyní není potřeba a státní zástupce rozhoduje sám. V této situaci 

se ztrácí důležitá dozorová funkce nad zákonností přípravného trestního řízení. 20  

Mám za to, že zde by měl souhlas udělovat státní zástupce nejbližšího nadřízeného 

státního zastupitelství, pokud je v těchto případech dle § 175 odst. 2 trestního řádu oprávněn 

vykonávat v těchto řízeních dozor, pak by ho měl vykonávat úplně stejně, a ve stejném rozsahu 

jako by ho vykonával státní zástupce nad policejním orgánem. K problematice vyšetřujícího 

státního zástupce podrobněji v kapitole 5.4. této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 166 s. 
19 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, IBSN 978-80-7598-306-0, 181 s 
20 Je státní zástupce oprávněn konat současně vyšetřování i dozor nad ním? [cit. 2020-4-12]. Dostupné z 

http://www.bulletin-advokacie.cz/je-statni-zastupce-opravnen-konat-soucasne-vysetrovani-i-dozor-nad-

nim?browser=mobi 
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2.  Přípravné trestní řízení 

2.1. Přípravné řízení jako stadium trestního řízení  

 Přípravné řízení je první a obligatorní fází trestního řízení, která slouží v prvé řadě 

k zjištění, zda byl spáchán trestný čin, a zda-li jsou zde skutečnosti nasvědčující tomu, že tento 

čin spáchala konkrétní osoba, a pokud ano, tak aby byly zjištěny veškeré skutečnosti svědčící 

ve prospěch i neprospěch obviněného. Trestní řád přípravné řízení definuje v § 12 odst. 10 jako 

úsek řízení podle tohoto zákona, a to - od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení 

nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, 

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

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

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

podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující 

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

vyšetřování. Během přípravného řízení na základě shromážděných poznatků tedy dochází 

k průběžnému vyhodnocování stavu věci a rozhodování o dalším postupu orgány činnými 

v trestním řízení. 

Základním smyslem přípravného řízení je tedy shromáždit podklady o stavu věci pro 

rozhodnutí, zda se jedná o věc způsobilou k podaní obžaloby a projednání před soudem, či zda 

má být tato věc vyřízena jinak mimo trestní řízení, či je na místě, aby od trestního řízení bylo 

upuštěno, nebo aby bylo zastaveno.21  

Můžeme tedy říci, že přípravné řízení má čtyři základní funkce, a to funkci rozhodovací, 

vyhledávací, zajišťovací a odklonnou.22 Dále se domnívám, že k těmto základním atributům 

patří také funkce preventivní. Ve spoustě případů dochází k medializaci určitých trestních řízení 

v souladu s přiměřeným poskytování informací veřejnosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. V těchto případech tedy samotné úkony zejména 

policejních orgánů působí jistě preventivně na společnost a její chování. V přípravných řízeních 

ale vždy, bez ohledu na rozhodnutí v nich a jejich výsledky, dochází k preventivnímu působení 

na subjekty těchto řízení. Tomuto svědčí i pravomoc státního zástupce v přípravném řízení 

podmíněně zastavit nebo zcela zastavit trestní stíhání zejména za podmínek dle § 172 odst. 2 a 

 
21 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo procesní. 5 vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3, 489 

s. 
22 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo procesní. 5 vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3, 489 

s. 
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§ 307 trestního řádu. V těchto případech sice již většinou došlo ke spáchání trestného činu, 

avšak stav, kdy je jeho pachatel zjištěn a postaven před orgán činný v trestním řízení, jistě sám 

o sobě odrazuje a demotivuje od páchání další trestné činnosti.  

Přípravné řízení můžeme rozdělit na dvě části chronologicky dle jejich vývoje a 

postupu. První z nich je část prověřovací, tedy fáze před zahájením trestního stíhání, zejména 

přijímání a vyhodnocování podnětů, zda došlo ke spáchání trestného činu vymezená v § 158 –  

§ 159d trestního řádu. Druhou částí pak bude část vyšetřovací vymezená dle § 161 odst. 1 

trestního řádu úsekem trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně 

schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu 

na schválení dohody o vině a trestu. V případech dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže sem můžeme zařadit také 

podmíněné odložení návrhu na potrestání a odstoupení od trestního stíhání. Toto členění se týká 

pouze standardního a rozšířeného přípravného řízení. Zkrácené přípravné řízení pak má zvláštní 

úpravu dle § 179a trestního řádu, kdy jeho smyslem je pachatele postavit před soud v co 

nejkratší době a rozhodnout o jeho vině. Podmínky pro jeho konání jsou jasně dané, nejčastěji 

se jedná o přistižení a zadržení podezřelého při činu nebo bezprostředně poté, z logiky věci pak 

vyšetřovací část přípravného řízení de facto odpadá. Přípravné řízení tedy také můžeme rozlišit 

dle jeho tří forem zmíněných výše, které se odlišují podmínkami, za kterých lze je konat.23 

Dále pak mimo své základní funkce významně ovlivňuje obsah a podobu hlavního líčení 

jako fáze navazující na řízení přípravné, kdy je v prvé řadě rozhodováno o skutku uvedeném 

v obžalobě a staví se na poznatcích a závěrech učiněných právě při prověřování a vyšetřování. 

Pokud tedy státní zástupce chce uspět před soudem jako strana podporující obžalobu, měl by 

náležitě zhodnotit, zda výsledky dosažené jsou dostačující a takto podaná a podložená obžaloba 

má šanci na úspěch. V opačném případě pak riskuje po předběžném projednání obžaloby 

vrácení věci k došetření dle § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu či obdobně v hlavním líčení 

dle § 221 trestního řádu. Poté tedy opět dochází k nutnosti řádně provést ať už konkrétní úkony 

nebo celé fáze v rámci přípravného řízení, které budou klíčové pro další vývoj trestního řízení.  

Čím můžeme odlišit přípravné řízení od ostatních fází trestního řízení, je neuplatnění 

určitých zásad charakteristických pro trestní řízení. Jedná se o například o zásadu 

 
23 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo procesní. 5 vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3, 495 

s. 
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bezprostřednosti a ústnosti, kdy během prověřování a vyšetřování orgány činné v trestním 

řízení činí poznatky a závěry na základě vlastní činnosti a vyhotovují o tom písemné záznamy, 

protokoly, které tvoří součást spisového materiálu, s těmito však až na výjimky neseznamují 

obviněného, a ten se k nim bezprostředně nemá možnost vyjádřit. Typické zásady uplatňující 

se v hlavním líčení zde tedy chybí. Dále také nejde o sporné řízení – je zde dvoustranný procesní 

vztah mezi orgánem konajícím řízení a obviněným. Chybí zde nestranný subjekt, který 

nezávisle rozhoduje tento „spor‘‘.   

Samotné přípravné řízení lze členit na tři formy, a to převážně dle složitosti, závažnosti 

a povahy trestných činů, které jsou předmětem těchto řízení. Rozlišujeme tedy na:  

- standardní přípravné řízení dle § 157-167 trestního řádu 

- rozšířené přípravné řízení dle § 168-170 trestního řádu 

- zkrácené přípravné řízení dle § 179a-179h trestního řádu 

Standardní přípravné řízení se koná ve všech případech mimo případy, kdy se koná 

rozšířené či zkrácené přípravné řízení. Rozšířené přípravné řízení se koná v případech, kdy 

v prvním stupni o nich rozhoduje krajský soud ve smyslu § 17 a § 168 odst. 1 trestního řádu. 

Jedná se tedy o trestné činy s vyšší mírou společenské škodlivosti, složitosti, za které zároveň 

je možné ukládat přísnější zákonem stanovené tresty. Mezi další odlišnosti patří delší lhůta pro 

policejní orgán pro provádění vyšetřování od zahájení trestního stíhání a absence závaznosti 

podmínek pro výslech svědků dle § 164 odst. 1 trestního řádu. U obou forem přípravných řízení 

je úprava postupu před zahájením trestního stíhání (prověřování) totožná a až zahájením 

trestního stíhání pro trestný čin dle § 168 odst. 1 trestního řádu dochází k uplatnění výše 

uvedených odlišností, z těchto důvodů bývá také užíván namísto rozšířeného přípravného řízení 

pojem rozšířené vyšetřování.24 Oproti tomu ve zkráceném přípravném řízení k zahájení 

trestního stíhání nedochází nikdy, osoba, proti níž se řízení vede, je známá a smyslem 

zkráceného přípravného řízení je co nejrychleji tuto podezřelou osobu postavit před soud. 

K zahájení trestního stíhání pak dochází doručením návrhu na potrestání soudu dle § 314b odst. 

1 trestního řádu. 25 

 

 
24 RŮŽIČKA, M. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 

ISBN 80-7179-929-7, 448 s. 
25 ŠÁMAL, P., MUSIL J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. IBSN 978-80-7400-496-4, 482 s. 
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2.2. Orgány přípravného řízení  

 Orgány přípravného řízení se dle § 12 odst. 1 trestního řádu rozumějí soud, státní 

zástupce a policejní orgán. V přípravném řízení převážné figurují policejní orgány a státní 

zástupce. Je třeba připomenout, že policejním orgánem nemusí nutně být pouze útvar Policie 

České republiky, ale také např. Generální inspekce bezpečnostních sborů, či pověřené celní 

orgány, které tuto působnost vykonávají v zákonem stanovených případech a o vybraných 

trestných činech. Plní tedy náhradní či doplňkovou roli policejního orgánu například 

v případech, kdy tuto činnost nemůže z podstaty věci útvar Policie České republiky vykonávat 

– o trestných činech příslušníků téhož sboru, anebo pokud mají předmětem své činnosti 

prostředky k efektivnějšímu odhalení a vyšetření trestných činů spadajících právě do oblasti 

jejich působnosti.  

Roli policejního orgánu však také může zcela či částečně nahradit státní zástupce a 

vyšetřování provede sám, obligatorně tak činí za podmínek dle § 161 odst. 4 trestního řádu, 

fakultativně tak může učinit v rámci svého dozoru nad přípravným řízením podle § 174 odst. 2 

písm. c) trestního řádu. Jak již bylo zmíněno výše, dochází zde ke koncentraci role vyšetřujícího 

a dozorujícího orgánu v rukou státního zástupce, kdy ve svém důsledku se dozorová funkce 

vytrácí. Podrobněji se tomuto problému budu věnovat v kapitole 5.4. této práce. 

 Soud pak do přípravného řízení zasahuje a rozhoduje v případech, kdy má být zasaženo 

do základních práv a svobod obviněného. Tyto jsou vymezeny v trestním řádu a jedná se o 

ústavně zaručená práva a svobody, kdy nejcitelnějším zásahem bude omezení svobody. Soud 

tedy bude vždy v přípravném řízení rozhodovat o vazbě, v souladu s čl. 8 odst. 5 listiny 

základních práv a svobod a trestním řádem.  

Dalším případem, kterému bych rád věnoval zvýšenou pozornost, je odposlech a 

záznam telekomunikačního provozu dle § 88 trestního řádu. Jedná se zcela jistě o citelné 

narušení svobody soukromí a dle mého názoru učiněného na základě studia trestních spisů je 

tato vyšetřovací metoda nadměrně užívána nikoliv jako krajní prostředek, ale jako běžný nástroj 

a slouží spíše k nahrazení nedostatečných výsledků přípravného řízení.  

Je otázkou, zda-li by měl návrh na vydání příkazu k odposlechu podávaný státním 

zástupcem obsahovat rozsáhlejší odůvodnění včetně objasnění proč byla zvolena právě tato 

vyšetřovací metoda a z jakých důvodů nelze stejného výsledku dosáhnout jiným způsobem. 

Osobně mám za to, že ano, protože to je právě státní zástupce, který by měl mít o daném 
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průběhu trestního řízení podrobné informace, tedy ano, jedná se o zásah do základních práv a 

svobod a je třeba rozhodnutí soudu, avšak soud musí být co nejlépe seznámen s dosavadním 

postupem a výsledky v přípravném řízení, aby mohl rozhodnout, zda je návrh důvodný.  

Předložením návrhu, který mnohdy pouze kopíruje ustanovení zákona o důvodnosti 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a toho, že je státní zástupce přesvědčen, že 

jsou podmínky pro jeho nařízení splněny a zároveň obsahuje konstatování, že není znám okruh 

všech osob, které se na páchání trestné činnosti podílejí, ani není znám způsob, jak k jejímu 

páchání dochází a chybí okolnosti důležité k jejímu objasnění, je dle mého názoru nedůvodný. 

Podáním takového návrhu a přidružením obsahově mnohdy velice rozsáhlého trestního spisu 

soudci, který má ve věci rozhodnout, mu tuto situaci a rozhodování samé státní zástupce vůbec 

neulehčuje. Podrobnější zákonnou úpravou požadavků na odůvodnění návrhu by pak došlo dle 

mého jednak ke snížení jejich počtu a zároveň by to umožnilo soudci se seznámit s argumentací 

a závěry státního zástupce ve věci a snáze se pak zorientovat a učinit rozhodnutí ve věci samé.  

K tomuto tématu se vyjádřil Nejvyšší soud ve věci Jany Nečasové (dříve Nagyové) 

v rozhodnutí ze dne 27.5.2020 pod sp. zn. 4 Pzo 9/2019. Bylo zde konstatováno porušení 

zákona spočívající ve vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a 

jeho dvou následných prodloužení doby trvání. K samotnému vydávání příkazů pak Nejvyšší 

soud uvádí následující: „pokud je řízení vedeno pouze na základě důvodného podezření, musí 

být v odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vyloženo, o jaké 

indicie se takový závěr opírá, resp. příkaz musí být podložen relevantními indiciemi, z nichž lze 

dovodit důvodné podezření ze spáchání daného trestného činu, pro nějž se řízení vede. Zároveň 

musí být alespoň v minimální míře uvedeno, jaké skutečnosti významné pro trestní řízení mají 

být zjištěny, a z čeho je to vyvozováno.“26  

Není tedy v žádném případě přípustné, aby pouze na základě odposlechu byly získávány 

informace o tom, zda se odposlouchávaná osoba dopustila protiprávního jednání či nikoliv a 

zároveň byla tak tím zcela opomenuta zásada přiměřenosti a zdrženlivosti v souvislosti se 

zásahem do práva na soukromí.  

 

 

 
26 pro srovnání (nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06) 
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2.3. Rozhodnutí a výsledky přípravného řízení  

 Jak přípravné řízení končí, a jaké to má důsledky můžeme rozčlenit dle toho, který 

z orgánů a v jaké fázi tak činí. Počínaje policejním orgánem, který dle vyhodnocení stavu věci 

v zásadě rozhodne, zdali se na základě doposud provedeného prověřování vše nasvědčuje tomu, 

že se byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, 

rozhodne o zahájení trestního stíhání dle § 160 trestního řádu, nebo věc vyřídí jinak.  

V těchto ostatních případech se pak bude nejčastěji jednat o odložení věci, či jiné 

vyřízení věci ve smyslu § 159a trestního řádu, kdy nejběžněji je věc odevzdána příslušnému 

orgánu jako přestupek. Zvláštním případem je pak dočasné odložení trestního stíhání. Po 

skončení vyšetřování pak v zákonných lhůtách vždy navrhuje policejní orgán státnímu zástupci 

v kontextu s výše uvedeným, zda podat obžalobu nebo návrh na některé rozhodnutí dle § 171 

až 173 trestního řádu, nebo podle § 307 a § 309 téhož.  

Tyto ustanovení charakterizují významné postavení státního zástupce v přípravném 

řízení, kdy je to primárně on, kdo rozhoduje a v případě, že rozhoduje policejní orgán má 

rozsáhlá dozorčí oprávnění, kterými může jejich rozhodnutí ovlivňovat. Rozhoduje tedy 

následujícím způsobem: 

- postoupením věci jinému orgánu dle § 171 trestního řádu, 

- zastavením trestního stíhání dle § 172 trestního řádu, 

- přerušením trestního stíhání dle § 173 trestního rádu, 

- dohodou o vině a trestu dle § 175a trestního řádu, 

- obžalobou dle § 176 trestního řádu, 

- návrhem na ochranné opatření dle § 178 trestního řádu, 

- podmíněným zastavením trestního stíhání dle § 307 trestního řádu, 

- narovnáním dle § 309 trestního řádu, 

- odstoupením od trestního stíhání dle § 70 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže. 

Výsledkem všech těchto procesů je tedy posouzení orgánů činných v trestním řízení, co 

se v daných konkrétních případech stalo a jaká jsou jejich hodnocení a závěry. Na jejich 

podkladě pak činí výše zmíněná rozhodnutí se smyslem adekvátně chování pachatele, jeho 

následky, daný čin, či protiprávní stav potrestat či napravit. Tyto závěry jsou důležité, není třeba 

vysvětlovat rozdíl mezi např. vyhodnocením trestního oznámení policejním orgánem jako 
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podezření z trestného činu nebo jeho odložením. Jakýkoli subjekt mohl podat trestní oznámení 

a byl o trestnosti spáchaného činu přesvědčen a skutečně tomu tak mohlo být, jeho podnět však 

mohl být nejasný a nepřesný. V této situaci pak je velice obtížné stav náležitě posoudit a učinit 

správné rozhodnutí, kdy chyba může znamenat to, že trestný čin zůstane nepotrestán či naopak 

bude stíhána osoba, která s jeho spácháním nemá nic společného, nebo se vůbec nebude jednat 

o trestný čin.  

V tomto ohledu jsou zcela zásadní kontrolní mechanismy, a to právě již zmíněný dozor 

a dohled v rámci přípravného řízení.  
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3.  Dozor a dohled v přípravném trestním řízení 

3.1. Dozor v přípravném trestním řízení 

 Dozor státního zástupce je nedílnou a výlučnou součástí přípravného řízení, a jako jeho 

kontrolní mechanismus má za úkol zabezpečit, že přípravné řízení a veškeré úkony v něm 

budou probíhat na základě zákona a v jeho mezích. Představuje systematickou činnost 

zaměřenou na zjištění stavu vyšetřování a prověřování postupu policejního orgánu, zda je 

v souladu se zákonem, ale i z hlediska rychlosti a plynulosti včetně odstraňování zjištěných 

nedostatků. Výkon dozoru začíná od doručení záznamů o zahájení úkonů trestního řízení dle § 

158 odst. 3 trestního řádu příslušnému státnímu zástupci a je tedy vykonáván jak v průběhu 

fáze vyšetřovací, tak v průběhu fáze prověřovací přípravného trestního řízení. Dozor je 

vykonáván soustavně a průběžně. Jeho součástí je funkce rozhodovací a návrhová, kdy je státní 

zástupce sám oprávněn ve věci vydávat rozhodnutí anebo předkládat soudci návrhy na jeho 

rozhodnutí v závažných zásazích v oblasti základních lidských práv a svobod.27 Dále také 

představuje způsob, jakým státní zástupce dosahuje výsledků v přípravném řízení, za které je 

odpovědný, a další ochranu proti bezdůvodným zásahům do práv osob, které jsou dotčeny 

nejčastěji trestním stíháním.28  

Příslušnost státního zástupce k dozoru trestní řád neupravuje s výjimkou případů, kdy 

vyšetřování koná sám státní zástupce dle § 175 odst. 2 trestního řádu. Zákon o státním 

zastupitelství v § 7 odst. 2 pouze obecně stanoví, že státní zastupitelství je příslušené 

k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí, pokud zvláštní právní 

předpis nestanoví jinak. Podrobnější úpravu pak najdeme ve vyhlášce ministerstva 

spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a to v § 12 až § 16. Zásadním bude zejména 

§ 12 odst. 1 jednacího řádu státního zastupitelství, kdy k výkonu dozoru nad zachováním 

zákonnosti v přípravném řízení trestním je příslušný státní zástupce přidělený ke státnímu 

zastupitelství, které působí při soudu, jenž by byl příslušný konat ve věci po podání obžaloby 

řízení v prvním stupni, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. K tomuto se budou vázat 

ustanovení trestního řádu § 16 až § 25, které stanoví příslušnost soudů v prvním stupni, od které 

pak bude odvozena příslušnost státního zástupce. Za zmínku pak stojí ust. § 12 odst. 2 jednacího 

řádu státního zastupitelství, kdy nemusí být hned od počátku s ohledem na vývoj prověřování 

 
27 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 634 s. 
28 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 634 s. 
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a vyšetřování trestných činů jasné, který státní zástupce příslušného státního zastupitelství bude 

vykonávat dozor nad přípravným řízením a případně dle okolností může na základě své 

nepříslušnosti věc postoupit státnímu zastupitelství příslušnému.  

Práva a povinnosti státního zástupce pří výkonu dozoru v přípravném řízení jsou 

právními předpisy členěna dle toho, zda: 

1. provedení procesních úkonů je možné pouze státním zástupcem 

2. provedení procesních úkonů se váže na předchozí souhlas státního zástupce, jeho 

povolení, či je může dodatečně schválit nebo zrušit 

3. poskytují konkrétní oprávnění, kterými je vykonáván vliv na průběh, úplnost, 

rychlost a soulad se zákonem přípravného řízení  

4. poskytují oprávnění podat návrh soudu na rozhodnutí v přípravném řízení.29 

Součástí dozoru, jakožto povinnosti státního zástupce, která směřuje k zajištění 

zákonnosti v přípravném řízení, je i dodržování práva na obhajobu. 30 Toto vytváří pro státního 

zástupce celkem obtížný úkol, kdy na jedné straně pomyslného testu proporcionality je 

zastoupení veřejné žaloby, tedy veřejný zájem na trestním stíhání a na druhé straně zájem 

obviněného se bránit v rámci trestního stíhání veškerými dostupnými prostředky. Tedy uvažuji 

nad stavem, kdy je ze shromážděných důkazů v rámci přípravného řízení bez větší pochybnost 

jasné, že obviněný spáchal konkrétní trestný čin, nicméně důkazní prostředky byly opatřeny 

nezákonným způsobem a toto vyjde najevo v rámci dozorové činnosti státního zástupce. Mám 

za to, že v těchto případech bude státní zástupce upřednostňovat veřejnou žalobu, tedy i přes 

tato zjištění bude podána obžaloba a těžiště rozhodování bude přeneseno před soud.  

V rámci dozoru má však upřednostňovat právě zákonnost, a ne tolerovat chyby 

policejního orgánu, chce-li být nezávislý, pak je dodržování zákonů na prvním místě. Pokud je 

tedy zjištěno porušení zákona je nutné, aby státní zástupce konal, a nikoliv spoléhal na nápravu 

ze strany soudu.  

Myslím si, že tak státní zástupce bude postupovat i z důvodu opatrnosti (důvod 

opatrnosti tu není při porušování zákona na místě), kdy v případě, že obžaloba neobstojí před 

soudem s ohledem na nezákonné důkazy, bude rozhodovat soud a nikoli státní zástupce 

 
29 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 647 s. 
30 ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013 ISBN 978-80-7400-496-4, 170 s.  
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v přípravném řízení. Dle mého současná právní úprava motivuje k tomuto postupu a ze strany 

státního zástupce pak chybí potencionální odpovědnost za vadné rozhodnutí v přípravném 

řízení.  

Případná procesní odpovědnost za neprovedení důkazů v rozsahu nutném pro prokázání 

viny obžalovaného před soudem nebo alespoň odpovědnost za provedení důkazů, které vedly 

k podání obžaloby, by mohla vést k předcházení nečinnosti ze strany státního zástupce při 

hlavním líčení. Tedy státní zástupce by měl již v přípravném řízení motivaci pečlivě plnit své 

povinnosti, tak aby veřejné žaloba byla v řízení před soudem řádně zastoupena.31 

Co obsahově k dozoru státního zástupce již nelze zařadit a nemělo by se s ním 

zaměňovat je jeho rozhodovací činnost, jako stížnostního orgánu o opravných prostředcích – 

stížnostech proti usnesením policejních orgánů. 32 Rozdíl mezi výše uvedenými je v tom, že 

v případě dozoru státní zástupce je povinen tuto činnost vykonávat na základě zákona a svého 

uvážení, v druhém případě pak jedná z podnětu stížnosti. 

K opravným prostředkům a možnostem nápravy vad v průběhu přípravného řízení se 

vztahuje nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015 sp. zn. IV.ÚS 526/15, v němž je vyjádřen 

názor, kdy nejen rozhodovací činnost ale i dozor, a dokonce i dohled jsou z hlediska 

ústavněprávního účinné prostředky nápravy, které mají přecházet případné ústavní stížnosti. 

Ústavní nález ze dne 5. 2. 2015 sp. zn. I.ÚS 3156/14 pak přímo specifikuje požadavek na 

vyčerpání prostředků dozoru a dohledu před podání ústavní stížnosti. Ústavní soud tedy dle 

mého považuje dozor a dohled za prostředky, které jsou efektivně schopné chránit lidská práva 

a svobody v průběhu přípravného řízení. Zároveň tímto motivuje účastníky těchto řízení, aby 

využívali těchto prostředků, aby účinná náprava případné újmy na právech byla zajištěna 

bezodkladně již v rámci průběhu trestního řízení, a nikoliv až dodatečně po vydání konečného 

rozhodnutí ve věci. Je však otázkou, zda není tento požadavek příliš restriktivní, co se týče 

přípustnosti ústavních stížností v trestní oblasti a nevede k dalšímu plošnému odmítání podání 

z důvodu nepřípustnosti pro nevyčerpání všech možných prostředků ochrany. Zcela jistě totiž 

může dojít k situaci, kdy účastník řízení nevyčerpal tyto prostředky ochrany, avšak zásah do 

jeho práv byl natolik významný a intenzivní, že i přes tento stanovený požadavek je na místě 

poskytnout mu ochranu, kterou garantuje ústavní soud.  

 
31 GŘIVNA, T.; ŠIMANOVÁ, H. (eds.). Trestní právo a právní stát. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-

7380-763-4., 109 s. 
32 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 634 s. 
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V rámci dozoru dochází také ke specializacím, kdy jednotliví státní zástupci vyřizují 

určitou agendu dle vnitřní organizace státního zastupitelství určené vedoucím státním 

zástupcem a dochází tedy ke specializaci státních zástupců a jejich dozoru na základě § 8 odst. 

3 zákona o státním zastupitelství. Podrobnosti upravuje pokyn obecné povahy nejvyššího 

státního zástupce č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, kdy jsou vždy obligatorně stanovené 

specializace v rámci konkrétního státního zastupitelství dle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Je-li to 

pak dále odůvodněno agendou daného státního zastupitelství, mohou být zřízeny vedoucím 

státním zástupcem další i jiné specializace. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce 

č. 9/2019 – ukládá a konkretizuje oprávnění a opatření, které má statní zástupce v rámci dozoru 

uplatňovat. 

 

3.2. Dohled v přípravném trestním řízení 

 Dohled je vymezen v § 12c zákona o státním zastupitelství jako výkon oprávnění 

stanovených tímto zákonem k zajištění řídících a kontrolních vztahů mezi různými stupni 

státních zastupitelství a uvnitř jednotlivých státních zastupitelství při výkonu působnosti 

státního zastupitelství. Jeho podstata spočívá v pozorovací činnosti jednoho stupně státního 

zastupitelství nad druhým a měl by vést k ovlivnění činnosti pozorovaného subjektu, aby byla 

v souladu s příslušnými právními normami. Jedná se tedy standardně o kontrolní činnost 

vykonávanou nejblíže vyšším státním zastupitelstvím ve vztahu k postupu bezprostředně 

nižšího státního zastupitelství.33 

Smyslem dohledu je tedy napravovat případně zjištěné nedostatky v činnosti státního 

zastupitelství a efektivní kontrola samotné realizace povinností státních zástupců.34 Má dvě 

primární funkce, a to pozorovací a nápravnou. 35 

 Rozsah dohledu stanoví § 1 odst. 1 jednacího řádu státního zastupitelství, kdy výkon 

dohledu se zaměřuje zejména na dodržování a aplikaci právních předpisů v působnosti státního 

zastupitelství a v činnosti státních zástupců, dodržování pokynů vyššího státního zastupitelství 

a vedoucích státních zástupců, na organizaci a řízení práce a na plnění pokynů obecné povahy 

 
33 RŮŽIČKA, M. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 

ISBN 80-7179-929-7, VIII s. 
34 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 570 s. 
35 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 563 s. 
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nejvyššího státního zástupce. Jeho konkrétní podrobnosti postupu pak upravuje pokyn obecné 

povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2017 ze dne 28.3.2017, o výkonu dohledu v soustavě 

státního zastupitelství. 

 Dohled můžeme rozdělit dle toho, zda se jedná o vnější dohled dle § 12d zák. o státním 

zastupitelství, tedy o kontrolní činnost mezi vyšším stupněm státního zastupitelství nad nižším 

a vnitřní dle § 12e zák. o státním zastupitelství, kdy v rámci jednoho státního zastupitelství 

vedoucí státní zástupce nad postupem ostatních státních zástupců působících u státního 

zastupitelství, v jehož čele stojí. Z hlediska časového pak je možné rozlišit dohled mezi 

předběžným, průběžným a následným, tedy zda je zásah či opatření provedeno ještě před 

výkonem samotné činnosti, která je předmětem dohledu nebo při jejím výkonu či až po jejím 

provedení. 36 

 S ohledem na skutečnost, že konkrétní podoby jak dohledu, tak dozoru často také 

upravuje pokyn obecné povahy nejvyššího zástupce je na místě pokyn obecné povahy 

charakterizovat. Co je tedy pokyn obecné povahy? Jedná se v podstatě o interní předpis 

v soustavě státních zastupitelství, jimž lze ovlivňovat i činnost státních zastupitelství, nad nimiž 

Nejvyšší státní zastupitelství nevykonává dohled. Pokyn obecné povahy nesmí řešit konkrétní 

problémy a nemá ani povahu výkladových stanovisek. Je prostředkem sjednocení a usměrnění 

postupu státních zástupců a další konkretizace úkolů vyplývající z působnosti státního 

zastupitelství.37 

Tedy hlavním rozdílem dohledu oproti dozoru je jeho působnost uvnitř vlastní struktury 

státních zastupitelství a jejich státních zástupců. Dohled zcela jistě představuje užší pojem než 

dozor v rámci přípravného trestního řízení, nicméně tyto pojmy nejsou totožné a neměly by se 

zaměňovat. 

 

 

 

 

 
36 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 563 s. 
37 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 572 s. 
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4.  Dozor státního zástupce před zahájením trestního řízení a trestního 

stíhání 

4.1. Postup státního zástupce před zahájením trestního řízení a jeho dozorové prvky 

 V kontextu trestního řádu postup před zahájením trestního řízení dle § 158 spadá do 

přípravného řízení a vztahuje se na něj dozor státního zástupce. Jedná se o objasnění a prověření 

skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a zároveň o úsek trestního 

řízení, který předchází zahájení trestního stíhání. Má tyto základní funkce: 

- Iniciační funkce (povinnost policejního orgánu a státního zástupce odhalovat 

skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu a přijímat a zabývat se všemi podněty 

k trestnímu stíhání, na jejich základě pak formálně zahájit trestní řízení) 38 

- Verifikační funkce (na základě konkrétně zjištěných skutečností je prověřováno a 

ověřováno, zda zjištění jsou dostatečně závažná pro samotné zahájení trestního řízení a 

pokračování v něm) 

- Vyhledávací funkce (samotná vnitřní činnost zejména policejních orgánů spočívající 

v opatření poznatků a důkazů o spáchaných trestných činech)  

- Fixační funkce (zajištění zejména důkazů, jejichž povaha vylučuje jejich pozdější 

provedení či opatření)39 

Dle § 158 odst. 1 je policejní orgán povinen na základě vlastních poznatků, trestních 

oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze 

spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je 

povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Postupuje tak dále v souladu 

s § 2 odst. 4 trestního řádu. 

Policejní orgán tedy v prvé řadě činní potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Jedná se o postupy, které jsou upraveny 

ostatními právními předpisy, půjde zejména o zák. č. 273/2008 Sb., zákon o Policii České 

republiky. Obecně plní tedy úkoly dle § 2 zákona o Policii České republiky a v návaznosti na 

výše uvedené pak získává poznatky o trestné činnosti dle § 69 téhož, kdy policista před 

 
38 ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013 ISBN 978-80-7400-496-4, 484 s. 
39 ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013 ISBN 978-80-7400-496-4, 485 s. 
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zahájením úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu z vlastní iniciativy nebo na 

základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné činnosti 

vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 

spáchán trestný čin. K tomuto pak postupuje dle zákona o Policii České republiky a užívá 

k tomu oprávnění a prostředků v něm uvedených. Právní úprava v trestním řádu zakotvuje tedy 

jen obecnou rovinu, povinnost policejního orgánu postupovat určitým způsobem, aby 

docházelo k naplnění účelu a podstaty trestního řízení. Oba předpisy je pak nutné propojit, 

protože jen vzájemnou návazností je možné dosáhnout výsledků a naplnění účelu přípravného 

řízení. 40  

 Navzdory výše uvedenému výkon dozoru začíná až doručením záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu. Tedy úkony podle zákona o Policii České 

republiky před neprodleným sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení dozoru 

nepodléhají. Je tedy dán relativně široký časově neomezený prostor policejnímu orgánu činit 

úkony bez dozoru státního zástupce nad jejich zákonností. Státní zástupce případné vady sice 

bude moci přezkoumat po zahájení přípravného řízení v rámci jeho oprávnění dle § 157 odst. 2 

či § 174 odst. 2 trestního řádu, nicméně to vše za předpokladu, že bude zahájeno. Dále bude 

značně omezen povahou těchto úkonů.41 Je tedy zřejmé, že v případech, kdy policejní orgán 

nedospěje k názoru, že je třeba zahájit úkony trestního řízení, je přezkum a dozor státního 

zástupce v podstatě vyloučen.  

Tato úprava dle mého názoru není bezchybná. Vzhledem k množství trestné činnosti a 

věcí prošetřovaných policejními orgány není pravděpodobně v silách státních zástupců 

dozorovat všechny z nich, nicméně s ohledem na vazby zmíněných právních předpisů je na 

místě dát státnímu zástupci oprávnění, kterým by mohl dozorovat postup policejního orgánu 

před sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Jedno z možných řešení by mohla 

být určitá lhůta pro toto šetření, kdy v momentě jejího uplynutí či překročení by bylo nutné 

postupovat dle § 158 odst. 3 trestního řádu či zaslat státnímu zástupci v obdobné lhůtě záznam 

o provedených úkonech s odůvodněním proč v této věci nebylo postupováno dle výše 

uvedeného ustanovení. 

 
40 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 680 s. 
41 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 682 s. 
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Smyslem postupu před zahájením trestního stíhání je zjištění trestného činu a jeho 

pachatele včetně zajištění podkladů pro zahájení trestního stíhání ve smyslu § 160 odst. 1 

trestního řádu nebo pro vydání jiného rozhodnutí dle § 159a a § 159b trestního řádu. 42  V tomto 

ohledu státní zástupce vykonává dozor následujícím způsobem: 

- Přezkoumává záznam o zahájení úkonů trestního řízení a protokolů a neodkladných a 

neopakovatelných úkonů provedených v bezprostřední souvislosti s ním 

- Oprávnění státního zástupce dle § 157 odst. 2 věty první trestního řádu 

- Oprávnění podle § 157 odst. 2 písm. a) až c) trestního řádu 

- Pokyny policejnímu orgánu k vydání usnesení o odložení věci, vyslovení souhlasu 

s takovým postupem policejního orgánu  

- Povinnosti státního zástupce související s přijímáním trestním oznámení 

- Postup státního zástupce při nakládání s trestními oznámeními a jinými podněty 

k trestnímu stíhání  

- Oprávnění státního zástupce rozhodovat o skončení prověřování 

- Rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím policejního orgánu 

- Kontrola rychlosti prověřování státním zástupcem  

4.2. Přezkum záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, protokolů a neodkladných a             

neopakovatelných úkonů provedených v bezprostřední souvislosti s ním 

Před samotným přezkumem záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, jako jednoho 

z nejčastějších způsobů, jakým je formálně zahajováno trestní řízení dle § 158 odst. 3 trestního 

řádu, je důležité zmínit, jaké náležitosti má dle tohoto ustanovení obligatorně obsahovat. Jedná 

se o skutkové okolnosti, pro které se řízení zahajuje, a způsob jakým se o nich policejní orgán 

dozvěděl. Záznam by tedy měl obsahovat konkrétní doposud zjištěné skutečnosti nasvědčující 

spáchání trestného činu a zdroj daného podezření, či na základě jakých šetření a činností 

policejního orgánu bylo dosaženo tohoto závěru.  

V praxi pak bývá součástí i právní kvalifikace spatřovaného trestného činu, nicméně 

právní úprava jí jako povinnou součást neukládá. Toto je považováno jako nedostatek současné 

právní úpravy zejména při určování příslušnosti ať již policejního orgánu, který má vést 

prověřování či státního zastupitelství, které má danou věc dozorovat. 43 Mám za to, že by se 

 
42 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 682 s. 
43 ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013 ISBN 978-80-7400-496-4, 500 s. 
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mělo jednat i s ohledem na zavedenou praxi o další povinnou náležitost záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení stanovenou trestním řádem. Tato právní kvalifikace není pro další fáze 

trestního řízení závazná, a tedy argumentace, že není možné ji s určitou přesností na základě 

doposud omezených zjištění o daném trestném činu učinit, dle mého názoru neobstojí. Policejní 

orgán má zcela jistě i v této fázi určitou představu o tom jaký trestný čin nebo činy mohly být 

spáchány, tedy měl by být schopný k nim přiřadit odpovídající kvalifikace. Mimo pak výše 

uvedený důvod určení příslušnosti, proč právní kvalifikaci zařadit mezi obligatorní náležitost, 

pak spatřuji v její další filtrační funkci, kdy policejní orgán by byl nucen se zabývat tím, zda-li 

skutečně skutkovým okolnostem odpovídá patřičná skutková podstata trestného činu. Dále je 

zde větší informační hodnota pro dozorujícího státního zástupce, kdy má ihned možnost se 

seznámit s aktuálním hlavním závěrem policejního orgánu v dané věci bez nutnosti vyžádání a 

studia trestního spisu.  

Po seznámení se záznamem o zahájení úkonů trestního řízení mohou být v případě 

shledání jeho nedostatků státním zástupcem uložena policejnímu orgánu provedení opatření 

k nápravě. V souladu s trestním řádem se nabízí oprava či doplnění záznamu dle § 131 až § 138 

trestního řádu per analogiam, uložení pokynu policejnímu orgánu dle § 157 odst. 2 či jej přímo 

ve výjimečných případech po marném uložení pokynu zrušit podle § 174 odst. 2 písm. e). 44 

V případech, kdy záznamu přecházelo provedení potřebných neodkladných a 

neopakovatelných úkonů policejním orgánem dle § 158 odst. 3 trestního řádu budou přezkumu 

podléhat i protokoly o neodkladných a neopakovatelných úkonech, neboť tyto tvoří součást 

prověřování a je nad nimi vykonáván dozor. 45 Tento režim se bude týkat i neodkladných a 

neopakovatelných úkonů dle § 158 odst. 3 písm. d) až f) trestního řádu. 

Neodkladným úkonem je dle § 160 odst. 4 trestního řádu takový úkon, který vzhledem 

k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení 

odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, 

který nebude možno před soudem provést.  

V případech dle § 158a trestního řádu státní zástupce rozhoduje, respektive činí závěr o 

tom, zda se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon a navrhuje jeho provedení. Výslech 

svědka a rekognice bude tedy probíhat vždy se souhlasem a vědomím státního zástupce a za 

 
44 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 684 s. 
45 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 685 s. 
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přítomnosti soudce (tomu nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce), kdy v těchto 

případech je hlavním dozorovým prvkem samotné omezení pro provádění těchto úkonů. Státní 

zástupce, pokud vždy uzná za vhodné, může se tohoto úkonu účastnit a myslím si, že je to i 

žádoucí zvláště díky povaze tohoto úkonu, kdy mnohdy ani není možné, aby jeho případné vady 

byly zhojeny a také proto, že je to on sám, kdo jej navrhuje. Přezkum, zda byly splněny 

podmínky jeho provedení pak bude náležet soudu, kdy, pokud v řízení před soudem vyjde 

najevo na základě protokolu policejního orgánu zdůvodňujícího neodkladnost nebo 

neopakovatelnost úkonu, že ony podmínky splněny nebyly, bude se jednat o důkaz absolutně 

neúčinný.46  

Pod neodkladné úkony řadíme také použití operativně pátracích prostředků podle § 158b 

– 158e. Trestní řád upravuje tři operativně pátrací prostředky. Jsou jimi: 

- předstíraný převod dle § 158c 

- sledování osob a věcí dle § 158d 

- použití agenta dle § 158e 

Všechny tyto operativně pátrací prostředky jsou za standardních okolností činěny 

s vědomím státního zástupce. Předstíraný převod lze uskutečnit pouze na základě povolení 

státního zástupce, stejně jako sledování osob a věcí za předpokladu, že jsou při něm pořizovány 

zvukové, obrazové nebo jiné záznamy. S ohledem na to, že smyslem tohoto operativně 

pátracího prostředku je vytvoření důkazních prostředků pro trestní řízení, případů, kdy by tedy 

nebyl o zjištěných skutečnostech vytvořen žádný záznam je, ani písemný je dle mého názoru 

nízká. Lze spekulovat, jestli tohoto lze policejním orgánem zneužít a záznam vytvářet pouze 

v případech, kdy se dané podezření policejnímu orgánu potvrdí a až poté dodatečně požádat ve 

smyslu § 158d odst. 5) trestního řádu o povolení státního zástupce, kdy v dané žádosti budou 

zohledněny zjištěné skutečnosti a proč věc nesnesla odkladu. Dále pak je otázkou, kdy i 

navzdory tomuto a dozoru státního zástupce povolení do 48 hodin nebude uděleno policejnímu 

orgánu, jak bude schopen se policejní orgán abstrahovat od (nezákonně) získané informace či 

poznatku a nepřihlížet k němu v rámci jednotlivých fází daného trestního řízení. Materiálně lze 

jistě záznam zničit, ale reálně zůstane minimálně v paměti daného vyšetřovatele. 

Oba tyto prostředky jsou tedy činěny na základě souhlasu státního zástupce, a pokud 

nesnesou odkladu, musí být dodatečně jím povoleny. Státní zástupce je o jejich výkonu 

 
46 ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 
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vyrozuměn a oprávněn zasáhnout v případech, kdy by byla ohrožena zákonnost přípravného 

řízení. Pokud má být pak sledováním osob či věcí dle § 158d odst. 3) trestního řádu zasaženo 

do určitých práv garantovaných listinou základních práv a svobod ochrana dotčené osoby se 

zvyšuje, respektive podmínky pro použití tohoto prostředku se stupňují a je zde nutné povolení 

soudce. Tento proces je obdobný u třetího operativně pátracího prostředku – použití agenta. 

V tomto případě je možné ho provádět pouze na základě návrhu státního zástupce vrchního 

státního zastupitelství, který povolí soudce vrchního soudu.  

 

4.3. Oprávnění státního zástupce dle § 157 odst. 2 věty první a § 157 odst. 2 písm. a) až 

c) trestního řádu  

Podle ustanovení § 157 odst. 2 věty první trestního řádu může státní zástupce uložit 

policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je tento orgán oprávněn provést a jichž je 

třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. Jedná se tedy o úkony, které jsou v pravomoci 

policejního orgánu, vyplývající z právních předpisů, zejména trestního řádu, zákona o Policii 

České republiky, a které jsou jím v jeho činnosti běžně vykonávány společně s podmínkou, že 

je jich potřeba k objasnění věci či zjištění pachatele. Tyto pokyny pak slouží k tomu, aby byly 

zjištěny nezbytné skutečnosti a důkazní prostředky v podobě dokladů, smluv, zajištění stop 

z místa činu formou kriminalisticko-technické činnosti, vysvětlení fyzických a právnických 

osob atd. 47  

Pokud má pak za to, že získané podklady policejním orgánem splňují podmínky pro 

zahájení trestního stíhání, může mu pak dle zmíněného ustanovení udělit také pokyn pro jeho 

zahájení. Toto oprávnění je tedy relativně široké a umožňuje státnímu zástupci vstupovat do 

činnosti policejního orgánu, kdy v případech kdy uzná za vhodné a potřebné, bude udělovat 

pokyny k provedení konkrétních úkonů. Při průběžném hodnocení věci, dospěje-li k závěru, že 

je dostatečně odůvodněno zahájení trestního stíhání a nebylo doposud zahájeno policejním 

orgánem, vydá pokyn, aby tak bylo učiněno. Pokud tedy není spokojen s výsledky a průběhem 

prověřování zcela jistě jej může snadno ovlivnit a měl by tak činit v každé situaci, kdy shledává 

nedostatky. Nápravou či ovlivněním raných fází trestních řízení zcela jistě prospěje jak účelu 

trestního řízení jako takového, tak zamezení případné újmy osobám dotčeným trestním řízením. 

Pokyn také nemusí nutně vést k zahájení trestního stíhání, pokud je věc nejasná, či sporná, zda 

 
47 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 
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se daný trestný čin stal nebo nikoliv, provedení dalších úkonů může situaci objasnit a pomoci 

přecházet případné nedůvodné újmě, která by mohla dané osobě vzniknout v důsledku zahájení 

trestního stíhání.  

Naopak oproti tomuto může také dle § 157 odst. 2 věty první trestního řádu státní 

zástupce také udělovat pokyny v opačném směru, a to k vyřízení věci policejním orgánem ve 

fázi prověřování způsobem, který nevede k zahájení trestního stíhání. Bude se jednat o postup 

dle § 159a odst. 1 až 4 trestního řádu, tedy udělení pokynu k odložení věci a její případné 

vyřízení jiným způsobem.  

Konkrétnější oprávnění pak představuje soubor dle § 157 odst. 2 písm. a) až c) trestního 

řádu, kdy je státním zástupcem možné: 

a) vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní 

řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení; 

b) odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla přikázána 

jinému policejnímu orgánu; 

c) dočasně odložit zahájení trestního stíhání. 

K oprávnění podle § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu je důležité zmínit, že státní 

zástupce podle něj může vyžadovat spisy i ve věcech ve kterých nebyl vydán záznam o zahájení 

úkonu trestního řízení. Bude se jednat tedy o veškeré doposud nashromážděné podklady k dané 

věci na základě vlastní činnosti policejního orgánu a trestních oznámení. O probíhajícím 

prověřování se státní zástupce může dozvědět z trestního oznámení nebo např. z usnesení o 

odložení věci ve smyslu § 159a odst. 1 trestního řádu, kdy toto je mu dle § 159a odst. 6 téhož 

do 48 hodin doručeno, případně pak ze stížnosti poškozeného. Pokud tedy má jisté pochybnosti, 

či se rozhodne věc přezkoumat využije pak tohoto oprávnění, kdy se může podrobně seznámit 

se všemi podklady, na základě, kterých policejní orgán rozhodoval. Po jejich zhodnocení, když 

se neztotožní se závěrem policejního orgánu, zcela jistě pak může využít obecného pokynu dle 

§ 157 odst. 2 věty první trestního řádu a uložit policejnímu orgánu sepsání záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení. 

Na výše uvedené oprávnění navazuje možnost státního zástupce, v případě, že policejní 

orgán nevykazuje vzhledem k závažnosti věci a uděleným pokynům uspokojivé výsledky, či 

tyto pokyny nejsou respektovány odejmout věc jednomu policejnímu orgánu a přikázat ji 

orgánu jinému. Dále je možné jím řešit spory o příslušnost mezi policejními orgány různého 
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druhu a také v případech, kdy jsou dány důvody pro vyloučení orgánů činných v trestním řízení 

dle § 30 odst. 1 trestního řádu, a policejní orgán sám nerozhodl dle § 31 odst. 1 téhož. 48  

Posledním pak z uvedené skupiny je oprávnění státního zástupce dočasně odložit 

zahájení trestního stíhání policejním orgánem dle § 160 odst. 1 trestního řádu. Pravomoc se 

bude řídit podmínkami stanovenými § 159b trestního řádu, kdy se obecně jedná o závažnou a 

organizovanou trestnou činnost. Zahájení trestního stíhání je spojené s povinností oznámení 

usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému či obviněným (doručením či vyhlášením) a 

v těchto případech dává těmto subjektům do jisté míry informaci, na základě, které se většinou 

rozhodnou ztěžovat či mařit vedené vyšetřování. Toto oprávnění tedy bude nejčastěji dle mého 

názoru využito v kombinaci s pokynem o provedení dalších nezbytně nutných úkonů 

směřujících k objasnění dané trestné činnosti či k zajištění potřebných důkazních prostředků, 

tak aby bylo možné zahájit co nejdříve trestní stíhání a naplnit jeho účel bez rizika jejich ztráty. 

Opět tedy bude zejména na státním zástupci, aby zvolil efektivní prostředky kontroly, pokud 

jsou potřeba či svým pohledem na věc doplnil činnost policejních orgánů.  

 

4.4. Povinnosti státního zástupce související s příjímáním trestních oznámení a podání 

V souvislosti s přijímáním podání za podmínek dle § 59 odst. 1 trestního řádu, budou 

všechna podání posouzena podle svého obsahu, a toto platí i pro trestní oznámení. Tyto mohou 

být v zásadě učiněna ústně či písemně. V tomto ohledu je důležitý pokyn obecné povahy 

nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, který zejména v čl. 13 až 15 stanoví pravidla a 

podrobnosti, jak je nakládáno s podáním či trestním oznámením. Dle čl. 13 odst. 2 tohoto 

pokynu se za trestní oznámení považuje podání, na jehož základě lze bezprostředně, popřípadě 

po jeho doplnění, sepsat záznam o zahájení úkonů trestního řízení, neboť obsahuje skutečnosti 

důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.  Za trestní oznámení se naopak podání 

nepovažuje, pokud z něj zjevně vyplývá (případně je tato skutečnost státnímu zástupci známa 

jinak), že ve věci již byl na základě podání stejného podatele sepsán záznam o zahájení úkonů 

trestního řízení, nebo že takové podání již bylo vyřízeno s konečnou platností.  

Pokud je doručeno podání označené jako trestní oznámení příslušný státní zástupce 

objasní jeho povahu, zda-li se jedná skutečně o trestní oznámení a poté přezkoumá, zda v něm 
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jsou obsaženy základní náležitosti dle § 59 odst. 3 trestního řádu, ze kterých je možné učinit 

úsudek o podezření o spáchání určitého trestného činu. V případě, že má podání nedostatky, 

vyzve státní zástupce k jeho doplnění s příslušnou lhůtou a poučením, že pokud nebudou tyto 

vady odstraněny, bude postupováno dle § 159a téhož, resp. pokud nepřichází v úvahu ani 

doplnění jeho obsahu pak dle čl. 13 odst. 5 věty druhé pokynu obecné povahy č. 9/2019.  

V souladu s čl. 14 odst. 8 pokynu obecné povahy č. 9/2019 podání, jímž se pak podatel 

domáhá přezkoumání postupu policejního orgánu ve věci, v níž dosud nebyl sepsán záznam o 

zahájení úkonů trestního řízení, a v níž jsou prošetřovány skutečnosti, které podle podatele 

nasvědčují spáchání trestného činu, se považuje za podnět k využití oprávnění státního zástupce 

podle § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu. V takovém případě státní zástupce přezkoumá 

postup policejního orgánu, a to zejména z hlediska, zda ve věci neměl být sepsán záznam o 

zahájení úkonů trestního řízení, popř. zda neměly být provedeny neodkladné nebo 

neopakovatelné úkony v souvislosti se sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení; 

takové přezkoumání může státní zástupce vykonat i bez podnětu.  

 Pro podání, z jejichž obsahu lze jednoznačně učinit závěr o tom, že se jedná o podání 

opravných prostředků, a to o stížnost dle § 141 odst. 1 trestního řádu, odvolání dle § 245 odst. 

1, či odpor proti trestnímu příkazu ve smyslu § 314g téhož jsou takto posouzena a postoupena 

příslušnému orgánu veřejné moci v souladu s pokynem obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce č. 9/2019 a zákonem o státním zastupitelství. Obdobně tak platí i pro mimořádné 

opravné prostředky. 

 Dalším druhem agendy státního zástupce bude vyřizování stížností na průtahy při plnění 

úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců, vyšších úředníků a 

ostatních zaměstnanců státního zastupitelství dle § 16b odst. 1 zákona o státním zastupitelství. 

K vyřízení bude příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti 

němuž stížnost směřuje a pokud stížnost směřuje proti zaměstnanci státního zastupitelství nebo 

vyššímu úředníkovi, v jehož čele stojí, bude taktéž příslušný. Za průtahy bude považováno 

zejména nedodržení zákonem stanovených lhůt pro vyřízení věci. Nevhodné chování je pak 

v kontextu stížnosti takové jednání dotyčné osoby, které zpochybňuje důstojnost a důvěru 

fungování státního zástupce či státního zastupitelství jako takového a vyvolává pochybnost o 

jejím nestranném výkonu funkce. 49 Nejedná se však o podnět k výkonu dohledu ve smyslu § 1 
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odst. 1 jednacího řádu státního zastupitelství, ale o další prostředek, jakým může být subjektem 

v trestním řízení chráněna práva garantovaná právním řádem. 

Obecně lze tedy říci, že vzhledem k tomu, že jsou vyžadovány určité náležitosti u 

každého podání právní úprava je v tomto ohledu benevolentní vůči podavatelům. Umožňuje 

jim jak nápravu vadných podání či jejich doplnění, tak jejich posouzení dle skutečné povahy. 

Jedná-li se tedy předmětně chybně označené podání bude na policejním orgánu či státním 

zástupci, který takové to podání bude vyřizovat, jakým způsobem ho zhodnotí, a jak ho posoudí. 

Má tedy určitou možnost volby, jak s danou věcí naložit a zvolit, pokud možno co 

nejefektivnější způsob postupu či nápravy. To vše za předpokladu, že zvolený postup je 

odůvodněn podáním či zjištěným stavem věci. V případě, že věc tedy vyřizuje kompetentní 

subjekt, mám za to, že vůle podavatele bude naplněna nejefektivněji možným způsobem, který 

umožňuje právní řád. Naopak díky množství podnětů k přezkumu či kontrole a dále stížností 

může dojít k vyhodnocení podání v rozporu se záměrem podavatele či takovéto podání bude 

založeno bez dalšího, i když např. mohlo či mělo směřovat k řešení jiného spatřovaného 

závadného stavu. 

 

4.5. Rozhodnutí státního zástupce o skončení prověřování 

Jak již bylo zmíněno v rámci prověřování, jako úseku trestního řízení, je státní zástupce 

nadán rozsahem práv a povinností, kterými střeží zákonnost přípravného řízení, koriguje 

činnost policejních orgánů, provádí sám určité úkony a to vše, aby ve svém důsledku bylo 

prověřování jako takové ukončeno. Bude to až na výjimky policejní orgán, kdo bude činit tato 

rozhodnutí o skončení prověřování.  Státní zástupce tedy bude na základě výsledků prověřování 

a své samotné činnosti rozhodovat, za předpokladu, že se neztotožní s rozhodnutím policejního 

orgánu, jaký bude další vývoj trestního řízení. Trestní řád umožňuje státnímu zástupci, aby 

rozhodoval následovně: 

- odložení nebo jiné vyřízení věci dle § 159a trestního řádu 

- dočasné odložení trestního stíhání dle § 159b trestního řádu 

- rozhodnutí o nestíhání podezřelého dle §159d trestního řádu 

Dle § 159a odst. 1 trestního řádu nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní 

zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. 

Takovým vyřízením může být dle písm. a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání 
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přestupku či dle písm. b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému 

projednání. Státní zástupce tedy před rozhodnutím vždy posoudí, zda je na místě věc odevzdat 

příslušnému orgánu jako přestupek, protože na základě získaných výsledků prověřování 

nevyplývá, že byl spáchán trestný čin. Obdobně pak v případech, kdy zvláštní postavení osob 

zakládá kázeňskou nebo kárnou odpovědnost. Pokud nepostupuje dle výše uvedeného, 

rozhodne usnesením o odložení věci. Věc bude odložena usnesením státním zástupcem dle § 

159a odst. 2 až 5 trestního řádu v následujících případech: 

- Trestní stíhání je nepřípustné dle § 11 trestního řádu, tedy jsou zde dány důvody, pro 

které není možné zahájit trestní řízení,  

- Trestní stíhání je neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v § 172 odst. 2 písm. 

a) nebo b) trestního řádu, v tomto případě se jedná o důvody, pro které by státní 

zástupce ve většině případů trestní stíhání zastavil, protože smysl trestního řízení už 

byl naplněn či pachatel byl za spáchaný trestný čin již potrestán, 

- Státní zástupce dospěje k názoru, že podmínky dle § 172 odst. 2 písm. c) byly 

naplněny a účelu trestního řízení bylo dosaženo, zejména následky trestného činu 

byly napraveny a chování obviněného tomu také nasvědčuje, 

- Věc bude státním zástupcem odložena také tehdy, pokud výsledky prověřování 

nedostatečně odůvodňují zahájení trestního stíhání a nejsou splněny podmínky dle § 

160 odst. 1 trestního řádu. 

Mimo případ uvedený v § 159a odst. 4 trestního řádu může stejná rozhodnutí učinit i 

policejní orgán, kdy pak je povinen v souladu s § 159a odst. 6 téhož toto usnesení do 48 hodin 

doručit státnímu zástupci. Ten poté může v rámci svých dozorových oprávnění dle § 174 odst. 

2 písm. e) rušit takováto rozhodnutí a nahrazovat je vlastními. Je to tedy opět státní zástupce, 

který by měl rozhodnout s konečnou platností.  

Podstatná je poté povaha usnesení o odložení věci, kdy nevytváří překážku o věci 

pravomocně rozhodnuté. 50 Toto vyplývá přímo z § 11 odst. 1 písm. h) a j) trestního řádu, kdy 

nové trestní stíhání je nepřípustné pouze za těchto podmínek. Tento výklad je v souladu se 

smyslem této právní úpravy a stavem, kdy je, nebo by mělo být průběžně vyhodnocováno, zda 

je důvodné vést úkony prověřování v dané věci nebo zda je na místě postupovat jinak. Pokud 

převáží názor ať již policejního orgánu nebo státního zástupce, že závěry o tom, že byl spáchán 

 
50 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 

Praha: C. H. Beck, 2003 ISBN 80-7179-741-3, 703 s. 
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trestný čin nejsou dostatečně odůvodněny, a provedené úkony v rámci prověřování toto 

potvrzují, je zcela legitimní vyřídit věc odložením. To ovšem neznamená, že se v budoucnu 

nemohou objevit další skutečnosti, které tento závěr vyvrátí, a to již ze samotné činnosti 

policejního orgánu, státního zástupce či například na podkladu stížnosti poškozeného proti 

usnesení o odložení trestního stíhání ve smyslu § 159a odst. 7 trestního řádu. Pokud by tedy 

předmětné usnesení zakládalo překážku věci rozhodnuté, mám za to, že bychom se ze strany 

policejního orgánu či státního zástupce museli v mnoha případech, kde jsou určité pochybnosti 

dožadovat vydání rozhodnutí ve věci a z pochopitelných důvodů by s nimi policejní orgán či 

státní zástupce otálel. Toto si myslím, že by vedlo k opakovaným prodlužováním lhůt pro dobu 

prověřování dle § 159 odst. 2 trestního řádu, a tedy nespělo k ukončení trestního řízení. Pro 

podezřelé ani poškozené se poté nedostavuje chtěného výsledku, ze strany poškozeného 

(oznamovatele) snaha o narovnání dosažení spravedlnosti, a pro podezřelého rozptýlení 

pochybností o spáchání daného trestného činu a pomyslného očištění jména. 

Státní zástupce bude také, jak již bylo zmíněno, rozhodovat o stížnosti proti usnesení 

policejního orgánu o odložení věci, a v případě, kdy ruší nebo nahrazuje takovéto rozhodnutí 

dle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu, je proti jeho rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném 

rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu. V kontextu stížnosti pak bude podstatné, zda 

stěžovatel skutečně má postavení poškozeného ve smyslu § 43 odst. 1 trestního řádu a náleží 

mu právo stížnosti. Pokud v rámci rozhodování o stížnosti státní zástupce toto právo určité 

osobě nepřizná, je nutné, aby svůj závěr řádně zdůvodnil, a to buď v rozhodnutí o ní, nebo 

v usnesení o odložení věci. V opačném případě, pokud v rámci přezkumu rozhodnutí 

policejního orgánu zjistí, že postavení poškozeného nebylo přiznáno, ačkoli tak mělo být 

učiněno učiní opatření k nápravě v potřebně nutném rozsahu. 51 
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5.  Dozor státního zástupce po zahájení trestního stíhání 

5.1. Dozor státního zástupce nad vyšetřováním 

Vyšetřováním se dle § 161 odst. 1 trestního řádu označuje úsek trestního stíhání před 

podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému 

orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení 

trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu. 

Vyšetřování je, jak již bylo zmíněno součástí přípravného řízení, nad kterým stejně jako nad 

prověřováním vykonáván dozor státním zástupcem. Tato fáze trestního řízení je vždy vedena 

proti konkrétní osobě (obviněnému), předmět trestního řízení je specifikován a je označena 

osoba, které se spáchání daného trestného činu klade za vinu, tato pak současně nabývá 

procesního postavení a s tím odpovídající práva a povinnosti.  

Rozdílem oproti prověřování je dá se říci vyšší intenzita a závažnost, kdy na základě 

provedeného prověřování a jeho výsledků policejní orgán nebo státní zástupce zastává názor, 

že je jsou zde důvody pro zahájení trestního stíhání. Usnesením o zahájení trestního stíhání je 

sděleno obvinění konkrétní osobě a v tomto ohledu je nutné patřičně dbát na to, zda jsou 

dodržována její základní práva a svobody. Státní zástupce by měl tedy vykonávat dozor v tomto 

stadiu o to pečlivěji.52  

Trestní řád nadává státního zástupce k plnění jeho povinností řadou oprávnění, která mu 

mají umožnit efektivní kontrolu zákonnosti a ovlivnění činnosti policejního orgánu, či v případě 

shledaných vad jejich nápravu. Mimo již zmíněná oprávnění dle § 157 odst. 2 trestního řádu je 

státní zástupce při výkonu dozoru dle § 174 odst. 2 trestního řádu oprávněn: 

a) Dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů, 

b) Vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných 

trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní stíhání a 

řádně v něm postupuje, 

c) zúčastnit se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo i 

celé vyšetřování a vydat rozhodnutí v kterékoliv věci; přitom postupuje podle ustanovení 

tohoto zákona pro policejní orgán a proti jeho rozhodnutí je přípustná stížnost ve stejném 

rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu, 

 
52 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J., Přípravné řízení trestní. 
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d) vracet věc policejnímu orgánu se svými pokyny k doplnění, 

e) rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která 

může nahrazovat vlastními; u usnesení o odložení věci může tak učinit do 30 dnů od 

doručení; jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil vlastním rozhodnutím jinak než 

na podkladě stížnosti oprávněné osoby proti usnesení policejního orgánu, je proti jeho 

rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního 

orgánu, 

f) přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu. 

Takto jsou vymezeny z hlediska trestního řádu hlavní a nejvýznamnější pravomoci, 

kterými státní zástupce zachovává zákonnost v přípravném trestním řízení. Převážná většina 

z nich vyžaduje aktivní činnost a informovanost státního zástupce ve věci, kdy dle mého názoru 

je zde vztah přímé úměrnosti mezi časovou investicí v daném vyšetřování a efektivností 

prováděných dozorových oprávnění. Není pak z tohoto hlediska podstatné, zda-li došlo ze 

strany policejního orgánu (služebně činné osoby) ke konkrétnímu porušení právního předpisu, 

či vydání nezákonného rozhodnutí nebo pouze policejní orgán v dané věci přehlédnul či 

zanedbal určité úkony. V každém případě vhled státního zástupce na věc může věci a 

policejnímu orgánu mnohdy pomoci, kdy jeho pokyny či přítomnost při úkonech přinesou 

požadované výsledky přípravného řízení, a to jak ve směru potvrzení vznesených obvinění či 

jejich rozptýlení.  

Mimo tyto oprávnění plynoucí z trestního řádu státní zástupce obecně napravuje 

nedostatky dle čl. 8 pokynu obecné povahy č. 9/2009, tedy zejména zjišťuje, zda bylo řádně a 

včas zahájeno trestní stíhání a zda-li jsou plněny jeho pokyny, které policejnímu orgánu 

v jednotlivých etapách přípravného řízení uložil. Za zmínění určitě stojí další dozorový prvek, 

nezávislý na oprávnění státního zástupce zejména dle § 174 odst. 2 písm. f) trestního řádu, 

kterým se státní zástupce snaží zjednat nápravu v případě shledání nedostatků na straně 

policejního orgánu. Dle odst. 1 výše zmíněného pokynu písemně vytkne zpracovateli věci 

shledávané nedostatky, a pokud jde o velmi závažné nebo opakované nedostatky upozorní na 

ně vedoucího pracovníka příslušného policejního orgánu. Nevedl-li tento postup k nápravě 

předloží státní zástupce dozorový spis se záznamem o zjištěných závažných nedostatcích 

vedoucímu státnímu zástupci, který může věc projednat s vedoucím policejního orgánu a 

navrhnout opatření k nápravě. O projednání se pořídí záznam, který se založí do dozorového 

spisu. Nevedlo-li projednání k nápravě, vedoucí státní zástupce informuje vedoucího 

nadřízeného policejního orgánu s požadavkem na odstranění nedostatků. O tom uvědomí 
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nejblíže vyšší státní zastupitelství. Zapojení samotného policejního orgánu do nápravy 

nedostatků mi přijde jako efektivní způsob, kterým může být dosaženo žádaného výsledku, kdy 

vedoucí policejního orgánu či případně vedoucí policejního orgánu jemu nadřízenému má 

zpětnou vazbu, která pochází mimo vlastní strukturu orgánu a pracuje tedy s více informacemi, 

které mohou sloužit ke kvalitnějšímu plnění úkolů policejních orgánů. 

 

5.2. Přezkum usnesení o zahájení trestního stíhání  

Prvním krokem tedy bude vždy ze strany státního zástupce přezkum usnesení o zahájení 

trestního stíhání, toto jako takové musí obsahovat náležitosti uvedené v § 160 odst. 1 věty druhé 

trestního řádu, zejména, kdy výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis 

skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, a dále v 

odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti 

trestního stíhání. Toto, jak již bylo zmíněno je nutné oznámit osobě, která se má stát obviněným, 

a to buď doručením či vyhlášením usnesení o zahájení trestního stíhání. V každém případě se 

tak tato osoba musí se svým obviněním nejdříve seznámit, aby proti ní mohlo být jako proti 

obviněnému dle trestního řádu postupováno.  

Přezkum státního zástupce u usnesení o zahájení trestního stíhání se bude zaměřovat dle 

čl. 24 odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 na zákonnost, zda-

li bylo vydáno příslušným policejním orgánem, je-li v daném případě trestní stíhání obviněného 

přípustné a není vyloučené dle § 11 odst. 1 trestního řádu, a v neposlední řadě, bylo-li toto 

usnesení státnímu zástupci doručeno ve lhůtě 48 hodin.  Pokud bude zahájení trestního stíhání 

směřovat proti právnické osobě, bude navíc státní zástupce zjišťovat, zda se jedná o trestný čin 

obsažený ve výčtu trestných činů, jejichž spáchání se může právnická osoba dopustit a je-li toto 

protiprávní jednání právnické osobě přičitatelné v souladu se zákonem č. 418/2011 Sb., zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob. Toto budou první a základní body, které bude státní 

zástupce přezkoumávat a k tomuto si zpravidla vyžádá spisový materiál. V rámci zákonnosti 

usnesení o zahájení trestního stíhání se bude státní zástupce zaměřovat na následující 

skutečnosti: 

- Jestli výroková část usnesení obsahuje popis skutku, tak aby nemohl být zaměněn 

s jiným a byla dodržena totožnost skutku s případně podanou obžalobou ve smyslu § 

177 písm. c) trestního řádu 
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- Zda z popisu skutku lze identifikovat všechny znaky skutkové podstaty stíhaných 

trestných činů včetně subjektivní stránky trestného činu a závěrů, pro které policejní 

orgán posuzuje jednání jako přípravu, pokus či účastenství 

- Je-li v něm uvedeno přesné označení spatřovaného trestného činu 

- Jestli odůvodnění usnesení obsahuje konkrétní zjištění a důkazy odůvodňující 

zahájení trestního stíhání a právní kvalifikace je provedena v souladu s nimi53 

Je zajímavé, že výše zmíněný pokyn obecné povahy č. 9/2019 velice často pracuje 

s pojmem neprodleně, většinou v případech, kdy je ukládána nějaká povinnost nebo upřesňován 

postup státního zástupce v rámci jeho dozorových oprávnění. Postupovat neprodleně by 

skutečně měl, je však otázka, zda je to v každém případě možné, a jaká je standardní doba, která 

uplyne mezi vyžádáním spisu, jeho pečlivým studiem a posouzením, zda byly splněny veškeré 

nutné podmínky zejména zákonnosti u daného usnesení o zahájení trestního stíhání. Nedělám 

si iluze, že ve složitých případech, kde je spisový materiál rozsáhlý, tato činnost vyžaduje 

značné množství času, bez ohledu na to, že podobné agendy může mít na starost konkrétní státní 

zástupce mnohem více. Můžeme tedy hovořit i v těchto případech o tom, že je ze strany státního 

zástupce postupováno neprodleně? Tento časový úsek a jeho bližší vymezení bude pak klíčové 

pro vyřizování stížností na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství ve smyslu § 16b odst. 

1 zákona o státním zastupitelství.   

Na toto navazuje problematika stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 

160 odst. 7 trestního řádu, která však nemá odkladný účinek. Dle čl. 24 odst. 5 pokynu obecné 

povahy č. 9/2019 byla-li podána proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost, přezkoumá 

státní zástupce usnesení i obsah spisového materiálu a o stížnosti rozhodne s přihlédnutím 

k rozsahu spisového materiálu, který je nutno přezkoumat, bez zbytečných průtahů. V rámci 

rozhodnutí se státní zástupce vypořádá se všemi námitkami obhajoby. Přitom dbá o to, aby byly 

i v době do rozhodnutí o stížnosti prováděny vyšetřovací úkony; to neplatí, je-li zřejmé, že 

usnesení o zahájení trestního stíhání bude zrušeno, na což v odůvodněných případech státní 

zástupce včas policejní orgán upozorní tak, aby nebyly prováděny naplánované vyšetřovací 

úkony.  

Dle mého názoru toto v mnoha případech zkrátka není možné. Představme si stav, kdy je 

vydáno usnesení o zahájení trestního stihání, a obviněnému je usnesení obratem oznámeno, 
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tento se cítí trestním stíháním zkrácen na svých právech a považuje ho za nezákonné. S ohledem 

na krátkou tří denní lhůtu k podání stížnosti dle § 143 odst. 1 trestního řádu je nucen poměrně 

rychle reagovat, a tedy dojde k situaci, kdy státnímu zástupci je doručeno jak usnesení o 

zahájení trestního stíhání od policejního orgánu, tak stížnost proti tomuto usnesení v poměrně 

krátkém časovém rozestupu. Státní zástupce si neprodleně vyžádal spisový materiál a 

přezkoumává zákonnost a podmínky usnesení a vyrovnává se bez zbytečných průtahů se 

stížností, kdy ale však zároveň dbá na to, aby byly prováděny vyšetřovací úkony. V tento 

moment si nemyslím, že je vhodné, aby byly prováděny vyšetřovací úkony policejním orgánem, 

minimálně do doby, než se je schopen státní zástupce alespoň částečně seznámit se spisovým 

materiálem do té míry, aby byl schopen posoudit, zda je zde určitá pravděpodobnost toho, že 

bude usnesení zrušeno. Rozumím záměru úpravy o to, aby nedocházelo k prodlužování 

trestních řízení a průtahům ze strany obviněných, na druhou stranu ve výše uvedeném spatřuji 

dva dost dobře neslučitelné prvky. Státní zástupce dle mého v těchto případech nemůže 

zodpovědně rozhodovat, a to minimálně do doby, než se vypořádá jak se spisovým materiálem, 

tak stížností. Pokud i před jeho rozhodnutím či přezkumu probíhají vyšetřovací úkony může 

docházet k prohlubování důsledků nezákonnosti samotného trestního stíhání.  

Dále provádí průběžně ve smyslu čl. 10 pokynu obecné povahy č. 9/2019 prověrky 

spisových materiálů policejního orgánu, zejména ve vazebních věcech a ve věcech skutkově, 

důkazně či právně složitých, zpravidla nejméně jedenkrát za dva měsíce, není-li stanoveno, že 

ji je třeba provést nejméně jedenkrát za měsíc. Za prověrku se považuje i přezkoumání spisu. 

Záznam o prověrce založí státní zástupce do dozorového spisu a považuje-li to za vhodné, 

seznámí s ním policejní orgán. 

 

5.3. Dozor nad dodržováním lhůt ke skončení vyšetřování včetně odlišností rozšířeného 

vyšetřování 

Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování dle § 167 odst. 1 písm. a) trestního řádu 

do dvou měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, a 

do tří měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního 

soudu dle písm. b) téhož.  

Jak již bylo zmíněno, zahájení trestního stíhání je nutné oznámit obviněnému, a tedy i pro 

počátek lhůt pro skončení vyšetřování je stěžejní, kdy se obviněný seznámil s předmětným 
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usnesením o zahájení trestního stíhání, neboť tímto dnem počíná jejich běh. 54  Toto neplatí 

v případech, kdy se koná řízení proti uprchlému ve smyslu § 302 trestního řádu. V řízení proti 

uprchlému se trestní stíhání zahajuje doručením usnesení o zahájení trestního stíhání 

obviněného obhájci dle § 303 odst. 1 trestního řádu. Tento rozdíl v právní úpravě je 

pochopitelný, kdy, pokud doručení, či oznámení trestního stíhání obviněnému, který se záměrně 

skrývá, není možné, nenastaly by vůči němu nikdy účinky zahájení trestního stíhání. Právní 

úprava a výklad je matoucí, obviněný nemusí být uprchlým, aby se mohl prostřednictvím svého 

obhájce seznámit s opisem usnesení o zahájení trestního stíhání. V případech nutné obhajoby 

mám za to, že je to i žádoucí, aby účinky zahájení trestního stíhání nastaly doručením opisu 

usnesení obhájci, a ten tak mohl bezodkladně a řádně začít vykonávat obhajobu.  

Pokud není ve lhůtách dle § 167 odst. 1 písm. a) či b) trestního řádu vyšetřování skončeno 

policejní orgán státnímu zástupci písemně zdůvodní, proč nebylo možné v zákonem stanovené 

lhůtě vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude vyšetřování 

pokračovat. Ve věcech, v nichž nebylo ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 téhož vyšetřování 

skončeno, je státní zástupce povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku 

věci, a pokud je to třeba, uložit policejnímu orgánu povinnost provést konkrétní úkony. O 

prověrce sepíše státní zástupce záznam. Jedná se tedy o další průběžnou kontrolu státním 

zástupcem mimo ostatní zmíněné případy, tyto se vzájemně nevylučují, a pokud vždy státní 

zástupce přezkoumává spisový materiál, je jenom na místě, aby dozor provedl komplexně a 

nezaměřoval se na pouze na jeden aspekt prováděného vyšetřování.  

Dále je v tomto ohledu třeba na okraj zmínit zvláštní a delší lhůtu pro konání vyšetřování 

v tzv. rozšířeném přípravném řízení a vyšetřování dle § 170 odst. 1 trestního řádu, která činí na 

místo dvou, resp. tří měsíců činí šest měsíců. Současně pokud je hovořeno o odlišnostech 

dozoru rozšířeného vyšetřování je na místě poukázat na odlišnosti a zejména další povinnosti 

uložené státnímu zástupci dle čl. 89 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 

9/2019, kdy dbá mimo výše uvedené dodržování odlišných lhůt pro skončení vyšetřování na: 

a) to, aby policejní orgán provedl ve věci všechny důkazy, jež jsou nezbytné pro podání 

obžaloby nebo jiné rozhodnutí státního zástupce ve věci (§ 169 odst. 1 tr. ř.), a to od 

okamžiku, kdy bylo zahájeno trestní stíhání pro některý z trestných činů uvedených v § 

17 tr. ř., nebo od okamžiku změny právní kvalifikace na takový trestný čin, 
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b) v přípravném řízení ohledně výslechu svědků neplatí omezení uvedené v § 164 odst. 1 

tr. ř.; výslechy svědků lze provádět bez ohledu na to, zda jde o neodkladný nebo 

neopakovatelný úkon; státní zástupce však v těchto případech zvlášť důsledně zvažuje 

hlediska uvedená v čl. 21 odst. 2 za účelem použitelnosti výsledků těchto úkonů jako 

důkazů v řízení před soudem, 

c) státní zástupce při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti ve vyšetřování 

prověrkami nebo informacemi o stavu vyšetřování soustavně posuzuje, zda právní 

kvalifikace skutku, pro který je obviněný stíhán, odpovídá výčtu trestných činů 

uvedených v § 17 trestního řádu.; zjistí-li důvody pro změnu právní kvalifikace, vydá 

neprodleně pokyn policejnímu orgánu, aby obviněného a jeho obhájce upozornil na 

změnu právní kvalifikace podle § 160 odst. 6 trestního řádu. 

Z těchto bodů jsou podstatné zejména dvě věci. První bude činnost státního zástupce 

zaměřená na to, aby došlo ze strany policejního orgánu o provedení všech úkonů, které budou 

směřovat k podání obžaloby nebo pro jiné rozhodnutí státního zástupce ve věci. Z právní 

úpravy trestního řádu a pokynu obecné povahy plyne důraz na podání obžaloby, což je dle mého 

názoru odůvodněné zahájením trestního stíhání pro závažnou trestnou činnost ve smyslu § 17 

trestního řádu, na druhou stranu by toto nemělo zastínit ostatní možná rozhodnutí ve věci, která 

je možná učinit, za předpokladu že jsou pro ně dány a splněny zákonné podmínky. V tomto 

ohledu nemám pochybnost o tom, že by docházelo k upřednostnění obžaloby na úkor ostatních 

možných rozhodnutí ve věci, vzhledem k dalším povinnostem přezkumu a prověrkám 

spisového materiálu a obecně vyšší angažovanosti státního zástupce. 

Druhou odlišností bude zneplatnění omezení pro výslechy svědků, které lze provádět bet 

ohledu na to, zda se jedná o neodkladné či neopakovatelné úkony. Pořád ale budou platit zásady 

bezprostřednosti a ústnosti při hlavním líčení, kdy těžiště důkazů je právě zde. S největší 

pravděpodobností proto tyto výslechy budou provedeny opětovně, aby mohly být v souladu 

s trestním řádem použity jako důkaz. Pokud tedy výslechem svědků v průběhu vyšetřování 

mohou být objasněny určité skutečnosti a usnadněno rozhodnutí policejního orgánu, resp. 

státního zástupce, jedná se o rozumnou úpravu, která bere v potaz nutnost pečlivosti při 

rozhodování o potencionálních zvlášť závažných trestných činech. 

5.4. Vyšetřující státní zástupce  

Jak již bylo na okraj zmíněno na počátku této práce, státní zástupce v určitých případech 

obligatorně koná sám vyšetřování na místo policejního orgánu. V případech dle § 161 odst. 4 
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trestního řádu postupuje přiměřeně jako policejní orgán, s tím, že nepotřebuje souhlas (svůj či 

jiného státního zástupce), k provedení určitých úkonů, které jsou jím běžně pro policejní orgán 

podmíněné. 

Podstatné bude v těchto případech odlišit, zda-li se jedná skutečně o zákonem uložené 

vyšetřování státním zástupcem dle § 161 odst. 4 trestního řádu či uplatnění dozorového 

oprávnění dle § 174 odst. 2 písm. c) téhož. Trestní řád k tomuto v § 175 odst. 2 uvádí, že ve 

věcech, v nichž vyšetřování koná státní zástupce, vykonává dozor nad zachováváním 

zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství; tím není 

dotčeno právo státního zástupce, který koná vyšetřování, učinit rozhodnutí podle § 171 až 173, 

podle § 307 nebo podle § 309 za podmínek tam uvedených, pokud si toto právo nevyhradil 

státní zástupce vykonávající dozor.  

V prvním případě bude tedy státní zástupce provádět vyšetřování, nikoliv však dozor, tyto 

dvě funkce budou od sebe odděleny a nikoliv koncentrovány. Bude tedy zachována určitá 

hierarchie, jak je tomu zvykem. V druhém případě zde primárně stále působí policejní orgán 

v roli vyšetřovatele a státní zástupce pouze v rámci svých oprávnění do tohoto vstupuje a 

přebírá a nahrazuje jeho činnost. K tomuto by měl mít vždy pádné důvody a sahat po tomto 

dozorčím prostředku by měl pouze dle mého názoru tehdy, kdy po přezkumné činnosti a uložení 

pokynů nebyla policejním orgánem zjednaná náprava. 

Právní úprava se od sebe snaží oddělit vyšetřování a dozor, aby jeden státní zástupce 

nevykonával sám oboje. Nicméně výkladem příslušného ustanovení trestního řádu a dle čl. 98 

odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 jsem dospěl k názoru, že 

vzhledem k dozorovým oprávněním má možnost státní zástupce vykonávající dozor nad 

policejním orgánem využít pravomoci dle § 174 odst. 2 písm. c) trestního řádu a provést 

vyšetřování sám bez žádných větších omezení. Toto pak může provést i státní zástupce nejblíže 

vyššího státního zastupitelství, který má dozorovat vyšetřování státního zástupce nižšího 

státního zastupitelství. Koncepce je tedy dle mého názoru správná, ale bohužel poskytuje 

státnímu zástupci vykonávající dozor oprávnění převzít a provést i vyšetřování, a tedy spojit 

tyto dva prvky dozoru a vyšetřování, které měly zůstat oddělené. Ve svém důsledku tedy bude 

záležet na rozhodnutí dozorujícího státního zástupce, zda-li se bude držet pouze dozoru nebo si 

vyhradí učinit rozhodnutí dle § 171 až 173 trestního řádu, podle § 307 nebo § 309 téhož, či 

převezme celé vyšetřování a tím mu de facto odpadnou povinnosti spojené s přezkumem 
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rozhodnutí ve věci, či provedených vyšetřovacích úkonů a pravděpodobně i prověrek spisového 

materiálu. 

Na vyšetřování jako takové se pro státního zástupce vztahují stejná pravidla jako pro 

policejní orgán, tedy i státní zástupce přiměřeně postupuje zejména dle výčtu § 158 odst. 3 

trestního řádu a k tomuto ve většině případů využívá součinnosti policejního orgánu, kdy 

z pochopitelných důvodů není schopen vše vykonat osobně.  

 

5.5. Dozorový spis a jeho povaha 

Dozorový spis vymezuje právní teorie a nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 1954/11 ze 

dne 20. 9. 2011 jako vnitřní pracovní pomůcku orgánu činného v trestním řízení. V tomto výše 

uvedeném rozhodnutí Ústavní soud odmítl ústavní stížnost stěžovatele, který se domáhal 

nahlédnutí do právě zmíněného dozorového spisu. Argument ústavního soudu pak zní, že 

nahlížení do spisů dle § 65 trestního řádu se na dozorový spis vůbec nevztahuje, tedy tento jako 

takový nespadá pod toto ustanovení, jelikož se právě jedná pouze o vnitřní materiál a pracovní 

pomůcku. Nejedná se tedy o podklady, trestní spis, ve kterém jsou obsaženy konkrétní zjištění 

na základě kterých, bude vydáno meritorní rozhodnutí ve věci či podána obžaloba.  

Tento spis je v této práci opakovaně zmiňován v rámci dozoru státního zástupce a jeho 

konkrétních projevů, kdy se jedná zejména o jeho povinnost založit do tohoto spisu, jaká 

dozorová opatření ve věci provedl. I přes to, že je pravděpodobně dozorový spis koncipován 

právními předpisy, či teorií jako spis pomocný, jeho důležitost a funkce toto daleko překračuje. 

Nemohu se tedy ztotožnit s názorem, že je dozorový spis plošně vyloučen z nahlížení, a tedy 

jakékoli kontroly ze strany nikoliv státního zastupitelství, ale obviněných či poškozených.  

Povinností, které v souvislosti s dozorovým spisem ukládá pokyn nejvyššího státního 

zástupce č. 9/2019 je mnoho a tyto jako takové jsou do velké míry garancí toho, že dozor bude 

státním zástupcem skutečně vykonáván. Pro dozorový spis nejsou stanoveny žádné formální 

požadavky a v praxi je veden většinou pouze elektronicky. Pokud je tedy nálezem Ústavního 

soudu bagatelizována povaha dozorového spisu považuji to za nerozvážné a neuvážené 

rozhodnutí ve snaze vyhnout se rozsáhlému vypořádání se s namítanými porušeními základních 

lidských práv a svobod. Tímto je tedy státním zástupcům nepřímo sděleno, že pokud by 

náhodou z jejich strany docházelo k nevedení dozorového spisu a neplnění dozorových 

povinností je to v pořádku, protože jsou zde vyloučeny podněty a kontrola ze strany subjektů 
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trestního řízení, kteří jsou na tom nejvíce zainteresovaní. V rámci dohledu si pak nedokážu 

představit navzdory například podnětům k jeho výkonu zajištění efektivní nápravy ze strany 

nadřízeného státního zastupitelství, obzvlášť když se jedná přeci jen o řádné nevedení pracovní 

pomůcky.  

Dříve zmíněná rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 526/15 ze dne 10. 3. 2015 a sp. 

zn. I.ÚS 3156/14 ze dne 5.2.2015, považují dozor a dohled za účinné opravné procesní 

prostředky, kterými obviněný může dosáhnout účinné nápravy vadných a nezákonných 

rozhodnutí či postupu ve věci. O to je pak více překvapivé, že ve výše uvedeném rozhodnutí 

Ústavní soud nepřikládá dozorovému spisu velkou váhu navzdory tomu, že pro výkon dohledu 

je stěžejní a ve vztahu k dozoru, resp. k tomu, jak byl vykonáván, má důležitou informativní 

povahu. Nutno podotknout, že mají od sebe jistý časový odstup, tedy upřímně doufám, že 

dochází k jistému vývoji a je zde tendence přizpůsobit výklad povahy dozorového spisu jako 

skutečně spisu, a nikoliv jako pouze pracovní pomůcky, která však ovlivňuje například to, zda 

ústavní stížnost bude odmítnuta jako nepřípustná nebo bude rozhodováno ve věci samé. 

S dozorovým spisem se není možné seznámit ani skrze žádost o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, která není poskytnuta dle 

§ 11 odst. 6 tohoto zákona jako informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo 

bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné 

činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí 

ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci předcházet trestné činnosti, 

vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek 

a bezpečnost České republiky. Takto judikoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku čj. 2 

As 93/2011-79 ze dne 4.10.2011.  

Praxe pak odpovídá tomu, že s dozorovým spisem se obviněný nemá právo seznámit. Je 

tedy na dozorujícím státním zástupci, co vše a jakým způsobem zanese do dozorového spisu, 

které pokyny ve věci policejnímu orgánu udělil, kdy prováděl prověrky ve věci a s jakým 

výsledkem atd. Dle mého názoru k tomuto nemá motivaci ani důvod, proč tak činit. Na druhou 

stranu nezastávám názor, že tak činí záměrně v každém případě, vzhledem k vytíženosti a počtu 

věcí, které musí zejména okresní o obvodní státní zastupitelství vyřizovat.  

S ohledem na shora uvedené bych navrhoval zvláštní právní úpravu pro nahlížení do 

dozorového spisu, kdy by byly stanoveny formální náležitosti pro jeho vedení zvlášť od 

trestního spisu a podmínky za kterých je možné do něj obviněným a v jakém rozsahu nahlížet. 
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Současná právní úprava je proto nevhodná a neumožňuje mnohdy jednoznačně identifikovat 

proč, a v jakém momentě došlo k porušení zákonností v přípravném řízení. Jestli se tak stalo na 

základě činnosti policejního orgánu nebo státního zástupce. 
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6.  Analýza dozorových prvků v trestních řízeních  

6.1. Usnesení o zahájení trestních stíhání a vyřizování stížností proti nim 

V této kapitole bych se zaměřil na konkrétní trestní řízení a jakým způsobem a v jakém 

rozsahu v nich probíhal dozor státního zástupce. Vzhledem k tomu, že pracuji s trestními spisy 

a jejich standardním obsahem není možné provést analýzu všech dozorových oprávnění 

státního zástupce a není zřejmé, do jaké míry byl dozor vykonáván či nikoliv. Z těchto důvodů 

jsem proto zvolil zaměření na usnesení o zahájení trestních stíhání, jeho přezkum státním 

zástupcem a následné vypořádání se stížnostmi proti zahájení trestního stíhání.  

Trestní řízení A: 

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 rozhodl dnešního dne v 

trestní věci T. M., obviněného ze spáchání přečinu nedovolené ozbrojování podle § 279 odst. 1 

tr. zákoníku, a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2 

tr. zákoníku takto: 

Podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu se ruší na základě stížnosti obviněného podané dne 

6.3.2017, odůvodněné dne 10.3.2017, usnesení policejního orgánu PČR, OŘ Praha IV, Služba 

kriminální policie a vyšetřování, ze dne 6.3.2017, Č.j.: KRPA, jímž bylo rozhodnuto podle § 

160 odst. l trestního řádu o zahájení trestního stíhání T. M. 

Odůvodnění: 

Policejní orgán PČR, OŘ Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, Praha 4 

zahájil trestní stíhání T. M. po spáchání přečinu nedovolené ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. 

zákoníku, a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst.2 tr. zákoníku, 

kterých se měl dopustit tím. že v blíže nezjištěné době nejdéle však do 11.5.2016 v Praze 4, 

ulice Z. ve druhém nadzemním podlaží bez povolení a neoprávněně přechovával střelnou zbraň, 

a to šestiranný revolver Velodog Hammcrless v.c. 22, ráže 5,75 mm Velodog, který je zařazen 

do kategorie zbraně dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu a dále 21 ks střeliva o ráži 

.40 Smith a Wesson a 3 ks střeliva o ráži 9 mm Browning Court, kdy k nákupu výše uvedené 

střelné zbraně je třeba povolení od příslušného inspektorátu zbrani a střeliva a následně k držení 

této střelné zbraně a střeliva je třeba být držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, kdy 

obviněný není držitelem zbrojního průkazu, zbrojní licence ani jiného obdobného dokladu 

opravňujícího k přechovávání střelné zbraně a předmětného střeliva dle uvedeného zákona, a 

dále přechovával 12 ks transparentních plastových sáčků s lištovým uzávěrem s bílou 
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krystalickou látkou, dále 3 ks plastových lžic se zbytky bílé krystalické látky, a 2 ks útržků 

papíru se zbytky bílé krystalické látky, kdy vypracovaným znaleckým posudkem z oboru 

kriminalistiky, odvětví chemie a fyzikální chemie, bylo zjištěno, že celková váha činí 3,42g 

metamfetaminu ve formě krystalické látky, přičemž ve vzorku označeném jako 8(B) bylo 

zjištěno celkem 2,35 g metamfetaminu ve formě krystalické látky o stanovené koncentraci 79.9 

%, což znamená celkem 1,88 g metamfetaminu báze, kdy metamfetamin zvaný též jako pervitin 

je uveden jako psychotropní látka v příloze č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 

návykových látek v souladu s ust. § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách.  

Usnesení o zahájení trestního stíhání obviněný převzal dne 6.3.2017. 

Proti usnesení policejního orgánu podal obviněný do protokolu o jeho výslechu dne 

6.3.2017 stížnost. Tato byla odůvodněna následně dne 10.3.2017 prostřednictvím obhájce. 

Stížnost byla tedy podána v zákonné lhůtě. Obsahem stížnosti jsou mimo jiné skutečnosti, že k 

zajištěné zbrani znalec uvedl, že tento typ byl vyráběn od roku 1884 do konce 30. let dvacátého 

století, je ve špatném technickém stavu a je nefunkční. Nejedná se tedy o střelnou zbraň ve 

smyslu trestního zákona, byť spadá do kategorie B dle zákona č. 119/2002 Sb. Obviněný zbraň 

dostal od svého otce jako historický předmět a nejde o střelbyschopnou zbraň, tudíž nemohl 

předpokládat, ani být srozuměn s tím, že je na takové držení potřeba nějakého povolení, Dále 

podrobně popisuje skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu ust. § 279 tr. zákoníku. Ke 

střelivu obviněný uvádí, že toto uschoval na požádání jeho kamarádky, která chtěla toto v rámci 

bezpečnosti uschovat před dětmi. Obviněný nevěděl, že toto střelivo vůbec doma má, ani k 

němu nemá žádné odpovídající zbraně, a v době stěhování by střelivo našel a jistě odevzdal. K 

přechovávání psychotropní látky uvedl, že není konzumentem drog, pytlíky s drogou nepatří 

jeho osobě. Uvedl osobu J. P., že tento je konzument drog, a drogy mohly být jeho. J. P. byl u 

něho na návštěvě. K biologické stopě DNA na krabičce uvedl, že tuto mu policisté v době 

domovní prohlídky dali do rukou. Dále se ve stížnosti vyjadřuje k nezákonnosti domovní 

prohlídky policejním orgánem NCOZ (v té době UOOZ). 

Z podnětu stížností byla věc ze strany státního zástupce Obvodního státního zastupitelství 

pro Prahu 4 ve smyslu ust. § 147 odst. l tr. řádu přezkoumána, jak z hlediska správnosti 

napadeného rozhodnutí, tak i řízení, které mu předcházelo, přičemž bylo zjištěno, že usnesení 

o zahájení trestního stíhání bylo vydáno předčasně, aniž by byl dostatečně zjištěn skutkový stav 

věcí. Po přezkoumání spisového materiálu státní zástupkyně konstatuje důvodnost podané 

stížnosti. 
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Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že v dané věci nebyly vyslechnuty všechny 

zúčastněné osoby (J. P., M. J., JUDr. T. M.), nebyly prověřeny okolnosti uváděné obviněným 

při provedené domovní prohlídce. Jedná-li se o další argumenty a námitky obviněného, tak 

státní zástupkyně považuje za nadbytečné tyto dále rozebírat, neboť jak ze shora uvedeného 

vyplývá, napadené usnesení o zahájení trestního stíhání bylo zrušeno právě s ohledem na jeho 

nezákonnost. Pokud se týká námitek obviněného týkajících se nezákonnosti provedené 

domovní prohlídky policejním útvarem NCOZ ( v té době UOOZ), nelze se s těmito ztotožnit, 

neboť prohlídka byla učiněna na základě platného příkazu příslušného soudu a ze spisového 

materiálu nevyplývá, že by byl podroben přezkoumávání v dalším řízení a důkazy z prohlídky 

vzešlé vysloveny jako nepoužitelné pro trestní řízení či neúčinné. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 

tohoto usnesení. 

Po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání bylo po provedení chybějících úkonů 

vydáno nové usnesení o zahájení trestního stíhání. 

Proti usnesení o zahájeni trestního stíhání podal obviněný prostřednictvím svého obhájce 

dne 28.6.2017 stížnost. Stížnost byla podána tedy v zákonné lhůtě. Následně bylo podáno 

odůvodnění ze dne 19.7.2017. Obsahem odůvodnění stížnosti jsou zejména skutečnosti týkající 

se vyloučení, čí nevyloučení obhájce z obhajoby z důvodu možné výpovědi v postavení svědka. 

Obhájce v úředním záznamu dle § 158 odst. 6 tr. řádu odmítl k věci vypovídat. Dále je podrobně 

rozebírán § 37a odst. l písm. a) tr. řádu v korespondenci s Listinou základních práv a svobod a 

ústavními nálezy. K meritu věci je poté v odůvodnění stížnosti ze dne 19.7.2017 konstatováno, 

že nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav věci, a usneseni bylo již jednou státním zástupcem 

zrušeno. Ve věci bylo doplněno dokazování o výslechy zúčastněných osob. Nad rámec byli 

přibráni znalci z oboru kriminalistické expertízy odvětví balistiky, daktyloskopie a genetiky, 

tito neučinili jakékoli další závěry, pouze stvrdili své závěry předchozí. Nebyla však 

vyslechnuta přítelkyně obviněného L. F., která byla přítomna průběhu domovní prohlídky v 

bytě. policejní orgán nepostupoval tedy objektivně dle § 2 odst. 5 tr. řádu. 1 nadále tak zůstává 

neobjasněn skutkový stav věci. Bylo vydáno tak shodné usnesení, jako původně zrušené. Dále 

jsou rozebírány výpovědi osob M. J. a B. H., dále se podrobně vyjadřuje k provedenému 

znaleckému posudku z balistiky. Dále se rovněž vyjadřuje k závěrům odborného zkoumání z 

daktyloskopie ve vztahu k zajištěným stopám. V závěru stížnosti je opětovně rozebírána 
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nezákonnost provedené domovní prohlídky. Obhajobou je navrhováno zrušení napadeného 

usnesení a uložení policejnímu orgánu, aby o věci znovu jednal a rozhodl. 

K předmětné věci nutno uvést, že kompletní spisový materiál byl postoupen k 

Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 25.7.2017 s návrhem na vyloučení obhájce z obhajoby 

obviněného, neboť tento byl k věci vyslechnut policejním orgánem dle § 158 odst. 6 tr. řádu, 

kdy odmítl vypovídat, a ve věci je v postavení svědka, neboť předmětnou zbraň měl dle 

spisového materiálu svému synovi darovat. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze 

dne 1.8.2017 o vyloučení obhájce z obhajoby. Proti tomuto usnesení byla podána ze strany 

obhájce stížnost, o které rozhodoval dne 14.9.2017 Městský soud v Praze pod sp. zn. 8 To 

386/2017 tak, že dle § 149 odst. l tr. řádu usnesení obvodního soudu zrušil. 

S ohledem na tyto skutečnosti bylo státním zástupcem o stížnosti obviněného podané 

proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání ze dne 26.6.2017 rozhodováno až 

po doručení usnesení MS v Praze zdejšímu státnímu zastupitelství dne 29.9.2017. 

Z podnětu podané a odůvodněné stížnosti byla věc ze strany státního zástupce Obvodního 

státního zastupitelství pro Prahu 4 ve smyslu ust. § 147 odst. l tr. řádu přezkoumána, jak z 

hlediska správnosti napadeného rozhodnutí, tak i řízení, které mu předcházelo, přičemž bylo 

zjištěno, že stížnost není důvodná.  

V průběhu prověřování ve smyslu ust. § 158 odst.3 tr. řádu byly zjištěny skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že byly spáchány shora uvedené prečiny, a rovněž tak byl dostatečně 

odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Skutečnosti vyjadřující závěr o důvodnosti 

trestního stíhání obviněného je výpověď J. P. Tento uvedl, že nálezu pervitinu při domovní 

prohlídce přítomen nebyl, nic mu o tom není známo. Dříve pervitin užíval, ale již dva a půl 

roku pervitin neužívá. Nikdy pervitin do bytu obviněného nevnesl. Neví, komu by pervitin 

patřil. Tato výpověď svědka vyvrací výpověď obviněného v tom smyslu, že je možné, že 

zajištěné omamné látky patří J. P. Jinak není schopen určit, kdo je do bytu mohl umístit. Dále 

výpověď M. J., ze které vyplynulo, že s obviněným se znala od roku 2012, nabízel jí pomoc po 

tragické události ohledně jejích rodičů, říkal ji, že je zaměstnán jako policista, vyprávěl příhody 

o tom, co se u policie děje. Vzhledem k lomu, že byl policistou, předala mu náboje. Jednalo sc 

o 24 ks nábojů. Náboje jí zůstaly doma po tragické události s rodiči, k čemuž se nechtěla blíže 

vyjadřovat. Při předložení nábojů policejním orgánem poznala 21 ks nábojů s tím, že 3 ks 

nábojů obviněnému nedávala ona. Dále k osobě obviněného uvedla, že tento užíval pervitin, a 

to inhalací, tzv.na plech. Od doby, co mu předala náboje, obviněného neviděla. Z výpovědi B. 
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H. k průběhu domovní prohlídky pak vyplynulo, že policisté prováděli domovní prohlídku a 

obviněný se svědkem se koukali. Když něco policisté našli, co vyhodnotili jako zájmové, tak 

tomu přidělili číslo, provedli fotodokumentaci, prohlídka na něho působila standardním 

dojmem. K nalezené stříbrné krabičce uvedl, že si nevybavuje, že by danou krabičku měl držet 

obviněný. Nestalo se nic, že by policisté něco nalezeného dávali do rukou obviněného, 

obviněný pouze koukal na probíhající domovní prohlídku. K nálezu krabičky měl obviněný 

uvádět něco o známých, blíže svědek nevěděl. Policisté během domovní prohlídky prohledávali 

místnost po místnosti, vždy pouze jednu, neprohledávali několik místností najednou. Výpovědi 

uvedených osob tak stojí oproti výpovědi obviněného, či skutečnostem uváděným obhajobou. 

Ze znaleckého posudku z oboru kriminalistiky odvětví chemie k zajištěným 

psychotropním látkám vyplynulo, že byl v zajištěných stopách identifikován S-metamfetamin 

ve formě své soli-hydrochlóridu. Kvantitavní analýzou bylo ve vzorku substance o hmotnosti 

2,35 g zjištěno 1,88 g metamfetaminu base. Jednalo se o velmi čistý produkt metafetaminu 

hydrochloridu s nízkými koncentracemi nečistot. Celkové množství zajištěného materiálu pak 

činilo 3,42 g netto. Na základě závěrů provedeného znaleckého zkoumání lze vyhodnotit, že 

obviněný u sebe v bytě přechovával psychotropní látku v množství větším než malém. 

Ze závěrů znaleckého posudku z oboru kriminalistiky, odvětví balistiky vyplynulo, že 

šestiranový revolver typu Velog Hammerless mohl být vyráběn od roku 1894 přibližně do 

konce třicátých let 20. století. Je kompletní s výjimkou chybějící tyčky vyhazovače 

vystřelených nábojnic, je ve špatném technickém stavu a není střelbyschopná v důsledku 

nefunkčního spoušťového ústrojí. Dle znaleckého posudku a dle zákona ě. 119/2002 Sb. o 

zbraních a střelivech se jedná o střelnou zbraň, která spadá do kategorie zbraně B, bez ohledu 

na skutečnost, zdaje v současné době střelbyschopná či nikoliv. Tato skutečnost nemá vliv na 

posouzení zbraně jako takové. Uvedená zbraň je kompletní vyjma chybějící tyčky vyhazovače, 

která způsobuje nefunkčnost spoušťového ústrojí, což není vada, kterou by nebylo možno 

odstranit, a uvést zbraň do provozu. Dle § 279 odst. 1 tr. zákoníku je trestné už i přechovávání 

části střelné zbraně či dílu bez povoleni. Zajištěná zbraň nebyla ani nijak znehodnocena tak, 

aby nebylo vyžadováno povolení k držení takové zbraně. 

Pokud se týká stopy č. 8, na níž byla zajištěna DNA mužského pohlaví, která nevylučuje 

příbuzenský poměr k JUDr. M., nelze dospět jednoznačně k závěru, že manipulaci s předměty, 

které byly zajištěny, prováděl kdokoli jiný než obviněný, neboť obviněný v bytě, kde byly 

předměty nalezeny, bydlí. Verze obviněného, že předměty mu byly policejním orgánem dány 
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do ruky, aby se na ně podíval a zanechal tak genetickou stopu, avšak ne otisk prstů, je 

irelevantní, a odporuje tvrzení svědka B. H., který uvedl, že při prováděné domovní prohlídce 

se obviněný pouze díval, stejně jako samotný svědek průběhu domovní prohlídky, nic mu 

nebylo dáváno do rukou. Skutečnosti uváděné obviněným, kde by jinak krabičku měl uloženou, 

a dále skutečnosti, že zajištěné střelivo chtěl odevzdat, ale zapomněl, je obhajobou obviněného, 

která by měla být v průběhu trestního řízení prověřena. 

Pokud se týká částí obsahu stížnosti ohledně nezákonnosti provedené domovní prohlídky, 

lze odkázat na závěr státního zástupce vyjádřený již v usnesení ze dne 31.3.2017. 

Pokud se týká absence výslechu přítelkyně obviněného L. F. ve fázi před zahájením 

trestního stíhání, nelze považovat za nutný, neboť spisový materiál obsahuje pro zahájeni 

trestního stíhání dostatek důkazního materiálu, zejména protokol o provedené domovní 

prohlídce a objektivní výslech nezávislého svědka účastného domovní prohlídce. V případě 

potřeby nad rámec nashromážděných důkazů lze výslech jmenované uskutečnit v rámci 

vyšetřování či v řízení před soudem, kde je přeneseno těžiště dokazování. 

Policejní orgán v usnesení o zahájení trestního stíhání skutek popsal řádně. Tyto 

skutečnosti popsané ve výroku napadeného usnesení jsou řádně a podrobně odůvodněny a 

opírají se o dosud nashromážděné listinné podklady. 

Policejní orgán v odůvodnění konstatoval skutečnosti na základě, kterých bylo proti 

obviněnému zahájeno tr. stíhání. Rovněž tak výrok usnesení o zahájení tr. stíhání obsahuje 

podstatné náležitosti ve smyslu ust. § 134 odst. l tr. řádu, tedy řádné označení obviněného jeho 

osobními údaji tak, aby nebyl zaměněn s jinou osobou, dále skutek byl popsán tak, aby 

korespondoval s obsahem spisového materiálu, s výsledky dosud provedených úkonů a s ust. § 

160 odst. l tr. řádu. Lze konstatovat, že policejní orgán nashromáždil důkazní materiál, na 

základě, kterého lze učinit závěr o vyšším stupni pravděpodobnosti spáchání trestné činnosti 

osobou obviněného. 

Vzhledem ke shora uvedenému lze považovat stížnost obviněného jako součást jeho 

obhajoby, kterou je nezbytné v průběhu trestního řízení prověřit, a tudíž byla stížnost jako 

nedůvodná zamítnuta, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

V počátku trestního řízen došlo na základě stížnosti proti usnesení o zahájení trestního 

stíhání k jeho zrušení zejména pro jeho nezákonnost, kdy je zřejmé, že ve věci nebyly splněny 

podmínky dle § 160 odst. 1 trestního řádu, a to z důvodu neprovedení potřebných úkonů, tedy 
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nebyly zjištěny odůvodněné skutečnosti k tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala 

určitá osoba.  

Následně došlo k provedení řady úkonů, zejména výslechu svědků, avšak ne všech. 

Dozorující státní zástupce pak činí závěr, kdy jedna výpověď vyvrací výpověď druhou 

navzdory tomu, že jsou v rozporu a dle mého názoru k tomuto nejsou důvody. Zajištěné důkazy 

ztrácí při logických úvahách svou hodnotu. Samotná skutková podstata trestného činu 

nedovoleného ozbrojování, navzdory tomu, že byla naplněna zcela jistě nesměřuje proti 

přechovávání historických zbraní, u kterých je společenská nebezpečnost téměř nulová. Dále je 

zřejmé, že subjektivní stránka trestného činu není naplněna a opětovně chybí provedení 

některých navrhovaných úkonů. Konstatování, že stížnost jako taková je považována za součást 

obhajoby je nadbytečné. Stížnost je opravným prostředkem proti usnesením, u kterých to zákon 

připouští. Zda v daném případě se jedná o prostředek obhajoby, nebo využití práva obviněného 

není podstatné, co je však důležité, je to, že v žádném případě toto nemá sloužit jako důvod pro 

zkrácení jeho práv v této fázi trestního řízení. Mám za to, že stížnosti mělo být opětovně 

vyhověno a napadené usnesení zrušeno, stav, kdy nejsou dostatečně odůvodněny závěry ve 

smyslu § 160 odst. 1 trestního řádu a je zde pouze vyšší stupeň pravděpodobnosti, není 

dostatečný.  

Trestní řízení B: 

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 rozhodla dnešního dne 

v trestní věci obviněného jménem J. M., trvale bytem V. Praha 7 - Holešovice, aktuálně bytem 

XY, t.č. ve vazbě ve VV Praha Pankrác, stíhaného pro přečin nedovolená výroba a jiné 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku 

a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního 

zákoníku, takto: 

Podle § 148 odstavec 1 písmeno c) trestního řádu se zamítá stížnost obviněného jménem 

J. M., ze dne 31.8.2017, podaná do protokolu o výslechu obviněného a dodatečně odůvodněná 

prostřednictvím obhájce obviněného, advokáta a směřující do usnesení policejního orgánu 

Policie ČR,OŘ Praha III SKPV, Stálá výjezdová skupina, ze dne 31.8.2017, č.j. KRPA, kterým 

bylo dle ustanovení § 160 odstavec 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání obviněného J. M., 

pro spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, neboť není důvodná.  
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Shora uvedeným usnesením policejního orgánu Policie ČR, OŘ Praha III, SKPV, Stálá 

výjezdová skupina, ze dne 31.8.2017, č.j. KRPA, bylo dle ustanovení §160 odstavec 1 trestního 

řádu zahájeno trestní stíhání obviněného J. M., pro spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku 

a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního 

zákoníku, kterých se měl dopustit tím, že :1) nejméně dne 30.8.2017 okolo 11.10 hod v Praze 

3 - Žižkov, ul. U V., kde byl zastaven hlídkou PČR při silniční kontrole, jako řidič motorového 

vozidla zn. Audi A6, neoprávněně, ač si byl vědom povahy a charakteru látky, pro jiného, za 

účelem další distribuce přechovával v průhledné plastové dóze, kterou měl uloženou v igelitové 

tašce v zavazadlovém prostoru vozidla, světle nahnědlou krystalickou látku o celkové 

hmotnosti 48,30 g, kdy odborným vyjádřením z oboru kriminalistiky, odvětví chemie a 

fyzikální chemie byla zjištěna přítomnost metamfetaminu o koncentraci 77,3 %metamfetaminu 

base, což vzhledem k celkovému množství činí 37,33 g metamfetaminu base, a tohoto jednání 

se obviněný dopustil i přesto, že nedisponuje oprávněním jakkoliv nakládat s omamnými a 

psychotropními látkami, tedy jedná v rozporu s ustanovením § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 

167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů, přičemž metamfetamin, 

nazývaný též pervitin, je uveden jako psychotropní látka v seznamu č.5 psychotropních látek v 

příloze č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, v souladu s § 44c 

odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.2) nejméně dne 30.8.2017, okolo 11.10 

hod v Praze 3 - Žižkov, na trase od křižovatky ul. K. x Ř. do ul. U V., kde byl zastaven hlídkou 

PČR při silniční kontrole, řídil motorové vozidlo zn. Audi A6 Avant, barvy modré metalické, 

ačkoliv si byl vědom skutečnosti, že byl Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 3, ze 

dne 30.11.2015, který nabyl právní moci dne 12.3.2016, odsouzen ze spáchání přečinu maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, mimo 

jiné k trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v trvání tří let.  

 

Toto usnesení policejní orgán zdůvodnil skutečnostmi, které byly nashromážděny 

provedeným prověřováním před vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání. Shora uvedené 

usnesení policejního orgánu převzal obviněný dne 31.8.2017 a ještě téhož dne do protokolu o 

výslechu obviněného, podal proti tomuto usnesení stížnost, dodatečně odůvodněnou obhájcem 

obviněného dne 12.9.2017. Stížnost tedy byla podána v zákonné lhůtě. Obviněný ve své 

stížnosti namítá zejména, že v podaném vysvětlení § 158 odst. 6 tr. řádu, uvedl, že ten den chtěl 
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věnovat opravě vozidla Audi, které měl převést druhý den na svou osobu. Chystal se zakoupit 

„klima kompresor“ v K. ulici. To byl důvod, proč šel do sklepa, kde si myslel, že má nějaké 

náhradní díly z bývalé Audiny. Žádné nenašel, sbalil si nářadí jako je rozbrušovačka, aku 

šroubovák, nabíječku k aku vrtačce s baterkou a brusné kotouče. Vše vložil do nákupní igelitové 

tašky, která se nacházela ve sklepě, nezkoumal, zdav ní bylo ještě něco jiného, poté vložil tašku 

do kufru vozidla. Plastová dóza s obsahem nahnědlé krystalické látky se zřejmě již v tašce 

nacházela, do auta ji vědomě nedal, její původ nezná a neví, jak se ve sklepě ocitla.  

 

Pokud v ÚZ ze dne 30.8.2017 PMJ je na straně 2 uvedeno, že byl v minulosti řešen v 

souvislosti s nedovolenou výrobou psychotropních látek a jedů a hlídka pojala podezření, že by 

mohl mít v souvislosti s těmito skutky věci pocházející z trestné činnosti, nebo za trestnou 

činností související, nebo omamné a psychotropní látky a jedy, šlo o pouhou spekulaci, aby 

mohla hlídka PMJ odůvodnit prohlídku motorového vozidla podle ust. § 42 odst. 3 písm. b), c) 

zákona o policii. Pokud svědek, člen hlídky PMJ L. M. uvedl, že byl řešen v souvislosti s 

drogovou trestnou činností, kterou zjistil prostřednictvím mobilní platformy a přes operačního 

důstojníka, a že jsem řešen v 90 letech a nyní čerstvě minimálně 2x jedná se o smyšlený důvod. 

Nikdy nebyl pravomocně odsouzen pro drogový delikt!  

 

V současné době je obžalován a nepravomocně odsouzen u OS Praha 10 za nedovolenou 

výrobu psychotropní látky, proti tomuto rozsudku si podal odvolání, a tak namůže být zapsán 

v RT. Nepodloženou spekulací je i to, že vydaná finanční hotovost sklepě v igelitové tašce, do 

sklepa měli přístup nejméně tři lidé včetně jeho ženy. Pokud tedy policejní orgán zahájil trestní 

stíhání pro § 283 trestního zákoníku, a to z toho důvodu, že neoprávněně přechovává návykovou 

látku v celkovém množství 48,30 g, jde o jeho nepodložené tvrzení, vycházející ze skutečnosti, 

že se v igelitové tašce nacházela plastová dóza s neznámým obsahem, nebyl zajištěn, ani 

proveden jakýkoli důkaz, který tuto skutečnost osvědčoval. Z dózy nebyly sejmuty jeho otisky, 

které by ho usvědčovaly z toho, že bys dózou jakkoli manipuloval. Navrhoval sejmout stěry ze 

svých rukou a šatů, které měl na sobě, aby se vyvinil, toto bylo ze strany policejního orgánu 

odmítnuto. Je tedy toho názoru, že zasahující policisté neměli důvod postupovat podle ust. § 42 

zákona o policii a jejich postup byl v rozporu se zákonem.  

 

Uvádí-li policejní orgán v odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání, že dospěl k 

závěru, že jeho tvrzení je značně nevěrohodné, zdůrazňuje, že po sdělení obvinění ve věci 
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nevypovídal, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že byl dne 7.6.2017 Obvodním 

soudem pro Prahu 10 nepravomocně odsouzen mimo jiné pro zločin nedovolené výroby a 

jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1. odst. 2 

písm. c) trestního zákoníku, jde o čirou spekulaci. Rozsudek nenabyl právní moci, proti němu 

se odvolal a jedná se o první nepravomocné odsouzení, jde tedy zjevně o nepodloženou 

spekulaci policejního orgánu. Pokud jde o pravý důvod zastavení vozidla, které řídil, je to jediné 

provinění, kterého se dopustil, neboť ví, že má platný zákaz řízení. Zároveň žádá o ustanovení 

znalce z oboru zdravotnictví, psychiatrie, které by prokázalo, jaké důvody ho vedly k tomu, že 

řídil i přes pravomocný zákaz motorové vozidlo. Státní zástupkyně ve smyslu § 147 odstavec 

1 písmeno a) písmeno b) trestního řádu přezkoumala na základě včas podané stížnosti 

oprávněné osoby správnost výroku napadeného usnesení, tak i řízení předcházející jeho vydání 

a shledala, že stížnost není důvodná. 

 

K námitkám obviněného, kterými argumentuje ve své stížnosti, je třeba uvést, že žádnou 

z nich nepovažuje státní zástupkyně za natolik zásadní, aby měla za následek zrušení 

napadeného usnesení. Policejní orgán vycházel při zahájení trestního stíhání zejména ze 

skutečnosti, že obviněný byl v Praze 3 - Vinohrady, ul. U V., kontrolován hlídkou PČR jako 

řidič vozidla AUDI A6, přičemž dle lustrace měl vyslovený platný zákaz řízení motorových 

vozidel od 12. 3. 2016 do 9. 3. 2020.  

 

Dále byl vyzván k provedení orientačního vyšetření na přítomnost OPL Drugwipem 5s 

s pozitivním výsledkem na amphetaminy/metamphetaminy (vedeno na MOP Žižkov pod Čj. 

KRPA). Vzhledem k tomu, že byl obviněný v minulosti řešen pro drogové delikty, provedli s 

jeho souhlasem prohlídku vozidla, při které služební pes v zavazadlovém prostoru označil 

igelitovou tašku, ve které byla nalezena plastová průhledná krabička s uzavíratelným víkem o 

rozměrech 20x20x5 cm s obsahem nahnědlé krystalické látky o hmotnosti 58 g brutto. Při 

orientační zkoušce v této látka zjištěna přítomnost metamfetaminu. Odborným vyjádřením z 

oboru kriminalistiky, odvětví chemie a fyzikální chemie bylo zjištěno, že v předložené světle 

hnědé krystalické látce o celkové hmotnosti 48,30 g byla potvrzena přítomnost metamfetaminu 

o koncentraci 77,3 % metamfetaminu base, což vzhledem k celkovému množství činí 37,33 g 

metamfetaminu base.  
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Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. 11. 2015 s nabytím právní 

moci dne 12. 3. 2016, pak vyplývá, že obviněný byl odsouzen pro přečin maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku k trestu odnětí 

svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v 

trvání pěti let, za současného vyslovení dohledu a byl mu uložen trest zákaz činnosti spočívající 

v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu v trvání tří let. Obviněný po svém zadržení 

uvedl, že ten den chtěl opravovat vozidlo Audi, ve kterém byl zastaven a kontrolován, proto si 

doma ve sklepě sbalil nějaké nářadí - rozbrušovačku, aku šroubovák, nabíječku k aku vrtačce s 

baterkou a brusné kotouče. Toto nářadí uložil do nákupní igelitové tašky, která se rovněž 

nacházela ve sklepě. Nevšiml si, zda se v této tašce nacházelo ještě něco jiného. Tašku dal do 

zavazadlového prostoru vozidla. O plastové dóze s obsahem nahnědlé krystalické látky nic neví, 

do auta ji vědomě nedal, nezná její původ. Drogy neprodává a nevyrábí. Svoji spolujezdkyni P. 

M. do kufru nepustil. Je příležitostný uživatel pervitinu jednou měsíčně v množství 0,3 g, kdy 

jej šňupe. Zkušenosti s pervitinem má asi 2 roky. Je si vědom toho, že má platný zákaz řízení. 

Policejnímu orgánu dobrovolně vydal předmětnou plastovou dózu s obsahem krystalické látky, 

dále mobilní telefon zn. Samsung S6 a SIM kartu Vodafone a rovněž finanční hotovost v 

celkové výši 11.800,- Kč. Spolujezdkyně P. M., využila svého práva dle § 158 odst. 8 trestního 

řádu ve spojení s ust. § 100 odst. 2 trestního řádu nevypovídat.  

 

Na základě shora uvedených skutečností policejní orgán jednání obviněného 

kvalifikoval vedle přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 

písm. a) trestního zákoníku i jako přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku, neboť obviněný 

neoprávněně přechovával návykovou látku v celkovém množství 48,30 g. Sám, jak ve své 

výpovědi uvedl, je pouze příležitostný konzument pervitinu jednou měsíčně v dávce 0,3 g. Pro 

vlastní potřebu ji tedy neměl, neboť by u sebe jistě nepřechovával množství, jež by mu vystačilo 

na 13 let. Navíc jeho výpověď, kdy uvádí, že o plastové dóze s obsahem nahnědlé krystalické 

látky, nic neví, je značně nevěrohodná, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že jmenovaný 

byl dne 7. 6. 2017 Obvodním soudem pro Prahu 10 nepravomocně odsouzen mimo jiné pro 

zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 

podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku.  
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Tyto shora uvedené důkazy ve svém souhrnu dle státní zástupkyně zcela dostatečně 

odůvodňují zahájení trestního stíhání obviněného a lze konstatovat, že policejní orgán provedl 

ve věci veškeré dostupné a v úvahu přicházející úkony, jež dostatečně osvětlují skutkový stav 

věci, o němž není důvodných pochybností, v rozsahu nezbytném pro jeho rozhodnutí, přičemž 

zjištěným skutkovým okolnostem vyvodil odpovídající právní závěr o tom, že je ve věci dáno 

podezření z trestné činnosti, pročež jeho rozhodnutí, které vychází z dodržení ustanovení § 2 

odstavec 5, odstavec 6 trestního řádu, nelze nic podstatného vytknout.  

 

Policejní orgán v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, jaké skutečnosti zjistil, jaké 

vzal za prokázané a jak tyto hodnotil. K námitkám obviněného je třeba uvést, že policejní orgán 

postupoval v souladu se zákonem, když provedl prohlídku motorového vozidla, které obviněný 

řídil. Jeho postup byl zcela odůvodněn za situace, kdy obviněný řídil vozidlo, ačkoli mu byl 

uložen trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu, a navíc 

zjevně pod vlivem návykových látek, s ohledem na výsledek orientačního vyšetření na 

přítomnost OPL. Obzvláště tato skutečnost naprosto odůvodňovala postup policejního orgánu 

dle § 42 zákona o policii, neboť policejní orgán měl všechny důvody domnívat se, že by 

obviněný mohl přechovávat ve vozidle omamné či psychotropní látky.  

 

Pokud jde o konstatování policejního orgánu, že obviněný byl v minulosti řešen 

v souvislosti s nedovolenou výrobou a držením psychotropních látek i toto shledává státní 

zástupkyně za zcela pravdivé, neboť obviněný byl skutečně řešen pro tento typ trestné činnosti 

a rovněž pro tuto trestnou činnost nepravomocně odsouzen, jak policejní orgán rovněž zcela 

správně konstatoval v odůvodnění svého usnesení. Nejedná se o žádnou spekulaci, nýbrž o holé 

konstatování faktů. Pokud jde o obhajobu obviněného, tento se může hájit, jakýmkoliv 

způsobem uzná za vhodné. Uvádí-li tedy ve stadiu, které předcházelo zahájení trestního stíhání, 

že drogy nalezené u něho ve vozidle mu nepatří, je to jeho právo.  

 

Nicméně i pouhý nález této drogy ve vozidle, které řídil obviněný, resp. přímo v 

igelitové tašce, kterou do vozidla uložil, postup policejního orgánu v dané fázi řízení zcela 

odůvodňuje. Na tomto místě je třeba obviněného upozornit, že usnesení o zahájení trestního 

stíhání dle § 160 odstavec 1 trestního řádu nemá povahu meritorního rozhodnutí, ani jiného 

úkonu, jehož účelem by bylo jakkoli předjímat konečné rozhodnutí. Pro ustanovení znalce z 

oboru zdravotnictví, psychiatrie, jak navrhuje obviněný, které by prokázalo, jaké důvody vedly 
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obviněného k tomu, že řídil i přes pravomocný zákaz motorové vozidlo, neshledává státní 

zástupkyně v této fázi řízení důvod. Obviněný při své výpovědi, která předcházela usnesení o 

zahájení trestního stíhání, v den jeho zadržení uvedl, že není pod vlivem návykových látek a je 

schopen výslechu. Je pouze příležitostným uživatelem pervitinu a jeho dávka je asi 0,3 g 

pervitinu jednou měsíčně. Žurnální lékař konstatoval, že je schopen policejních úkonů a 

schopen umístění v cele. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy státní zástupkyně neshledala v postupu 

policejního orgánu při rozhodnutí o zahájení trestního stíhání dle ustanovení § 160 odstavec 1 

trestního řádu žádné věcné ani procesní pochybení, a proto stížnost obviněného zamítla jako 

nedůvodnou.  

 

V tomto případu shledávám postup policejního orgánu a zahájení trestního stíhání pro 

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku 

jako oprávněný a v souladu se zákonem. Je zcela jednoznačné, že obviněný řídil motorové 

vozidlo i přes uložený zákaz této činnosti. Policejní hlídkou bylo řízené vozidlo zastaveno a 

provedena kontrola. Z lustrace vyplynul uložený zákaz řízení motorových vozidel.  

 

Co však z uvedeného usnesení o zahájení trestního stíhání nevyplývá je, z jakých 

důvodů policejní orgán dospěl k závěru, že je zde podezření na ovlivnění jinou návykovou 

látkou ve smyslu § 67 odst. 1 písm. b) zák. č. 273/2008 Sb., zákon o policii České republiky. 

Pokud obviněný v minulosti v 90. letech spáchal drogovou trestnou činnost, není zde uvedeno, 

kdy a v jakém rozsahu k tomu tak došlo, pokud tedy tomu skutečně tak bylo pravděpodobně 

došlo k tomuto dni k zahlazení odsouzení ve smyslu § 105 a násl. trestního zákoníku. 

V takovémto případě pak není jednoznačné, zda se jednalo např. o chování obviněného, které 

vzbudilo dané podezření na přítomnost návykové látky či se jedná skutečně o protizákonný 

postup policejního orgánu, který nerespektuje presumpci neviny. Nepopírám pak, že zajištěné 

množství omamné a psychotropní látky a vysvětlení jejího původu obviněným nepůsobí zcela 

přesvědčivě, nicméně státní zástupce by měl v každém případě ctít presumpci neviny. Nevidím 

tedy důvod, proč nemohly být provedeny další navrhované důkazy jako sejmutí otisků prstů či 

stěry, aby bylo beze vší pochybnost jasné, že tvrzení obviněného neobstojí a zároveň jsou 

chráněna jeho základní práva a svobody.  

 



 

58 
 

Trestní řízení C: 

 

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze v trestní věci proti 

obviněnému H. a spol. stíhaných pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku rozhodla takto: 

 

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se zamítají stížnosti: 

 

1. obviněného A. H., podanou prostřednictvím obhájce, 

2. obviněného M. Š., podanou prostřednictvím obhájce, 

3. obviněné M. R., podanou prostřednictvím obhájkyně, 

4. obviněného V. Z., podanou prostřednictvím obhájce, 

5. obviněného P. K., podanou prostřednictvím obhájce, 

6. obviněné I. B., podanou prostřednictvím obhájkyně, 

7. obviněné L. T. J., podanou prostřednictvím obhájkyně, 

8. obviněného M. V., podanou prostřednictvím obhájce, 

9. obviněného M. Š., podanou prostřednictvím obhájkyně, 

 

podané v zákonné lhůtě do usnesení PČR, ÚOKFK, SKPV, odbor daní 2. oddělení, č.j. 

OKFK ze dne 12.4.2016, jímž bylo zahájeno trestní stíhání obviněných B., H., J., K., 

společnosti M. M., s.r.o., L. P., M. R., M. R., M. V., V. Z., M. Š. a M. Š. pro zločin zkrácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 tr. 

zákoníku, kterého se měli dopustit jednáním popsaným v předmětném usnesení PČR, jako 

nedůvodné. 

 

Dne 12.4.2016 rozhodl policejní orgán o zahájení trestního stíhání shora citovaných 

osob s tím, že je názoru, že jsou důvodně podezřelé, že se podílely na vykazování neexistujícího 

plnění a zkrátily tak daň. Obviněnému H., jakož i ostatním obviněným bylo doručeno usnesení 

o zahájení dne 12.4.2016. Všichni obvinění, kteří si podali do usnesení stížnost, ji podali v 

zákonné lhůtě.  

 

Obviněný H. si podal stížnost prostřednictvím obhájce dne 18.4.2016, odůvodnění 

doručil dne 13.5.2016. V odůvodnění stížnosti je uvedeno, že usnesení o zahájení trestního 
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stíhání je nesrozumitelné a nepřezkoumatelné. Popis skutku nekonkrétní, není zřejmé, jakou 

trestnou činnost obviněného má policejní orgán na mysli. Je názoru, že stanovení výše škody 

konstatováním nejméně 236.944.100 Kč je nesprávné, neboť vzhledem k tomu, že k 

vyšetřování došlo z podnětu Finančního úřadu škodu již musí být přesně stanovena. Je názoru, 

že zakládání společností a účtů k nim není trestné, stejně tak není trestné vybírání hotovosti z 

účtů. V popisu skutku není uvedeno, jaký konkrétní měl být úmysl obviněného. Odůvodnění je 

zcela nepřehledné, není zřejmé, jaké konkrétní úkony se vztahují k jeho osobě a jaké k ostatním 

obviněným. Používání slova „pravděpodobně“ nelze použít pro předpokládanou jistotu. Ani 

odposlechy v trestní věci nejsou konkretizovány, tak jak předpokládá ustanovení § 160 tr. řádu, 

není popsáno zavinění. Zároveň navrhuje, aby usnesení bylo zrušeno. 

 

Obviněný Š. resp. jeho obhájce svou stížnost podal dne 16.4.2016. Ve stížnosti uvádí, 

že na vystavování faktur, jejich placení a využití zisku není nic nelegálního, a to i za situace, že 

plnění se zdají být orgánům činným v trestním řízení vysoká. Protiprávním by pak mohlo být 

jen to, že by faktury byly vystavovány bez protiplnění. Policejní orgán toliko konstatuje, že se 

jedná o fiktivní faktury, aniž by pro toto tvrzení byl v napadeném usnesení patrný jakýkoliv 

důvod, či vyloženo v čem fiktivnost faktur spočívá. Nelze přehlédnout, že u obviněného, resp. 

společnosti M. M., s.r.o. byla provedena řada finančních kontrol, které žádné pochybení 

nezjistily, nebylo zjištěno, že by faktury měly být za neexistující plnění. Je tedy nepochopitelné, 

jak je možné, že náhle policejní orgán dopívá k závěru, že se jedná o faktury fiktivní. Pro toto 

tvrzení absentuje odůvodnění. Není zřejmé, z čeho je dovozováno krácení daně. Obviněný je 

názoru, že není popsána trestná činnost. Neodvedení DPH v údajném řetězci není v napadeném 

usnesení zmiňováno. Je názoru, že usnesení je nepřezkoumatelné a mělo by být zrušeno. 

 

Obviněná M. R. si podala stížnost prostřednictvím své obhájkyně dne 13.4.2016, 

přičemž odůvodnění datované dne 19.4.2016 obsahuje názor, že usnesení je nepřezkoumatelné, 

obsahuje nesprávné právní posouzení, otázky zavinění a nedostatečná skutková zjištění. Ani z 

odůvodnění není zřejmé, že by obviněná naplnila skutkovou podstatu citovaného zločinu. 

Bývalého partnera H. žádala o půjčku. Do pozice jednatelky ji H. nastrčil. I z telefonických 

hovorů vyplývá, že neměla vůbec žádný přehled o jakýchkoliv aktivitách společnosti, natož o 

řízení před Finančním úřadem. Do roku 2013 žila s obviněným H., proto byla jednatelkou ve 

společnosti, když obv. H. jako osoba trestaná nemůže být jednatelem a společníkem obchodní 

firmy. Ve finanční tísni byla proto, že měla exekuce. Nebylo zjištěno její zavinění ve vztahu k 
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trestné činnosti. Nebylo zjištěno, že by byla srozuměna s možným následkem. Rozhodně není 

zjištěn její úmyslu ve vztahu k trestné činnost. Jednání bylo vedeno snahou pomoci příteli, 

rozhodně nebylo zjištěno, že by jednala v úmyslu krátit daň. 

 

Obviněný V. Z. podal stížnost prostřednictvím obhájce dne 13.4.2016. Dne 20.4.2016 

je datováno odůvodnění stížnosti. Obviněný se závěry policejního orgánu nesouhlasí, nebyl si 

vědom toho, a to uvedl i ve svém výslechu, že společnost je využívána k páchání trestné 

činnosti. Obviněný odmítá, že by se svým jednáním úmyslně podílel na krácení daně. Nebyl 

prokázán ani nepřímý úmysl trestný čin spáchat. Obviněný byl do funkce jednatele dosazen 

pouze formálně, o dění ve společnosti neměl žádné povědomí, obviněný bezmezně důvěřoval 

obv. H. Pokud tento jeho důvěru zneužil, nedokládá to ničeho o úmyslu obviněného dopouštět 

se trestného jednání, či se na tomto jednání, jakkoliv účastnit. Nebyl zjištěn jeho úmysl páchat 

trestnou činnost. Obviněný nezasahoval do účetnictví, s ostatními obviněnými se neznal, 

účetnictví nerozuměl. Nemůže mu být přičítáno k tíži jednání, jehož se ve svém důsledku stal 

sám obětí. Nebyla naplněna subjektivní stránka trestného činu. Již ze samotného usnesení je 

zřejmé, že ani ostatní jednatelé společností o trestné činnosti vůbec nevěděli. Rozhodně neměl 

povědomí o tom, že společnost je využívána k trestné činnosti. Navrhuje, aby státní zástupce 

usnesení o zahájení trestního stíhání zrušil.  

 

Obviněný K. stížnosti podané dne 18.4.2016 obhájcem uvádí, že rozhodně 

nevyhotovoval fiktivní faktury, všechny účetní doklady má v účetnictví řádně zaneseny, může 

je předložit, všechny reklamní kampaně probíhaly, je o nich evidence. Výsledky předával 

Finančnímu úřadu. Obviněný zná pouze obv. Š., s nímž spolupracoval cca 2 roky, poté již v 

oboru nepodnikal. Spoluobviněnému Š. předal seznam svých klientů, když ukončil své 

podnikatelské aktivity. Obviněný nikdy od žádného ze spoluobviněných nepřevzal peníze. V 

usnesení o zahájení jsou rozporné skutečnosti. Je popsáno nikoliv určitě, ale pravděpodobně, 

že převod finančních prostředků činil obv. Š. na pokyn obv. K. Není popsán pramen, z něhož 

tvrzení vychází. Ani nikdo z obviněných o žádné jeho funkci ve vyšetřované trestné činnosti 

nehovoří. Rozhodně absentuje jakékoliv společné jednání, rozhodně si obviněný není vědom 

trestné činnosti. Obviněný navrhuje zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání.  

 

Obviněná B. prostřednictvím obhájkyně podala dne 13.4.2016 stížnost, kterou 

odůvodnila dne 18.4.2016. Ve stížnosti je uvedeno, že je v rozporu se zákonem nedostatečně 
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popsán skutek. To že byla jednatelkou společnosti a disponentem firemního účtu neznačí nic o 

trestném jednání stejně tak jako to, že vystavovala faktury. Policejní orgán uvedl bez 

odůvodnění, že se dopouštěla trestné činnosti. Všechna plnění z faktur proběhla, na činnosti 

obviněné není nic trestného. V usnesení o zahájení jsou uvedeny nepodložené, spekulativní 

závěry policejního orgánu. Nebyla shledána žádná pochybení společnosti ani FÚ, obviněná 

rozhodně nezpůsobila škodu. Nedostatečně je popsáno, kdo měl daň odvádět, kdo ji odvedl, 

kdo si ji měl nárokovat apod., tím je usnesení nepřezkoumatelné. Její trestní stíhání bylo 

zahájeno nedůvodně. Policejní orgán nezjistil přesně a úplně skutkový stav věci před vydáním 

usnesení a v důsledku toho i nesprávně posoudil otázku naplnění subjektivní a objektivní 

stránky trestného činu, kdy oba tyto obligatorní znaky naprosto absentují. Důkazy, které si 

policejní orgán opatřil pro vydání usnesení, nebyly a nejsou úplné, nemohl tedy správně 

usuzovat na skutkové a právní otázky, které pro své rozhodnutí potřebuje zodpovědět. 

Rozhodnutí nevyplývá ze zjištěných podkladů. Proto navrhuje usnesení zrušit. 

 

Obviněná J. ve stížnosti ze dne 13.4.2016, resp. v odůvodnění podaném prostřednictvím 

obhájkyně uvedla, že se skutku nedopustila. V usnesení absentuje subjektivní stránka trestného 

činu. Policejní orgán neuvedl žádné skutkové okolnosti k subjektivní stránce trestného činu, 

takže jej nelze považovat za zákonné zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. řádu. 

Usnesení trpí právními vadami i vadami popisu skutku. Je rozpor v tom, že měla obdržet částku 

6.000.000 Kč, přičemž škoda měla být způsobena v částce převyšující 5.000.000 Kč. Policejní 

orgán tvrdí, že se trestné činnosti dopustila, aniž by uvedl, na základě, jakých skutečností dospěl 

k tomuto závěru. Usnesení vytýká neúplně zjištěný skutkový stav a nesprávné hodnocení 

provedených důkazů. Z toho důvodu navrhuje, aby bylo usnesení zrušeno. 

 

Obviněný V. ve stížnosti ze dne 15.4.2016, prostřednictvím svého obhájce uvádí, že 

policejní orgán nesprávně zjistil skutkový stav, což mělo za následek nesprávné posouzení 

jednání kladeného mu za vinu. Policejní orgán se měl primárně zabývat tím, zda popsaný skutek 

skutečně spáchal obviněný, jeho správnou právní kvalifikací a tím, zda se jedná o společensky 

škodlivé jednání. Není zřejmé, proč policejní orgán dospěl k závěru, že obviněný prováděl 

činnost. 

 

Obviněný Š. ve stížnosti ze dne 13.4.2016, resp. v odůvodnění stížnosti ze dne 25.4.2016 

prostřednictvím obhájce uvedl, že se žádného protiprávního jednání neúčastnil, neví nic o tom, 
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že by fakturním vystavené nebyly podloženy obchodní činností, naopak je přesvědčen, že vždy 

došlo k dohodnutému plnění. Nedostatečně jsou specifikovány finanční transakce, které měl 

vykonávat a nemůže se tak ani konkrétně hájit. I odůvodnění zahájení trestního stíhání je velice 

strohé. Pokud bylo z odposlechů zjištěno, že byl v kontaktu s dalšími spoluobviněnými, nemělo 

by to vést k úvaze, že spáchal trestnou činnost. Také není nic protiprávního na tom, že jako 

jednatel disponoval účtem společnosti. S některými obviněnými se vůbec nezná, ti co ho znají, 

neuvádějí, že by se měl dopouštět něčeho protiprávního. Proto navrhuje usnesení o zahájení 

zrušit. 

 

Ke stížnostem obviněných přezkoumala státní zástupkyně MSZ v Praze napadené 

usnesení, veškerý spisový materiál, jakož i postup, který vydání usnesení předcházel, a stížnosti 

shledala nedůvodnými. V předmětné věci je nutné přisvědčit závěrům PČR, že je dostatečně 

odůvodněn závěr, že podezřelé osoby spáchaly konkrétní zločiny, že tedy existuje důvodné 

podezření. Toto podezření vyplývá ze zajištěných důkazů, a to z prověřování, ze zpráv státních 

úřadů, z šetření PČR. Je reálný i předpoklad, že obvinění o krácení daní věděli, případně věděli, 

že jejich přičiněním k němu dochází, nebo věděli, že pomáhají, byť částečně, k páchání trestné 

činnosti.  

 

Nelze přisvědčit námitkám ve stížnostech uvedených, že není dostatečně popsána 

subjektivní stránka, že popis skutku je nepřesný, není zřejmé, pro jaký skutek je konkrétní 

obviněný stíhán, nejsou tvrzení PČR konkrétně doložena a popsána apod. V předmětném 

usnesení je řádně popsán skutkový děj, u každého z obviněných je zaneseno, pro jaký zločin je 

stíhán.  

 

Je pravdou, že usnesení je rozsáhlé a velice podrobné, což jej činí složitým, nelze však 

považovat usnesení za nepřezkoumatelné. U každého z obviněných je popsán jeho podíl na 

trestné činnosti, a to zcela konkrétně, popsán je i úmysl přímý. Je nepochybné, že po 

provedených důkazech v přípravném řízení bude možné formulovat popis skutků přesněji, 

avšak s ohledem na počáteční fázi trestního řízení je popis dostačující. Doposud nebyly 

vyhodnoceny, či provedeny všechny důkazy.  

 

Dojde k zpřesnění popisu skutků i účasti jednotlivých obviněných na nich, vydané 

usnesení však odráží důkazy, které měl policejní orgán k dispozici na samém počátku řízení. 
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Předčasné je rovněž hodnotit věrohodnost jednotlivých výpovědí, vyčíslení škody, či přesný 

popis jednotlivého podílu obviněných na tr. činnosti. Je třeba připomenout, že takovéto 

požadavky jsou kladeny na meritorní rozhodnutí ve věci, nikoli na usnesení o zahájení trestního 

stíhání.  

 

K další námitkám, lze si jen těžko představit, že by statutární zástupce společnosti 

nevěděl, co podepisuje, jaké jsou příjmy společnosti a z čeho, pokud tak činil, nevyviňuje jej 

to. Staví se do pozice tak dobře známého tzv “bílého koně“ a i na takovéto případy trestní 

zákoník pamatuje, a i jejich jednání je postižitelné v rovině trestně právní. Již dnes je však 

možné poukázat na zajištěné listinné důkazy, razítka společností, výpisy z účtů, jakož i záznamy 

telefonních hovorů, které svědčí pro názor, že obvinění trestnou činnost popsanou v usnesení o 

zahájení spáchali. V dalším řízení budou všechny tyto a další skutečnosti vyhodnoceny a 

prověřeny a samotní obvinění mohou být k řádnému objasnění v mnohém nápomocni.  

 

Dále je třeba připomenout, že i jiná osoba může být ve formě různé formy účastenství 

pachatelem trestného činu, ačkoli není statutárním zástupcem. Vždy záleží na míře účasti 

jednání konkrétního obviněného. Další důkazy v průběhu vyšetřování budou následovat. Je 

třeba konstatovat, že usnesení o zahájení trestního stíhání není rozhodnutím o vině. Povinností 

orgánů činných v trestním řízení je postupovat dále – ve vyšetřování ve smyslu ustanovení § 2 

odst. 5 tr. řádu tak, aby se stejnou pečlivostí byly objasňovány okolnosti svědčící jak ve 

prospěch, tak i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. Je možné, že se v probíhajícím 

trestním řízení prokáže, že zločiny nebyly spáchány obviněnými, doposud trvá důvodné 

podezření. Za současného důkazního stavu, kdy trestní stíhání je na samém počátku, nezjistila 

státní zástupkyně pochybení v postupu policejního orgánu a usnesení podle § 160 odst. 1, tr. 

řádu splňuje i formální náležitosti takového rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve 

výroku usnesení uvedeno a stížnosti byly zamítnuty. 

 

Tato trestní věc se týká 9 obviněných, při čemž každý z nich podal proti usnesení o 

zahájení trestního stíhání stížnost. Beru v potaz stav, kdy stojí na „stejné“ straně a namítají vady 

uvedeného usnesení. Nicméně stále se jedná o značné množství stížností zpracovaných obhájci, 

kteří všichni individuálně posuzovali předmětné usnesení a většina z nich dospěla ke stejným 

závěrům. Těmi pak jsou nesrozumitelnost a nepřezkoumatelnost usnesení o zahájení trestního 

stíhání a nedostatečný a nepřesný popis skutku. 
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Dozorující státní zástupce všechny stížnosti zamítl jako nedůvodné. V odůvodnění pak 

uvádí, že usnesení je velice podrobné konkrétní a obsahuje všechny zákonem stanovené 

náležitosti. Popisy skutku jsou řádně zaneseny a zpracovány. Tyto tvrzení pak jsou dále 

zpochybněny, s tím, že budou formulovány v rámci vyšetřování přesněji a všechny tyto 

skutečnosti budou dále prověřeny. Dále je odůvodnění uzavřeno tím, že je také možné, že se 

prokáže, že uvedené zločiny nebyly spáchány obviněnými. Odůvodnění na mě působí 

nepřesvědčivě, kdy státní zástupce otevřeně přiznává, že bylo provedeno pouhé minimum pro 

splnění předpokladu, aby mohlo být zahájeno trestní stíhání, a je zde opět pouze 

pravděpodobnost o spáchání trestné činnosti obviněnými.  

 

6.2. Hodnocení dozoru státního zástupce v rámci přezkumu usnesení o zahájení 

trestních stíhání 

Kapitola 5.2. této práce je zaměřena na všechny aspekty dozoru, na které se státní 

zástupce zaměřuje při přezkumu usnesení o zahájení trestního stíhání. U zmíněných trestních 

řízení A, B a C je v každém případě plné znění usnesení o vyřízení stížností proti zahájení 

trestního stíhání, které v žádném z případů nezmiňuje, byť jen velmi stručně všechny prvky, na 

které by se měl dozor zaměřovat. Předpokládám pak, že z důvodů zmíněných v této práci dozor 

spočívající v přezkumu usnesení je vykonáván prvně a současně s vyřizováním stížnosti 

obviněného proti němu. 

Požadavky, které jsou kladeny na státního zástupce, jsou odůvodněné, nikoliv však 

jednoduché a obávám se, že převážně z důvodů časového vytížení a vysokého nápadu trestních 

věcí na úrovni obvodních a okresních státních zastupitelství jsou zanedbávány. Pokud je tedy 

policejním orgánem rozhodnuto dle § 160 odst. 1 trestního řádu mám za to, že je ve většině 

případů namísto přezkumu pouze vyjádřen tichý souhlas dozorujícího státního zástupce s tím, 

že je zde určitá pravděpodobnost o spáchání daného trestného činu určitou osobou.  

Závěry o vytíženosti státních zástupců jsem učinil na základě zprávy o činnosti státního 

zastupitelství za rok 2018, sp. zn. 4 NZN/604/2019 ze dne 7.6.2019, kdy tato obsahuje přímý 

odkaz na rozsáhlé trestní řízení, ve kterém díky obsáhlosti trestního spisu a následného 

zastupování obžaloby v rámci hlavního líčení je státní přímo vyřazen po dobu měsíců 

z možnosti plnění dalších svých pracovních povinností.  Přebírá pak za něj jeho pracovní 

povinnosti jiný státní zástupce totožného státního zastupitelství, či ten je obdobně vytížen? 

Celkově bylo např. za rok 2018 sepsáno 209 892 záznamů o zahájení úkonů trestního řízení. 
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Koná tedy státní zástupce primárně dozor ve věcech, kde se jedná o závažnou trestnou činnost 

a u ostatních věcí pouze pokud je ze strany obviněného aktivně žádána náprava? Zmíněná 

trestní řízení společně se zprávou o činnosti státního zastupitelství tento názor podporují.  

Touto praxí je pak ve svém důsledku omezena a oslabena fáze prověřování v rámci 

přípravného trestního řízení a funkce, které má mít prověřování, jsou přenášeny do vyšetřování, 

kdy se údajný pachatel nachází již v postavení obviněného, což s sebou může nést možné 

nenapravitelné negativní dopady na jeho právní status.  

Skutečně potvrdit či vyvrátit tyto závěry by bylo možné po důkladném a kompletním 

studiu jak trestního spisu, tak spisu dozorového. Bylo by beze vší pochybnost jasné, jak je 

v prvé řadě v konkrétní věci vykonáván dozor, kdy je vykonáván a v jakém rozsahu. Následně 

by bylo možné i případně hodnotit, jak postupuje konkrétní státní zástupce, a jakým způsobem 

se vypořádá se svým vyřazením z plnění svých povinností.   
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Závěr 

Dozor státního zástupce v přípravném trestním řízení je nezbytnou a nutnou součástí 

trestního řízení jako takového. V ideálním případě představuje rovnováhu mezi uloženými 

povinnostmi a odpovědností za výsledky přípravného řízení na jedné straně a širokými 

oprávněními, kterými rozhoduje o osudu trestního řízení a práci policejního orgánu v něm.  

Je však podstatné si uvědomit, že v každém individuálním případě je nutné pečlivě vážit, 

který prostředek zvolit, zda-li, zjednodušeně řečeno, má smysl pokračovat v prověřování či 

vyšetřování, či je na místě věc odložit, vyřídit jinak, zastavit trestní stíhání nebo pouze 

nasměrovat policejní orgán k provedení určitých úkonů, které věc objasní. Každý z těchto 

kroků bude od státního zástupce vyžadovat jisté úsilí pro seznámení se s trestním spisem a 

podklady, na jejichž základě může učinit uvážené rozhodnutí, které povede buď k naplnění 

účelu trestního řízení, nebo naopak k ochraně práv do kterých bylo zasaženo v důsledku např. 

nezákonného trestního stíhání.  

Bohužel toto se ze strany státních zástupců neděje a dozor je na místo aktivně vykonáván 

pasivně, a to nejčastěji z podnětu dotčeného stěžovatele. O prováděném dozoru je veden pouze 

dozorový spis, který nemá stanovená pravidla pro jeho vedení a není do něj možné nahlížet. 

Chybí tedy vnější kontrola dozorujícího státního zástupce. Ta je pak dle mého nedostatečně 

řešena prostřednictvím dohledu nadřízeného státního zastupitelství, které k němu přistupuje 

opět pouze z podnětu pro výkon dohledu (stížnosti proti postupu policejního orgánu, státního 

zástupce). Motivace pro řádné vedení dozorového spisu zde není, absentuje také forma a postih 

pro neplnění úkolů s tím spojeným. V kombinaci pak s vytížeností státních zástupců a povahou 

dozorového spisu toto podporuje výše uvedený závěr. 

Dle provedené analýzy trestních spisů je výjimečně zasahováno ze strany státního 

zástupce do činnosti policejního orgánu a dozorčí prostředky jsou uplatňovány spoře. Závěry 

policejního orgánu pak nejsou podrobovány odpovídajícímu přezkumu a prověřování 

v trestním řízení je oslabeno. To platí i pro neopakovatelné a neodkladné úkony, kdy ve většině 

případů nejsou splněny podmínky pro jejich provedení a protokoly o nich sepsané neodůvodňují 

jejich neodkladnost či neopakovatelnost. Těmito jsou pak stejně jako v této práci zmíněným 

odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu spíše nahrazovány nedostatečné 

výsledky přípravného řízení. 
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Nicméně i přes tyto nedostatky již samotná existence dozoru a možnost jeho výkonu má 

svůj vliv na postupy policejních orgánů, kdy zcela jistě ovlivňuje jejich činnost a působí 

preventivně. Subjektům trestního řízení pak umožňuje domáhat se nápravy dle nich chybných 

rozhodnutí. Toto dle mého samotné ospravedlňuje význam dozoru v přípravném trestním 

řízení. 

Mám však za to, že kvalita dozoru je vysoce závislá na osobních, resp. profesních 

kvalitách státního zástupce a jeho reálným možnostem dozor vykonávat. Tento stav pak ústí 

pouze k formální existenci dozoru v přípravném trestním řízení, kdy jeho reálný a efektivní 

výkon, tak jak ho předpokládá trestní řád je založen na proměnlivých okolnostech. Požadavky 

kladené na státního zástupce jsou vysoké, nejsem schopen posoudit, zda jsou reálné 

z perspektivy časové náročnosti, nicméně z profesního hlediska by mu mělo být detailně známé 

fungování policejních orgánů na základě jejich zvláštních právních předpisů a příbuzné obory 

kriminologie, kriminalistiky, trasologie apod. Bez těchto kvalit si jen těžko dokážu představit, 

jakým způsobem může být z jeho strany kompetentně buď přímo prováděno vyšetřování, nebo 

jeho jednotlivé úkony. Pokud je principem dozoru střežení zákonnosti, pak je pouze jen 

přirozené, že je nutné v prvé řadě vědět, v čem zákonnost spočívá. 

Doporučoval bych proto zejména změnu právní úpravy, která by obsahovala pravidla pro 

vedení dozorového spisu, a podmínek, za kterých je možné do něho nahlížet. Dále stanovení 

alespoň částečné odpovědnosti za tuto povinnost pro dozorujícího státního zástupce, který by 

tímto byl motivován k řádnému dozoru ve věci. Zároveň pokud z objektivních důvodů, a to 

vysokého nápadu trestních věcí není tuto povinnost možné řádně plnit, mělo by to vytvořit 

odpovídající zájem na navýšení počtu státních zástupců a jejich kvalitnímu vzdělávání. Mimo 

to pak zakotvení požadavku, kdy návrhy na vydání příkazu např. ke zmiňovanému odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu budou obsahovat odůvodnění, kterému jsou vlastní 

konkrétní skutečnosti indikující spáchání trestného činu, a jaké zvláštní skutečnosti mají být 

takto zjištěny, a proč tak nelze učinit bez nutnosti zasahovat do práv dotčených osob. Toto 

společně s odpovědností státního zástupce za provedení důkazů v hlavním líčení, které vedly 

k podání obžaloby, by dle mého mělo vést k celkovému zlepšení stavu věci. 

V této práci jsem se snažil, pokud možno uceleně, přehledně a stručně představit a 

vymezit funkci státního zastupitelství, státního zástupce a přípravného řízení jako takového. 

V rámci těchto struktur jsem se posléze zaměřil na dozor státního zástupce. Mám za to, že se 

mi podařilo poukázat na určité nedostatky a zároveň k nim nabídnout alternativní řešení, které 
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by mohlo do budoucna vývoji a situaci prospět. Na vytyčené otázky pak práce představuje ve 

většině případů uspokojivou odpověď.  
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zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů  

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

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

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

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

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

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

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

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve 

znění pozdějších předpisů  

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů  

zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění 

pozdějších předpisů  

http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-zastupitelstvi
http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-zastupitelstvi
http://www.bulletin-advokacie.cz/je-statni-zastupce-opravnen-konat-soucasne-vysetrovani-i-dozor-nad-nim?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/je-statni-zastupce-opravnen-konat-soucasne-vysetrovani-i-dozor-nad-nim?browser=mobi
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
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zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního 

zastupitelství, zřízení poboček, některých státních zastupitelství a podrobnostech o 

úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, vzorový 

organizační řád 

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 ze dne 3.9.2019, o postupu 

státních zástupců v trestním řízení 

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 1/2017 ze dne 28.3.2017, o výkonu 

dohledu v soustavě státního zastupitelství 

 

4. Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2003 sp. zn. III.ÚS 511/02 

Nález Ústavního soudu ze dne 23.3.2004 sp. zn. I. ÚS 573/02 

Nález Ústavního soudu ze dne 21.2.2006, sp. zn. I. ÚS 661/05 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06 

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2011 sp. zn. II.ÚS 1954/11 

Nález Ústavního soudu ze dne 5.2.2015 sp. zn. I.ÚS 3156/14 

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015 sp. zn. IV.ÚS 526/15  

Nález Ústavního soudu ze dne 12.11.2015 sp. zn. II. ÚS 2971/15 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.8.2019, sp. zn. 4 Tz 46/2009 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.1. 2013, sp. zn. 5 Tz 94/2012 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2020 sp. zn. 4 Pzo 9/2019 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Dozor státního zástupce v přípravném trestním řízení  

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o činnosti státního zástupce v rámci přípravného trestního 

řízení a s ohledem na její rozsah se zaměřuje právě na dozor státního zástupce, jako nedílnou 

součást přípravného řízení. 

Práce se skládá z 6 kapitol. Úvod práce představuje téma a cíle, které si klade práce a 

z jakých důvodů je autorem považován právě dozor za prvek, který si zaslouží náležitou 

pozornost. První kapitoly práce poté vymezují státní zastupitelství a jeho působnost a soustavu 

obecně v rámci zákonné úpravy, zmíněna je míra nezávislosti státního zastupitelství s ohledem 

na jeho zakotvení v Ústavě České republiky a aktuální vývoj. Krátce je zmíněna historie a vývoj 

tohoto orgánu společně s postavením státního zástupce v trestním řízení a zásady, kterými se 

řídí a které toto řízení ovládají. Následně je představeno přípravné trestní řízení jako stadium 

trestního řízení, jaký jeho smysl, funkce, orgány a jak je v něm rozhodováno a co je jeho 

výsledkem.  

Třetí kapitola již pojednává o dozoru a pro odlišení a porovnání pojednává i krátce o 

dohledu. Tyto instituty jsou vymezeny, jsou určeny orgány příslušné k jejich výkonu. Na tuto 

kapitolu navazuje jádro práce, které se zabývá již konkrétními projevy a formami dozoru, kdy 

je autorem rozdělen na dozor ve fázi prověřování před zahájením trestního stíhání a následný 

ve fázi vyšetřování po zahájení trestního stíhání. V obou případech jsou obsahem konkrétní 

práva a povinnosti státního zástupce, které představují v daném trestním řízení garanci 

zákonnosti jeho průběhu a úkonů v něm.  

Závěr práce pak tvoří analýza rozhodnutí státních zástupců o stížnostech proti 

usnesením o zahájení trestního stíhání a hodnocení dozoru v rámci jejich přezkumu státním 

zástupcem. 

V práci autor narazil na řadu problémů a nedostatků v platné právní úpravě, kdy ke 

každému z nich bylo zaujato stanovisko a snaha představit smysluplné řešení dle lege ferenda. 

Klíčová slova: 

Dozor, státní zástupce, přípravné řízení   
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State attorney’s supervision in preliminary criminal proceedings 

Abstract 

 The diploma thesis relates to State attorney’s rights and duties in criminal proceedings. 

Since the topic of a State Attorney’s role in criminal proceedings is broad and the extent of that 

would exceed the limits of this work, the author have chosen to center the work around 

supervision of a state attorney as a major part of criminal proceedings that ensures the legality 

of the criminal process. 

 The work has been split into 6 chapters. In introduction author briefly explains, why he 

chose the topic, and why he does think this theme is something, that should be worked upon in 

greater detail. First chapters are concerned with state attorney’s office and the scope of its 

authority that is given to it by the constitution and the statutes. The preliminary criminal 

proceedings is introduced as a phase of criminal process with its functions and meaning that 

should is leading to specific decisions. 

 Third chapter is the beginning of the core of this diploma thesis and is dedicated to 

theoretical description of supervision and its forms. One that can be done strictly by certain 

state attorney in specific criminal proceeding and the second that is done within the hierarchy 

of state attorney’s offices. Next chapters are about the applications of the authority of a state 

attorney used for supervision. Divided whether its for phase of criminal process before the 

subject is pressed with charges or after that. 

 In the last part of the thesis author is analyzing criminal cases, on which he shows the 

extent of the supervision that has been done by state attorney. Based on that and the issues 

found in the legislation author formed his opinions on areas in which the supervision or the 

state attorney’s are lacking. Constuctive critique was followed by suggestion on what could be 

improved in a sense of de lege ferenda. 

 Key words: 

 Supervision, state attorney, preliminary criminal proceedings 

 


