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Úvod
Státní zástupce. Pod tímto označením si každý člověk může představit zcela odlišný
výkon profese. Zatímco od laiků lze v nejzazších případech při dotázání slýchávat zaměňování
definice tohoto právnického povolání se zastupitelem obce, právník či student právnické fakulty
si je vědom, že státní zástupce například zastupuje obžalobu před soudem, případně určitým
způsobem ingeruje do nesporných civilních řízení. Na roli státního zástupce a veřejné žaloby
jako celku je však relevantní nahlížet z poněkud vzdálenější perspektivy. Důležitými a často
nezastupitelnými úkoly státního zastupitelství jsou nejen ty naznačené v již výše předestřených
oblastech působnosti. Státní zástupci se obecně vzato rovněž spolupodílí na nestranné, efektivní
a zákonné aplikaci právních norem, přičemž disponují instrumenty, prostřednictvím kterých
jsou schopni relativně invazivním způsobem zasáhnout do základních lidských práv a svobod
většiny subjektů. Tyto pravomoci jsou pak uplatňovány zejména prostřednictvím institutů
trestního práva, které je ve většině působnosti státního zástupce primárním předmětem jeho
zájmů, neboť nejrozšířenější práva a povinnosti pro státního zástupce vyplývají právě z tohoto
veřejnoprávního odvětví.
Tématem mé rigorózní práce je „Státní zástupce v řízení před soudem.“ Téma práce
s tímto zaměřením bylo vybráno z několika důvodů. Především je to můj zájem
o problematiku soustavy státního zastupitelství, a to již od magisterského studia. Již
při poslechu přednášek jsem zjistil, že roli a působnosti státního zastupitelství není přidělená
přílišná časová dotace a k této instituci je při výkladu zcela logicky přistupováno jen v případě
přiblížení jednotlivých subjektů trestního řízení, a následně při materii věnované řízení
přípravnému. Z těchto důvodů jsem si vybral téma zaměřené na soustavu státního zastupitelství,
ale až v řízení před soudem, tedy ve stádiu trestního řízení, ve kterém je role veřejného žalobce
oproti přípravnému řízení méně reflektována, nicméně rozhodně není méně významná.
V neposlední řadě mám za to, že jsou-li zhotovovány kvalifikační práce, kde je ústředním
tématem státní zastupitelství, primárním zájmem autorů je role státního zástupce právě
v přípravném řízení. Tato práce by tak mohla být považována do určité míry za odlišnou
ve srovnání s těmi, kde je pozornost zaměřena a priori na státního zástupce v postavení
tzv. dominus litis.
Co se týče systematiky rigorózní práce, ta bude členěna do šesti základních kapitol,
přičemž v první polovině práce bude pozornost kladena na státní zastupitelství jako celek
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a ve druhé části se budu zabývat samotným postavením, rolí a právy nebo povinnostmi státního
zástupce v řízení před soudem, a to nejen z pohledu de lege lata, ale i de lege ferenda.
V první kapitole bude pozornost zaměřena na některé historické aspekty veřejné žaloby,
které jsou důležitým základem nejen pro samotný vývoj veřejné žaloby, ale i pro pochopení
některých dalších souvislostí. Veřejná žaloba je ve svém stávajícím pojetí relativně mladou
institucí a v minulosti si prošla několika výraznými změnami, které nereflektovaly jen přístup
jednotlivých států k postavení veřejné žaloby ve společnosti, ale rovněž se v tomto vývoji
projevoval i v dané době aktuální přístup k trestnímu právu. V neposlední řadě bude součástí
úvodních stran této práce historický exkurz zaměřený na veřejnou žalobu ve 20. století na území
dnešní ČR, což považuji za období, které je z hlediska nejen první republiky, ale především
nadvlády komunistického režimu nevhodné opomenout, a to právě s ohledem na veřejnou
žalobu.
V následující části práce bude předmětem zájmu již současné pojetí veřejné žaloby,
a to především z hlediska organizačního. Obsahem tak budou otázky, jež byly mezi zákonodárci
výrazně diskutovány poprvé před rokem 1994, kdy stávající model veřejné žaloby v ČR
vznikal. Konkrétně budou vzájemně porovnány současné základní modely pojetí veřejné
žaloby, opomenuto nebude rovněž ústavní zakotvení veřejné žaloby, které i v dnešní době
vyvolává mezi odbornou veřejností různé diskuse a názory, nebo též právní úprava na úrovni
zákonné a podzákonné, jež státní zastupitelství velkou měrou formuje. Stejně tak bude dílčí
pozornost věnována vnitřní struktuře veřejné žaloby, a to zejména za účelem určitého odlišení
jednotlivých článků soustavy.
S ohledem na téma této práce, které je zaměřené především na roli státního zástupce
před soudem v trestním řízení, je pro uvedení do problematiky působnosti státního
zastupitelství vhodné představit i další, ač marginální, ale neméně důležité oblasti práva, jež
mohou být předmětem zájmu státního zástupce, a to především z důvodu nutné ochrany
veřejného zájmu. Vedle trestního řízení tak bude analyzována rovněž netrestní působnost
státního zastupitelství dle zákona o zvláštních řízeních soudních, pravomoci nejvyššího státního
zástupce dle soudního řádu správního nebo dílčí dohledová oprávnění, v rámci nichž státní
zástupci kontrolují dodržování zákonnosti v místech, kde je určitým způsobem omezována
osobní svoboda.
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Čtvrtá kapitola bude svým obsahem již zařazena do části práce primárně zaměřené
na výkon práv a povinností státního zástupce v trestním řízení před soudem. Předmětem bude
nejdříve členění jednotlivých druhů zasedání v řízení před soudem, kterých může být účasten
státní zástupce nebo v nichž disponuje právy, jejichž aplikací je způsobilý takové zasedání
soudu alespoň dílčím způsobem ovlivnit. Při výkonu působnosti v řízení před soudem je státní
zástupce rovněž povinen vystupovat v souladu s některými zásadami, které vymezuje nejen
trestní řád a trestněprávní nauka, ale i zákon o státním zastupitelství. Z těchto důvodů bude
příkladmo vybráno několik takových zásad, které se stanou předmětem dílčí analýzy.
Pátá kapitola bude navazovat na předchozí, zde však bude předmětem zájmu zejména
platný právní stav zakotvený v trestním řádu věnovaný vlivu státního zástupce na hlavní líčení,
a to od doby podání obžaloby do okamžiku vynesení rozhodnutí soudu v meritu věci.
Opomenuto proto nebude postavení státního zástupce jako strany trestního řízení, neboť oproti
přípravnému řízení dochází v přístupu k působnosti státního zástupce v hlavním líčení
k výrazné změně. Dále bude přiblížena právní úprava samotné obžaloby jako rozhodnutí svého
druhu nebo aktivita státního zástupce při dokazování či přednesu závěrečné řeči.
V samotném závěru rigorózní práce bude pozornost zaměřena na možné, dle mého
názoru vhodné změny zákona, o kterých by mohli zákonodárci uvažovat do budoucna.
Toto však nebude jediná část práce, kde by byla pozornost upoutána na potenciální změny
de lege ferenda, neboť se domnívám, že je namístě, aby takové úvahy byly součástí jednotlivých
vybraných kapitol. Uvedená kapitola byla do práce zakomponována zejména s ohledem
na tu skutečnost, že se v posledních letech více či méně hovoří o nutnosti přijetí nejen nového
kodexu trestního procesu, ale i nového organizačního předpisu pro soustavu státního
zastupitelství. I z těchto důvodů budou zmíněny potenciální změny, které by ovlivnily nejen
dikci trestního řádu, ale i zákona o státním zastupitelství.
Ze shora nastíněného obsahu práce vyplývá, jaké metody budou pro zhotovení rigorózní
práce použity. Zejména se bude jednat o metodu deskriptivní, v nemalé míře bude současně
pak aplikována i metoda analytická a komparativní.
Cílem této práce je nejen zprostředkovat potenciálním čtenářům vhled do dílčí oblasti
trestního práva procesního, ale především zodpovědět a analyzovat některé otázky, které
ve vztahu k problematice funkce státního zástupce, považuji za důležité, a tito čtenáři by si je
mohli při studiu postavení a působnosti státního zástupce v řízení před soudem klást. Stěžejním
3

cílem není však jen přiblížit samotné zastupování žaloby v trestním řízení, ale mým záměrem
je rovněž poskytnout komplexní pojednání o soustavě státního zastupitelství jako celku, neboť
mám za to, že znalost netrestní působnosti nebo rozlišení základních modelů veřejné žaloby
jsou

neméně

důležité

pro

pochopení

celé

problematiky

státního

zastupitelství

a z ní vycházejících drobných nuancí. V neposlední řadě je mým cílem analýza některých
problematických otázek spojených s působností veřejné žaloby před soudem, kdy účelem
je vypracování takové práce, po jejímž přečtení si každý uvědomí, jak důležité je nestranné
a správně fungující státní zastupitelství, a to nejen na území ČR, ale i v ostatních státech.
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1 Historický vývoj veřejné žaloby
1.1 První veřejní žalobci
Než se v následujících úvodních historicko-právních kapitolách začnu zabývat
stěžejními souvislostmi veřejné žaloby na území dnešní ČR, je na místě na okraj uvést, v jakém
období se začaly v pramenech práva poprvé objevovat ustanovení o úředních osobách, jejichž
pravomoci se svou povahou alespoň vzdáleně přibližovaly právům a povinnostem veřejných
žalobců v současné době. Podle platné a účinné právní úpravy státní zastupitelství apriorně
zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení1 a dále zastupuje stát v záležitostech, o kterých
to zákon stanoví, a zároveň je zde nutné hájit veřejný zájem.2 Ač by se mohla zdát tato stručná
charakteristika činnosti současného státního zastupitelství na první pohled neúplná,
nerelevantní, ba dokonce lichá, mám za to, že pro účely této kapitoly se jedná o dostačující
výtah základních úkolů úřadů veřejné žaloby.
Při kladení otázky, v jakém časovém období a právní úpravě kterého státu je možné
zaznamenat první fragmenty o úřednících, kteří hájili veřejný či panovníkův zájem v řízení proti
obviněnému z trestného činu, nelze možná překvapivě nalézt záznamy v pramenech římského
práva, které lze zejména pro oblast soukromého práva považovat za stabilní základ, na kterém
i po takřka dvou tisíciletích legislativci vystavují systematiku právních předpisů,3
ba dokonce se stále inspirují při zakotvování jednotlivých institutů do platné legislativy.4
Římské trestní právo bylo primárně založeno na stíhání pachatele trestného činu jednotlivci,
a to poškozenými či pozůstalými. Až později se v úpravě římského trestního procesu začala
objevovat zásada oficiality zapříčiňující z toho plynoucí ingerenci státu, kdy stát začal stíhat
zločince. V popředí však zůstal i nadále platný koncept tzv. soukromoprávní žaloby uvedený
výše, do kterého však stát mohl prostřednictvím svých orgánů za určitých okolností zasahovat,
a to například v případě, že pochyboval o vhodnosti uzavření různých dohod mezi žalobcem
a žalovaným o jeho nestíhání.5 Obecně vzato se snad nejvíce orgánu, který by zastupoval vyšší
zájem než toliko svůj, podobali úředníci, kteří zastupovali stát, a to konkrétně jeho finanční
zájmy (procuratores fisci). Ti se však při užívání svých pravomocí omezovali především
na fiskální spory bez trestněprávních nuancí.6 Problematiku veřejné žaloby v Římě lze proto
1

Čl. 80 odst. 1 Ústavy ČR.
§ 1 odst. 1 ZoSZ.
3
TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. 2014, s. 4.
4
Například dnešní pojetí omezení vlastnického práva v občanském zákoníku má kořeny v římském právu – srov.
HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva. 1903, s. 342.
5
BOHÁČEK, M. Berytské nauky v justiniánské kompilaci. 1931, s. 45.
6
MALÝ, K. In. MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2003, s. 67.
2
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uzavřít tak, že ač stát v pozdějších letech své existence do některých žalob, zejména těch které
byly reakcí na spáchaný trestný čin, zasahoval, v tamním procesu nefiguroval žádný
institucializovaný představitel veřejné žaloby, kterého by stát pověřil úkolem zastupovat
veřejný zájem u soudu a napomáhat tak ke stíhání zločinců a psanců. Zmiňuji-li ve své práci
období starověkého Říma, nelze na druhou stranu opomenout institut právě soukromoprávní
žaloby, který i dnes vzbuzuje, nejen v kruzích akademických, mnohé diskuse, jejichž obsahem
jsou otázky, zda by bylo či nebylo správné zakotvit právo poškozeného iniciovat stíhání
pachatele trestného činu i ve stávajícím předpisu trestního procesu. S ohledem na skutečnost,
že otázka případné implementace může být i velmi palčivá, a pokud by zákonodárný sbor
na cestu přijetí soukromoprávního prvku do trestního procesu přistoupil, došlo by rovněž
i k podstatné změně na straně soustavy veřejné žaloby, není namístě opomínat
tuto problematiku při debatách o změnách de lege ferenda v souvislosti s působností státního
zástupce v trestním řízení.
Za zakladatele koncepce úřadu veřejné žaloby v pojetí, které se již ve větší míře
přibližovalo dnešnímu, lze s největší pravděpodobností považovat Francii. Původně bylo řízení
před francouzskými soudy vyznačováno silným formalismem, který se mimo jiné projevoval
i tím, že účastníci nemohli být zastupováni před soudem třetí osobou. Určité privilegium mohl
mít jen panovník nebo vazalové,7 kteří se mohli nechat pro jednotlivé případy zastoupit svými
vlastními úředníky. Ve 14. století za vlády Filipa II. byla však vydána nařízení, v důsledku
kterých došlo k určité institucionalizaci panovníkových úředníků, konkrétně královských
zmocněnců, kteří již nadále nemohli přijímat ad hoc oprávnění od jednotlivých subjektů
k zastupování

soukromoprávních

zájmů,

ale

jejich

hlavní

role

začala

spočívat

na pravomoci v trestním řízení. Je však nutné podotknout, že uvedená změna ve francouzském
trestním procesu stále ještě nezapříčinila zavedení působnosti, která by se výrazněji přibližovala
stávající koncepci veřejné žaloby. Hlavním důvodem této stále ještě nepodobnosti bylo
inkviziční vedení trestního procesu, při kterém se veřejný žalobce neúčastnil vyšetřování
a veškerá iniciativa byla v rukou soudce.8 Na druhou stranu byla rozšířena pravomoc veřejného
žalobce spočívající v možnosti více se projevovat v řízení před soudem. I přesto však zůstalo
faktem, že i při samotném soudním řízení veřejný žalobce toliko projevoval názor již výše
zmíněného panovníka nebo jeho vazalů. Právě ale z historického vývoje ve Francii vznikla
7

Pojem z období feudalismu v Evropě, kdy vazalem byla osoba, které lenní pán propůjčil léno k užívání
a disponoval určitým vyšším postavením.
8
Inkvizičním principem bylo vedeno řízení, kde soud měl hlavní roli, sám stíhal zločince, vyšetřoval, a později
i rozhodoval o vině a trestu, tudíž se nejednalo o orgán, který by zastával roli nestranného subjektu mezi stranami.
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do budoucna uplatnitelná inspirace spočívající na vzniku dvorního privilegia státu stíhat osoby
páchající trestnou činnost. Nutno konstatovat, že se toto právo později změnilo spíše
v povinnost, přičemž stát si tímto instrumentem, vedle mnoha dalšího, udržoval jistou pevnost
vnitřní svrchovanosti země.9
Původně ani území dnešní ČR nebylo žádnou výjimkou, že by se zde neprojevovala
recepce římského práva (přesněji romanizace), tudíž podobně jako v dalších státech evropského
kontinentu i zde bylo možné nalézt určitý římskoprávní rukopis. Stejně jako v Římě bylo
původně případné stíhání trestných činů založeno toliko na zájmu poškozeného hájit si svá
vlastní práva a uplatňoval se zde rovněž model tzv. soukromoprávních žalob nespočívající
na ničem jiném než na aktivitě poškozených. První náznaky, ze kterých je možné dovozovat
existenci a činnost úřadu, který se alespoň v určitých intencích podobá koncepci vystavěné
na hájení veřejného zájmu subjekty vystupujícími před soudem v roli zástupců celé
společnosti,10 lze zařadit do období po skončení husitských válek (tj. 1. poloviny 15. století).11
Potřeba panovníka, konkrétně Zikmunda Lucemburského, aby nějaké jím pověřené osoby
hájily jeho vlastní zájmy, vznikla právě po událostech nastalých po bitvě u Lipan v roce 1434,
kdy se mimo jiné chtěl zasadit o to, aby do fisku královského dvoru byl nabyt zpět majetek,
o který království přišlo právě během husitských válek. Za tímto účelem institucionalizoval
a ustanovil úřad královského prokurátora, v jehož čele jako první stanul Vilém ze Žlutic a jeho
hlavním úkolem bylo zastupovat panovníka před soudem. Později nezůstala pravomoc úřadu
královského prokurátora jen v tomto ad hoc rozsahu, ale prokurátoři začali posléze zastupovat
panovníka obecně ve všech záležitostech, ve kterých byl skryt potenciál, v případě úspěšného
zastoupení před soudem, panovníkovu pokladnu rozšířit. V této pravomoci královské
prokuratury, v rámci které však nedocházelo stále ještě k uplatňování jakýchkoli
trestněprávních nároků před soudem, je možné, podobně jako u výše uvedených
tzv. soukromoprávních žalob, nalézt paralelu s římským právem, kde jak již bylo uvedeno výše,
působili a plnili předem stanovené úkoly Procuratores fisci.12 Důležitým okamžikem, který je
nutno pro účely tohoto historického exkurzu připomenout, bylo přijetí Vladislavského zřízení
zemského v roce 1500. Jeho obsahem byly mimo jiné i zodpovězené trestněprávní otázky,
v důsledku kterých se mimo jiné zásadně změnila pravomoc královské prokuratury. Úředníci
dostali za povinnost stíhat ty trestné činy, které soukromoprávní žalobce z nějakého důvodu
9

FENYK, J. Veřejná žaloba, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 2001, s. 10.
S ohledem na období se jedná především o panovníka.
11
SCHELLE, K. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. 2012, s. 4.
12
Srov. BERGER, A. Encyclopedic dictionary of Roman law. 2004, s. 473.
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nestíhal. Královská prokuratura však působila jen před zemskými soudy a před soudy
městskými stíhali delikty, namísto prokurátorů, rychtáři.13 Ještě více se začala prokuratura
přibližovat dnešní podobě soustavy veřejné žaloby přijetím Obnoveného zřízení zemského
v roce 1627, kde v části předpisu věnující se trestnímu procesu byla zakotvena povinnost
prokurátorů dokonce stíhat všechny trestné činy, a tudíž tak nezbyl žádný prostor
pro uplatňování trestněprávních nároků soukromoprávními žalobami. V tomto případě je
vhodné podotknout, že nastalý důsledek byl zapříčiněn především proklamací zásady oficiality
řízení.14 Nastavená koncepce ale nevydržela v pobělohorské době nikterak dlouhou dobu.
V 17. století se trestní proces začal proměňovat, neboť vedle implementace zásad procesu
římsko-kanonického spočívající zejména v zavedení písemného a neveřejného procesu, došlo
i k zavedení a následné aplikaci principu inkvizičního,15 který výrazně ovlivnil práva
a povinnosti veřejné žaloby a role prokurátorů tak začala oslabovat, přičemž jejich pravomoci
byly legislativními změnami postupně oslabovány.
V tomto právně-historickém přiblížení je dle mého soudu rovněž vhodné zmínit období
2. poloviny 19. století. Francouzská revoluce a v důsledku tohoto období nastalé změny
společnosti ovlivnily nejen právní úpravu ve Francii, ale rovněž inspirovaly i legislativní změny
v jiných státech Evropy.16 Revoluční a obrozenecké hlasy volaly po mnoha změnách. Právo,
respektive trestní proces nebyl výjimkou. Opětovné nastolení principu obžalovacího, ústnosti
a veřejnosti jednání a z toho plynoucí omezování inkvizičních prvků v procesu posílilo
postavení veřejné žaloby, jejíž hlavní pravomoci se tak v období před vznikem Československa
velmi přiblížily modelu státního zastupitelství v 21. století. Veřejní žalobci stíhali nejen
pachatele trestných činů, ale rovněž začali dohlížet i na zákonnost celého trestního řízení, aby
tak nedocházelo k trestnímu stíhání těch, kteří by v tomto postavení být neměli. Dále podávali
obžalobu k soudu, z čehož následně vyplývalo i samotné vystupování v řízení před soudem,
kde nebyl jednolitě tlumočen názor panovníka či jiné vyšší entity, ale veřejní žalobci dokonce
disponovali pravomocí reagovat na ad hoc nastalé okolnosti v průběhu konkrétních trestních
procesů či případně podávat stížnosti.17

13

SCHELLE, K. Veřejná žaloba v historických souvislostech. Státní zastupitelství. 2008. č. 11-12, s. 45.
REZEK, O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské: (vybrané problémy). 2007,
s. 59.
15
MALÝ, K. České právo v minulosti. 1995, s. 144.
16
Srov. SCHELLE, K. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. 2012. s. 9.; FENYK, J. Veřejná žaloba, Historie,
současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 2001, s. 15.
17
MALÝ, K. In. MALÝ, K., SIVÁK, F. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918. 1988, s. 423 - 424.
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1.2 Veřejná žaloba v Československu po roce 1918
Výše uvedené změny v trestním procesu nastalé v 2. polovině 19. století, které se mimo
jiné týkaly i pravomoci veřejných žalobců, zůstaly v platnosti i po vzniku Československa,
a to z důvodu přijetí tzv. recepční normy.18 V prvorepublikovém trestním procesu má proto
státní zastupitelství své místo. Pravomoc státního zástupce zasahovala do přípravného
vyšetřování, které se však od dnešního modelu lišilo zejména v tom, že státní zástupce nebyl
tzv. dominus litis. Pánem přípravného řízení19 byl vyšetřující soudce, který prošetřoval trestné
činy, o kterých se státní zástupce dozvěděl, v souladu se zásadou legality20 je začal stíhat,
a následně, shledal-li tak za relevantní, navrhl vyšetřujícímu soudci, aby přípravné vyšetřování
provedl. Byl-li soudce téhož názoru jako státní zástupce, měl za povinnost osobně provést
přípravné vyšetřování.21 Co se týče řízení před soudem, státní zástupce měl za povinnost
účastnit se jednání u první instance, která projednávala v hlavním přelíčení obžalobu proti
pachatelům přečinů a zločinů, stejně tak se ale účastnil i řízení odvolacího.22 Ani řízení před
soudem nebylo však z pohledu pravomocí státního zástupce se současností zcela shodné,
a to především z důvodu, že recipovaný předpis trestního procesu umožňoval v řízení
o některých přečinech uplatnit své nároky v trestním řízení i poškozeným, přičemž tímto byla
do určité míry nahrazena povinnost státního zástupce. I přes tuto anomálii, s ohledem
na současnou trestněprávní úpravu, nebylo ale neprolomitelným pravidlem, že by v řízení před
soudem své trestněprávní nároky uplatňoval soukromoprávní žalobce sám. Ze zákona mu totiž
plynulo právo nechat se i při projednávání těchto trestných činů zastoupit právě státním
zástupcem.23
Vzhledem ke skutečnosti, že nerozdílně spjatá se samotnou působností státního
zastupitelství je rovněž organizace veřejné žaloby, neboť právě z nastavených vztahů uvnitř
a navenek úřadu se odvíjí samotný výkon profese státního zástupce, mám za to, že je vhodné
přiblížit též nezvyklou organizaci prvorepublikové veřejné žaloby. Na okraj je nutné
podotknout, že veřejná žaloba se v současné době dělí na 2 základní modely, které jsou od sebe
odlišné a nazývají se státní zastupitelství a prokuratura.24 Zatímco z hlediska základních
18

Aby byla zachována určitá kontinuita při aplikaci práva, nedošlo k neřízenému chaosu, zůstaly dosavadní zákony
v platnosti do doby, než bude přijata legislativa nová. Viz čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu
československého.
19
V dobové terminologii „přípravné vyšetřování“.
20
Zásada legality není cizí ani stávající právní úpravě trestního procesu, srov. § 2 odst. 3 TŘ.
21
§ 87, § 93 zákona č. 119/1918 ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního.
22
§ 31 tamtéž.
23
§ 46 tamtéž.
24
Rozsáhlejší analýze uvedených modelů se budu věnovat v dalších kapitolách této rigorózní práce.
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principů organizace a nastavených vztahů nadřízenosti a podřízenosti hovoříme dnes v ČR
o soustavě státního zastupitelství, československá veřejná žaloba byla spíše jakýmsi propojením
modelu státního zastupitelství a prokuratury. Ač i zákonodárce v předpisu trestního procesu
pracoval s termínem státní zastupitelství, nejvýše postaveným žalobcem nebyl našemu systému
známý nejvyšší státní zástupce, ale působnost veřejné žaloby byla naopak ovlivňována
generálním prokurátorem působícím u Nejvyššího soudu, přičemž tento termín vychází právě
z modelu prokuratury.25 Dále je nutné zdůraznit, že generální prokurátor nebyl čelním
představitelem veřejné žaloby a z hlediska vztahů nadřízenosti a podřízenosti podléhal
ministrovi práv neboli ministru spravedlnosti. Zatímco soustava veřejné žaloby tvořena
při soudech z dvou základních článků na úrovni krajské a vrchní byla samostatnou větví, která
oproti generálnímu prokurátorovi nebyla při výkonu své působnosti ovlivňována mocí
výkonnou. Ač byla soustava soudů dále tvořena i článkem na úrovni okresů, státní zastupitelství
na této úrovni zřízena nebyla.26; 27 I přesto, že generální prokurátor nebyl dalším článkem výše
uvedené soustavy,28 disponoval některými pravomocemi, prostřednictvím kterých mohl
zasahovat do průběhu trestních řízení šířeji než například nejvyšší představitel modelu státního
zastupitelství v současném pojetí v ČR.29 Generální prokurátor měl totiž postavení
„sui generis“, které je dnešnímu pojetí státního zastupitelství v ČR neznámé, stejně jako nám
blízkému Slovensku, které od 1. 1. 1994 zvolilo pro fungování veřejné žaloby model
prokuratury. Zmínku o organizaci prvorepublikové veřejné žaloby lze uzavřít tak, že se jednalo
opravdu o smíšený model, navíc se specifickými pravomocemi generálního prokurátora, který
měl v soustavě nezvyklé postavení. Jeho funkce byla do určité míry spjata s resortem
spravedlnosti, z čehož logicky plyne určitá forma vlivu moci výkonné na působnost veřejné
žaloby v předválečném Československu. Mám za to, že prvorepublikovou koncepci veřejné
žaloby lze řadit, v porovnání s celým jejím dosavadním vývojem, na pomyslný vrchol
v tom ohledu, jak by měla veřejná žaloba v demokratickém právním státě v 1. polovině
20. století vystupovat navenek a působit v trestním procesu.
Zdařile nastavený model veřejné žaloby po roce 1918, který až do přijetí prvních
právních předpisů ovlivněných komunistickou ideologií po roce 1948 vycházel primárně
25

§ 3 zákona č. 201/1928 Sb., o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
Tato úroveň de facto neexistovala, jelikož zde nepůsobili státní zástupci, u soudu vystupovali jako strany
funkcionáři státního zastupitelství, kteří neměli často ani právní vzdělání a byli přímo podřízení státnímu
zastupitelství při krajském soudu.
27
SCHELLE, K. In. VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V. České právní dějiny. 2016, s. 322.
28
Historie veřejné žaloby. Veřejná žaloba [online]. 2020 [cit. 24. 10. 2020]. Dostupné z:
<https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/historie-verejne-zaloby/>.
29
§ 33 zákona č. 201/1928 Sb., o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
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z recipovaného trestního řádu z 2. pol. 19. století,30 nebyl výjimkou v tom, že by se nestal
součástí změn nastalých v důsledku rozpínání nacistického Německa po Evropě a následného
vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Nacistický diktát nastolil v Protektorátu legislativní
změny, které zapříčinily, mimo jiné i v oblasti justice, zavedení soudního systému složeného
ze dvou větví, a to justice protektorátní a říšské.31 Výkon profese státního zástupce byl též
ovlivněn, protože některé trestné činy byly a priori přiřazeny k projednávání před říšskými
orgány.32 Státní zástupce Protektorátu se tak mohl dostat do sporu s německou stranou, zda
trestní věc bude stíhat on, nebo zda věc již spadá do působnosti říšské. V případě tohoto
odlišného náhledu na věc rozhodoval o nastalém kompetenčním sporu oběma úřadům
nadřazený soud, kterým byl v tomto případě německý zemský vrchní soud v Praze.33 Další
změnou v protektorátní veřejné žalobě bylo rozšíření principu oportunity, který umožňoval
státním zástupcům za předpokládaných nastalých okolností vymezených v nařízení nestíhat
některé pachatele trestných činů.34 Rozšíření oportunních prvků nebylo samo o sobě ničím
nelegálním či nevhodným. Ba naopak i v současné době by měl dle mého názoru zákonodárce
uvažovat nad rozšířením zásady oportunity v trestním řízení při tvorbě nového procesního
předpisu. Určitým negativem této legislativní změny však byla ta skutečnost, že záměrem
zákonodárce nebylo posunout trestní proces pozitivním směrem kupředu, ale hlavním důvodem
pak byla úspora pracovních sil při výkonu trestního soudnictví.35 Odlišnosti v působnosti
veřejné žaloby nastaly i v řízení před soudem. Podat obžalobu k soudu mohl toliko státní
zástupce. Soukromý subjekt již nebyl oprávněn podat a vést žalobu namísto státního zástupce.
Řízení před samosoudcem, jehož podmínky stanovuje dnes trestní řád, právní předpisy
v Protektorátu rovněž umožňovaly. Zde však musel státní zástupce v obžalobě konání hlavního
líčení ve zjednodušeném řízení před samosoudcem navrhnout. 36 Mezi změny, které negativně
ovlivnily trestní řízení a silně znevýhodňovaly obžalované, lze například zařadit možnost soudu
rozšířit při hlavním líčení obžalobu o skutek, který v původní obžalobě nebyl obsažen, přičemž
rozšíření obžaloby musel navrhnout státní zástupce.37 Další negativní změnou byla novelizace
ustanovení týkající se opravných prostředků, kterými bylo zamezeno v právu legitimní obrany
obžalovaného omezené možností takové prostředky podat. Toto procesní právo, kterým

30

TAUCHEN, J. Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Plundered, But By Whom?. 2015, s. 56.
SCHELLE, K. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. 2012, s. 28.
32
Například § 6 nařízení č. RP 32/39, o německém soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava.
33
VESELÁ, J., LEPŠÍK, J. Německé trestní řízení. 1939, s. 166.
34
Čl. IV nařízení ministra spravedlnosti č. 184/1944 Sb., ke zjednodušení protektorátního trestního soudnictví.
35
Čl. I tamtéž.
36
Čl. V, § 1 - čl. XIV tamtéž.
37
§ 2 odst. 1 - čl. IX tamtéž.
31
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v původní

protektorátní

justici

v případě

jeho

využití

docházelo

zejména

k několikainstančnímu přezkumu soudních rozhodnutí a zajišťovalo, respektive udržovalo
alespoň nějakou míru právní jistoty obžalovaných, tak bylo omezeno. V případě, že byl opravný
prostředek podán jiným subjektem než veřejným žalobcem, soud jej jako nepřípustný odmítl,
byl-li podán zřejmě svévolně. Takové odůvodnění odmítnutí opravného prostředku je nutno
považovat za jakousi formu neurčitého, abstraktního pojmu, který posunul protektorátní trestní
proces a postavení obžalovaných do ještě větší nejistoty.38 Již na počátku 2. světové války
pak došlo k zavedení mimořádných opravných prostředků, přičemž účelem implementace
těchto instrumentů bylo především ztížení postavení obžalovaných. Ti ani nebyli oprávněni
podat mimořádný odpor39 a zmateční stížnost40 proti rozhodnutím, ale o případném užití těchto
mimořádných opravných prostředků rozhodoval toliko státní zástupce.41

1.3 Prokuratura po roce 1948
Období čtyřicetileté totality a vlády komunistů se vedle mnoha dalšího negativně
podepsalo i na činnosti celé justice, včetně veřejné žaloby. Dle mého názoru hned několik
prvních let po únorovém převratu zdiskreditovalo úřad veřejné žaloby do takové míry, že ještě
dnes, po zhruba sedmdesáti letech, může termín prokuratura mezi laickou veřejností vzbuzovat
jakýsi pejorativní podtext spojený především s účastí prokuratury na zmanipulovaných
trestních procesech, jejichž cílem nebylo stíhat a následně potrestat pachatele trestných činů,
ale účelem bezprecedentních a nezákonných procesů bylo odstranění pro vládnoucí garnituru
nepohodlných osob. Model prokuratury využívají v současnosti zcela běžně státy napříč
světovými kontinenty, přičemž tento model je způsobilý zcela plnit standardy kladené
na veřejnou žalobu právního státu 21. století stejně jako model státního zastupitelství. Závisí
toliko na právní úpravě, která veřejnou žalobu zasazuje do právního rámce toho či onoho státu,
zda je přijímána za účelem zákonného zastupování veřejné žaloby před soudem nestranně
s absencí vůle nelegitimního porušování základních práv a svobod dotčených subjektů, nebo
jestli je záměr zákonodárce odlišný a jeho primárním zájmem je proklamace fungování veřejné
žaloby podobným způsobem, jak činili například právě komunisté po roce 1948. Pro dokreslení
kontextu doby je však nutné konstatovat, že ale i komunistická prokuratura toliko plnila vůli
tehdejšího režimu a stala se „pouze“ obětí nedemokratických zájmů jeho představitelů podobně
38
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trestní stíhání.
40
„Nichtigkeitsbeschwerde“ proti rozhodnutím například zvláštního soudu.
41
MORAVČÍK, C. Organizace soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava. 1993, s. 30.
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jako soustava soudní. I přes uvedené se domnívám, že zákonodárce zvolil vhodnější variantu,
pojmenoval-li soustavu veřejné žaloby od 1. 1. 1994 státní zastupitelství a vystavěl-li
ji převážně na základech a principech tohoto modelu.42 S ohledem na shora uvedené mám
za to, že je relevantní představit některé legislativní změny, které uvrhly poúnorovou
prokuraturu do značně nevýhodného postavení.
Z počátku bylo hlavní snahou zákonodárce oprostit československý právní řád
od právních předpisů či jejich novel přijatých pod vlivem nacistického Německa. Původně
tak poválečná veřejná žaloba vycházela ze znovuobnovené právní úpravy z období první
republiky, a proto relativně v krátké době s příchodem moci komunistů ovlivněných vůlí
Sovětského svazu byly přijaty i legislativní změny, kterými se začal přetvářet vztah nezávislé
a nestranné justice směrem k exekutivě. Například přijetím zákona o Státním soudu byla
vytvořena stolice spolu se Státní prokuraturou, která stíhala a obžalovávala pachatele trestných
činů, které byly spáchány za účelem poškození zájmu pracujícího lidu a zřízení lidově
demokratické republiky.43 Prokuratura působící při Státním soudu byla silně ovlivňována mocí
výkonnou, neboť v čele prokuratury stojící státní prokurátor byl přímo podřízen ministru
spravedlnosti.44 Přetvoření prokuratury do souladu se státními zájmy se projevilo například
v samotné příslušnosti Státní prokuratury. Poměrně nebezpečným instrumentem bylo velmi
abstraktní ustanovení o věcné příslušnosti. Státní prokuratura nebyla povinna stíhání
konkrétních trestných činů nijak zvlášť odůvodňovat. Pouze stačilo, shledala-li prokuratura
veřejný zájem na stíhání takového protiprávního jednání a věcná příslušnost tak byla založena.45
Již z těchto úprav bylo patrné, že vytvoření tohoto specifického článku justice bylo pro tehdejší
dobu zcela vhodným prostředkem k případnému zmanipulování trestního řízení. Veškerá
činnost prokuratury a jednotlivých prokurátorů byla navíc podrobována kontrole Státní
bezpečnosti.46 Prokuratura dokonce akceptovala metody vyšetřování Státní bezpečnosti
vedoucí k doznání obviněných spočívající na zcela nelegálních, nelegitimních a nehumánních
postupech, které v některých případech spíše připomínaly donucování vyšetřovaných v dobách
absolutismu prostřednictvím aplikace tortury.47 Inspirací a předlohou pro působení Státní
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prokuratury před Státním soudem byla prokuratura sovětská. Státní prokurátoři například
proklamovali po vzoru Sovětů pravidlo, že by prokurátor měl v řízení před soudem vždy
postupovat bezvýhradně způsobem, který povede k odsouzení obžalovaného.48 I zde lze proto
spatřovat další krok pro odklonění veřejné žaloby od směru, který by zajišťoval alespoň
elementární fragmenty objektivity a snahu o stíhání pouze těch, kteří se opravdu dopustili
trestné činnosti. Důkazem toho, že se veřejná žaloba nacházela opravdu v recesním období,
bylo například i zřízení Právnické školy pracujících při ministerstvu spravedlnosti, přičemž
účelem jejího zřízení byla výchova vedle nových soudců právě i prokurátorů. Velmi tristní byla
v této souvislosti skutečnost, že adepti na nové prokurátory, kteří následně působili právě i před
Státním soudem, kde se aktivně podíleli na procesech, které i v řadě známých případů vyústily
v rozsudky trestu smrti, byli vybíráni z řád dělníků či rolníků.49; 50 Předpokladem pro výkon
profese prokurátora tak nebylo vzdělání nebo znalost práva, ale především vztah k lidově
demokratické republice a poměr ke KSČ.51 V důsledku toho tak osoba se základním vzděláním,
případně i bez něj a jen s několika měsíčním studiem byla oprávněná prezentovat před soudem
vůli ministra spravedlnosti a příslušníků Státní bezpečnosti.
Necháme-li stranou velmi specifické postavení Státní prokuratury při Státním soudu,
ve větším rozsahu byla poúnorová veřejná žaloba ovlivněna nově přijatými právními předpisy
z počátku 50. let, které se jí bezprostředně dotýkaly, a to jak z hlediska organizačního,52; 53
tak i v kontextu působnosti prokuratury v trestním řízení.54 Trestní působnost prokurátora
v řízení před soudem se v samotném průběhu hlavního líčení víceméně podobala právům
a povinnostem státního zástupce v současnosti. Prokurátor měl jako jediný pravomoc předat
věc soudu na základě podané obžaloby.55 Podle mého názoru lze spatřit zajímavý kontrast
v ustanovení o závěrečné řeči prokurátora. Obsahem tohoto ustanovení bylo shodně jako dnes
48
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především zhodnotit celé hlavní líčení. Pomineme-li vyjadřování se k nebezpečnosti trestného
činu pro společnost, která byla vyhodnocována odlišným způsobem než společenská škodlivost
dle současného kodexu trestního procesu, s ohledem na nedávno přijatou novelu trestního řádu
je zajímavé, že prokurátor v komunistickém Československu nemohl ve své závěrečné řeči
navrhnout přesnou výměru trestu, zatímco zákonodárce do trestního řádu k 1. 10. 202056
zakotvil povinnost státního zástupce navrhovat způsob trestu a jeho výši již v obžalobě,57
a z právní úpravy tedy neplyne pro státního zástupce zákaz se k výši trestu ve své závěrečné
řeči vyjadřovat. Jediné omezení plynoucí pro strany při závěrečných řečech je, že nesmí zřejmě
vybočovat z rámce projednávané věci.58 Ač se tedy působnost prokurátora v řízení před soudem
té dnešní relativně podobala, stále byl samozřejmě hlavním rozdílem samotný smysl a účel
postavení veřejné žaloby nejen před soudem, ale i v trestním řízení jako celku, což přetrvalo
v trestním právu procesním až do konce roku 1989.59

1.4 Změny v prokuratuře po roce 1989
S pádem totalitního režimu musela přijít i nevyhnutelná změna právního řádu, úpravu
veřejné žaloby nevyjímaje. Především bylo nutné opustit ideje socialistického zřízení,
derogovat či novelizovat legislativu, jejíž základy byly vystavěny na principech vedoucí úlohy
KSČ, a zcela se oprostit od socialistického právního vědomí. Namísto toho bylo nutné zakotvit
do právního řádu takové změny, při jejichž tvorbě zákonodárce vycházel od základu z hlavních
idejí právního státu, liberální demokracie a respektování nezrušitelných, nezadatelných,
nepromlčitelných a nezcizitelných základních práv a svobod. V neposlední řadě bylo nutné
zajistit, aby orgány veřejné moci při výkonu své pravomoci konaly vždy jen v případě,
stanoví-li tak zákon.60
Problémem veřejné žaloby před rokem 1989 bylo především její silné pouto k moci
výkonné a absence jakýchkoli snah o oddělení se od této moci. Proto bylo nutné přijmout
56
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58
§ 177 písm. d) TŘ, respektive § 216 TŘ.
59
Příkladem tak může být § 2 zákona č. 60/1965, o prokuratuře, který stanovoval hlavní smysl a účel činnosti
veřejné žaloby – „Celou svou činností prokuratura vychovává občany k oddanosti vlasti, věci socialismu
a komunismu, k zachovávání zákonů a jiných právních předpisů, k ochraně socialistického vlastnictví,
k dodržování pracovní kázně, k úctě k právům, cti a vážnosti spoluobčanů, k plnění povinností, které jim ukládá
obrana vlasti, k čestnému plnění všech povinností ke státu a společnosti a k zachovávání všech pravidel
socialistického soužití.“ Dále i prof. Růžek ve své učebnici trestního procesu uvedl, že prokuratura „pomáhá při
prohlubování socialistického právního vědomí a upevňování socialistických vztahů ve společnosti.“ –
MATHERN, V. In: RŮŽEK, A. a kol. Československé trestní řízení. 1982. s. 81.
60
V současné době lze tento požadavek na výkon pravomoci spatřovat v tzv. zásadě enumerativnosti
veřejnoprávních pretenzí, která je zakotvena v § 2 odst. 3 Ústavy ČR.
57

15

legislativní změny, které zdůrazní odstranění onoho značného vychýlení veřejné žaloby
směrem k Ministerstvu spravedlnosti. Dalšími zákonnými ustanoveními vyžadujíc promptní
zásah polistopadové legislativy byly některé právní normy obsažené přímo v předpisu trestního
procesu, které upravovaly úkony prokuratury v trestním řízení. Pro posílení zejména právní
jistoty, která byla po čtyřicetiletém diktátu komunistů značně omezená, a dalším potřebném
zesílení ochrany garantovaných základních práv a svobod, byla některá práva prokuratury
v trestním řízení přenesena na soud, který zaručoval větší jistoty nestrannosti a nezávislosti
při svém rozhodování. Prokurátor proto nadále nemohl rozhodovat o některých zajišťovacích
úkonech jako například o vazbě obviněného, příkazu k zatčení či nařízení domovní prohlídky,
později byla veřejné žalobě odebrána rovněž pravomoc nařizovat odposlech a záznam
telekomunikačního provozu.61 Delegaci těchto pravomocí na soud lze jednoznačně hodnotit
pozitivně, neboť se realizací uvedených zajišťovacích úkonů velmi silně zasahuje do soukromí
a integrity osob a je nepochybně žádoucí, aby o návrzích takových invazivních úkonů
rozhodoval orgán, který především do přípravného řízení není zainteresován takovým
způsobem jako právě veřejný žalobce, jenž je ústřední postavou přípravné fáze trestního řízení.
Po dílčích legislativních úpravách, provedených krátce po roce 1989, bylo pro soustavu
veřejné žaloby zásadní období rozdělení federace a vzniku samostatné České republiky
k 1. 1. 1993. V Ústavě bylo zakotveno ustanovení o veřejné žalobě,62 čeští zákonodárci opustili
model prokuratury, přičemž veřejnou žalobu začali zastupovat státní zástupci, jejichž postavení
vycházelo apriorně z modelu státního zastupitelství, a současně byl přijat k 1. 1. 1994 zákon
upravující soustavu úřadů státního zastupitelství.63 Pro účely vzniku základního předpisu, který
konstituoval soustavu veřejné žaloby, zákonodárci vycházeli zejména z tradic první republiky
a právní úpravy veřejné žaloby po roce 1918, z postavení a působnosti některých veřejných
žalob ve státech, které nebyly poznamenány socialistickou minulostí, ale samozřejmě také
z diskuzí mezi odborníky z akademické sféry, praxe a dalších autorit, a to nejen z oblasti právní
vědy.64

61

FENYK, J. Veřejná žaloba, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. 2001, s. 24.
Čl. 80 Ústava ČR.
63
ZoSZ.
64
KUCHTA, J., SCHELLE, K. Historie a současnost státního zastupitelství. 1994, s. 71.
62

16

2 Zakotvení soustavy státního zastupitelství v právním řádu ČR
2.1 Základní modely veřejné žaloby
V následujících kapitolách se budu v práci přednostně zabývat soustavou veřejné žaloby
a její působností de lege lata, případně de lege / constitutione ferenda. Za tímto účelem mám
za to, že je nezbytné na počátku této kapitoly vymezit a navzájem od sebe odlišit jednotlivé
základní modely veřejné žaloby, ze kterých veřejná žaloba při ustavování vychází. Zejména je
namístě uvést základní principy, na základě kterých jsou jednotlivé modely veřejné žaloby
vytvořeny a zasazeny do právních řádů svých států, neboť jedině tímto lze docílit vymezení
vzájemných markantních odlišností systémů, a to nejen z hlediska následného ovlivnění
organizace spojené zejména se vztahy soustavy vytvořenými uvnitř a navenek, ale
i vzniklými odlišnostmi, které se projevují v působnosti veřejné žaloby. Rozlišení systémů je
vhodné hned z několika důvodů. K pochopení výkonu samotné profese státního zástupce je
důležité odlišovat modely veřejné žaloby, jelikož ze samotného rozlišení vyplývají některá
specifika práce státního zástupce. Dalším důvodem relevance charakteristiky modelů je dle
mého názoru chybné přesvědčení, které plyne z dob předrevolučních, kdy se celá justice stala
obětí nelegitimního a leckdy i nelegálního ovlivnění vládnoucí komunistickou garniturou, že
prokuratura je ze své podstaty prostředkem totality a nedemokratickým modelem, který nemá
žádné místo v právních řádech států proklamujících principy právního státu a apelujících
na dodržování ústavním pořádkem garantovaných práv svým subjektům.
V současné době lze napříč státy evropského kontinentu odlišovat dva modely veřejné
žaloby, a to státní zastupitelství a prokuraturu. Tyto modely nelze rozhodně slučovat, ba naopak
bych se přiklonil k názoru, že si jsou v některých otázkách ukázkovým příkladem protikladu.
Stejně tak není možné bez náležité analýzy apriorně vyhodnotit, který z modelů je vhodnější
pro soustavu veřejné žaloby a výkon jejích pravomocí. Jak jsem již uvedl, prokuratura je stejně
vhodným modelem pro fungování veřejné žaloby v moderní demokracii jako státní
zastupitelství. V současnosti je na principech prokuratury konstituována veřejná žaloba
například ve Francii,65 Itálii66 či Švédsku,67 a s ohledem na historii veřejné žaloby v těchto
státech není možné říct, že by zde bylo zvolením modelu prokuratury zákonné a žádoucí
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<http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/le-metier-12582/procureur-26218.html>.
66
Srov. Le competenze del Procuratore Generale presso la Corte d´Apello [online]. Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d´Apello di Cagliari [cit. 30. 10. 2020]. Dostupné z:
<http://www.procuragenerale.cagliari.it/competenze_g.aspx>.
67
FENYK, J. Systém veřejné žaloby ve vybraných evropských státech. Státní zastupitelství. 2018, č. 4, s. 10 – 16.
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fungování veřejné žaloby paralyzováno či obdobným způsobem negativně ovlivněno
a ohroženo.
Již bylo zmíněno, že při analýze organizace a působnosti úřadů veřejné žaloby se lze
setkat s dvěma základními modely. Je však důležité mít na paměti, že je poněkud nepřesnou
představou, pokud se vyhodnocuje systém soustavy veřejné žaloby pouze dle svého
pojmenování. Ač státní zastupitelství vystupuje z hlediska charakteristiky spíše v opozitu vůči
modelu prokuratury, tato charakteristika automaticky neznamená, že pokud zákonodárci zvolili
pro ustavení úřadu veřejné žaloby jeden koncept veřejné žaloby, současně nemohou
implementovat do právního řádu některé prvky vycházející z druhého modelu veřejné žaloby.
Příkladem může být i stávající soustava státního zastupitelství v ČR. Zatímco z pohledu
terminologie a organizačních vztahů nastavených mezi jednotlivými články veřejné žaloby se
jedná zcela bez pochyb o soustavu státního zastupitelství, objevují se v právních předpisech
i některé pravomoci, které striktně vzato vychází z prokuratury, respektive z principů
a východisek tohoto modelu veřejné žaloby.68
Dle mého názoru lze nejmarkantnější rozdíly mezi státním zastupitelstvím
a prokuraturou spatřovat v postavení a pravomocích čelního představitele soustavy veřejné
žaloby, tedy nejvyššího státního zástupce nebo generálního prokurátora. Z hlediska
organizačního

pojetí

je

prokuratura

založena,

oproti

státnímu

zastupitelství,

na tzv. monokratickém principu. Monokracie se v prokuratuře projevuje zejména svým
centralistickým pojetím, které spočívá ve vytvoření funkce na vrcholu soustavy disponující
širokým spektrem nezanedbatelných pravomocí, jimiž je žalobce, do této funkce jmenovaný,
oprávněn zasáhnout do mnoha záležitostí samotného chodu prokuratury. Generální prokurátor
je jednoznačně tím nejsilnějším článkem soustavy, pravomoc žalobců nižších článků je od moci
nejvýše postaveného odvozená a lze tak konstatovat, že prokurátoři jsou „jakousi prodlouženou
rukou“ nebo určitými substituty generálního prokurátora. Mnohem šířeji se v modelu
prokuratury uplatňuje tzv. subordinační princip, kdy jsou čelnímu představiteli podřízeni
všichni zbylí prokurátoři, a to i na nejnižší úrovni (článku), což se projevuje zejména
v pravomoci generálního prokurátora určitým způsobem ingerovat do jakýchkoli věcí, které
jsou součástí působnosti veřejné žaloby. 69 V praxi se široce nastavený princip nadřízenosti
a podřízenosti projevuje například tak, že v případě nastalé potřeby je generální prokurátor

68
69

O těchto pravomocích nejvyššího státního zástupce viz dále.
Srov. například § 10 zákona č. 153/2001 Z. z, o prokuratúre, v znení neskoršich predpisov.
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způsobilý k vydání pokynu svému podřízenému, konkrétnímu prokurátorovi kteréhokoli článku
soustavy, jehož obsahem může být například povinnost, ať nepokračuje v trestním stíhání nebo
naopak, aby jej nezastavoval nebo může rovněž prokurátorovi přikázat, aby provedl nějaký
z důkazů. V případě, že by generální prokurátor příkladně uvedené pokyny nepokládal
za dostačující či si představoval postup ve věci odlišným způsobem, než jak činí podřízený
prokurátor, je oprávněn celou věc převzít a vyřešit ji sám neboli atrahovat ji.70 Naproti tomu
v soustavě státního zastupitelství takto rozšířenými pravomocemi nejvyšší státní zástupce
nedisponuje. Subordinační princip se vyskytuje i v organizaci státního zastupitelství, ale nikoli
tak rozsáhle jako v modelu prokuratury. Nadřízenost a podřízenost mezi státními zástupci
se zejména projevuje v některých interních vztazích. Státní zástupci okresního státního
zastupitelství jsou podřízeni okresnímu státnímu zástupci, který úřad vede a zajišťuje správu
příslušného úřadu veřejné žaloby. Ze zákona mu vyplývá právo udělení pokynu,
prostřednictvím kterého může zasáhnout do věci, kterou jemu podřízení státní zástupci
dozorují, a tento rovněž vykonává nad řadovými žalobci vnitřní dohled.71 Některými
pravomocemi, včetně práva vnějšího dohledu, disponuje dále bezprostředně vyšší státní
zastupitelství, ovlivnit činnost okresního státního zastupitelství může tedy i státní zastupitelství
krajské.72 Tímto je však výčet subordinačních vztahů vyčerpán. Pravomoc nejvyššího státního
zástupce není vůči zbytku soustavy zdaleka tak rozsáhlá jako v případě prokuratury. Státní
zastupitelství se tak neprojevuje ve své organizaci centralisticky, ale státní zástupci vystupují
ve své působnosti s větší mírou suverenity, menší závislostí na vrcholném představiteli celé
soustavy a odpovědnost jednotlivých veřejných žalobců je více rovnoměrně rozprostřena mezi
jednotlivými články státního zastupitelství.
Jak již bylo uvedeno, není vhodné striktně oddělovat model státního zastupitelství
a prokuratury, když není apriori vyloučeno, aby zákonodárce do právní úpravy jednoho modelu
nezakotvil některé pravomoci specifické spíše pro model druhý. Příkladem propustnosti prvků
jednoho modelu do druhého je například stávající úprava veřejné žaloby v ČR. Nejvyšší státní
zástupce má některá dílčí práva, která vycházejí svou povahou z modelu prokuratury. Jako
příklad je možné uvést pravomoc nejvyššího státního zástupce zasáhnout do skončené věci.73
Zastaví-li státní zástupce v dozorované věci trestní stíhání obviněného nebo rozhodne
70

Např. pravomoc finského generálního prokurátora atrakce dle § 11 zákona č. 32/2019 o prokuratuře, ve znění
pozdějších předpisů (Laki Syyttäjälaitoksesta). Dostupné z:<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190032>.
71
§ 12e odst. 1 ZoSZ.
72
§ 12d odst. 1 tamtéž.
73
V tomto případě je ale i odlišností od prokuratury fakt, že generální prokurátor může zasáhnout do jakékoli
„živé“ věci, zatímco nejvyšší státní zástupce zasahuje jen do věcí již skončených.
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o postoupení trestní věci například orgánu projednávající přestupky z důvodu, že nespatřuje
v daném protiprávním jednání naplnění skutkové podstaty trestného činu, nejvyšší státní
zástupce může stanovit státnímu zástupci povinnost, aby v předmětné věci a trestním stíhání
určité osoby pokračoval.74 Další prvky připomínající spíše model prokuratury lze spatřovat
v oprávněních nejvyššího státního zástupce,

75

přičemž zákonodárce uvedená oprávnění

do právní úpravy zakotvil za účelem nastolení, posílení a následného udržování uniformity
soustavy, aby se státní zastupitelství při výkonu své působnosti projevovalo navenek jednotně
a nebyla tak oslabována míra právní jistoty a legitimního očekávání dotčených subjektů,
do jejichž garantovaných základních lidských práv a svobod může veřejná žaloba při výkonu
své působnosti zasáhnout. Naproti tomu i v centralistické prokuratuře se mohou projevit některé
nástroje, kterými je oslabován princip monokracie. Prokurátor například není povinen za všech
okolností bezvýhradně vyhovět jemu udělenému pokynu generálním prokurátorem, nebo
se může případně bránit i jinak autoritativním projevům vůle generálního prokurátora.76
Spatřovat rozdíly mezi modely prokuratury a státního zastupitelství lze také v otázkách
organizace jednotlivých soustav. Za centralistický prvek v organizaci prokuratury
lze považovat například postup při ustanovování prokurátorů do funkce. Generální prokurátor
se především podílí na rozhodování o jejich jmenování, ale i zániku funkce,77 zatímco
v soustavě státního zastupitelství ingeruje do této oblasti rovněž ministr spravedlnosti, nebo
v případě jmenování vedoucích státních zástupců78 též vedoucí státní zástupci jim
bezprostředně nadřízení.79 Především nelze opomenout nezastupitelnou roli ministra
spravedlnosti, který na základě návrhů vedoucích státních zástupců konečně rozhoduje
o jmenování či odvolání z funkce vedoucího státního zástupce bezprostředně podřízeného
úřadu.80 Ve výsledku tak lze i v této oblasti spatřovat, oproti prokuratuře, decentralizační prvky,
prostřednictvím kterých dochází k rozložení odpovědnosti mezi více pozic v soustavě
a veškerá moc se neshromažďuje jen v rukou jedné osoby, jenž je v pomyslné hierarchii
na samém vrcholu. Co se týče vlivu tripartity, z uvedeného rovněž vyplývá, že do organizace

74

§ 174a odst. 1 TŘ.
Těmito instrumenty jsou myšleny sjednocující stanoviska či pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce
dle § 12 odst. 1 ZoSZ.
76
K tomu například pravomoc odmítnutí pokynu veřejným žalobcem maďarské prokuratury. ONDRUŠ, R.,
ČERNÝ, R. Postavení a funkce státního zastupitelství v evropském srovnání. Seminář německé soudcovské
akademie v roce 1998. Dostupné v systému ASPI, LIT20187CZ, stav k 1. 11. 2020.
77
§ 8 odst.1; § 15 odst. 1 zákona č. 154/2001 Z. z., o prokurátorech a právnych čekatel´och prokuratúry, v znení
neskoršich predpisov.
78
Pozn. myšleno vedoucí státní zástupci okresních a krajských státních zastupitelství.
79
§ 10; § 18 odst. 2 ZoSZ.
80
§ 10 odst. 4 a odst. 5 tamtéž.
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státního zastupitelství zasahuje exekutiva, naproti tomu prokuraturu ovlivňuje moc
zákonodárná.81 V některých soustavách se lze setkat ale i s dalšími spolupodílejícími orgány,
a to například ve Francii, kde jsou prokurátoři jmenováni prezidentem republiky na návrh
Nejvyšší rady magistratury,82 kterou lze připodobnit k Nejvyšší radě soudnictví, o jejíž zřízení
se v právnické obci ČR diskutuje již několik let.
Ingerence moci výkonné, konkrétně Ministerstva spravedlnosti, je patrná především
ve správě soustavy státního zastupitelství. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem
správy státního zastupitelství, kterou vykonává prostřednictvím příslušných vedoucích státních
zástupců.83 Zasahuje nejen do některých organizačních otázek, ale především je soustava
státního zastupitelství závislá na Ministerstvu spravedlnosti z hlediska rozpočtu, jenž je
odvozen od těch finančních prostředků, které jsou svěřeny k hospodaření tomuto ústřednímu
orgánu státní správy.84 Prokuratura je z hlediska správy a vlastního hospodaření samostatnější,
jelikož disponuje vlastní kapitolou rozpočtu.85 Generální prokurátor je pak za správu soustavy
odpovědný a ve správních otázkách se zodpovídá zákonodárnému sboru. V soustavě
prokuratury je tak nastolen silný vztah moci zákonodárné a generálního prokurátora,
což následně ovlivňuje soustavu jako celek. Podobně je tomu i u státního zastupitelství, zde se
ovšem v otázkách správy střetává moc výkonná s nejvyšším státním zástupcem.
Výčet možných odlišností obou modelů může být bezesporu ještě širší, ale pro účely
základního vymezení mám za to, že uvedené lze považovat za dostačující. Dále je třeba
zdůraznit, že přítomnost jednotlivých znaků základních modelů veřejné žaloby, které jsem výše
uvedl, nemusí platit vždy, neboť legislativa může postavení a působnost veřejné žaloby
modifikovat různými způsoby. Dle mého názoru je patrné, že nelze apriori prokuraturu, toliko
na základě historických souvislostí, považovat za nevhodný model veřejné žaloby, obzvláště
když státní zastupitelství ovlivňují některé instrumenty, které mají svůj původ právě
v prokuratuře. Navíc, nesplňuje-li nějaká soustava požadavky moderní veřejné žaloby, není
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2020]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/statni-zastupitelstvi-ii>.
83
§ 13b odst. 1; 13c odst. 1, odst. 2 ZoSZ
84
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti, příloha č. 5 zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu na
rok 2020, ve znění pozdějších předpisů.
85
Prehľad schválených príjmov a výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2020. Štátny rozpočet [online].
Rozpočet
Slovenskej
republiky
[cit.
4.
11.
2020].
Dostupné
z:
<https://www.rozpocet.sk/web/#/rozpocet/VS/kapitoly/0>.
82

21

možné toto přičítat pouze chybnému kroku legislativy při počáteční volbě modelu a jeho
organizačnímu nastavení. Právní předpisy upravující působnost veřejné žaloby rovněž
ovlivňují, jakým způsobem se veřejná žaloba bude ve výsledku jevit veřejnosti. Proto není
na místě opomínat především úpravu procesních předpisů trestního práva, které svým obsahem
rovněž ovlivňují způsob, jakým bude státní zástupce při svém výkonu činnosti zasahovat
do práv a povinností subjektů práva.86
I přes výše uvedené, po vyhodnocení hlavních principů a základní charakteristiky obou
modelů veřejné žaloby, zastávám názor, že soustava státního zastupitelství je vhodnějším
modelem pro fungování veřejné žaloby v současných moderních demokraciích. Mám za to, že
decentralizace státního zastupitelství, z toho plynoucí větší odpovědnost jednotlivých státních
zástupců, a zároveň nemožnost jedné jediné osoby ovlivnit jakoukoli věc na každé úrovni
soustavy úřadů, zajišťuje vyšší míru jistoty nestrannosti a nezávislosti jednotlivých žalobců při
výkonu zákonem svěřené působnosti. Spatřuji zde vyšší míru autonomie jednotlivých článků
a integrity při rozhodování konkrétních veřejných žalobců, jimž nemohou být odebírány
nejvyšším státním zástupcem všechny věci, které nebudou dozorovány dle pokynů na vrcholu
soustavy stojící osoby. S ohledem na silný prvek monokracie v prokuratuře se může zdát
nebezpečná pravomoc atrakce generálního prokurátora, jelikož v případě možného ovlivnění
vnějšími (politickými) vlivy postačuje, bude-li zpolitizována toliko jediná funkce (státní
zastupitelství by muselo být ovlivněno na vícero úrovních), a následně tak může dojít
k nelegálním a nelegitimním zásahům, které budou způsobilé negativně ovlivnit celou soustavu
jako celek. Ač dochází v dnešní době k čím dál většímu posilování nezávislosti veřejné žaloby
na orgánech moci výkonné, nelze se vždy spoléhat na to, že nebude přijata legislativa, jejímž
hlavním účelem nebude zpolitizování celé soustavy prostřednictvím jejího čelního
představitele. Jako příklad je možné uvést počátky krize justice v Polsku. Mezi prvními kroky
politické strany Právo a spravedlnost, které začaly negativně ovlivňovat tamní justici, byl právě
útok na prokuraturu. Prostřednictvím legislativních změn došlo ke sjednocení funkce
generálního prokurátora a ministra spravedlnosti,87 v důsledku čehož tak došlo ke zpolitizování
veřejné žaloby, která je nyní způsobilá pracovat dle představ a vůle vládnoucí politické strany.
V obdobné situaci se může ocitnout jakýkoli jiný stát a dle mého soudu, pokud by proti těmto
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pokusům ze strany čelního představitele celé žaloby, které mají v základu původ ve vůli
politické, chtěla soustava brojit, právě státní zastupitelství je model, který zajišťuje větší prostor
k tomu, aby se takovým tlakům ubránila. Jistoty v podobě silnější autonomie vedoucích státních
zástupců a řadových žalobců zamezí, nebo alespoň znesnadní moci výkonné plně prosadit své
zájmy, které směřují proti základním pilířům právního státu 21. století. I nadále však souhlasím
s tím, že prokuratura a priori není špatným modelem veřejné žaloby. Jen jsem toho názoru, že
státní zastupitelství je více odolné vůči jakýmkoli případným negativním tlakům zvnějšku,
a prokuratura naopak může být v nevhodných rukou jednodušším instrumentem k negativnímu
ovlivnění justice a z toho plynoucí proklamací potlačení elementárních atributů moderní
demokracie a lidských práv a svobod.

2.2 Ústavní zakotvení státního zastupitelství
Současná soustava státního zastupitelství v ČR není upravena jen na úrovni zákonné,
nýbrž přijetím Ústavy ČR došlo taktéž k zakotvení veřejné žaloby na úrovni ústavní. Stávající
litera právního předpisu s nejvyšší právní silou hovoří o státním zastupitelství v hlavě o moci
výkonné, přičemž se zde nejedná o žádné obsáhlé, vyčerpávající pojednání, ale Ústava ČR „jen“
garantuje stěžejní a výsostné privilegium ingerence státního zastupitelství v trestním řízení
spočívající ve výhradním právu zastupovat veřejnou žalobu. Ostatní otázky vyvstávající
v souvislosti s organizací státního zastupitelství či její působností ústavodárce ponechal právní
úpravě na úrovni zákona.88 Diskuse spojená s otázkami nezakotvení či zakotvení veřejné žaloby
v Ústavě ČR, případně v jaké formě, vyvolává stále i v současné době mnoho odborných, ale
i politických názorů.89 Již při legislativních pracích na Ústavě ČR od začátku nepanovala
jednoznačná shoda na tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu zde bude veřejná žaloba
vpravena. Zákonodárný sbor se rozhodoval mezi několika variantami, přičemž za účelem
nejlepšího možného řešení vycházel zejména z ústavního zakotvení soustav veřejné žaloby
napříč vybranými státy evropského kontinentu, které nebyly nikterak poznamenány
komunistickou minulostí, naopak se jednalo o moderní demokracie s dlouholetou tradicí.
Primárně bylo předmětem parlamentní debaty, zda veřejnou žalobu zakotvit v Ústavě ČR,
a pokud ano, jestli tak učinit v hlavě o moci výkonné, nebo o moci soudní. Byly předkládány
návrhy, které by veřejnou žalobu zcela vyčlenily z částí Ústavy ČR, které upravují tripartitu
88
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mocí ve státě, a vytvořily jí samostatnou hlavu, podobně jako například České národní bance90
či Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,91 aby tak byla zdůrazněna nezávislost veřejné žaloby
na ostatních orgánech veřejné moci. Naopak z analýz evropských veřejných žalob vyplynulo,
že většina z nich vůbec do svých ústavních předpisů veřejnou žalobu nezakotvila. Ve výsledku
tak bylo rozhodnuto o stávající podobě, kterou lze hodnotit jako určitou formu kompromisu.92;93
I když bylo ustanovení týkající se státního zastupitelství zakotveno do hlavy upravující
exekutivu a mohlo by se na první pohled zdát, že je nutno na státní zastupitelství pohlížet jako
na další z úřadů veřejné správy, o kterých pojednává čl. 79 Ústavy ČR, realita je však
složitější.94 Skutečnost, že státní zastupitelství není typickým orgánem státní správy, respektive
není podřízeno v rámci své působnosti exekutivě, vyplývá hned z několika okolností.
Omezím-li se na zákonnou úpravu, § 1 odst. 1 ZoSZ charakterizuje státní zastupitelství jako
„soustavu úřadů státu“, což rozhodně nelze ztotožnit s termínem „správní úřad“ uvedený
v čl. 79 Ústavy ČR, který typicky plní úkoly státní správy, disponuje například pravomocí
vydávat právní předpisy a vystupuje v subordinačním postavení vůči vládě.95 Státní
zastupitelství není rovněž správním orgánem,96 který by byl způsobilý vést správní řízení
a vydávat individuální správní akty v podobě správních rozhodnutí. Proto, i přes úpravu
státního zastupitelství v hlavě o moci výkonné, se označuje jako orgán svého druhu neboli
„sui generis“.97 Státní zastupitelství se nachází v tomto specifickém postavení nejen z důvodu,
že není typickým představitelem exekutivy, ale naopak se svými některými pravomocemi
a postavením podobá spíše zástupcům moci soudní98 a některé požadavky kladené na státního
zástupce při výkonu působnosti jsou spíše průsečné s těmi, které jsou charakteristické
pro soustavu soudů a jednotlivé soudce. Například je možné uvést požadavek stanovující
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povinnost státnímu zástupci, aby při výkonu své profese vystupoval nestranně a odmítl jakékoli
případné nátlaky, prostřednictvím kterých by byl určitým způsobem při výkonu působnosti
ovlivňován (myšleno požadavek nezávislosti na politické moci).99;

100

Splnění postulátu

nestrannosti a nezávislosti je u státních zástupců zajištěno podobnými zárukami jako
u nezávislých soudců. Například jsou veřejní žalobci za řádný výkon své profese odměňováni
„zřetelně nadprůměrným“ platem, který se svou výší podobá odměně soudce.101; 102 Na druhou
stranu, veřejnou žalobu nelze s mocí soudní zcela směšovat, naopak se lze setkat i s názory
o nutnosti důsledného institucionálního a funkčního oddělení veřejné žaloby od moci soudní.103
Je možné uvést další podobnosti či odlišnosti, na základě kterých bude vyhodnocováno, čím se
postavení státního zastupitelství více přibližuje moci výkonné, nebo soudní. Ve výsledku však
rovněž zastávám názor, že veřejná žaloba v ČR je natolik specifickou soustavou, že ji nelze
jednoznačně zařadit do klasického dělení státní moci dle Montesquiea a nejvíce vhodné je
o ni hovořit právě jako o orgánu „sui generis“. Pomineme-li dikci Ústavy ČR, konkrétně hlavu,
ve které je státní zastupitelství zakotveno, dle mého názoru nejvýstižněji reflektují postavení
svého druhu veřejné žaloby ty skutečnosti, že na jednu stranu není možné, aby docházelo
k jakémukoli ovlivňování státních zástupců při výkonu působnosti v trestním řízení,104
a neustále je zdůrazňována neprovázanost soustavy s exekutivou, přičemž těmito atributy
bezesporu disponuje i soudní soustava, na druhou stranu však není možné, aby se státní
zastupitelství zcela oprostilo od moci výkonné. Veřejná žaloba se společně s exekutivou podílí
na řešení otázek spojených s trestní politikou státu a moc výkonná má nepochybný vliv na státní
zastupitelství ve vztahu ke spravování soustavy. Přičte-li se dále k uvedenému, dle mého soudu
velmi problematický, ale stále platný způsob ingerence moci výkonné do otázek jmenování
a odvolávání vedoucích státních zástupců či uvnitř soustavy nastavený systém nadřízenosti
a podřízenosti,105 není namístě označit státní zastupitelství jako orgán, který by bylo záhodno
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začlenit v Ústavě ČR do hlavy o moci soudní, neboť veřejná žaloba se skutečně pohybuje
na samém pomezí exekutivy a justice jako orgán „sui generis“.
S ohledem na výše uvedené se pak domnívám, že je stávající ústavní úprava veřejné
žaloby nedostatečná. Je velmi důležité, aby byl postupem času veškerými možnými instrumenty
zcela zamezen, nebo alespoň významně eliminován potenciální vliv exekutivy vůči státnímu
zastupitelství, přičemž změny v Ústavě ČR jsou logicky důležité a zásadní.
2.2.1 Vztah veřejné žaloby k moci výkonné
Jak již bylo uvedeno, zásadním důvodem, proč není možné uvažovat o začlenění veřejné
žaloby do moci soudní, je v současné době stále ještě relativně silné propojení moci výkonné
a veřejné žaloby. I přesto, že vliv ministra spravedlnosti na faktický výkon působnosti státního
zástupce je diametrálně odlišný od původní úpravy účinné od 1. 1. 1994,106 a navíc je nejen
na vnitrostátní úrovni, ale i na půdách mezinárodních organizací v posledních letech intenzivně
řešena role a postavení veřejných žalob evropských států a v důsledku je poukazováno
na potřebné zákonné změny v jednotlivých státech, ve kterých je veřejná žaloba nevhodně
spjata s exekutivou,107 tak i přesto aktuálně platná právní úprava zahrnuje relativně úzkou
propojenost mezi mocí výkonnou a státním zastupitelstvím, přičemž soudy se v obdobné situaci
nenacházejí. Na okraj bych chtěl podotknout, že se v práci nebudu zabývat vztahem státního
zastupitelství k moci soudní a zákonodárné, a to z důvodu, že některé vzájemné nuance s mocí
soudní již byly uvedeny výše a v porovnání s mocí zákonodárnou si vztahy veřejné žaloby
a exekutivy zaslouží nepochybně více pozornosti.
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Ač by se na základě shora uvedeného mohlo na první pohled zdát, že vazby mezi
exekutivou a státním zastupitelstvím lze nalézt ve všech otázkách spojených se soustavou
veřejné žaloby, u působnosti státního zástupce v trestním řízení tomu tak není. Ministr
spravedlnosti nedisponuje žádnými pravomocemi, jak zasáhnout do postupu státního zástupce,
který vykonává dozor v trestní věci, stejně tak není možné, aby představitel resortu
spravedlnosti úkoloval státní zástupce, kteří nad jinými mohou vykonávat jakoukoli formu
dohledu. Jedna z mála výjimek, kde sice nedochází k jakémukoli projevu subordinace ze strany
ministra spravedlnosti vůči státnímu zástupci, ale mohou být společně zainteresováni
v konkrétní věci, jsou ustanovení v kodexu trestního procesu týkající se stížnosti pro porušení
zákona. Ministr spravedlnosti může podat tento mimořádný opravný prostředek u Nejvyššího
soudu, mimo jiné proti rozhodnutí státního zástupce, kterým byl porušen zákon, a dále může
být státní zastupitelství ministrem pověřováno, aby se kvalifikovaně vyjadřovalo k podnětům,
prostřednictvím kterých oprávněné subjekty žádají, aby ministr spravedlnosti stížnost
pro porušení zákona podal.108
Úzké vazby mezi mocí výkonnou a soustavou státního zastupitelství dnes existují
v oblasti organizace veřejné žaloby, u otázek personálních, ale i u materiálního zajištění celé
soustavy,109 neboť státní zastupitelství nehospodaří s vlastní kapitolou rozpočtu, nýbrž finanční
prostředky využívané soustavou jsou součástí rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. S ohledem
na tyto zákonem stanovené pravomoci přímého vykonavatele státní správy nelze hovořit
o totožné nezávislosti jako u soudců, kteří jsou součástí systému, jenž je striktně oddělen
od ostatních mocí ve státě. Z uvedeného však implikací nevyplývá, že za těchto okolností
nemůže být státní zástupce při výkonu své působnosti automaticky nezávislý. Pouze je nutno
odlišovat nezávislost z hlediska působnosti a organizace či správy státního zastupitelství,
jelikož do této oblasti exekutiva významně ingeruje. Zejména otázky spojené s organizací
veřejné žaloby se nacházejí v pomyslném stínu působnosti státního zastupitelství a není jim
přikládána potřebná míra pozornosti. Vezme-li se v potaz odborná literatura, s výjimkou
publikace prof. Fenyka, jež byla vydána před takřka dvěma dekádami,110 a vysokoškolských
učebnic trestního práva procesního, ve kterých se autoři logicky zabývají především rolí veřejné
žaloby v trestním řízení, autoři další se nezabývají problematikou organizace a systému
personálního obsazování soustavy státního zastupitelství ovlivněné mocí výkonnou, a to přesto,
108
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že si dle mého názoru tato oblast zaslouží podobnou pozornost jako například působnost
státního zástupce v přípravném řízení, protože pravomocemi exekutivy směrem ke správě
státního zastupitelství může být ve výsledku ovlivněn i každodenní výkon profese státního
zástupce.
Za zásadní ve vztahu mezi exekutivou a státním zastupitelstvím dále považuji personální
pravomoci vlády a ministra spravedlnosti směrem k nejvyššímu státnímu zástupci a vedoucím
státním zástupcům, přičemž právní úprava řešící tyto otázky není v současné době zcela
vyhovující. Mám za to, že návrhy na případné změny ZoSZ, které byly v posledních letech
projednávány v Parlamentu ČR, mohou ve svém důsledku více oprostit soustavu veřejné žaloby
od moci výkonné a jejího vlivu, některé jsou však způsobilé spíše negativně ovlivnit chod
státního zastupitelství, ba dokonce zvýhodnit exekutivu a rozšířit její kompetence ve vztahu
ke státnímu zastupitelství. I přesto, že cílem této práce není analyzovat organizaci veřejné
žaloby, za účelem potvrzení právě proklamovaného tvrzení je namístě ve stručnosti zmínit
vybranou potenciální změnu,111 o které se v posledních letech debatovalo a rovněž v tomto
směru vznikly některé návrhy na změnu zákona jak ze strany vlády,112 tak Parlamentu.113
Na skutečnosti, že se v současnosti jednoznačně jeví jako nevhodný systém odvolání nejvyššího
státního zástupce vládou na návrh ministra spravedlnosti bez udání jakéhokoli důvodu,114
se shodnou všechny v poslední době předkládané návrhy. V dané věci není dle mého názoru
žádný prostor pro debatu. Z rozsáhlé vědecké studie německého Bundestagu z roku 2016
jednoznačně vyplývá, že ve srovnání s právními úpravami jiných evropských států se tato silná
pravomoc vlády směrem k nejvyššímu státnímu zástupci dá považovat za výjimku. Ostatní státy
s výjimkou Německa a Polska, vážou případné odvolání generálního prokurátora či nejvyššího
státního zástupce na rozhodnutí v kárném řízení.115 Pokud má tedy být nejvyšší představitel
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veřejné žaloby odvolán, musí nejprve porušit své povinnosti, a následně o daném jednání
rozhoduje orgán, který není zástupcem moci výkonné. Prosadit změnu týkající se odvolání
nejvyššího státního zástupce v ČR je dle mého názoru důležité učinit v dohledné době, neboť
tato pravomoc vlády rozhodně neposiluje důvěru ve veřejnou žalobu nezávislou minimálně
na politické vůli, dokonce se může stát v některých rukou nebezpečným instrumentem,
prostřednictvím kterého budou odvoláváni pro politickou garnituru nepohodlní nejvyšší státní
zástupci. Domnívám se, že by odvolávání nejvyššího žalobce mělo v budoucnu vycházet z již
vyzkoušeného systému odvolávání státních zástupců v českém právním prostředí, tudíž se
přednostně nabízí dvě možnosti. V ZoSZ bude zakotvena možnost odvolání v kárném řízení
před zvláštním senátem podobně jako v případě provinění u řadových státních zástupců,116 nebo
druhou variantou je stávající koncepce odvolání vedoucích státních zástupců, kteří jsou
odvoláváni na návrh bezprostředně nadřízeného vedoucího státního zástupce rozhodnutím
ministra spravedlnosti,117 proti kterému mají právo podat rozklad,118 respektive následně žalobu
ve správním soudnictví.119 Osobně bych volil první variantu, tedy odvolání v kárném řízení.
Ač i v souvislosti s touto koncepcí lze nalézt prostor pro případné vhodné změny v budoucnu,
jelikož by bylo namístě zamyslet se nad zavedením dvouinstančního kárného řízení,120 které
by v důsledku poskytovalo opravdu silné záruky legitimního očekávání a právní jistoty
u žalovaných a byla by více eliminována případná nesprávná či excesivní rozhodnutí stávajícího
jednoinstančního modelu. Oproti cestě odvolání ministrem spravedlnosti by tato varianta
znamenala úplné oproštění od vlády, ba dokonce od moci výkonné. Je pravdou, že
i dnes se může například odvolaný okresní státní zástupce po neúspěšném podání rozkladu
obrátit na nezávislý správní soud, ale celý proces může být poněkud zdlouhavý. Domnívám se
proto, že v budoucnu by měla být účinná pouze taková právní úprava, skrze kterou bude
zajištěno, že se exekutiva nebude žádným způsobem podílet na odvolávání vedoucích státních
zástupců, včetně nejvyššího představitele veřejné žaloby.
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2.3 Právní úprava státního zastupitelství
Právní úpravu ovlivňující soustavu úřadů státního zastupitelství jako celek, její
organizaci spočívající zejména na úpravě vztahů dovnitř i navenek, ale i působnost státního
zastupitelství v trestní a netrestní oblasti lze nalézt na všech úrovních hierarchie právních
norem.121 Za samotný základ právní úpravy státního zastupitelství je bezesporu považováno
ustanovení v hlavě o moci výkonné v čl. 80 Ústavy ČR. Již v předešlých kapitolách jsem se
zabýval ústavněprávním zakotvením soustavy státního zastupitelství a ač ústavodárce
neopomněl veřejnou žalobu v předpisu s nejvyšší právní silou upravit, konstatoval jsem, že
ustanovení v Ústavě ČR není nikterak obsáhlé.122 Dle mého názoru lze hovořit
o neúplnosti části věnující se veřejné žalobě. Z uvedeného důvodu by mělo proto být
v budoucnu uvažováno nad alespoň dílčí změnou či doplněním těch ustanovení, které veřejnou
žalobu v Ústavě ČR upravují.
Co se týče stěžejní právní úpravy na úrovni zákonné, do této skupiny lze především
zařadit několik předpisů, které formují samotnou soustavu veřejné žaloby a upravují otázky
týkající se vzniku, trvání a zániku působení státního zástupce u konkrétního úřadu veřejné
žaloby. Dále do této kategorie spadají i ty právní předpisy, které upravují každodenní činnost
státního zástupce spočívající v plnění jeho pravomoci, a to v oblasti zákonem svěřené
působnosti. Bezesporu nejdůležitější normou soustavy státního zastupitelství je ZoSZ, tedy
právní předpis čítající několik desítek paragrafů, ve kterém zákonodárce zakotvil základní
otázky, které se týkají organizace veřejné žaloby. Proto lze tento předpis označovat jako
základní organizační předpis státního zastupitelství. Hned z úvodního ustanovení zákona je
patrná ona důležitost a nezastupitelnost předpisu, neboť zde zákonodárce definuje institut
státního zastupitelství a dále konkretizuje jeho hlavní činnost.123 Mimo Ústavou ČR zakotvenou
hlavní pravomoc státního zastupitelství zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení, rozšířil
ZoSZ více výčet práv a povinností na zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve všech
věcech, které byly státnímu zastupitelství do působnosti svěřeny.124 V souhrnu tak zákonodárce
do ZoSZ zakotvil ustanovení, která stanovují jednotlivé články soustavy, práva a povinnosti
vedoucích státních zástupců těchto článků, včetně nejvyššího státního zástupce, a to jak
121
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ve vztazích interních vůči podřízeným státním zástupcům nebo bezprostředně nadřízenému
úřadu, tak externích zejména vůči moci výkonné, konkrétně Ministerstvu spravedlnosti, které
vykonává správu nad soustavou veřejné žaloby. Část organizačního předpisu rovněž upravuje
i postavení státních zástupců jako například zásady a povinnosti, které musí veřejný žalobce
přijmout při výkonu své profese za vlastní a řídit se jimi při výkonu působnosti i mimo ni.
V ZoSZ je v neposlední řadě vedle právní úpravy týkající se státních zástupců řešena
problematika jejich pomocného personálu či jsou v závěrečných ustanoveních upravovány
některé otázky spojené s pozicí právního čekatele, respektive čekatelskou praxí a závěrečnými
zkouškami. V úplném závěru se zvláštní ustanovení zabývají relativně novými instituty týkající
se Úřadu evropského veřejného žalobce, který vznikl za účelem efektivnějšího stíhání
a následného potírání kriminality spojené s finančními zájmy Evropské unie.125 Přestože
historie ZoSZ nesahá do daleké minulosti, v průběhu účinnosti tohoto zákona byly přijaty již
takřka tři desítky novelizací, a stále není stávající stav ZoSZ takový, o kterém by se dalo hovořit,
že není namístě uvažovat nad žádnými výraznějšími změnami v předpisu. Přijetí zcela nového
předpisu není v současné době pravděpodobné, neboť někdejší ministr spravedlnosti Otakar
Motejl předstoupil před Poslaneckou sněmovnu s návrhem nového zákona před dvaceti lety
a ani této právní autoritě, kterou O. Motejl bezesporu byl, se nepodařilo přesvědčit zákonodárný
sbor o relevanci této změny.126 Jak jsem uvedl výše, v posledních několika letech jsou
v souvislosti se ZoSZ předkládány dílčí změny týkající se některých palčivých otázek, které
jsou spojené zejména s ingerencí moci výkonné do soustavy státního zastupitelství. Ač lze
předpokládat, že do konce 8. volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nedojde
k přijetí žádných dílčích změn ZoSZ, kdy se domnívám, že konsenzus na novém kodexu
trestního procesu by měl být větší prioritou legislativců, mám za to, že některé změny aktuálně
platné právní úpravy ZoSZ jsou více než žádoucí a neměly by být neustále odkládány, protože
se mohou v krajních případech stát zneužitelným instrumentem exekutivy vůči veřejné
žalobě.127 Předpis, který svým způsobem doplňuje ZoSZ a lze jej považovat za nepostradatelný,
neboť navazuje na samotnou činnost státního zástupce, je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení
ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, řešící případná porušení povinností
státního zástupce stanovené mu zákonem, které se označují jako kárná provinění a projednávají
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se na návrh před kárným senátem. Mezi další významné zákony je nezbytné řadit předpisy blíže
upravující působnost státního zastupitelství, přičemž za bezesporu nejdůležitější lze považovat
TŘ, který upravuje nejrozsáhlejší ingerenci státního zástupce v trestním řízení.
Z podzákonných právních předpisů je namístě zdůraznit jednací řád státního
zastupitelství, který byl přijat jako prováděcí norma ZoSZ,128 a je obecně závazným právním
předpisem, jenž specifikuje a dále rozvádí některá ustanovení ZoSZ jako například institut
vnějšího dohledu v soustavě státního zastupitelství129 či zřizuje pobočky některých státních
zastupitelství.130 Vedle konkretizace některých organizačních otázek se jednací řád ve svých
ustanoveních zabývá rovněž působností státních zástupců a právních čekatelů a s tím
související problematikou týkající se každodenní činnosti uvedených subjektů.131
Do určité míry za specifickou právní úpravu lze považovat interní normy nazývající se
pokyny obecné povahy, prostřednictvím kterých nejvyšší státní zástupce usměrňuje
a sjednocuje postupy státních zástupců při výkonu působnosti, posiluje konstantnost
v rozhodovací praxi státních zástupců na všech článcích soustavy, a naopak tímto normativním
instrumentem eliminuje možné odlišné postupy, zvyky či jiné rozdílné výsledky různých
státních zastupitelství na různých úrovních.132 Jako specifické jsou pokyny obecné povahy
označeny z důvodu, že jsou netypickým instrumentem, který opravňuje nejvyššího státního
zástupce zasahovat určitým způsobem do chodu na všech úrovních soustavy, nejen
na bezprostředně nižším úřadu, což lze apriorně zařadit spíše do modelu prokuratury než
státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce prostřednictvím pokynů obecné povahy, jak
napovídá tento termín, upravuje toliko otázky obecné (neurčitý okruh věcí určitého druhu)
a nezasahuje obsahem opatření do nějaké specifické, konkrétní, ad hoc problematiky.133
Obsahem pokynů je především procesněprávní problematika týkající se trestní a netrestní
působnosti, ale též organizace soustavy či zajištění jednotné spisové služby.134 Vedle pokynů
obecné povahy disponuje nejvyšší státní zástupce pravomocí vydávat stanoviska za účelem
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sjednocení výkladu zákonů a dalších právních předpisů, které státní zástupce při výkonu
zákonem svěřené působnosti aplikuje. Stanoviska se svou povahou podobají judikatuře soudů.
Pro státní zástupce nejsou oproti pokynům obecné povahy závazná, ale pokud se od výkladu
stanoviska odchýlí, daný postup mají za povinnost náležitě odůvodnit.135 Tímto postupem může
nejvyšší státní zástupce zejména docílit toho, že se soustava státního zastupitelství bude jevit
veřejnosti jako jednotný aparát a v důsledku posílí právní jistotu a legitimní očekávání
u dotčených subjektů.

2.4 Struktura soustavy státního zastupitelství
Stávající soustava státního zastupitelství následuje soustavu obecných soudů, tudíž jak
počet jednotlivých článků, tak názvy úřadů, které byly ke každému soudu zřízeny, se shodují
se soudy. Na pomyslný vrchol soustavy zákonodárce zařadil Nejvyšší státní zastupitelství,
v jehož čele vystupuje nejvyšší státní zástupce, který s ohledem na některé pravomoci uvedené
v předešlých kapitolách musí být považován za nejvyššího reprezentanta tohoto orgánu
„sui generis“.136 Bezprostředně podřízenými úřady Nejvyššího státního zastupitelství jsou dvě
vrchní státní zastupitelství, která jsou následována článkem krajských státních zastupitelství
a na nejnižší úrovni se nacházejí okresní státní zastupitelství, která jsou zastoupena v celé
soustavě nejpočetněji. Zákonodárce v § 6 ZoSZ zakotvil mimo uvedené čtyři články rovněž
úřady nižšího a vyššího polního státního zastupitelství, jejichž existence je ovšem podmíněna
povinností občana ČR podrobit se branné povinnosti. Pavlík v komentáři k těmto zvláštním
úřadům uvádí, že ustanovení je v této části obsoletní, a to z důvodu, že pojem „branná povinnost
státu“ se již neužívá, přičemž odkazuje na několik předpisů,137 a má za to, že není možné, aby
bylo v souladu se stávající úpravou ZoSZ zřízeno nižší a vyšší polní státní zastupitelství.138
Dle mého názoru však část § 6 ZoSZ obsoletní není. V současné době je stále platný a účinný
tzv. branný zákon definující brannou povinnost, která zahrnuje mimo jiné povinnost občana
vykonávat vojenskou činnou službu,139 přičemž tato služba může být vykonávána ve válečném
stavu,140 který vyhlašuje Parlament v souladu s čl. 43 odst. 1 Ústavy ČR. Proto se domnívám,
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že se s brannou povinností lze za určitých okolností teoreticky setkat i v současnosti, z čehož
následně plyne možnost zřídit nižší a vyšší polní státní zastupitelství v souladu s platným
zněním ZoSZ.
V čele každého úřadu stojí vedoucí státní zástupce, který zodpovídá za chod svého
úřadu, ostatní státní zástupci jsou vůči představiteli úřadu v subordinačním postavení.141
Pomineme-li okresní státní zástupce,142 jejichž úřady nejsou účetními jednotkami a z hlediska
personálního zajištění úřadu ovlivňují jejich chod krajská státní zastupitelství, lze na čelní
představitele jednotlivých úřadů nahlížet i způsobem, že jsou pomyslnými statutárními orgány
úřadů, ve kterých zastávají onu vedoucí pozici, neboť zastupují úřad navenek ve všech
záležitostech, které nejsou svěřené jiným státním zástupcům.143 Vedoucí státní zástupce
organizuje práci na státním zastupitelství a pracovní agendu rozděluje mezi jednotlivé státní
zástupce, přičemž je u tohoto omezen právními předpisy a pokyny obecné povahy nejvyššího
státního zástupce, prostřednictvím kterých může být právě do této oblasti z Nejvyššího státního
zastupitelství zasahováno. V roce 2009 byl vytvořen vzorový organizační řád144 utvářející
základy, na nichž by vedoucí státní zástupci měli rozdělovat agendu na svých úřadech, aby tak
bylo případně zamezeno diametrálně odlišnému přístupu k problematice napříč celou soustavou
veřejné žaloby.145 Přidělování předem určené skupiny na úřad napadnutých věcí konkrétnímu
státnímu zástupci má dle mého soudu nesporné výhody. Například agendy hospodářské
či drogové kriminality vyžadují neustálé sebevzdělávání státních zástupců, jelikož technický
pokrok je využíván i při páchání této trestné činnosti. Pachatelé vyhledávají nejrůznější
sofistikované metody, které vyžadují opravdu kvalitní práci policejního orgánu, respektive
státního zástupce, přičemž dozorované věci mohou být efektivněji stíhány, disponuje-li státní
zástupce zkušenostmi a dovednostmi z věcí předešlých.146 Naopak bude-li státní zástupce
141
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vyřizovat agendu násilné trestné činnosti a zřídkakdy se setká s trestným činem spáchaným
prostřednictvím veřejné sítě internet a počítačového systému, může dojít z jeho strany
k ne zcela relevantnímu vedení policejního, respektive vyšetřovacího orgánu, což může
v krajních případech zmařit vyšetřování a znemožnit zajištění dostatečných podkladů
pro následné podání obžaloby k soudu. Na druhou stranu se domnívám, že není správné zacyklit
státní zástupce do „svých“ agend na příliš dlouhou dobu, neboť v momentě, kdy si veřejný
žalobce osvojí způsob provádění dozoru, může následně ztratit potřebu svého dalšího
sebevzdělávání, o které by měl usilovat po celou dobu výkonu své profese. Na okraj je však
nutno podotknout, že aplikace vzorového organizačního řádu není možná na každém úřadu.147
Na státních zastupitelství, kde působí tři státní zástupci,148 logicky rozdělit agendu nelze, zde
je možné se setkat s rozdělením trestní a netrestní působnosti, což je namístě s ohledem na
výkon působnosti zcela v jiném druhu řízení. Členění agendy a z toho plynoucí rozvoj erudice
ve specializované oblasti je tak možný jen u státních zástupců, kteří působí na větších úřadech
veřejné žaloby, kde je více prostoru pro to, aby specifické oblasti jako drogovou kriminalitu
nebo extremismus dozorovali stejní státní zástupci.
V souvislosti s problematikou stávající struktury veřejné žaloby lze polemizovat nad
případnými změnami soustavy, které by se mohly týkat jak „zeštíhlení“ soustavy na tříčlánkový
systém, tak naopak začlenění dalších úřadů, které by se zabývaly specifickými oblastmi
kriminality. Analýze vybraných aspektů bude věnována pozornost v závěrečné kapitole týkající
se úvah de lege ferenda.
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3 Působnost státního zastupitelství
3.1 Trestní působnost
Působnost státního zastupitelství v trestním řízení je bezesporu dominantní oblastí,
do které státní zastupitelství ingeruje, jelikož tvoří v porovnání s působností netrestní naprostou
většinu činnosti veřejné žaloby v ČR. Jak vyplývá nejen z čl. 80 Ústavy ČR, ale i ze zákonné
právní úpravy, hlavním úkolem státního zastupitelství v trestním řízení je zastupovat veřejnou
žalobu a plnit další povinnosti v souladu se zákonem, které z uvedené pravomoci státního
zastupitelství vyplývají.149 Je třeba zdůraznit, že státní zastupitelství je jako jediný subjekt
v trestním řízení oprávněno podat obžalobu k soudu, tudíž pro plnění účelu trestního řízení je
jeho role nezastupitelná.150 Postavení státního zástupce v trestním řízení je nutné odlišovat dle
toho, zda dozoruje přípravné řízení, nebo zastupuje obžalobu před soudem. V prvním případě
je státní zástupce subjektem, respektive OČTŘ, který dohlíží mimo jiné na dodržení zákonnosti.
Ve druhém případě vystupuje v řízení před soudem v postavení strany trestního řízení
a podporuje obžalobu. Po celou dobu plnění svých povinností svým počínáním primárně
sleduje, aby bylo adekvátními prostředky trestního práva reagováno na ad hoc nastalé situace
v trestním řízení spočívající především na efektivním stíhání pachatelů trestné činnosti,
a naopak aby bylo eliminováno podobné jednání proti osobám, které se trestné činnosti
nedopustily.151
Po celou dobu výkonu působnosti je státní zástupce povinen vystupovat a jednat
v souladu se zásadami vyplývajícími nejen z Evropské úmluvy o lidských právech a základních
svobodách či Listiny, ale i z TŘ nebo ZoSZ. Za účelem bezvadného postupu státního zástupce
v trestním řízení musí být především dbáno na jednání v souladu s principem presumpce
neviny, a to až do chvíle, než je o vině obviněného, respektive obžalovaného pravomocně
rozhodnuto.152 Další velmi stěžejní zásadou pro zákonné vedení trestního řízení
a následné naplnění jeho účelu je zásada nullum crimen sine lege.153 Státní zástupce by taktéž
měl po celé trestní řízení vystupovat vždy proti všem zúčastněným subjektům nestranně,
nezvýhodňovat určité osoby bezdůvodně před ostatními, především dbát na proporcionalitu
případných zásahů do základních práv a svobod, a zároveň hledat případné alternativy,
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prostřednictvím kterých nebudou subjekty tak zásadně na svých právech dotčeny.154 Zásada
oficiality155 je rovněž jedním z dalších základních principů doprovázejícího státního zástupce
po celou dobu trestního řízení, z čehož vyplývá především nutnost efektivního a účinného
dozoru nad věcmi v přípravném řízení s kladením důrazu na rychlost, hospodárnost a eliminaci
jakýchkoli nelegitimních průtahů spojených s nerelevantní kriminalizací jednání a zdlouhavým
trestním stíháním osob.156
3.1.1 Dozor státního zástupce v přípravném řízení
Za nejdůležitější stádium trestního řízení pro státního zástupce lze bezesporu považovat
přípravné řízení. Právě dozorující státní zástupce rozhoduje o zásadních postupech
a rozhodnutích vyšetřovacího orgánu a závisí tak především na něm, zda budou v průběhu
vyšetřování nashromážděny takové zákonné podklady, které budou ve svém souhrnu náležitě
podporovat konečné rozhodnutí státního zástupce v závěru přípravného řízení či nikoliv.
Na přípravné řízení je nahlíženo jako na dílčí část trestního řízení tvořící jeho počáteční část,
přičemž jej lze označit jako určitou přípravnou fázi trestního procesu, v jehož průběhu by mělo
být zjištěno, zda daná věc bude následně předložena v souladu se zásadou obžalovací soudu.157
Státní zástupce vystupuje v přípravném řízení jako jeden z OČTŘ, který je označován jako
tzv. dominus litis.158 Jedná se právě o dozorujícího státního zástupce, který zodpovídá
za zákonný průběh přípravného řízení, jež trvá od okamžiku sepsání záznamu o zahájení úkonů
trestního řízení, provedení neodkladných či neopakovatelných úkonů nebo zahájení trestního
stíhání obviněného do doby, než státní zástupce na základě obžalovací zásady podá soudu
obžalobu, návrh na potrestání, pokud bylo vedeno s podezřelým zkrácené přípravné řízení nebo
návrh na schválení dohody o vině a trestu v důsledku aplikace odklonu, budeme-li vycházet
z faktu, že tento institut lze do skupiny odklonů v širším slova smyslu řadit.159
V průběhu přípravného řízení by měl státní zástupce vystupovat způsobem, který zajistí
efektivní vedení policejního orgánu v souladu se zákonem, aby tak mohly být objektivně
zodpovězeny zásadní otázky pro další postup v trestním stíhání obviněného. V důsledku
správného postupu by mělo být v průběhu přípravného řízení především posouzeno, zda se stal
skutek uvedený v usnesení o zahájení trestního stíhání, zda se jedná o trestný čin a zda jej
154
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spáchala trestně odpovědná obviněná osoba.160 Státní zástupce především dozoruje, jestli
vyšetřováním policejního orgánu není nepřiměřeně zasahováno do základních práv a svobod
dotčených subjektů a zda v přípravném řízení nevznikají neodůvodněné průtahy. V neposlední
řadě státní zástupce dohlíží na bezvadnost vedení trestního spisu policejním orgánem, aby tak
bylo předcházeno veškerým potenciálním procesním vadám, které by ve svém důsledku byly
způsobilé zapříčinit procesní nepoužitelnost nějakého důkazu.161 Dozor státního zástupce
nad policejním orgánem by měl být veden takovým způsobem, aby byly zjišťovány všechny
relevantní skutečnosti týkající se konkrétní trestní věci, a to ve prospěch i neprospěch
obviněného. Z uvedeného tak vyplývá, že cílem státního zástupce není bezvýhradně podpořit
počáteční odůvodnění obsažené v usnesení o zahájení trestního stíhání, ale naopak dozorování
postupu policejního orgánu způsobem, aby bylo zcela nestranně a objektivně posouzeno
obvinění osoby. Tato pozice státního zástupce dokazuje velmi úzké propojení s mocí soudní,
neboť veřejná žaloba v přípravném řízení vystupuje v roli nestranného arbitra, který shodně
bere v potaz a hodnotí veškeré skutečnosti, i když například ve svém důsledku povede takový
postup k zastavení trestního stíhání. U laické veřejnosti by uvedené uzákoněné postavení
státního zástupce mělo primárně vzbuzovat určitý pocit právní jistoty spočívající v tom, že
žádný trestně odpovědný subjekt nebude stíhán na základě jednostranných zjištěných
skutečností, a následně obžalován před soudem. Domnívám se, že tato podmínka objektivity
a nestrannosti v přípravném řízení je jedním z instrumentů, které dokazují určitou vyspělost
veřejné žaloby demokratického právního státu ČR. I přesto, že v současnosti není zcela jasné
zařazení státního zastupitelství v rámci dělby moci a moc výkonná v některých směrech
disponuje silnými pravomocemi vůči soustavě, z uvedeného je patrné, že státní zástupce
nezastupuje v přípravném řízení zájmy konkrétního subjektu trestního řízení, nýbrž hájí zájem
celé společnosti na tom, aby byly odhaleny trestné činy a potrestáni ti, kteří se takového
protiprávního jednání dopustili.162
Přípravné řízení je namístě provést tak, aby po skončení této předsoudní fáze řízení byl
ve spisovém materiálu nashromážděn dostatek podkladů pro další postup ve věci a státní
zástupce byl schopný na základě předaného spisu dále konat.163 Ono jednání může spočívat
například v podání obžaloby, využití některého z tzv. odklonů trestního řízení nebo
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v postoupení celé věci jinému orgánu, neboť se jedná o protiprávní jednání dle jiného než
trestněprávního předpisu. Označení státního zástupce jako tzv. pána přípravného řízení
reflektuje především stav, že policejní orgán působí vůči státnímu zástupci v roli podřízeného.
Je sice pravdou, že policejní orgán je samostatným OČTŘ v subordinačním postavení vůči
služebně nadřízenému, ale některé postupy musí být předem odsouhlaseny dozorujícím státním
zástupcem, nesnese-li taková věc odkladu, souhlas státního zástupce je nutný vyžádat
bezprostředně po provedení úkonu. Na druhé straně státní zástupce disponuje pravomocí
stanovit povinnost policejnímu orgánu k provedení jakéhokoli úkonu v souladu se zákonem,
může se postupu policejního orgánu účastnit, stejně tak státnímu zástupci zákon umožňuje,
je-li s činností policejního orgánu nespokojen, věc delegovat jinému policejnímu orgánu,
ba dokonce může věc atrahovat a provádět úkony přípravného řízení sám.164 Z výše uvedeného
je patrné, že státní zástupce v přípravném řízení de lege lata skutečně vystupuje jako
tzv. dominus litis.
Faktický stav věci dle mého názoru poněkud zaostává za výkonem působnosti
způsobem zakotveným v zákoně. Aby byl státní zástupce opravdovým pánem přípravného
řízení, měly by výsledky této fáze trestního řízení vycházet toliko z úkonů provedených
za účasti dozorujícího státního zástupce, respektive z práce zkušeného policejního orgánu,
pokud státní zástupce příslušný orgán provedením nějakého úkonu pověří. V současné praxi
státního zastupitelství není zvykem, aby se jednotliví státní zástupci účastnili vyšetřování. Není
v časových možnostech státního zástupce, aby v každé dozorované věci vedl policejní orgán,
a současně působil jako orgán vyšetřovací. Mám za to, že nepřítomnost státního zástupce
u úkonů přípravného řízení může vést právě k tomu závěru, že nad vyšetřováním nemá
absolutní kontrolu, respektive nedisponuje takovou mocí, kterou předpokládá a umožňuje
zákonodárce. Na první pohled je možné tento nedostatek považovat za zcela vyřešený, neboť
státní zástupce má pravomoc dávat pokyny příslušnému policejnímu orgánu, tudíž celé
přípravné řízení probíhá zcela dle jeho uvážení a je tím pádem možné hodnotit postavení
státního zástupce jako dominus litis. Podle mého názoru zde však vyvstává další problém, který
je čím dál tím zřetelnější a lze jej současně označit jako systémový. Aby byl státní zástupce
schopný náležitě vykonávat působnost a plnit tak roli, kterou zákonodárce předpokládá, musí
mít permanentně k dispozici plně odborně způsobilý policejní orgán, který nejen, že bude plnit
veškeré pokyny státního zástupce v souladu se zákonem a dle jeho požadavků, ale bude rovněž
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schopen postupovat samostatně a provádět úkony na takové úrovni, že státní zástupce bude mít
v závěru přípravného řízení kompletní trestní spis se všemi částmi potřebnými k dalšímu
postupu ve věci. Praxe však ne vždy reflektuje uvedený ideální stav. Především na obvodních
odděleních PČR se lze setkat s nezkušeností některých příslušníků, kteří například neovládají
kriminalistickou taktiku a metodiku způsobem, jenž je nepochybně žádoucí nejen
pro dozorujícího státního zástupce, ale ve výsledku i pro další subjekty trestního řízení, jejichž
zájmy by měly být stavěny vždy do popředí. Navíc by předpokládaný postup policejního orgánu
zapříčinil to, že by se státní zástupce mohl zabývat pro trestní řízení zásadnějšími záležitostmi
než výukou a vedením policejního orgánu při každém jejich dílčím postupu v přípravném
řízení. Tuto skutečnost rozhodně nepřičítám neschopnosti jednotlivých příslušníků PČR osvojit
si důležité znalosti jejich každodenní činnosti, ale spíše tomu, že v současné době není
ve služebním poměru PČR dostatek policistů, kteří by byli způsobilí předávat své zkušenosti
mladším kolegům. Domnívám se, že by mělo být v obecném zájmu, aby erudice policejního
orgánu doznala určitého zlepšení, neboť tato zdánlivě marginální problematika může postupem
času ve svém důsledku zcela ochromit nejen činnost PČR, ale rovněž může způsobit
i neefektivní, nehospodárný, ba dokonce nezákonný postup nejen v průběhu přípravného řízení,
prostřednictvím kterého bude neproporcionálně zasahováno do základních práv a svobod
dotčených subjektů, v důsledku čehož nemusí být naplněn samotný účel trestního řízení.
Uvedený nežádoucí stav věci by mohl být samozřejmě řešen různými způsoby.
Dle mého soudu se jako nejpřijatelnější jeví dvě možnosti, přičemž jednu lze realizovat skrze
novelizaci TŘ. Teoreticky vzato by mohlo dojít k rozšíření výčtu subjektů trestního řízení
a opětovnému zakotvení institutu vyšetřovatele. Jednalo by se o OČTŘ, jehož postavení by
nebylo v průběhu přípravného řízení zdaleka tak silné jako před rozsáhlou novelou TŘ v roce
2001, nýbrž by tento kvazi - vyšetřovatel stál v pomyslném stínu celého vyšetřování a zčásti by
zastával práci státního zástupce spočívající v dohledu nad jednotlivými kroky policejního
orgánu. Byl by jakýmsi zprostředkovatelem pokynů státního zástupce vůči policejnímu orgánu,
přičemž by zodpovídal za zákonný průběh a kýžený výsledek potřebný pro konečné
rozhodování státního zástupce.165 Je však potřebné mít neustále na paměti tu skutečnost, že
kodex trestního práva procesního, na rozdíl od trestního zákoníku, nebyl přijat v roce 2009, ale
stále platí právní úprava z dob minulého režimu, přičemž jen v posledních deseti letech byl TŘ
165
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předmětem několika desítek novelizací. Z uvedeného důvodu nejsem zastáncem promptní
reakce a okamžité změny zákona, spíše se jedná o úvahy při legislativních pracích nad novým
(potřebným) předpisem trestního procesu.166
Státní zástupce v přípravném řízení ovšem nezastává toliko funkci řídící, při které vede
a dohlíží zákonnost postupu příslušného policejního orgánu, ale rovněž je oprávněn ovlivnit
každé rozhodnutí policejního orgánu jako orgán odvolací, které a priori nevychází z vůdčího
postavení státního zástupce v přípravném řízení.167 Státní zástupce v pozici druhoinstančního
orgánu rozhoduje o stížnostech proti usnesení, jež podávají oprávněné osoby a lze konstatovat,
že zákonodárce prostřednictvím tohoto institutu zakotvil do právní úpravy větší jistotu
pro subjekty, kterých se rozhodnutí policejního orgánu přímo dotýká nebo pokud tyto osoby
daly k takovému usnesení podnět svým návrhem.168 Státní zástupce je oprávněn přezkoumat
v celém rozsahu jakékoli rozhodnutí vydané policejním orgánem.169 Příkladem takovýchto
rozhodnutí může být usnesení o zahájení trestního stíhání. Podávání stížnosti proti usnesení
není jediným prostředkem obrany oprávněných osob, o kterém následně konečně rozhoduje
dozorující státní zástupce. Obviněný a poškozený se mohou taktéž obrátit na státního zástupce
se stížností na nevhodný postup policejního orgánu a způsobené nelegitimní průtahy v řízení.
Ten následně bezodkladně přezkoumá postup policejního orgánu a shledá-li nějaké pochybení,
přikáže policejnímu orgánu, aby nadále postupoval způsobem, který povede k napravení
nesprávného, neefektivního postupu.170 Zákonodárce však také pomýšlel na případné průtahy
způsobené při výkonu působnosti samotného dozorujícího státního zástupce. V tomto případě
o stížnosti směřující proti jeho postupu rozhoduje vedoucí státní zástupce bezprostředně
nadřízeného státního zastupitelství, čímž je předcházeno potenciální podjatosti a zaujatému
přístupu k jejímu vyřizování.
Součástí působnosti státního zástupce v přípravném řízení jsou i pravomoci, které
nemají svůj původ v postavení dominus litis. Státní zástupce v těchto případech nemá konečné
slovo, nýbrž disponuje tzv. návrhovým oprávněním postupu v trestní věci, o kterém definitivně
166
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rozhoduje soud. Soud zasahuje do přípravného řízení v těch případech, kdy má být některým
rozhodnutím zasaženo do základních lidských práv a svobod dotčeného subjektu.171
Tato ingerence soudu do předsoudní fáze trestního řízení má svůj původ v porevolučních
změnách pravomocí veřejné žaloby. S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí této povahy jsou
způsobilá omezit práva, do kterých je nutné zasahovat v jen zcela nejzazších případech
a co možná nejšetrněji, zákonodárce usoudil, že je namístě, aby o těchto prostředcích
rozhodoval nezávislý soud. Z tohoto důvodu státní zástupce v současnosti příslušnému soudu
navrhuje uvalení vazby na obviněného, odposlech a záznam telekomunikačního provozu
či domovní prohlídku. Role státního zástupce není v tomto směru zanedbatelná, jelikož soudu
předkládá zdůvodnění podání takového návrhu, zejména uvádí ty skutečnosti, které dokazují
nutnost zasažení do základních práv a svobod dotčeného subjektu, a dále nemožnost nahrazení
takového úkonu způsobem, jenž nebude tak invazivní.
Závěrem je namístě uvést působnost státního zástupce v přípravném řízení v trestních
věcech s mezinárodním přesahem. Tuto oblast lze zhodnotit, v porovnání s výše uvedeným,
jako působnost marginální, nikoliv však neméně důležitou. Státní zástupce je oprávněn
k některým úkonům v přípravném řízení, u kterých je současně nutný kontakt s orgány cizích
států. Státní zástupce může například požádat příslušný orgán cizího státu o dočasné převzetí
osoby, která není podezřelou či obviněnou osobou, nachází se toho času ve vazbě či trestu
odnětí svobody, a zároveň je její účast nutná k provedení trestního řízení v ČR.172 Státní
zástupce je oprávněn i k dalším úkonům týkajícím se například vydávacího řízení či řízení
o evropském zatýkacím rozkazu. Funkci ústředního orgánu zastupujícího nejen výše uvedené
povinnosti státního zastupitelství v přípravném řízení, ale i další výkon působnosti dle zákona
o mezinárodní justiční spolupráci plní Nejvyšší státní zastupitelství.173
S tématem trestní působnosti státního zástupce je dále také neodmyslitelně spjatá
působnost státního zástupce v řízení před soudem, ale s ohledem na skutečnost, že postavení,
role a působnost státního zástupce v řízení před soudem je hlavním předmětem mé rigorózní
práce, budu se touto problematikou zevrubně zabývat v samostatné kapitole.

171

Srov. například § 82, § 87 TŘ.
§ 69 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších
předpisů.
173
KUBÍČEK, M. In. POLÁK, P., HUCLOVÁ, H., KUBÍČEK, M. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních. Komentář. 2020. Zdroj. ASPI, KO104_2013CZ, stav ke dni 30. 4. 2020.
172

42

3.2 Netrestní působnost
Spojovat výkon práv a povinností státního zástupce toliko s působností v trestním řízení
je postupem nesprávným, jelikož státní zastupitelství plní důležitou roli i v dalších oblastech,
které nejsou založené striktně na aplikaci trestněprávních institutů. Stávající oblast netrestní
působnosti státního zastupitelství zasahující do relativně široké škály právních vztahů nebyla
po celou dobu fungování soustavy státního zastupitelství obdobně rozsáhlá. Původně široce
nastavená koncepce tzv. všeobecného prokurátorského dozoru, který spočíval zejména
na možné ingerenci prokuratury do mnoha oblastí jako například dalších soudních řízení
(pomineme-li trestní soudnictví) nebo rozhodovací praxe orgánů veřejné správy,174 se stala
předmětem porevolučních právních změn. Zákonem stanovená působnost veřejné žaloby se
apriorně zaměřila na roli a plnění práv a povinností veřejného žalobce v trestním řízení, naproti
tomu dozor nad činností veřejné správy byl eliminován, neboť takovým způsobem nastavená
vnější kontrola veřejné správy byla nadbytečná, a případné vady bylo dle názoru zákonodárce
možné zjistit a napravit uvnitř systému správy věcí veřejných. Obdobně se staly předmětem
zúžení pravomoci veřejné žaloby v civilním procesu, což bylo zdůvodněno nevhodným
zasahováním veřejné žaloby do záležitostí justice, respektive soudního rozhodování
a nezávislosti moci soudní, která by měla být zcela oproštěna od jakýchkoli vnějších vlivů
a nevhodného vměšování subjektů zařazených k moci výkonné.175 Se snahou zákonodárce
o naprostou eliminaci zasahování veřejné žaloby do jiných oblastí než té trestněprávní se však
v právu postupem času projevily určité mezery, neboť některé úkony, postupy a rozhodování
orgánů exekutivy, kterými bylo zasahováno do základních lidských práv a svobod adresátů,
přestaly být podrobovány efektivní kontrole dodržování zákonnosti ze strany státu. S ohledem
na neustále zesilující trend náležité kontroly jakýchkoli zásahů a omezení do ústavně
garantovaných lidských práv a svobod, došlo k částečnému znovuobnovení a zakotvení
pravomoci státního zastupitelství v netrestní působnosti, jejíž obsahem je dohlížení
na dodržování zákona a působení v širším, respektive veřejném zájmu.
3.2.1 Dozor státního zastupitelství v místech omezení osobní svobody
Neopomenutelnou oblastí působnosti státního zastupitelství, která není součástí
stěžejních pravomocí státního zástupce v trestním řízení, je výkon dozoru v zákonem
174
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stanovených místech, kde je omezována osobní svoboda. Pravomoc veřejné žaloby dozorovat
dodržování právních předpisů je tak realizována v místech, kde se vykonává vazba či trest
odnětí svobody, některá ochranná opatření jako ochranné léčení, zabezpečovací detence nebo
ochranná výchova, státní zástupce však dozoruje i legalitu při výkonu ústavní výchovy
či na dalších místech, o kterých to zákon stanoví.176 Ve vzájemné komparaci s působností
státního zástupce v trestním řízení, a současně komplexním posouzením problematiky
působnosti ze vzdálenější perspektivy lze v daném spatřovat určitou pestrost v modifikaci
nastavených stěžejních úkolů pro státního zástupce, a z toho plynoucích odlišných rolích
v dílčích částech zákonem svěřené působnosti. Zatímco v trestním řízení státní zástupce
zastupuje veřejnou žalobu, přičemž jeho postavení je odlišné podle toho, zda dozoruje přípravné
řízení, nebo vystupuje jako strana na podporu obžaloby v řízení před soudem, při výkonu
dozoru ve věznicích kontroluje, zda nejsou nepřiměřeným způsobem na právech omezeni právě
ti, na jejichž odsouzení se svým způsobem podílel. Státní zastupitelství je tak institucí se
skutečně různorodou působností, která ve svém důsledku ochraňuje legitimní zájmy celé
společnosti, a s ohledem na nezastupitelnou roli této instituce je žádoucí, aby bylo v zájmu
každého subjektu efektivní a zákonné fungování veřejné žaloby.
V místě výkonu vazby se státní zástupce při výkonu dozoru především zaměřuje
na počáteční proces spočívající v přijetí a umístění obviněného do vazební věznice a následný
samotný průběh výkonu vazby, zda při něm nejsou porušovány právní předpisy. Dále státní
zástupce kontroluje, zda jsou náležitě brány v potaz a vyřizovány relevantní podněty a žádosti
omezených na svobodě či zda jsou náležitě plněny stanovené podmínky při výkonu vazby
mladistvých či cizích státních příslušníků.177; 178 V ústavech, ve kterých odsouzení vykonávají
nepodmíněné tresty odnětí svobody, se státní zastupitelství mimo jiné zaměřuje na způsob
zacházení Vězeňské služby ČR s odsouzenými, zejména na výkon jejich služebního postupu
vůči odsouzeným,179 a to nejen z pohledu dodržování právních předpisů, ale i rovného
zacházení se všemi dotčenými osobami. Konkrétně vzato kontroluje, zda se odsouzení
ve výkonu trestu nesetkávají s diskriminačním jednáním například pro svou státní příslušnost
nebo jestli Vězeňská služba ČR naopak nejedná s některými odsouzenými přívětivěji než
176
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s ostatními a neposkytuje jim nepřiměřené výhody, které jsou zcela nelegitimní.180
V neposlední řadě dozor státního zástupce směřuje i na otázky pracovního zařazení
odsouzených, na podmínky, za kterých práci vykonávají a na rovné příležitosti k ní.181 Ve všech
příkladně uvedených místech omezujících osobní svobodu státní zástupce přednostně sleduje
případné nelegální zasahování do základních práv zajištěných osob spočívající zejména
na neoprávněném jednání nerespektujícím lidskou důstojnost směrem k osobám, které jsou
omezené na osobě.182
V úvodu této kapitoly byla role státního zastupitelství charakterizována jako
nezastupitelná. Tuto charakteristiku jsem zvolil i přesto, že vedle oprávněných krajských
státních zastupitelství vykonává dozor v místech, kde je vykonáván trest odnětí svobody,
rovněž i úřad Veřejného ochránce práv.183 Důvodem použití termínu nezastupitelnosti je
zejména ta skutečnost, že úřad ombudsmana nedisponuje žádnými sankčními prostředky
či dalšími instrumenty za účelem zasazení se o napravení nežádoucího stavu, který byl zjištěn
při provádění dozoru. Úřad veřejného ochránce práv maximálně poukazuje na případné
nedostatky a prohřešky, které jsou posléze jako podněty vyhodnocovány oprávněnými
orgány.184 Naopak krajská státní zastupitelství mohou například v místě, kde je vykonáván trest
odnětí svobody při zjištěných pochybeních Vězeňské služby ČR vydat příkazy, které mají
příslušníci Vězeňské služby ČR za povinnost respektovat a plnit je. Podmínkou zde však
logicky zůstává, že svou povahou či svým obsahem nikterak nevybočují z pravomoci státního
zastupitelství a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy.185
3.2.2 Působnost státního zastupitelství dle ZŘS
Působnost státního zastupitelství je v nesporných řízeních civilního procesu příkladem
postupu zákonodárce v souladu s čl. 80 Ústavy ČR, kdy státní zastupitelství plní
i další úkoly zákonem svěřené, které se odlišují od zastupování veřejné žaloby v trestním řízení.
V některých nesporných řízeních dle ZŘS není předmětem projednávání věci toliko
180

V poslední době byl v tomto kontextu řešen výkon trestu odnětí svobody bývalého poslance Davida Ratha –
k tomu například: Věznice pochybila, když Rathovi dovolila civilní oblečení a matraci. Česká justice [online].
2020 [cit. 17. 11. 2020]. Dostupné z: <https://www.ceska-justice.cz/2020/06/veznice-pochybilakdyz-rathovidovolila-civilni-obleceni-matraci/>.
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Čl. 1 odst. 5 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce. O výkonu dozoru nad dodržováním právních
předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávněné omezována osobní svoboda. 2012. č. 10, ve znění
pozdějších změn.
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Čl. 1 odst. 10 tamtéž.
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§ 1 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
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KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2019, s. 452.
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§ 78 odst. 1, 2 písm. e), odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších
předpisů.
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soukromoprávní zájem mezi účastníky řízení, který je typický pro projednávání v řízení
sporných dle OSŘ, ale v těchto případech je nutné hájit i zájem širší, veřejný, který v taxativně
vymezených řízeních a za určitých okolností zastupuje právě státní zastupitelství.186
Zákonodárce podle povahy jednotlivých řízení zakotvil dvě možnosti, prostřednictvím kterých
může státní zástupce ingerovat v nesporném řízení. Státní zástupce disponuje pravomocí
vstoupit do již zahájeného řízení, shledal-li nutnost hájení veřejného zájmu, nebo je
ve stanovených případech subjektem aktivně legitimovaným, který podává návrh soudu
na zahájení konkrétního řízení. Ať státní zástupce plní své procesní povinnosti jakýmkoli
způsobem, obecně vzato je označován jako subjekt vystupující ve zvláštním procesním
postavení.187 O zvláštním procesním postavení je nutné hovořit zejména z toho důvodu, že se
práva a povinnosti státního zástupce neshodují s těmi, které mají účastníci řízení. Státní
zástupce není oprávněn iniciovat dispoziční úkony188 týkající se samotného merita věci,
podobně jako ostatní účastníci řízení ani nemůže být nositelem žádných z řízení vyplývajících
hmotněprávních práv a povinností.189 S ohledem na skutečnost, že státní zastupitelství
zastupuje v řízeních dle ZŘS veřejný zájem, není možné jeho postavení hodnotit tak, že
podporuje některého z účastníků a jeho soukromoprávní zájmy. Skončí-li řízení, do něhož státní
zástupce ingeroval, rozhodnutím, které nabude právní moci ve věci samé, zvláštní účastenství
státního zástupce v nesporném řízení končí.190
Jak bylo uvedeno výše, státní zastupitelství v některých taxativně uvedených řízeních
disponuje pravomocí vstoupit do již zahájeného řízení. Za příklad může být uvedeno nesporné
řízení týkající se osvojení, v jehož průběhu může být mimo jiné soudem řešena otázka, zda je
nutný pro rozhodnutí o osvojení souhlas rodičů dítěte. Shledá-li státní zastupitelství nutnost
hájit veřejný zájem ve věci, do řízení vstoupí. Obdobným způsobem ingeruje státní
zastupitelství v řízení o určení data smrti. Naproti tomu oprávnění státního zastupitelství využít
procesní postavení aktivně legitimovaného subjektu a podat tak návrh soudu na zahájení řízení
lze například ve věcech týkajících se ochrany proti domácímu násilí, péče soudu o nezletilé

186
187

WIPPLINGEROVÁ, M. In. ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Civilní právo procesní. 2015, s. 288.
ŠÍNOVÁ, R. In. ŠÍNOVÁ, R., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. a kol. Civilní proces řízení nesporné, rozhodčí
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Státní zástupce není oprávněn uzavřít dohodu, kterou by následně schvaloval soud, nebo není oprávněn vzít
svůj návrh zpět.
189
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nebo přípustnosti držení v ústavu zdravotnické péče.191 Co se týče případného práva státního
zastupitelství podat některý z opravných prostředků, to se shoduje s oprávněním účastníků
řízení, tudíž možnost podat odvolání ze strany státního zastupitelství není předem vyloučena.
Výjimky lze zaznamenat v případném podání dovolání a žalobě na obnovu řízení. Zákon
výslovně nestanovuje právo státního zástupce podat tyto mimořádné opravné prostředky, proto
lze z uvedeného dovozovat, že tímto procesním právem státní zastupitelství nedisponuje.192
Záměrně nebyla zmíněna žaloba pro zmatečnost jako jeden z dalších mimořádných opravných
prostředků, neboť dle § 231 odst. 2 OSŘ státní zastupitelství žalobu pro zmatečnost může podat
v řízeních, do kterých může dle § 8 odst. 1 ZŘS vstoupit či podat soudu návrh na zahájení řízení.
3.2.3 Působnost státního zastupitelství dle SŘS
Působnost státního zastupitelství ve vztahu k řízením, jež jsou vedena v odvětví
správního soudnictví, nelze považovat za generální, neboť ingerovat do řízení vedeného
dle SŘS nemůže každý státní zástupce z jakéhokoli článku soustavy. Je namístě konstatovat, že
postavení státního zastupitelství je oproti jiným aktivně legitimovaným subjektům specifické,
jelikož SŘS stanovuje zvláštní podmínku nalezení závažného veřejného zájmu ve věci, která je
předpokladem pro podání žaloby. Pravomoc podat tzv. žalobu ve veřejném zájmu proti
rozhodnutí správního orgánu náleží toliko nejvyššímu státnímu zástupci.193 Tato výsada
nejvyššího státního zástupce dokazuje skutečnost, která byla již uvedena výše. Ač byl po roce
1989 zrušen tzv. všeobecný prokurátorský dozor, některé dílčí pravomoci (mimo trestní
působnost) byly státnímu zastupitelství posléze opětovně přiděleny. Důvodem rozšíření
pravomoci, respektive zakotvení práva nejvyššího státního zástupce podat žalobu dle SŘS byla
skutečnost, že některá meritorní rozhodnutí správního orgánu mohou být ze své povahy
nezákonná, a přesto proti nim nebude podána žaloba proti rozhodnutí účastníkem správního
řízení, jelikož mu takový nezákonný stav věci bude vyhovovat. Pro účely kontroly těchto
vadných rozhodnutí a případné obrany proti nim může nejvyšší státní zástupce podat žalobu.194
Aby však nebyla výrazně oslabena právní jistota účastníka u každého rozhodnutí správního
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§ 8 odst. 1, odst. 2 ZŘS.
LEVÝ, J. In. SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon
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KÜHN, Z. In. KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. Komentář. 2019, s. 532.
192

47

orgánu, nejvyšší státní zástupce podává žalobu toliko jen v případech, kdy na věci shledá
závažný veřejný zájem.195
Nejvyšší státní zástupce je zvláštním procesním subjektem, neboť se nejedná o aktivně
legitimovaného, který je v původním správním řízení v postavení účastníka, jenž se posléze
brání proti rozhodnutí správního orgánu, jímž by byl přímo zasažen na svých právech
a povinnostech.196 Ve specifickém postavení se nenachází jen nejvyšší státní zástupce, neboť
žalobu ve veřejném zájmu může podat například i veřejný ochránce práv, jehož oprávnění se
od nejvyššího státního zástupce liší.197 Shledání závažného veřejného zájmu správní soud
nepřezkoumává, pro účely rozhodnutí bere úvahu nejvyššího státního zástupce jako fakt.198
Nejvyšší státní zástupce napadá rozhodnutí správního orgánu a žádá soud o zrušení
individuálního správního aktu z důvodu jeho nelegality. Pro účely podání žaloby není
rozhodující, zda nezákonné rozhodnutí zasáhlo účastníka ve prospěch nebo neprospěch přímo
na jeho právech a povinnostech, stejně tak není nutné brát v potaz, zda byly před správním
orgánem vyčerpány řádné opravné prostředky.199 Pro úplnost výkladu o ingerenci nejvyššího
státního zástupce ve správním soudnictví nelze v závěru opomenout, že ten disponuje dokonce
právem využití mimořádného opravného prostředku v tomto právním odvětví, tedy podání
kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.200
3.2.4 Marginální netrestní působnost státního zastupitelství
Netrestní působnost představující zlomek činnosti státního zastupitelství se neskládá
toliko z pravomocí, prostřednictvím kterých je hájen veřejný zájem dle ZŘS či zákona o výkonu
trestu odnětí svobody. Za relativně neznámou a veskrze okrajovou oblast působnosti státního
zastupitelství lze považovat práva a povinnosti státního zástupce v odvětví pracovního práva.
Státní zástupce i v těchto případech především dozoruje, aby některými rozhodnutími a postupy
v pracovněprávních vztazích nebyla porušena obligatorní náležitost zákonnosti. Příkladem
195
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může být situace, kdy vyhlášená stávka zaměstnanců není dle názoru státního zástupce
v souladu se zákonem, přičemž v důsledku toho podá státní zástupce žalobu k soudu, jejímž
hlavním účelem je ochrana veřejného zájmu.201 Státní zástupce je při shledání porušení zákona
aktivně legitimován i k podání žaloby pro nezákonnost výluky, prostřednictvím které poukazuje
na některá nezákonná rozhodnutí zaměstnavatele.202 V uvedených příkladech možné ingerence
státního zástupce do pracovněprávních záležitostí lze spatřit, že státní zastupitelství i v odvětví
pracovního práva zastává důležitou roli. Dozor spočívá ve snaze eliminovat jakékoli porušení
zákona, ať už je zapříčiněný stav důsledkem vadného jednání zaměstnavatele či zaměstnance,
přičemž státní zástupce objektivně a nestranně zastupuje veřejný zájem na zhojení takového
nezákonného rozhodnutí.
Jako další marginální část působnosti státního zastupitelství lze označit i ty pravomoci
státního zastupitelství, které jsou spojené s insolvenčním řízením či existencí právnické osoby.
V případě, že státní zástupce shledá nutnost prosadit veřejný zájem, je oprávněný podat návrh
soudu na zrušení právnické osoby. Taková situace může například nastat, pokud právnická
osoba není schopna plnit svůj účel pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo vznik,
respektive činnost právnické osoby byla podmíněna některým podnikatelským oprávněním,
které však z určitého důvodu pozbyla.203 V neposlední řadě může státní zástupce vstoupit
v průběhu insolvenčního řízení do případně projednávaného incidenčního sporu či do jednání
týkající se stanovení ochranné lhůty dlužníku krátce po zahájení insolvenčního řízení
(tzv. moratoria).204 V případě, že do některého řízení dle insolvenčního zákona státní zástupce
vstoupí, a zároveň je možné proti rozhodnutí ve věci podat opravný prostředek, státní zástupce
je za účelem ochrany veřejného zájmu rovněž oprávněn takový opravný prostředek podat.205
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4 Řízení před soudem v trestních věcech
Pro účely vymezení základních znaků té části trestního řízení, v rámci které dochází
k přesunutí trestní věci z fáze neveřejného přípravného řízení před soud, je namístě nejprve
uvést, jakými způsoby je možné takovou věc, v přípravném řízení dozorovanou státním
zástupcem, předložit soudu a ve výsledku tak přenést odpovědnost za vedení celé trestní věci
a zajištění naplnění účelu trestního řízení na jiný subjekt tohoto řízení. Stejně tak je v uvedeném
kontextu neméně důležité připomenout jednotlivé druhy zasedání, v důsledku nařízení
některého z nich je příslušný soud způsobilý v potřebném rozsahu trestní věc projednat.
Budeme-li vycházet pro účely této kapitoly z platné právní úpravy, pak z § 180 odst. 1
TŘ vyplývá, že věc nemusí být v meritu věci před soudem řešena toliko na základě podané
obžaloby, ale zákonodárce dále implementoval do kodexu trestního procesu další dvě možné
alternativy, o jejichž konečných návrzích v případě, že jsou využity a aplikovány, také
rozhoduje soud. První možností státního zástupce, jak ve věci postupovat a zároveň
nepředkládat soudu obžalobu, je podání návrhu na potrestání. Tento instrument by měl být
využíván zejména v případech, kdy předmětem trestního řízení je stíhání osob pro tzv. bagatelní
trestnou činnost206 a zároveň jsou v takových případech splněna kritéria pro to, aby mohlo být
proti podezřelému vedeno zkrácené přípravné řízení.207 Podání návrhu na potrestání státním
zástupcem je tak výsledkem provedení předsoudní fáze trestního řízení, jejímž hlavním
smyslem je věc co nejrychleji a v souladu se zásadou hospodárností předat soudu.208 I z těchto
důvodů je relevantní hovořit o tomto institutu tak, že je způsobilým prostředkem k promptnímu
pravomocnému ukončení trestního řízení. Tato skutečnost může v pohledu in lato sensu mimo
jiné vyvolávat a posilovat důvěru veřejnosti v efektivní výkon činnosti OČTŘ, neboť ti jsou
schopni v horizontu několika dnů či týdnů prověřit stěžejní skutečnosti týkající se spáchaného
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přípravné řízení zkrácené a přípravné řízení rozšířené, jehož východiska jsou využívány v řízeních o trestních
věcech, ve kterých je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.
208
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trestného činu a případně, v případě prokázání tohoto protiprávního jednání, uznat vinnou
konkrétní osobu a stanovit ji přiměřenou sankci.209
Třetí možností státního zástupce, jak převést odpovědnost v jím dozorované trestní věci
na soud, je podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Na rozdíl od výše uvedených
příkladů je tento projev zásady obžalovací210 poněkud odlišný, neboť se zde projevuje nezbytný
a výrazný prvek součinnosti mezi státním zástupcem a tím, proti kterému se vede trestní řízení.
Za další odlišnost lze považovat i tu skutečnost, že po podání návrhu na schválení dohody
o vině a trestu není věc projednávána v meritu věci před soudem obdobně jako po podání
obžaloby. Soud neprovádí dokazování, na základě kterého rozhoduje o vině, a případně i trestu
obžalovaného, nýbrž pouze hodnotí, zda návrh podaný státním zástupcem odpovídá povaze
věci, zda je vhodný a v souladu se zákonem a v neposlední řadě soud také zjišťuje, jestli obsah
dohody o vině a trestu koresponduje s vůlí obviněného vyjádřenou při sjednávání takové
dohody. Z uvedeného tedy vyplývá, že užitím této možnosti dochází k vyřešení a ukončení
trestního řízení způsobem, který je oproti předešlým dvěma způsobům specifický, a proto je
v teorii trestního procesu institut dohody o vině a trestu některými autory označován jako jeden
z odklonů trestního řízení.211 S ohledem na tu skutečnost, že se však obecně vzato definice
odklonů v trestním řízení vyznačuje tím, že v trestním řízení dochází k určitému vychýlení
od běžného průběhu jeho vedení, ve kterém v závěru nedochází k vyslovení viny a stanovení
trestu, dohodu o vině a trestu do této kategorie lze zařadit toliko z první poloviny. Na základě
uvedeného proto sdílím například názor J. Provazníka, že je relevantní zakotvit dohodu o vině
a trestu mezi odklony v trestním řízení pouze za předpokladu, že o nich bude pojednáváno jako
o odklonech v trestním řízení v širším slova smyslu s přítomností určitých specifičností. 212; 213
Na okraj tohoto exkurzu je dle mého názoru vhodné za účelem určitého zpřesnění jak návrh
na potrestání, tak dohodu o vině a trestu označit namísto podstatným jménem „alternativa“
209

FRYŠTÁK, M. Smysl a význam zkráceného přípravného řízení z hlediska jeho rychlosti. Trestněprávní revue.
2012 č. 10, s. 235.
210
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pro toto rozlišení je nutné vycházet především ze znění § 2 odst. 8 TŘ, který zní: „Trestní stíhání před soudy je
možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí
trestu (dále jen „dohoda o vině a trestu“), které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem
zastupuje státní zástupce.“
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v trestním řízení neřadí – viz. TIBITANZLOVÁ, A. Odklony v trestním řízení. 2018, s. 56.
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2016, č. 4, s. 80 – 81.
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Institutem dohody o vině trestu se budu ještě zabývat, s ohledem na téma své práce, v následující kapitole,
neboť ta se stala předmětem relativně rozsáhlých legislativních změn v trestním řádu od 1. 10. 2020.

51

k obžalobě, jako „povinnost“. Takové přesvědčení jsem nabyl zejména z toho důvodu, že
pokud bude k činnosti orgánů aplikujících kodex trestního procesu každodenně přistupováno
způsobem, že by tyto měly naplňovat původní záměr zákonodárce, nebo se o to alespoň pokusit,
mělo by vždy docházet k tomu, že pokud budou splněny veškeré zákonem stanovené
požadavky, státní zástupce by měl některý z těchto institutů užít, a to právě na úkor obžaloby.
Ať je nahlíženo na jednotlivé možnosti státního zástupce, jak věc předat soudu, aby ten následně
plnil svou úlohu v souladu se zákonem, jakkoli, věc může být vždy před soudem projednávána
v hlavním líčení, veřejném zasedání či neveřejném zasedání. S ohledem na skutečnost, že
neveřejné zasedání soud koná pouze v senátu, nejen bez účasti veřejnosti, ale i procesních stran,
budou uvedeny jen ty možné formy projednávání věcí soudem, na které může státní zástupce
působit svým vlivem bezprostředně.

4.1 Hlavní líčení
Jak bylo již naznačeno výše, trestní řízení je děleno do několika fází, přičemž tyto dílčí
části jsou rozlišovány dle důležitých procesních okamžiků. Je-li státním zástupcem věc
vyhodnocena tak, že je namístě projednat ji před soudem, neboť i po přípravném řízení
přetrvává důvodné podezření ze spáchání trestného činu konkrétní osobou, proti které je vedeno
trestní stíhání pro skutek uvedený v usnesení o zahájení trestního stíhání, soud nařídí ve věci
hlavní líčení.214 Stádium trestního řízení spočívající v projednání věci před soudem však není
nařizováno předsedou senátu vždy. Podá-li státní zástupce soudu obžalobu či například návrh
na potrestání, tento procesní postup automaticky neznamená, že soud sdílí a následuje ve věci
přesvědčení státního zástupce bezvýhradně. Zákonodárce zakotvil do TŘ ustanovení
o předběžném projednání obžaloby zařazené v pomyslné časové ose na pomezí přípravného
řízení a hlavního líčení, prostřednictvím kterého může být soudem rozhodnuto o tom, že věc
před soudem prozatím, nebo též nikdy projednávána nebude.215 Předběžné projednání obžaloby
je tak považováno za další z fází trestního řízení,216 jejímž hlavním účelem je zejména odepřít
přístup k soudu věcem, které nenaplňují předpoklady pro vyřízení věci v hlavním líčení a priori
po formální stránce, v důsledku toho zabránit enormní a zbytečné kriminalizaci jednání,
respektive osob, a naopak posílit rychlost a efektivitu celého trestního řízení. Soud však nikdy
nemůže v rámci tohoto postupu jakkoli alternovat hlavní líčení, ve kterém by byla posuzována
214

S tímto postupem se jednoznačně pojí termín totožnost skutku, kdy tato podmínka zajišťuje konzistenci skutku
od okamžiku zahájení trestního stíhání proti obviněnému, přes podání obžaloby, až po rozsouzení věci soudem.
K tomu srov. VANTUCH, P. Obhajoba obviněného. 2010, s. 395.
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§ 185 odst. 1 TŘ.
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vina obviněného. Toliko přezkoumává, zda je obžaloba relevantním podkladem pro nařízení
hlavního líčení a projednání věci před soudem.217 Shledá-li soud po nařízení předběžného
projednání obžaloby ve věci takové nedostatky, jež spočívají například ve zjevných procesních,
ale i hmotněprávních vadách vymezených v § 186 TŘ a není možné takové vady napravit
v řízení před soudem, učiní ve věci takové úkony, prostřednictvím kterých by mělo dojít
k napravení problematických bodů ve věci a jejich následnému zhojení.218 Je-li obžaloba
vystavena dle názoru soudu na relevantních skutečnostech, dojde k nařízení hlavního líčení,
a následně se věc přesouvá do další fáze trestního řízení.
S ohledem na téma této rigorózní práce se budu podrobněji zabývat problematikou
stádia trestního řízení před soudem se zaměřením na procesní postavení, práva a povinnosti
státního zástupce v samostatné kapitole.

4.2 Veřejné zasedání
Veřejné zasedání se ze všech variant zasedání před soudem nejvíce podobá hlavnímu
líčení. Nejen, že z hlediska zúčastnivších se stran se může laikovi zdát veřejné zasedání totožné
s hlavním líčením, ale dokonce i z hlediska předmětu projednávané věci lze nalézt určité
podobnosti v obou těchto typech řízení. Při veřejném zasedání se totiž rozhoduje mimo jiné
i o věcech, které se týkají či dále navazují na projednávání merita věci v hlavním líčení, a proto
veřejné zasedání nalézá v českém trestním procesu relativně široké uplatnění. Naopak
neveřejné zasedání lze považovat za méně významnou formu zasedání soudu,219 v rámci které
nejsou slyšeny strany v souladu se zásadou bezprostřednosti a ústnosti, a vazební zasedání je
naopak specifickou formou zasedání, které se koná při vyřizování vazebních věcí v přípravném
řízení nebo toliko v případě, kdy není možné o této věci rozhodnout právě v rámci hlavního
líčení či veřejného zasedání.220
Příkladem věcí projednávaných ve veřejném zasedání může být řešení návrhu
na schválení dohody o vině a trestu,221 uložení ochranného opatření,222 některé otázky týkající
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ke dni 9. 12. 2020), vyplývá, že pokud byl „rozsudek soudu prvního stupně zrušen toliko ve výroku o ochranném
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se mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních223 či řízení o některých opravných
prostředcích.224 Společné rysy veřejného zasedání a hlavního líčení jsou dány rovněž tím, že
ustanovení TŘ upravující hlavní líčení se na základě principu subsidiarity použijí i na veřejné
zasedání, pokud zákonodárce do TŘ nezakotvil úpravu speciální.225
Veřejné zasedání je soudem nařizováno pouze tehdy, stanoví-li tak výslovně zákon.226
Podobně jako hlavní líčení probíhá i veřejné zasedání za stálé přítomnosti procesních stran
a veřejnosti. V rámci tohoto zasedání mohou být předmětem řízení i zásadní otázky, neboť je
splněn jeden z požadavků práva na spravedlivý proces spočívající ve veřejném projednávání
věci s možností obviněného vyjádřit se ke všem důkazům, které jsou při veřejném zasedání
projednávány.227 Obviněný má tedy zákonem stanovený prostor ke své obhajobě prakticky
neomezený, z čehož mu logicky plyne možnost náležitě uplatnit svá práva. S ohledem
na konkrétní nastalé okolnosti ve věci má soud v některých případech na výběr, zda za účelem
projednání věci nařídí veřejné nebo neveřejné zasedání.228 Pokud však soud na samém počátku
začne řešit věc ve veřejném zasedání, není posléze možné, aby akt aplikace práva byl vydán
v neveřejném zasedání, tedy ve formě, jež postrádá zprvu proklamovaný prvek veřejnosti.229
Cílem projednávání věci ve veřejném zasedání je pak vydání rozhodnutí, jenž může mít stejně
jako v hlavním líčení, formu usnesení, ale i rozsudku.230
Při přípravě na veřejné zasedání soud vedle nařízení jednacího dne také předvolává
některé subjekty, nebo je o konání veřejného zasedání vyrozumívá, přičemž v tomto rozlišení
lze nalézt markantní rozdíl. V prvním případě jsou předvolávány ty osoby, jejichž účast je
u veřejného zasedání nutná,231 a soud zároveň v závěru předvolání takové osoby poučuje
o případných následcích jejich nedostavení se k veřejnému zasedání, které spočívá v možném
předvedení232 či udělení pořádkové pokuty.233 Mezi tyto osoby zpravidla patří obviněný, ale
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může se rovněž jednat například i o svědka. Ve druhém případě při vyrozumění soud toliko
obeznamuje subjekty o termínu konání veřejného zasedání, z čehož vyplývá nepovinná účast
osob na jednání. Do okruhu takových subjektů spadá mimo jiné státní zástupce nebo obhájce.
Zde je však nutné podotknout, že TŘ stanovuje situace, kdy je státní zástupce povinen být
účasten při veřejném zasedání, stejně tak obhájce má za povinnost být v zákonem stanovených
případech jednání přítomen, a to zejména v případech nutné obhajoby dle § 36 TŘ.234
Obligatorní účast státního zástupce musí být vždy zajištěna ve věcech, kde je předmětem
veřejného zasedání projednávání některých podaných opravných prostředků235 nebo návrh
na schválení dohody o vině a trestu.236 Zvláštní zákony dále stanovují povinnost osobní účasti
státního zástupce ve veřejném zasedání, v rámci něhož je projednávána trestná činnost
mladistvých237 nebo v případě řízení s cizím prvkem spočívající v projednání případného
uznání rozhodnutí cizího státu, jímž byla určitá osoba odsouzená k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody.238 V neposlední řadě je namístě připomenout, že s ohledem na nastavený
systém nadřízenosti a podřízenosti v soustavě státního zastupitelství vyplývají další povinnosti
pro státní zástupce z interních předpisů veřejné žaloby. Proto je státní zástupce povinen účastnit
se i veřejného zasedání ve věci předběžného projednání obžaloby, pokud jej soud nařídí,239
a to i přesto, že TŘ řád státnímu zástupci takovou povinnost nestanovuje.240
Samotný průběh veřejného zasedání se i kvůli výše zmíněné subsidiaritě podobá vedení
hlavního líčení předsedou senátu (samosoudcem). Státní zástupce však na počátku veřejného
zasedání nepřednáší obžalobu, ale pokud například proti rozhodnutí první instance podal
odvolání, na počátku veřejného zasedání přednáší návrh, jehož obsahem by mělo být, čeho se
státní zástupce domáhá. Aby nebylo počáteční vystoupení státního zástupce zdlouhavé, měl by
přednést toliko podstatné body návrhu, nikoli doslovně přečíst celé znění odvolání.241 Není-li
na veřejném zasedání státní zástupce přítomen, jeho návrh přednáší předseda senátu.242
V případě, že státní zástupce soudu nepředložil svůj návrh, je oprávněn se ke stavu věci vyjádřit.
Je-li prováděno v rámci veřejného zasedání dokazování, přiměřeně se použijí ustanovení
234
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o dokazování v hlavním líčení.243 Před samotným rozhodnutím soudu ve věci disponuje státní
zástupce pravomocí přednést závěrečný návrh, jenž lze považovat za alternativu k závěrečné
řeči, na kterou mají právo procesní strany v hlavním líčení.244

4.3 Důležité zásady pro výkon působnosti státního zástupce před soudem
Je-li smělou snahou této rigorózní práce předložit čtenáři ucelený text pojednávající
především o problematice působnosti státního zástupce v řízení před soudem, je namístě se
částečně

zabývat

rovněž

některými

základními

zásadami

trestního

řízení,

které

nezanedbatelným způsobem formují a ovlivňují výkon procesních práv a povinností státního
zástupce v trestním řízení. Aby utvořený systém trestního řízení byl schopný plnit
předpokládaný účel, pro který byl vytvořen, a byly tak v samém důsledku náležitě zjištěny
trestné činy, a následně potrestáni pachatelé těchto trestných činů,245 jsou to právě základní
zásady trestního řízení, jež se nemalou měrou spolupodílejí na efektivním fungování, rychlosti
a bezvadnosti celé soustavy. Zatímco některé právně-politické principy jsou uvedeny v Ústavě
ČR a Listině, ty pro trestní proces nejdůležitější zakotvil zákonodárce demonstrativně
do úvodních ustanovení TŘ.246 Pro výkon působnosti státního zástupce v řízení před soudem
však nejsou výše uvedené předpisy jedinými prameny, které upravují důležité zásady pro jeho
činnost. Neméně důležitá jsou i některá ustanovení organizačního předpisu veřejné žaloby,
neboť i v nich jsou zakotvena další pravidla mající vliv na ingerenci veřejné žaloby v trestním
řízení.
S ohledem na skutečnost, že státní zástupce vystupuje ve stěžejním postavení zejména
v přípravném řízení, aplikace níže uvedených zásad je zřetelně patrná právě v tomto
předsoudním stádiu trestního řízení.247 Veřejný žalobce je však i v řízení před soudem povinen
vykonávat zákonem svěřenou působnost rovněž toliko v intencích základních zásad trestního
řízení, a proto se domnívám, že zcela vynechat tuto úvodní část trestního práva procesního není
vhodné. V neposlední řadě je dalším argumentem ta skutečnost, že základní zásady trestního
řízení a jejich užívání v praxi je neopomenutelným základem nejen pro pochopení trestního
procesu jako celku, ale i jeho vzájemných souvislostí.
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4.3.1 Zásada legality a oportunity
Mezi nejdůležitější základní zásady trestního řízení, které ovlivňují působnost státního
zástupce v trestním procesu, patří bezesporu zásada legality. Tato zásada stanovuje státnímu
zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví. Existují zde však i výjimky
z obecného znění zásady legality. Stanovit jiný postup státního zástupce může dikce přímo
aplikovatelného předpisu Evropské unie nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy.248 Další
výjimka pak vyplývá i z ustanovení § 163 odst. 1 TŘ týkající se taxativního výčtu trestných
činů, které aby mohly být stíhány, musí být k tomu udělen souhlas subjektu, který v takovém
trestním řízení vystupuje jako osoba poškozená.249 Dále nelze v této souvislosti opomenout
ani zásadu oportunity, která vůči zásadě legality vystupuje v opačném postavení,250 přičemž
není předem doktrinálně výlučně stanovené, zda zákonodárce musí vystavit trestní řízení
na jednom či druhém základu. Ve státech, jejichž právo vychází z principů common law,
zpravidla převládá zásada oportunity v trestním řízení. Naopak v kontinentální právní kultuře
se častěji objevuje zásada legality, což je například případ českého trestního procesu.251
Uvedené rozlišování však nelze paušalizovat bez dalšího, neboť právě i v české právní úpravě
trestního práva procesního jsou obsaženy ustanovení vycházející ze zásady oportunity.252
V některých středoevropských právních úpravách trestního procesu jsou dokonce zakotveny
relativně silné prvky oportunity, ba dokonce zásada oportunity je základem trestního procesu,
a to i přesto, že takové státy jsou součástí větve kontinentální právní kultury.253; 254
Zásadu legality lze rozdělit na dvě pomyslné poloviny, neboť pro státního zástupce
vyplývají z této zásady různé povinnosti, jež jsou pro účely aplikace aktuální v odlišných
částech trestního řízení, které ve svém souhrnu zásadu legality jako celek formují. Jedná se
zaprvé o povinnost iniciační, projevující se v zákonem stanovené obligatorní aktivitě státního
zástupce k tomu, aby stíhal trestné činy, o nichž se dozvěděl. Za druhé se vedle této funkce
zásady legality rovněž projevuje prvek akuzační, jenž by měl být uplatňován po ukončení
248
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přípravného řízení v případě, že jsou splněny předpoklady pro podání obžaloby v souladu
s § 180 odst. 1 TŘ.255 Jak jsem naznačil již výše, zásadu legality lze ve srovnání s některými
jinými zásadami stěžejními pro trestní proces považovat do jisté míry za poněkud specifickou.
Důvodem je zejména ta skutečnost, že zatímco například již zmíněná zásada obžalovací je
v současné době v trestním řízení zcela ustálená,256 zakotvení a rozsah uplatnění zásad legality
a oportunity je uplatňován v jednotlivých státech různě a vzbuzuje jak na poli teoretickém, tak
praktickém stále četné diskuse.257 Tyto zásady definoval již například Storch, který ve své
publikaci uvedl, že vzájemné odlišování vychází z tradičních trestněprávních teorií. Podle něj
má zásada legality svůj původ v teoriích absolutních, jejichž hlavní myšlenkou je nutnost
za spáchaný trestný čin pachatele vždy bez dalšího potrestat. Zatímco zásada oportunity je více
spjatá s relativními teoriemi, jež proklamují restorativní přístup k trestnímu soudnictví
spočívající na názoru, že trest není „pouze“ určitá forma odplaty za spáchaný trestný čin, ale je
nutné sledovat i další potenciální prospěšnosti.258
Jak bylo uvedeno výše, ani v současnosti se v českém trestním procesu neprojevuje
toliko zásada legality. Oportunní prvky, jež umožňují státnímu zástupci širší prostor k jeho
vlastnímu uvážení v dozorované věci, některá ustanovení obsahují. Jako příklad ex tunc, ale
i ex nunc nastalých okolností, v důsledku kterých státní zástupce může rozhodnout o nestíhání
osoby, lze uvést pravomoc zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 TŘ nebo institut
dočasného odložení trestního stíhání dle § 159b TŘ, jehož hlavním účelem je především
rozkrytí sofistikovaných kriminálních metod organizovaných zločineckých skupin, ale i další
trestné činnosti.259 Někteří autoři dále mezi projevy oportunity v českém trestním procesu řadí
například odklony v trestním řízení.260 Další, jako například Michora, polemizují nad takovým
zařazením.261 Provazník má oproti uvedeným názorům za to, že odklony jsou odvozeny
od zásady oportunity,262 přičemž podobného názoru je i Šámal, jenž tvrdí, že odklony mají
v oportunitě svůj původ a vychází z ní.263 Dle mého přesvědčení nelze odklony v trestním řízení
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mezi projev zásady oportunity jednoznačně začlenit. Vezmeme-li v potaz ty oportunní prvky
v současném TŘ, které jsem uvedl výše, všechna tato ustanovení jsou aplikována pouze
v případě přesvědčení státního zástupce o jejich relevanci. Hovoříme o oprávnění uvážení
či diskrece veřejného žalobce, kdy zcela záleží jen na jeho osobním posouzení. Zatímco
odklony by měly být využity vždy, pokud jsou splněny zákonem stanovené obligatorní
předpoklady.264 Základní rozdíl tak spatřuji v možnosti aplikace oportunního prvku oproti
povinnosti vyřešit ukončení trestní věci jedním z odklonů.
Vzájemné protichůdné postavení zásad legality a oportunity by se dalo připodobnit již
v této práci řešené problematice dělení dvou základních modelů veřejné žaloby – prokuratury
a státního zastupitelství. Podobně jako u těchto modelů veřejné žaloby, nelze ani zde jednoduše,
jasně a předem hovořit o tom, jestli zakotvení a širší proklamace zásady legality v trestním
řízení přispívá nosnou měrou k lepším výsledkům činnosti OČTŘ, nebo zda zásada oportunity
je tím instrumentem, který napomáhá efektivněji naplňovat účel trestního procesu. Za účelem
částečné komparace byl vybrán trestní proces Spolkové republiky Německo, neboť srovnání
s ČR nabízí kontrast dvou právních úprav kontinentální právní kultury v základu vystavěný
na zásadě legality, ovšem s různým přístupem zákonodárce k rozšiřování oportunních prvků
v trestním řízení.265 V německém trestním procesu disponuje státní zástupce širší pravomocí
diskrece při úvaze nad tím, zda vést trestní stíhání proti konkrétní osobě či nikoliv. Do určité
míry omezená zásada legality se projevuje u takové trestné činnosti, kde je diskutabilní samotná
účelnost vedení trestního stíhání, přičemž příkladem mohou být případy již zmíněné
tzv. bagatelní kriminality, jejíž společenská závažnost není příliš vysoká, a zároveň na těchto
trestných činech bezvýhradně nespočívá veřejný zájem vedení trestního řízení. Dále je princip
oportunity rozšířen například na přečiny, u kterých zákonodárce státnímu zástupci taktéž
umožnil za určitých okolností upustit od podání obžaloby, přičemž jednou z podmínek, které
musí být splněny, aby o nestíhání státní zástupce případně mohl rozhodnout, je povinnost
pachatele trestného činu uhradit poškozenému svým protiprávním jednáním způsobenou škodu.
V neposlední řadě se oportunní prvky projevují v případech, ve kterých se jedná o trestní stíhání
osob, jež jsou již toho času pravomocně odsouzené pro jinou trestní věc. Usoudí-li státní
zástupce v rámci své diskrece, že trest potenciálně hrozící za trestný čin, o jehož vedení
trestního stíhání se jedná, je zcela bez významu vedle reálně hrozícího trestu v již probíhající
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jiné trestní věci či trestu již stanoveného, potom je oprávněn v trestním stíhání nepokračovat.266
Je však namístě podotknout, že zásada oportunity ve výše uvedených případech zcela
nezastoupila zásadu legality, ale v rámci zachování právní jistoty může být zásada oportunity
ad hoc aplikována až poté, co již bylo trestní řízení vedeno ve smyslu zásady legality.
Z praktického hlediska může německé trestní řízení vedené u tzv. bagatelní trestné činnosti
vypadat tak, že státní zástupce nejdříve vykoná svou obligatorní povinnost spočívající
v provedení dozoru nad věcí v přípravném řízení. Teprve až po jeho provedení je oprávněn
po zhodnocení celého průběhu přípravného řízení dospět k závěru, že je namístě postupovat
dle principu oportunity, nepodat obžalobu k soudu, ale naopak trestní stíhání obviněného
zastavit.267
Obdobným způsobem rozšířené oportunní prvky postrádám v současném kodexu
trestního procesu v ČR. Domnívám se, že právě zmíněná tzv. bagatelní trestná činnost by mohla
být více stíhána v intencích zásady oportunity namísto zásady legality. Bezesporu lze sdílet
názor Gřivny, který spatřuje pozitivum uplatňování zásady legality v tom, že je při její
přednostní aplikaci lépe zachovávána rovnost před zákonem potenciálně dotčených subjektů.268
Na druhou stranu mám za to, že je možné využít oportunní prvky takovým způsobem, že bude
přesto Gřivnou zmíněná rovnost před zákonem zachována i nadále. Právě německý model lze
považovat do určité míry za inspirativní, neboť z práv a povinností státního zástupce primárně
nevyplývá skutečnost, že by zakotvením zásady oportunity došlo k proklamaci instrumentů
narušující rovnost před zákonem. Právě za všech okolností obligatorní přípravné řízení zajišťuje
rovné postavení všech dotčených subjektů, udržení legitimního očekávání veřejnosti, a naopak
eliminuje případná excesivní rozhodnutí státních zástupců, kteří jsou povinni v každém
trestním řízení při uvažování o užití diskrece zhodnotit celý průběh přípravného řízení
a v souladu se zásadou zákonnosti a nestrannosti rozhodnout. Při případné implementaci
oportunních prvků do české trestně-procesní úpravy není radno taktéž zapomínat na institut
možného přezkumu věci nejvyšším státním zástupcem, který je oprávněn rušit mimo jiné každá
nezákonná rozhodnutí dozorujícího státního zástupce o zastavení trestního stíhání.269 Podle
mého názoru tak i stávající česká úprava TŘ nabízí takové prostředky, prostřednictvím kterých
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lze v souladu se zákonem zamezit rozhodnutím státního zástupce, jež by mohla teoreticky
v negativním slova smyslu ovlivňovat legální a legitimní průběh trestního řízení. Na závěr bych
rád uvedl, že v případném rozšíření uvážení státního zástupce je možné nepochybně spatřovat
výhody. S ohledem na skutečnost, že se v současnosti trestní řízení zahajuje ve věcech méně
závažné kriminality často,270 a zároveň není délka trestního řízení v ČR na nejlepší možné
úrovni,271 větší možností diskrece by se tak v souhrnu všechny OČTŘ nemusely toliko
soustředit na tzv. bagatelní trestnou činnost, která by mohla být řešena v rámci přestupkového
řízení,272 a naopak přednostní zájem by byl více zaměřen na závažnou trestnou činnost, na jejím
vyřízení je bezesporu širší veřejný zájem.
4.3.2 Zásada obžalovací
Je-li účelem této kapitoly zabývat se částečně také zásadami trestního řízení, jež mají
vliv na výkon působnosti státního zástupce zejména v řízení před soudem, potom nelze
opomenout zásadu obžalovací, kterou si dovolím označit jako výhradní zásadu veřejné žaloby.
O této zásadě je možné hovořit jako o jedné z těch bezesporu nejdůležitějších ve vztahu
k ingerenci státního zástupce před soudem v trestním řízení. Ve stávající právní úpravě TŘ lze
nalézt základ proklamace zásady obžalovací v úvodních obecných ustanoveních o základních
zásadách trestního řízení.273 Současné pojetí § 2 odst. 8 TŘ garantuje výsadní privilegium
státnímu zástupci, který je jako jediný subjekt trestního řízení oprávněn předložit věc soudu
za účelem meritorního rozhodnutí o vině a trestu obviněné osoby. Zákonodárce zakotvil
do zákona tři varianty, na základě kterých se příslušný soud posléze rozhoduje, zda je postup
státního zástupce relevantní a pokud ano, učiní potřebné úkony k tomu, aby věc byla přesunuta
do dalšího stádia trestního řízení, tentokrát fakultativního řízení před soudem. Mezi takové
taxativně upravené možnosti patří ty, o kterých jsem již pojednával výše.
Při nahlédnutí do historie v souvislosti s obžalovací zásadou lze registrovat patrné
změny v ochraně základních lidských práv a svobod, jež nastaly v samotném přístupu
k základním otázkám trestního procesu ve vztahu k poskytnuté procesní obraně a právu
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na obhajobu osob, proti kterým je trestní řízení vedeno. V opozitu k zásadě obžalovací totiž
stojí princip inkviziční, který je zejména známý trestnímu procesu v dobách feudalismu.
Inkvizice se vyznačovala tím, že práva a povinnosti se v jednotlivých částech trestního řízení
nerozdělovala mezi různé procesní subjekty, nýbrž veškerá procesní iniciativa spočívající
v centralistickém postavení se soustřeďovala na straně soudu. Soud byl subjektem, který
vykonával tzv. trojjedinou roli v trestním řízení, neboť nejen že rozhodoval v samotném závěru
trestního řízení o vině a trestu, ale rovněž stíhal pachatele trestných činů a vykonával obhajobu
stíhaných osob, přičemž obvinění nebyli subjekty trestního řízení, ale byli v postavení pouhého
předmětu bez jakýchkoli práv.274 S příchodem osvícenství byl model trestního procesu
založený na inkvizici postupně překonán a nahradilo jej trestní řízení vycházející z obžalovací
zásady. Propojení zásady obžalovací a státního zastupitelství, jež následně mělo vliv i na další
státy evropského kontinentu, lze nalézt ve Francii. S koncem 18. století a reformací tamního
trestního řízení byla do francouzské právní úpravy recipována zásada obžalovací. S ohledem
na fakt, že anglické právo neznalo orgán veřejné žaloby, který by vykonával činnost založenou
právě na obžalovací zásadě, francouzský zákonodárce tak postavení a pravomoci plynoucí
z této zásady poskytl orgánu, jenž vykonával určitou roli již v inkvizičním řízení,
a to „ministére public“ neboli státnímu zastupitelství.275
Zakotvením a vedením trestního řízení ve smyslu zásady obžalovací se začala vytvářet,
a následně upevňovat myšlenka demokratického právního státu se zaměřením na spravedlivý
proces nebo respekt nezávislého a nestranného soudního rozhodování zapříčiněný zejména
striktním institucionálním oddělením subjektů ingerujících do trestního řízení.276 V současné
době proto platí, že zejména v řízení před soudem, ale i v přípravném řízení, je patrné rozdělení
práv a povinností mezi jednotlivé subjekty bez možnosti jakéhokoli vybočení a následného
zásahu do postavení ostatních. Za takové subjekty je v trestním řízení považována obhajoba
reprezentovaná obviněným, respektive obžalovaným, obžaloba státním zástupcem, a soud,
jehož role je specifická v tom, že si po celou dobu musí bezvýhradně střežit svou nestrannost,
aby tak nebyla mimo jiné narušována kontradiktornost trestního řízení spočívající v požadavku
rovnosti procesních stran. Proto není například možné, aby soud v hlavním líčení jakkoli
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zastupoval roli veřejné žaloby, což se na první pohled může zdát jako nikoli složitý počin,
přesto se lze setkat s obdobnými střety zájmů, a to za předpokladu pasivního výkonu působnosti
státního zástupce před soudem. V takové situace se totiž soud dostává do pozice, kdy je povinen
vést trestní řízení v souladu se zásadou materiální pravdy, ale právě v případě neaktivity veřejné
žaloby se soud pohybuje na samém pomezí nestrannosti a je otázkou, zda za přítomnosti
takových okolností lze provést zákonné řízení. Například Ústavní soud ČR v jednom ze svých
plenárních rozhodnutí uvedl, že řízení před soudem bez aktivní participace státního zástupce je
neproveditelné. Důvodem uvedeného závěru je právě ta skutečnost, že převzetí (postačí
částečné) role státního zástupce soudem okamžitě vzbuzuje pochybnosti, zda nejsou
porušována základní práva obžalovaného a tím pádem není potlačována samotná obžalovací
zásada.277; 278 Při úvahách nad případnými změnami TŘ je dle mého názoru namístě zauvažovat
i nad případným rozšířením povinnosti státního zástupce vystupovat v řízení před soudem
aktivně. Z těchto důvodů se možným změnám do budoucna budu věnovat v kapitole týkající se
výkonu působnosti státního zástupce v řízení před soudem.
Řízení před soudem je vedeno v souladu se zásadou obžalovací, respektive s důkladným
rozlišením funkce obhajovací, obžalovací a rozhodovací za tím účelem, aby se při rozhodování
o vině a trestu jakožto případně jednoho z nejzásadnějších zásahů do základních práv a svobod
obžalovaných, věc projednávala úplně a všestranně, čímž je v důsledku přispíváno ke zjištění
skutkového stavu bez důvodných pochybností a k spravedlivému legitimnímu rozhodnutí
v souladu se zákonem.279
4.3.3 Zásada nezávislosti a nestrannosti
Vedle základních zásad trestního řízení, jež jsou demonstrativně uvedeny v úvodních
ustanoveních TŘ a které jednoznačně formují každý trestní proces, nebo alespoň jeho část,
nelze opomenout ani další důležité zásady stěžejní zejména pro řádný výkon působnosti státních
zástupců nejen v trestním řízení, ale i v dalších odvětvích práva, v rámci kterých jim zákon
svěřil výkon určitých práv a povinností. Zásady bezvadného výkonu povolání státního zástupce
jsou mimo jiné zakotveny v § 24 odst. 1 ZoSZ, přičemž jednat s respektem vůči těmto zásadám,
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a zároveň s nimi v souladu je namístě považovat jako za jednu ze základních a nejdůležitějších
povinností veřejných žalobců při výkonu jejich profese. S ohledem na povahu těchto zásad
o nich lze dle mého názoru hovořit jako o určitém základu profesní etiky veřejných žalobců.
Mezi tyto zásady patří například odbornost, svědomitost, odpovědnost, rychlost a hospodárnost,
ale i nestrannost.280 Zatímco jednání v souladu s nejdříve uvedenými zásadami je dle mého
názoru naprostou samozřejmostí a zcela pochopitelnými atributy, zásadu nestrannosti považuji
za ne vždy zcela jednoznačný institut, který může být relativně jednoduše mylně zaměňován
s pojmy odlišného významu. V neposlední řadě je namístě poukázat na tu skutečnost, že tyto
zásady by měly bezpodmínečně ovlivňovat rovněž soukromý život státního zástupce, neboť
v případě opomínání těchto zásad v době svého osobního volna, může být obdobně závažným
způsobem ovlivněno i profesní působení a v širším slova smyslu může být v nejzazších
případech i negativně poznamenána celá justice.281
Pro účely relevantní analýzy zásad nezávislosti a nestrannosti je nutné tyto zásady
od sebe v první řadě navzájem odlišit. Za hlavní rozdíly mezi oběma zásadami lze dle mého
soudu považovat subjekt, jenž je způsobilý státního zástupce ovlivnit, a dále mohou být zásady
selektovány dle způsobu, jímž vlivné subjekty působí na veřejného žalobce, nebo se
o to alespoň bezúspěšně pokouší. Obě uvedené zásady mají naopak společný atribut spočívající
v požadavku na státního zástupce, nenechat se při výkonu své profese ovlivnit jakýmikoli
vnějšími tlaky či jinými rušivými zájmy. Bezesporu jednoznačným základem pro splnění tohoto
kritéria je jednání v intencích další důležité zásady, a to zásady zákonnosti.282 Z uvedeného tedy
vyplývá patrný úzký vztah a vzájemná provázanost mezi jednotlivými zásadami.
Aby státní zástupce vystupoval jako nezávislý a řádně reprezentoval celou soustavu
veřejné žaloby, musí tak činit bez ohledu na jakékoli soukromé či veřejné zájmy, stejně tak
na další obdobné vlivy spojené s politikou či určitými orgány státní, respektive veřejné
správy.283 Nezávislost v pojetí veřejné žaloby však nelze chápat totožně jako v Ústavě ČR
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zakotvený institut nezávislosti,284 jenž je součástí moci soudcovské.285 Státní zástupci nikdy
nemohou být stejně nezávislí jako soudci, neboť nejen, že je soustava státního zastupitelství
v současné době součástí moci výkonné, ale moc výkonná disponuje vůči veřejné žalobě stále
relativně výrazným organizačním, fiskálním a personálním vlivem, a v neposlední řadě se státní
zastupitelství spolupodílí s Ministerstvem spravedlnosti na tvorbě trestní politiky státu.
Nezávislost státního zástupce tak lze ve srovnání s mocí soudní považovat jako požadovanou
vlastnost „sui generis“ spočívající na rozhodování v mezích zákona, respektive v souladu
s interními pokyny vydanými v souladu se zněním ZoSZ.
Za potenciální hrozbu ohrožení nezávislosti státního zastupitelství považuji zejména
případné ovlivňování ze strany vládnoucích elit. Již totalitní režim v minulém století
prezentoval možnost, jak ovládat veřejnou žalobu.286 Přesto, že v současné době jednotlivým
státním zástupcům nebrání nic k nezávislému výkonu působnosti, především vztah
s exekutivou je v zákoně zakotven způsobem, jenž lze dle mého soudu označit za relevantní
základ, nikoli však za stav zcela dostačující bez potřeby některých minimálně dílčích
legislativních úprav.287 K případným pokusům o ovlivňování nezávislosti státního zástupce je
namístě na druhou stranu uvést, že ZoSZ upravuje některé instrumenty, prostřednictvím kterých
se lze bránit proti jakémukoli vnějšímu nátlaku.288 Již v úvodních ustanoveních tohoto zákona
je stanovena povinnost státního zástupce, aby zákonem svěřenou působnost vykonával sám,
respektive jako reprezentant soustavy státního zastupitelství (s ohledem na princip nedílnosti
státního zastupitelství)289 bez jakýchkoli zásahů do své činnosti, z čehož vyplývá i požadavek
nezastupování státního zástupce.290 V určitém slova smyslu je nezávislost státního zástupce291
narušována i uvnitř soustavy, ovšem zákon a nastavené vztahy vyplývající z principu
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subordinačního zásah tohoto typu, není-li proti zákonný, umožňují. Na okraj je namístě
podotknout, že i udělováním pokynů v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti v soustavě
veřejné žaloby se nezávislost státního zastupitelství vzdaluje a odlišuje od nezávislosti soudců.
Pokyny narušující individuální rozhodovací integritu jednotlivých státních zástupců by však
měly vždy být udělovány v rovině zákona. V případě, že by byla ovlivněna nezávislost vnějšími
zájmy toho vedoucího státního zástupce, jenž je oprávněn pokyny podřízeným veřejným
žalobcům udělovat, každý státní zástupce má poté právo provedení takového pokynu
odmítnout.292
Závěrem této části lze konstatovat, že by nezávislost v rozhodování státních zástupců
měla být nejen v zájmu každého z představitelů veřejné žaloby, ale rovněž v zájmu všech
občanů. Pokud totiž nebude veřejná žaloba schopná, nebo nebude chtít zůstat apatická vůči
nejen vlivům politických stran, ale i dalších zájmových skupin, důvěra v celou justici může
začít strmě klesat, v důsledku čehož může dojít v nejzazším případě k oslabení principů
demokratického právního státu.293 Na druhou stranu není možné hovořit o jednání veřejné
žaloby v nesouladu se zásadou nezávislosti bez zhodnocení dalších aspektů, pokud jsou její
představitelé „pouze“ organizačně provázáni s mocí výkonnou či zákonodárnou, nebo jsou
závislí na těchto orgánech z fiskálního či jiného hlediska. Je nutné takovou závislost analyzovat,
ale není možné bez dalšího veřejnou žalobu vyhodnotit jako politickým zájmům nakloněný
systém. S ohledem na shora uvedené proto lze zásadu nezávislosti dle mého názoru
charakterizovat tak, že je jako požadavek přednostně namířena na soustavu jako celek než
na jednotlivé veřejné žalobce, především pak na výkon působnosti z širšího, institucionálního
pohledu. Jako nezávislé státní zastupitelství lze označit to, které odborně postupuje a rozhoduje
ve všech oblastech působnosti v souladu s právními předpisy a doktrínou právního státu
bez jakéhokoli nelegitimního ovlivňování.
Co se týče požadavku nestrannosti státního zástupce, v tomto případě mám za to, že
zásada míří především na jednotlivé veřejné žalobce a na jimi dozorované konkrétní věci,
ale i další oblasti působnosti veřejné žaloby. Nestrannost lze nejvíce připodobnit
ke spravedlnosti,294 v jejichž mezích by státní zástupce měl bezvýhradně jednat, což lze
relevantně zajistit například v trestním procesu zejména dodržováním zákona. Nestrannost lze
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chápat tak, že státní zástupce vystupuje v trestním řízení bez jakéhokoli poměru vůči věci
či účastníkům, respektive k jejich zástupcům, z čehož by následně mohl vyplývat nějaký
neoprávněný zájem na konkrétním postupu v trestním řízení.295 Aby se tak nestrannost lépe
odlišila od výše uváděné nezávislosti, je relevantní použít úryvek z příspěvku Žďárského, jenž
požadavek nestrannosti označil trefněji termínem „nepodjatost státního zástupce.“296 Za nikoli
nestranné

jednání

státního

zástupce

lze

považovat

účelový

postup

zvýhodňující

či znevýhodňující určité subjekty pro jejich národnost, etnický původ, politické přesvědčení
či příslušnost k určité sociální skupině, stejně tak lze nikoli nestranný postup rovněž spatřovat,
je-li veřejný žalobce ovlivněn subjektivním působením zainteresovaných osob.297; 298 Otázku,
zda veřejný žalobce postupuje v souladu se zásadou nestrannosti, lze dle mého názoru
při znalosti trestního spisu obecně vzato spíše lépe zodpovědět než vyložit velmi nejednoznačné
a diskutabilní pravidlo nezávislosti soustavy státního zastupitelství. Na požadavek nestrannosti
je namístě nahlížet v jednotlivých stádiích trestního řízení různým způsobem a přesto, že se
potenciální porušení zásady nestrannosti může projevit jakkoli, některé proklamace lze
považovat nejen jako nezákonné, ale i evidentní.299 V řízení před soudem státní zástupce
vystupuje v postavení procesní strany, která zastupuje veřejný zájem a podporuje obžalobu.
Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že státní zástupce zastupuje obžalobu a obhajoba vystupuje
v opozitu, dalo by se říct, že veřejný žalobce vystupuje v opačném postavení než právě
obhajoba. Jednání v souladu se zásadou nestrannosti ve správném slova smyslu však
pro státního zástupce neznamená, že je povinen podporovat obžalobu tzv. bezhlavě za jakékoli
změněné důkazní situace. Právě ten fakt, že soustava státního zastupitelství nezastupuje
bezvýhradně zájem na odsouzení v obžalobě označeného subjektu, ale hájí zájem veřejnosti
na naplnění účelu trestního řízení spočívající především v potrestání pachatele trestného činu,
tak tyto skutečnosti ústí v povinnost státního zástupce navrhnout soudu v závěrečné řeči
295

ŽĎÁRSKÝ, Z. Závislý a nestranný státní zástupce?. Právní praxe. 1994, č. 4, s. 195.
Tamtéž, s. 205.
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Etický kodex státního zástupce. Komentář. 2019. Zdroj. Verejnazaloba.cz. Aktualizace ke dni 20. 2. 2021, s. 8.
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Do kategorie vlivů subjektivní povahy je možné podřadit situaci, kdy vedoucí státní zástupce získá majetkový
prospěch zprostředkovaný subjektem, jehož trestní věc byla příslušným státním zastupitelstvím odložena. K tomu
srov. rozhodnutí NSS jako soudu kárného ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. 12 Ksz 5/2011. Zdroj. Beck-online. Aktualizace
ke dni 18. 12. 2020.
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Jedním z příkladů může být působnost státního zástupce v předsoudní fázi trestního řízení. V průběhu
přípravného řízení přesto, že státní zástupce dozoruje trestní stíhání a shromažďuje podklady pro následné podání
obžaloby proti obviněnému, není možné, aby zároveň nevedl policejní orgán k zajišťování, případně provádění
důkazů ve prospěch obviněného. Veřejný žalobce tak de facto do určité míry zastává roli nestranného soudu.
Skutečnosti ve prospěch obviněného nemůže ignorovat, musí je brát v potaz a vyhodnocovat je naprosto
rovnocenně jako skutečnosti svědčící v neprospěch obviněného. Navíc je namístě podotknout, že v rámci zásady
nestrannosti není možné, aby se státní zástupce jakkoli pokoušel ingerovat do věci, nad kterou nevykonává dozor.
K tomu srov. rozhodnutí NSS jako soudu kárného ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. 12 Ksz 14/2012. Zdroj. Beck-online.
Aktualizace ke dni 18. 12. 2020.
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zproštění obžalovaného, pokud z důkazní situace vyplývá, že není pachatelem trestného činu.
Nemůže být totiž ve veřejném zájmu, aby zástupce veřejné žaloby proklamoval odsouzení
subjektu, který je nutné považovat za nevinného. Ze zákonného zakotvení těchto ustanovení je
patrné zakomponování zásady nestrannosti v zákonem založené působnosti veřejného žalobce
v řízení před soudem, přičemž platí, že pokud státní zástupce jedná jako nezaujatý v souladu
s dikcí TŘ a ZoSZ, nejen postavení, ale i postup v trestním řízení je relevantní pojmenovat jako
nestranný.
Případnému potlačování či přímo porušování zásady nestrannosti je mimo jiné
předcházeno i některými instrumenty, jež jsou nastaveny systémově a primárně směřují jako
určitá forma prevence směrem ke každému státnímu zástupci bez výjimky napříč celou
soustavou státního zastupitelství. Nejen, že Listina stanovuje možnost zákonodárci omezit
prostřednictvím zákona některé další činnosti státního zástupce, které by mohly narušit jeho
nestrannost, ale ZoSZ dokonce této možnosti do určité míry využil. Pro státního zástupce tak
platí inkompatibilita funkcí spočívající v nemožnosti zastávání jakékoli jiné placené funkce
mimo těch, jež přímo souvisí s profesí státního zástupce, vzděláváním v rámci Justiční
akademie, činností vědeckou či pedagogickou atp. V souhrnu tak lze konstatovat, že státní
zástupce může vykonávat jen ty vedlejší činnosti, které jsou slučitelné s požadavky na řádný
výkon profese veřejného žalobce.300 V zájmu udržování, ba dokonce posilování důvěry
veřejnosti v soustavu státního zastupitelství se domnívám, že by měly být všechny tyto
vlastnosti výkonu profese státního zástupce rovněž i navenek proklamovány, přičemž
v současné době je zejména velmi důležitá komunikace státního zastupitelství směrem
k veřejnosti prostřednictvím médií. V souladu se zákonem, ale i Etickým kodexem státního
zástupce by měly být relevantně, a současně přiměřeně komunikovány veškeré veřejné
informace týkající se trestních řízení. Každé vyšetřování týkající se podezření z trestné činnosti,
jejíž stíhání a prošetření je ve „zvláštním“ veřejném zájmu (mediálně známé kauzy), by mělo
být podrobně a srozumitelně veřejnosti vysvětleno, jelikož v případě pro část veřejnosti
nelichotivého postupu státního zástupce by mohla být soustava veřejné žaloby v krajních
případech označena jako klientelistická instituce ovlivněná politikou či lobbistickými
skupinami.301 V závěru není třeba připomínat, že v současné době ve výrazně ovlivněném
mediálním prostředí různými dezinformacemi a dalšími obdobnými nerelevantními příspěvky
300

§ 24 odst. 6 ZoSZ.
Za zcela relevantní projev vůči médiím v mediálně známé kauze považuji výstup nejvyššího státního zástupce
Pavla Zemana v kauze „Čapí hnízdo“. K tomu srov. Stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo bude pokračovat
[online]. Česká televize [cit. 18. 12. 2020]. Dostupné z: <https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/capihnizdo/2995157-line-stihani-andreje-babise-v-kauze-capi-hnizdo-bude-pokracovat>.
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na sociálních sítích je více než žádoucí, aby sama soustava státního zastupitelství,
prostřednictvím zejména svých vrcholných představitelů preventivně předcházela situacím,
ve kterých by byly probírány kroky veřejné žaloby osobami stojícími vně státní zastupitelství,
tedy osobami leckdy nekompetentními, poměrů uvnitř státního zastupitelství neznalými, jež
budou dokonce své glosy a další komentáře vystavovat na zcela smyšlených a lživých
skutečnostech.
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5 Státní zástupce v řízení před soudem
Následující část této práce se již bude věnovat působnosti státního zástupce v řízení
před soudem v užším slova smyslu. V předchozích kapitolách byla pozornost a priori zaměřena
na obecnější otázky týkající se soustavy veřejné žaloby, když se domnívám, že jejich
zodpovězení přispělo nejen k představení samotné problematiky státního zastupitelství, ale
předchozí část práce rovněž napomohla k jednoduššímu uchopení stěžejního tématu. Ač by se
oblast působnosti státního zástupce v řízení před soudem mohla na první pohled zdát
nezajímavá či druhotná, neboť soud je v této fázi trestního řízení tím subjektem, který vede
hlavní líčení a státní zástupce již nezastává vedoucí roli podobně jako v přípravném řízení, mám
za to, že právě otázky týkající se aktivity státního zástupce od okamžiku sepsání obžaloby
do vydání meritorního rozhodnutí soudem jsou nepochybně zajímavé a hodné podrobnější
analýzy, když i tyto aktivity jsou spojeny s řadou problematických otázek.

5.1 Zákonné změny zasahující do výkonu působnosti státního zástupce
Téma této rigorózní práce zaměřené především na trestněprávní roli veřejné žaloby
před soudem bylo vybráno mimo jiné z důvodu, že v průběhu roku 2020 došlo nejen v odvětví
trestního práva hmotného, ale i procesního k relativně výrazným legislativním změnám.302
Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná žaloba plní v řízení před soudem jednoznačně
nezastupitelnou a důležitou roli, dle mého názoru se tak relativně rozsáhlé zákonné změny
nezanedbatelnou měrou dotýkají právě i výkonu působnosti státního zástupce.
Pro účely této kapitoly lze považovat za bezesporu nejdůležitější změnu TŘ novelizaci
provedenou zákonem č. 333/2020 Sb., která by mohla být nazývána také jako „velká novela“
a priori zaměřená na proklamaci a rozšíření tzv. konsenzuálního řešení trestních věcí.
Při přiblížení těchto zákonných změn lze na samotný počátek uvést, že tuto novelu lze do jisté
míry označit za specifickou, neboť předkladatelé návrhu k novele, která nabyla účinnosti
od 1. 10. 2020, konkrétně k její části, jež zasahuje právě do procesu trestního práva, nepřipojili
důvodovou zprávu.303; 304 Tuto skutečnost lze označit na jednu stranu jako zajímavý aspekt této
změny TŘ, na druhé straně může takový fakt vzbuzovat nejen u subjektů aplikující každodenně
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K tomu srov. ŠČERBA, F. Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky.
Trestněprávní revue. 2020, č. 4, s. 187.
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Jedná se o část zákona, jež není zavazující pro adresáty, nýbrž slouží jako instrument k odůvodnění
novelizované části právního předpisu zákonodárcem, prostřednictvím kterého může být zejména studován prvotní
záměr zákonodárce, a to především aplikací teleologické interpretační metody.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 333/2020 Sb. dostupná na http://www.psp.cz – sněmovní tisk č. 453/0,
Poslanecká sněmovna, VIII. volební období od roku 2017.
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ustanovení TŘ určité znepokojení. Důvodem tohoto legislativního nedostatku je ta skutečnost,
že návrh, který vešel následně v platnost, původně počítal toliko s úpravou trestního práva
hmotného a rozsáhlé změny trestního práva procesního byly zakomponovány do návrhu
až při jeho projednávání v Ústavně – právním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.305
V tomto ohledu bych nastíněné okolnosti přijetí návrhu změny zákona zhodnotil jako relativně
nekomfortní, neboť při výkladu norem obsažených ve shora uvedeném zákoně nelze ani zčásti
vycházet z důvodové zprávy, což může v teoretickém slova smyslu působit některé potíže při
interpretaci a aplikaci nových či určitým způsobem upravených institutů.
V následující kapitole se budu zabývat nejen konsekvencemi zásadní novelizace TŘ
z roku 2020 zejména ve vztahu ke státnímu zástupci, ale pozornost bude rovněž zaměřena
na některé vybrané, dle mého názoru důležité aspekty výkonu působnosti veřejné žaloby
v řízení před soudem. Mám za to, že ještě před definitivním přesunem do mnou předestřené
části této práce je vhodné alespoň orientačně nastínit záměr zákonodárce u předmětného
výsledku legislativního procesu, neboť nejen že tento ovlivnil výkon práv a povinností veřejné
žaloby v trestním procesu, ale rovněž se domnívám, že mnou předestřené vysvětlení napomůže
jednoduššímu osvětlení účelu novely a vůle zákonodárce.
Jak jsem již uvedl výše, novelu TŘ lze jako celek zhodnotit tak, že jedním z hlavních
zájmů zákonodárce bylo rozšířit možnosti řešení trestních věcí prostřednictvím nalézání
konsenzu, a to primárně mezi veřejnou žalobou a tím, proti kterému je trestní řízení vedeno.
Jako nejvýraznější bych zhodnotil vůli legislativy spočívající v primární proklamaci institutu
dohody o vině a trestu, u které došlo k relativně širokému rozšíření její využitelnosti a eliminaci
některý překážek, jež možnosti užívání dohody o vině a trestu do jisté míry bránily.306 Za hlavní
důvod je namístě považovat především tu skutečnost, že dohoda o vině a trestu za svou
cca devítiletou existenci v trestním právu procesním307 nenašla zásadnější uplatnění.308
I přes uzavírání nejrůznějších dohod o spolupráci mezi zástupci Nejvyššího státního
zastupitelství a České advokátní komory309 nebyl její původně zamýšlený potenciál,
305
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až na výjimky, do současné doby příliš využíván. S ohledem na změny týkající se dohody
o vině a trestu v TŘ lze však do budoucna alespoň částečně očekávat její úspěšnější a častější
uplatnění, neboť zájem státního zástupce, jenž je ostatně klíčovým faktorem v souvislosti
s nalezením konsenzu s protistranou, by mohl především vzrůst kvůli jednodušší aplikaci tohoto
institutu, respektive faktickému zrychlení celého trestního řízení.310
Vedle zákonných změn týkajících se dohody o vině a trestu došlo k zakotvení i zcela
nového institutu, a to tzv. „prohlášení viny“, který by se rovněž mohl označovat jako tzv. malá
dohoda o vině a trestu.311 Jedním z hlavních rozdílů mezi těmito dvěma instituty je mimo jiné
ta skutečnost, že „prohlášení viny“ se váže výlučně k řízení před soudem, zatímco první kroky
směřující k uzavření dohody o vině a trestu se objevují již v přípravném řízení.
V neposlední řadě lze rovněž zmínit institut prohlášení určitých skutečností za nesporné,
který nelze považovat za zcela nový prvek v řízení před soudem, ale jeho využití bylo
od původního zakotvení tohoto institutu velkou novelu TŘ v roce 2002 rozšířeno312 a i v tomto
případě lze hovořit o prosazování konsenzuálního způsobu vedení řízení před soudem, které by
ve svém důsledku mělo nejen usnadnit práci a úsilí procesním stranám, ale rovněž by mělo dojít
ke zrychlení trestního procesu a k menšímu vynaložení finančních prostředků k samotné
realizaci účelu trestního řízení.
V závěru tohoto krátkého exkurzu je vhodné zmínit rovněž společného jmenovatele
výše uvedených novelizovaných či zcela nově zakotvených institutů do TŘ, a to je možnost
promítnutí jejich zdařilé aplikace do úvahy nad výměrou trestu v konkrétní trestní věci. Záměr
zákonodárce je zde dle mého názoru patrný. Jedná se především o snahu legislativy určitým
způsobem motivovat především toho, proti komu je vedeno trestní řízení, aby měl zájem na
nalezení alespoň dílčího konsenzu s obžalobou zastupovanou státním zástupcem. Celkové
využívání shora uvedených institutů by tak bylo častější a v důsledku by tak došlo především
k odbřemenění agendy všech OČTŘ, zmenšení nákladů vynaložených na projednání obžaloby
před soudem, ale v neposlední řadě též například k eliminaci sekundární viktimizace. I přesto,
že v poslední době relativně oblíbená zákonodárcova proklamace rozšiřování konsenzuálních
prvků v trestním řízení nenalézá u odborné veřejnosti jen zcela pozitivní ohlasy a dle mého
soudu například Musil trefně označil institut dohody o vině a trestu jako „kupčení
310
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se spravedlností“,313 je namístě v současné době vycházet primárně z právní úpravy de lege lata.
A proto by především státní zástupci měli být ti, kteří budou aktivní v souvislosti s aplikací
shora uvedených institutů, aby tak ze své pozice ukázali obviněným či obžalovaným snahu
o nalezení vzájemného dialogu a následně případného konsenzu, což se může objektivně vzato
jevit jako rozumné řešení pro všechny zainteresované subjekty trestního řízení.

5.2 Státní zástupce jako strana trestního řízení
Nahlédneme-li komparativně na procesní práva a povinnosti státního zástupce plynoucí
z působnosti veřejné žaloby v jednotlivých fázích trestního řízení, tak zjistíme, že se řízení
před soudem vyznačuje pro státního zástupce výraznými změnami oproti řízení přípravnému.
Onen rozdíl spočívá nejen v odlišném postavení státního zástupce, ale je zde možné nalézt
i jinak konstituované pravomoci. Přetrvávají-li v důsledku závěrečného vyhodnocení průběhu
předsoudní fáze řízení dle právního názoru dozorujícího státního zástupce důvody pro vedení
trestního řízení i nadále, je to právě on, jak bylo již uvedeno několikrát, kdo disponuje výsadním
privilegiem jako jediný OČTŘ předložit věc soudu na základě zásady obžalovací dle § 180 odst.
1 TŘ.314 Je pouze na státním zástupci, jestli po skončení přípravného řízení usoudí, že byl v jeho
průběhu všemi provedenými úkony zjištěn stav věci potvrzující důvodná podezření sdělená
obviněnému v usnesení o zahájení trestního stíhání, nebo naopak výsledky vyšetřování
neodůvodňují postavení obviněného před soud. Nedojde-li tedy státním zástupcem k vydání
některého rozhodnutí, kterým by ukončil trestní řízení z důvodu zjištění, že jednání kladené
obviněnému za vinu není trestným činem nebo věc bude zastavena, neboť například obviněný
není trestně odpovědnou osobou,315 potom rozhodne ve věci meritorně soud.316 Z uvedeného
proto vyplývá, že stádium trestního řízení před soudem nemusí nastat nutně vždy, ale pokud
veřejný žalobce učiní některý z úkonů uvedených v § 180 odst. 1 TŘ, pak je soud
neodmyslitelným subjektem, který je účasten další fáze trestního procesu, která bezprostředně
navazuje na přípravné řízení.
Postavení státního zástupce se v řízení před soudem mění nejen z pohledu dikce zákona,
ale logicky i působnost de facto je oproti předsoudnímu stádiu trestního procesu odlišná.
Uvedené změny spočívají jak ve ztrátě některých pravomocí z přípravného řízení, tak naopak
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v nabytí nových práv a povinností, prostřednictvím kterých veřejný státní zástupce plní úkoly
spojené se zastupováním veřejné žaloby v trestním řízení. Za jednu z nejstěžejnějších změn
působnosti státního zástupce v řízení před soudem lze považovat ztrátu výsadního
dominantního postavení jako subjektu tzv. dominus litis.317 Ze státního zástupce se v řízení
před soudem stává procesní strana vystupující formálně vzato v rovnoprávném postavení
ve srovnání s procesní stranou obhajoby s tím rozdílem, že primárním úkolem veřejného
žalobce je podpora jím podané obžaloby.318 Rovnost procesních stran vychází ze zásady
kontradiktornosti řízení, která má svůj původ nejen v čl. 37 odst. 3 Ústavy ČR, ale i v čl. 6
EÚLP a je považována za základní a stěžejní požadavek vycházející z přirozenoprávních teorií
ovládající každé řízení před soudem.319; 320 Na zásadu kontradiktornosti lze nahlížet různými
způsoby,321 z čehož plyne v důsledku určitá mnohovýznamovost a například Mulák ji z těchto
důvodů označuje jako tzv. superzásadu, neboť ze zásady kontradiktornosti vychází hned
několik dalších s ní souvisejících zásad.322
Tím, že jsou v řízení před soudem postaveny procesní strany obžaloby a obhajoby proti
sobě a jsou jim víceméně zajištěna obdobná procesní práva, není však automaticky docíleno
opravdu rovného postavení, které by bylo možné připodobnit například kontradiktornosti
žalobce a žalovaného v civilním sporném řízení. Strana obhajoby primárně sestává z osoby,
proti které je vedeno trestní řízení, kdy tento subjekt sám vykonává práva svými prostředky
a dle vlastního přesvědčení v rámci tzv. materiální obhajoby.323 Tzv. formální obhajoba
spočívající na uplatňování svých zájmů prostřednictvím obhájce324 není obligatorní podmínkou
trestního řízení před soudem, pomineme-li institut nutné obhajoby.325 Z uvedeného tedy plyne,
že obžaloba má již od počátku výhodnější výchozí pozici, neboť oproti obžalovanému
disponuje právním vzděláním a předpokládanou erudicí v oboru. Za další možnou výhodu
státního zástupce před obviněným lze považovat i jeho roli jako pána přípravného řízení. Může
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si po celou dobu předsoudního stádia trestního řízení v určitém slova smyslu vytvářet svou
budoucí pozici v řízení před soudem, spolupracovat s dalšími orgány nebo vymýšlet strategii
pro následné zastupování obžaloby. I s ohledem na všechna zaručená práva obviněného
v přípravném řízení se tak dle mého názoru nedá říct, že ten státnímu zástupci ve faktických
možnostech obrany v řízení před soudem rovnocenně sekunduje. I proto byl s ohledem
na příkladmo uvedené skutečnosti za účelem vytvoření rovného postavení procesních stran
de facto implementován do právní úpravy institut označovaný jako tzv. favor defensionis. Tímto
instrumentem se rozumí souhrn práv, prostřednictvím jejichž aplikace dochází k určitému
vyrovnání a priori nevýhodného postavení obžalovaného vůči státnímu zástupci.
Do skupiny těchto oprávnění lze pak například řadit institut navrácení lhůty,326 pořadí práva
závěrečných řečí, v rámci kterých vystupuje obhajoba v hlavním líčení jako poslední,327 právo
závěrečného slova jakožto výhradního práva obžalovaného328 či tzv. zákaz reformationis
in peius, účelem jehož zakotvení je především docílení eliminace obav obžalovaného bránit se
například podáním odvolání proti rozsudku soudu.329
V řízení před soudem jsou obhajoba a obžaloba označovány jako procesní strany,
u nichž je předpokládán vznik a následné trvání určitého sporu, který je především založen
na žalobcově tvrzeních proklamovaných v obžalobě na straně jedné a přesvědčení a názoru
obhajoby na straně druhé. O tomto existujícím sporu je namístě hovořit jako o tzv. alfě a omeze
trestního řízení před soudem. V případě, že intervenující státní zástupce v průběhu hlavního
líčení dospěje k závěru, že by měl být obžalovaný zproštěn obžaloby, má poté veřejný žalobce
za povinnost postupovat ve prospěch obžalovaného a činit potřebné kroky k tomu, aby soud
rozhodl o nevině obžalovaného zprošťujícím rozsudkem. Utvořením takového názoru státního
zástupce de facto vytvořený spor mezi obžalobou a obhajobou zaniká a nejsou dány jiné důvody
k další kriminalizaci obžalovaného.330 Změna v postavení státního zástupce se tedy projevuje
zejména v těch aspektech, že v hlavním líčení již není v žádném vrchnostenském postavení vůči
jinému OČTŘ, ani nemá za povinnost rovnocenně disponovat s důkazy, jež svědčí ve prospěch
i neprospěch obžalovaného. Stěžejním úkolem veřejného žalobce je podporovat podanou
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obžalobu, tedy zejména jednat aktivním způsobem a s takovým cílem, aby soud rozhodující
o vině a trestu vynesl rozsudek o odsouzení obžalovaného.331 Tuto předestřenou roli státního
zástupce v době po podání obžaloby však nelze chápat jako pomyslný, kategorický boj
za odsouzení subjektu postaveného před soud, a to za jakékoli nastalé situace. I v této fázi
trestního řízení totiž platí, že veřejná žaloba se podílí svou činností v užším slova smyslu
na naplňování účelu trestního řízení, což spočívá zejména v odhalování trestné činnosti
a sankcionování pachatelů takových protiprávních jednání, v širším slova smyslu je pak
hlavním úkolem veřejné žaloby hájení veřejného zájmu. Proto nelze logicky považovat
za přijatelné, aby bylo v zájmu veřejnosti trvat na odsouzení osoby, která není pachatelem
trestného činu nebo se například dopustila jednání, jež je protiprávní, ale v souladu
s požadavkem užití trestního práva jako prostředku tzv. ultima ratio nelze takový skutek
postihnout v rámci trestního řízení.332

5.3 Obžaloba jako instrument sloužící k projevu vůle státního zástupce
Již několikrát byl v této práci různými úhly pohledu zmíněn institut obžaloby. Ať byla
pozornost zaměřována na přípravné řízení, možnosti jeho ukončení a následný postup v souladu
s § 180 odst. 1 TŘ nebo na zásadu obžalovací jako jednu z nejdůležitějších proklamací práva
na spravedlivý proces a rovnosti stran, vždy bylo do jisté míry pracováno i se samotnou
obžalobou. Z těchto důvodů se nebudu opětovně zabývat některými i částečně teoretickými
aspekty této problematiky, ale budu se věnovat již procesní fázi, kdy státní zástupce podává
obžalobu soudu.
Dospěje-li státní zástupce po skončení přípravného řízení k závěru, že je ve věci nutné
podat obžalobu k soudu, je zcela na něm, zda tak učiní. V tomto ohledu není ve většině případů
možné, aby na veřejného žalobce v pravomoci podat obžalobu k soudu kdokoli působil,
ať už pozitivně či negativně. Vměšování do rozhodování o podání či nepodání obžaloby není
zcela vyloučeno, neboť ani v tomto stádiu trestního řízení není možné zapomínat na vztahy
subordinační spočívající v nadřízenosti a podřízenosti v rámci soustavy státního zastupitelství.
Především vedoucí státní zástupce příslušného úřadu veřejné žaloby disponuje pravomocí,
prostřednictvím které může zasáhnout do postupu jednotlivých státních zástupců. V této
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souvislosti lze hovořit o vnitřním dohledu vedoucího státního zástupce jako o instrumentu
k zajištění jednotnosti postupu v rámci působnosti celého úřadu.333 Uvedené vedoucí postavení
má však i své limity, proto nelze hovořit o vztahu vedoucího státního zástupce a podřízeného
veřejného žalobce jako o vztahu mezi představeným a jeho substitutem, který toliko tlumočí
vůli prvně uvedeného.334 Pomineme-li ale interní vztahy v rámci soustavy státního
zastupitelství, nikdo jiný nemůže na státního zástupce působit při podání či nepodání obžaloby.
Dokonce ani není možné, aby předseda senátu (samosoudce) jakkoli naznačoval, ba donucoval
veřejného žalobce k aplikaci zásady obžalovací, není-li on sám přesvědčen o vhodnosti
takového postupu.335
Pokud se státní zástupce rozhoduje, zda sepíše obžalobu v trestní věci či nikoli, v tomto
případě neplatí povinnost vyhodnocení dosavadního průběhu trestního řízení na základě zásady
in dubio pro reo. Tato zásada je podle mého názoru jednou z těch známějších i pro laickou
veřejnost, která se leckdy mylně domnívá, že je s ní provázán celý trestní proces. Ve skutečnosti
je pouze soud tím OČTŘ, který je ve fázi řízení před soudem při rozhodování povinen jednat
v souladu se zásadou in dubio pro reo. V pochybnostech ve prospěch obviněného tedy nejedná
státní zástupce po skončení přípravného řízení. Veřejní žalobci žalují i v případě pochybností.
Příkladem podání obžaloby i přes pochybnosti může být situace, kdy jsou v průběhu
přípravného řízení shromážděny takové důkazy, které lze rozdělit do dvou skupin, přičemž
některé dokazují vinu, jiné zase nevinu obviněného. Pokud jinými procesními úkony není
možné zjistit další skutečnosti ohledně trestní věci, potom veřejný žalobce podá obžalobu,
a následně dojde k definitivnímu rozřešení věci v řízení před soudem v souladu nejen se
zásadou in dubio pro reo, ale i se zásadami bezprostřednosti a ústnosti.336 Naopak by však
veřejný žalobce neměl podávat obžalobu, pokud má vážné pochybnosti o vině obviněného
či například o protiprávnosti jednání, z něhož byla osoba obviněna.337 Z uvedeného je tak
patrné, že svoboda v rozhodování státního zástupce o podání obžaloby není bezmezná, přičemž
základní rámec tohoto závěru, včetně vyplývajících pomyslných mantinelů je tvořen zněním
§ 176 odst. 1 TŘ.338
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Ač by se na první pohled mohlo dle mého názoru jevit, že při postupu státního zástupce
ve smyslu postupu „v pochybnostech žaluj“ může docházet k nežádoucím důsledkům
spočívajícím v přemíře zbytečné konfrontace obviněných osob v řízení před soudem na základě
obžalob, které nesestávají z množství kvalitně nashromážděných důkazů, takový závěr učinit
nelze. V současné době neplatí, že by soud v drtivé většině obžalované zprošťoval obžaloby,
ba naopak. Dle výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2019 bylo zahájeno
trestní stíhání vůči fyzickým osobám ve 211 852 případech, přičemž z tohoto počtu bylo
postaveno 70 739 případů před soud a v rámci rozhodnutí o meritu věci soudy bylo soudy
zproštěno toliko 4,7 % obžalob. Z uvedené statistiky tedy vyplývá nejen mnou proklamovaná
skutečnost, že pokud státní zástupce podá obžalobu, v drtivé většině případů je úspěšný,
ale také to, že nedochází k přílišné a neopodstatněné kriminalizaci osob, neboť zhruba třetina
obvinění končí zastavením trestního stíhání již v průběhu přípravného řízení.339
Z formálního hlediska je obžaloba rozhodnutím svého druhu, protože ji nelze
připodobnit k dalším v zákoně uvedeným formám rozhodnutí.340 Liší se nejen od rozsudku, kde
pravomocí jeho vydání disponuje toliko soud, ale nelze ji slučovat ani s usnesením, které
vydává právě i státní zastupitelství. Důvodem je zejména specifická povaha tohoto procesního
úkonu, proti kterému není možné podat žádný opravný prostředek. Do jisté míry se lze bránit
proti obžalobě pouze podáním návrhu na předběžné projednání obžaloby. V neposlední řadě se
obžaloba od jiných rozhodnutí odlišuje z hlediska svých obsahových náležitostí.341
Každá obžaloba musí mít ve svém obsahu zákonem stanovené náležitosti, mezi které
patří označení státního zástupce, který obžalobu podává, identifikace obviněného, podrobně
rozebraný žalobní návrh, včetně zákonného pojmenování, dále návrh na uložení trestu
a odůvodnění s výčtem důkazů, jež jsou státním zástupcem navrhovány k provedení v hlavním
líčení.342 Interními normami soustavy veřejné žaloby jsou na státní zástupce kladeny i další
požadavky při vyhotovování obžaloby jako je například stručnost, jasná formulace nebo logická
návaznost.343 Posledně uvedené náležitosti nelze dle mého názoru z povahy jejich právního
zakotvení označit jako ty, bez nichž soud nikdy nemůže nařídit a vést hlavní líčení. Jedná se
spíše o atributy, jejichž naplnění zajišťuje bezvadnost či ideální stav v oblasti problematiky
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podání obžaloby. Naopak za zcela obligatorní podmínku je nutné považovat v této fází trestního
řízení povinnost státního zástupce zachovat ve věci totožnost skutku. Tímto pojmem se rozumí
imperativ, aby byla vždy podána obžaloba toliko pro ten skutek, který byl uveden v usnesení
o zahájení trestního stíhání.344 Důvodem proklamace takové podmínky je zejména zajištění
kvalitnější obrany obviněného, zamezení následné hrozbě překročení principu non bis in idem,
ale s ohledem na skutečnost, že povinnost totožnosti skutku platí i pro soud, je také posilováno
účinnější uplatňování žalobního návrhu před soudem.345 Do tohoto omezení naopak nespadá
právní kvalifikace skutku, která může být změněna státním zástupcem nejen při podání
obžaloby, ale i v rámci hlavního líčení. Státní zástupce v takovém případě může soudu
navrhnout ke zvážení změnu právní kvalifikace žalovaného skutku, a to z důvodu nových
skutečností zjištěných v průběhu projednávání věci před soudem. Tento procesní okamžik lze
považovat pro celé trestní řízení za velmi důležitý, neboť státní zástupce výkonem své
pravomoci vymezuje samotný předmět hlavního líčení.346
5.3.1 Předběžný návrh trestu a jeho výměry v obžalobě
V rámci problematiky týkající se obžaloby je namístě se blíže zabývat povinností
státního zástupce navrhnout v obžalobě trest s uvedením jeho druhu a výměry, a to ať se jedná
o trest odnětí svobody či o alternativní trest.347 S ohledem na novelizaci TŘ provedenou
zákonem č. 333/2020 Sb. by bylo možné o této náležitosti pojednávat jako o nově zakotvené.
Není tomu tak zcela, neboť povinnost navržení uložení trestu a jeho výměry v obžalobě vyplývá
pro státní zástupce jako již z pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce z roku
2019.348 Již před 1. 10. 2020 tak bylo možné jako přílohu vedle žalobního návrhu v řízení před
soudem registrovat tzv. průvodní list k obžalobě.349 Jeho obsahem mohl být například návrh
státního zástupce na uložení trestu odnětí svobody v rozmezí 6 – 10 měsíců ve věznici
s ostrahou, eventuálně trest odnětí svobody s podmíněným odkladem za současného stanovení
dohledu.350 Podle mého názoru lze tuto dílčí změnu v § 177 písm. d) TŘ považovat
za povedenou, neboť potenciální přínos této povinnosti státního zástupce při vyhotovování
obžaloby převažuje nad případnými úskalími.
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Za případná negativa lze považovat příklady, které analyzovala ve svém článku
Bartošíková. Například poukázala na problémy možného narušení procesní taktiky státního
zástupce, čehož následně může využít obžalovaný ve svůj prospěch nebo dále uvedla jako
problém nutnost promptní reakce státního zástupce na změny nastalé v průběhu hlavního
líčení.351 Podle mého názoru jsou tyto připomínky k dané problematice rozhodně zamýšlení
hodné, neboť obsahují především poznatky z praxe, které jsou ke zhodnocení legislativních
úprav, případně teoretických úvah velmi důležité. Já se však domnívám, že u této analyzované
povinnosti státního zástupce lze shledat více pozitivních než negativních konsekvencí.
Především mám za to, že pokud bude nahlíženo na tuto problematiku komplexněji, tedy
primárně zejména z hlediska právě shora uvedeného účelu novelizace TŘ provedené v průběhu
roku 2020, potom lze tyto legislativní kroky jednoznačně hodnotit pozitivně. Právě proklamace
konsenzuálních prvků a snaha o rozšíření možnosti dialogu mezi procesními stranami, kde bude
soud v nejlepším případě jen participovat na navrženém způsobu ukončení trestního řízení,
mohou být efektivněji uplatňovány, pokud již současně s podáním obžaloby bude obviněný
rovněž seznámen s návrhem trestu, o kterém státní zástupce uvažuje jako o přiléhavém.
Budeme-li na toto nahlížet způsobem, že vždy nutně nemusí dojít k nějaké formě shody mezi
státním zástupcem a obviněným, ale konsenzuální prvky v TŘ budou především sledovat snahu
o nalezení alespoň dílčího dialogu mezi těmito procesními stranami, pak mám za to, že se
připojení průvodního listu nemusí jevit jako špatná cesta. Již na počátku řízení před soudem
bude patrné dílčí stanovisko obhajoby k obžalobě a naopak, přičemž soud dle postojů stran
bude moci efektivně a bezodkladně zjistit, zda připadají do úvahy aplikace některých
konsenzuálních prvků trestního procesu.
V neposlední řadě mám za to, že povinnost návrhu trestu v obžalobě může plnit určitou
formu kontroly nad plněním povinností státního zástupce. Pokud je v posledních letech vstřícně
přistupováno k prosazování alternativních trestů, konkrétně zejména těch peněžitých,352 právě
v průvodním listu k obžalobě může být vedoucím státním zástupcem zjištěno, jak často
jednotliví státní zástupci prosazují trendy současného trestního procesu jako například právě
peněžité tresty či tresty domácího vězení na úkor trestů odnětí svobody s podmíněným
odkladem. Zatímco dojde-li k prvnímu vyjádření veřejného žalobce k otázce navrhovaného
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trestu a jeho výměry až v průběhu závěrečné řeči, konzervativní či pohodlný státní zástupce
může na nenavrhování alternativních trestů u svého nadřízeného reagovat takovým způsobem,
že se mu na základě provedeného dokazování v hlavním líčení jevilo ve věci jako nejvhodnější
nenavrhnout jakýkoli alternativní trest. V důsledku tak není úplně jednoduché provádět vnitřní
dohled nad plněním povinností uložených jednotlivým státním zástupcům.
Na závěr mám za to, že je namístě zareagovat na názor Bartošíkové týkající se problému,
že s předložením návrhu na uložení konkrétního trestu a jeho výměry dojde do určité míry
ke zmaření procesní taktiky státního zástupce. Zde bych připomněl v předchozí kapitole
uváděnou problematiku týkající se určitého narušení procesní rovnosti stran a částečně
zastupování role obžaloby soudem, pokud státní zástupce není v hlavním líčení dostatečně
aktivní.353 Ke zmaření procesní taktiky nedojde rozhodně takovým způsobem, že by došlo
k výraznému negativnímu ovlivnění výkonu působnosti státního zástupce v řízení před soudem.
Domnívám se, že v průběhu hlavního líčení, zejména při výsleších obžalovaného či klíčových
svědků, může docházet k aplikaci různých strategických postupů. Pokud jsem však uváděl, že
by se současný trestní proces mohl více přibližovat spornému civilnímu procesu, kde se jedná
zcela o věc mezi účastníky bez jakékoli nerovnostranné ingerence soudu, i v trestním řízení je
žádoucí, aby si byl obžalovaný vědom, s čím přichází státní zástupce k hlavnímu líčení
a co takovým záměrem sleduje. Jinými slovy mám za to, že za účelem posilování rovného
postavení procesních stran a neznevýhodňování obhajoby je vhodné k této problematice
přistupovat tak, že je nepochybně žádoucí, aby státní zástupce v této souvislosti „vyložil karty
na stůl“ a připojil k obžalobě průvodní list s druhem a výměrou trestu.
V rámci daného tématu je namístě konstatovat, že by při zevrubnější analýze byla
nalezena nejen další pozitiva, ale i negativa. Domnívám se však, že je vhodné počkat
na zhodnocení, které přinese především praxe na jednotlivých úřadech veřejné žaloby v rámci
intervence jednotlivých státních zástupců před soudem.

5.4 Státní zástupce po zahájení hlavního líčení
5.4.1 Přednes obžaloby
Po zahájení hlavního líčení předsedou senátu (samosoudcem) následuje seznámení
přítomných osob s projednávanou věcí, a dále je zjišťováno, jestli se k hlavnímu líčení dostavily
všechny osoby předvolané nebo vyrozuměné a zda byly u osob, u nichž to zákon stanovil,
zachovány všechny zákonné lhůty. V případě, že některé osoby k hlavnímu líčení nedorazily,
353
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soud rozhodne o tom, zda je i přes takovou absenci možné v hlavním líčení pokračovat, nebo
je nutné jej odročit na jiný den konání.354
Po ukončení tohoto úvodního seznámení s projednávanou věcí a s přítomností
předvolaných či vyrozuměných osob předseda senátu vyzývá státního zástupce, aby přednesl
obžalobu. Státní zástupce nemá za povinnost přednést obžalobu zcela doslovně, a to především
v těch případech, kdy je žádoucí určité zkrácení písemného odůvodnění skutkových tvrzení
obsažených v obžalobě. Vedle shora uvedeného obligatorního obsahu přednášené obžaloby,
kde jsem poukázal na povinnost předložení návrhu veřejného žalobce na stanovení druhu
a výměry trestu, zákonodárce zakotvil pro státního zástupce i další povinnost, jež je spojená se
seznámením o navrhovaných sankcích již na počátku hlavního líčení. Konkrétně státní zástupce
musí stanovit, zda by měl soud rozhodnout o udělení některého z ochranných opatření,355
a to z důvodu, že je namístě, aby bylo hlavní líčení vedeno způsobem vedoucím právě k úvaze
o relevantnosti udělit obžalovanému některou z těchto sankcí. 356
Novela TŘ provedená zákonem č. 333/2020 Sb. nevynechala beze změn ani zákonná
ustanovení týkající se přednesu obžaloby státním zástupcem na počátku samotného řízení před
soudem. Ještě před výzvou předsedy senátu směrem k poškozenému, zda se k trestnímu řízení
připojuje se svým nárokem na náhradu škody, je povinen státní zástupce učinit prohlášení
spočívající v tom, které skutečnosti obsažené v obžalobě považuje za nesporné.357 Absence
důvodové zprávy k této dílčí změně TŘ zapříčinila to, že za účelem výkladu tohoto ustanovení
musely být aplikovány zejména metody gramatické a teleologické. V důsledku pak lze dojít
k závěru, že tento řečený dodatek státního zástupce po přednesení obžaloby má svůj význam
zejména k navazujícím dotazům předsedy soudu směrem k obžalovanému. Výzva předsedy
senátu k vyjádření se ke skutečnostem uvedeným v obžalobě jako například, které skutečnosti
obžalovaný považuje za nesporné,358 vede ve spojení s totožnou povinností státního zástupce,
v případě, že dojde k oboustrannému prohlášení těchto procesních stran, k následnému otevření
možností využít několikrát již zmíněné konsenzuální prvky TŘ.
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V souvislosti s touto nově zakotvenou výzvou, která směřuje na obě strany trestního
řízení jsem nabyl přesvědčení, že zatímco případná reakce obžalovaného nebo jeho obhájce
v případě, že se hlavní líčení koná v nepřítomnosti obžalovaného,359 má nezanedbatelný
význam z hlediska udání směru, jakým se bude další průběh řízení před soudem ubírat,
vyjádření o nesporných skutečnostech u státního zástupce postrádá hlubší smysl. Těžko si lze
totiž představit v praxi situaci, kdy státní zástupce podá obžalobu, jejíž obsah či některé jeho
části nebude považovat za nesporné. Proto bych si dovolil tento projev veřejného žalobce
v závěru přednesu obžaloby považovat za nadbytečný. Mám za to, že pokud státní zástupce
do obsahu žalobního návrhu zakomponuje určité skutečnosti, vždy je označí jako nesporné,
a to i s ohledem na postup státních zástupců, že v pochybnostech žalují. Jen stěží si lze
představit situaci nastalou v době mezi zasláním obžaloby k soudu a nařízením jednacího dne,
kdy by státní zástupce prohlásil některé skutečnosti za sporné. Tuto problematiku lze proto
uzavřít tím způsobem, že by toto prohlášení nemusel činit státní zástupce výslovně, ale takový
stav by se obecně mohl předpokládat již od toho momentu, kdy státní zástupce obžalobu
k soudu podá. Došlo-li by k nějaké výrazné změně skutečností oproti těm uvedeným
v obžalobě, poté má státní zástupce stále možnost, dle povahy oné změny, výslovně navrhnout
soudu změnu právní kvalifikace projednávaného skutku nebo může iniciovat zpětvzetí
žalobního návrhu.
5.4.2 Vliv státního zástupce na dokazování v hlavním líčení
Hlavním úkolem státního zástupce v hlavním líčení je postupovat takovým způsobem,
aby byly objasněny všechny stěžejní skutečnosti, jež jsou z hlediska podané obžaloby ve věci
rozhodné. Pokud vyvstane v hlavním líčení potřeba provedení jakéhokoli dalšího důkazu, jehož
provedení nebylo navrženo již v obžalobě, státní zástupce je povinen provedení takového
důkazu soudu navrhnout. Stejně tak patří mezi jeho pravomoci opatřit některý důkaz v průběhu
hlavního líčení nebo může o takový postup požádat státního zástupce předseda senátu.360 Státní
zástupce má právo požádat předsedu senátu o provedení důkazu nebo může k takovému úkonu
být předsedou senátu rovněž vyzván. V neposlední řadě má právo podat námitky proti
samotnému provádění důkazu či vedení hlavního líčení. Státní zástupce může vždy v průběhu
hlavního líčení iniciovat zpětvzetí žalobního návrhu, a to až do okamžiku odebrání se senátu
k závěrečné poradě. Jako suverénní je v tomto ohledu státní zástupce pouze do okamžiku
zahájení hlavního líčení. Od této chvíle musí s tímto úkonem státního zástupce souhlasit rovněž
359
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obžalovaný. V důsledku takového postupu státního zástupce se věc vrací zpět do přípravného
řízení.361
V další části této kapitoly se již nebudu podrobněji zabývat shora uvedenou ingerencí
státního zástupce do průběhu dokazování v řízení před soudem. Domnívám se, že za palčivý
problém problematiky výkonu procesních práv a povinností státního zástupce v rámci
dokazování lze považovat tu skutečnost, že zatímco zákonodárce předpokládá výraznou
aktivitu veřejného žalobce v hlavním líčení, realita nemusí vždy následovat původní záměr
legislativní úpravy. Proto se budu níže zabývat především postavením státního zástupce
při dokazování v hlavním líčení.
Pokud bylo mým cílem přiblížit výkon působnosti státního zástupce po přednesu
obžaloby, jednou ze základních a velice důležitých zásad je kvalitativní prvek řízení před
soudem projevující se v již uvedené zásadě kontradiktornosti, jež má svůj původ v zásadě
obžalovací. Omezím-li se na jednu z interpretací této zásady, řízení před soudem by mělo být
převážně vedeno tím způsobem, že soud bude nejen de lege lata, ale i de facto „pouhým“
nad oběma procesními stranami vystupujícím orgánem, jehož hlavním úkolem je plnění řídící
a rozhodovací funkce, přičemž do merita projednávané věci bude zasahovat jen v ojedinělých
případech a s nutnou dávkou principu proporcionality.362 Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud
by byly procesní strany v průběhu hlavního líčení pasivní, konkrétně pro obžalobu by takové
nekonání ústící v nedokázání skutečností popisovaných v obžalobě mělo znamenat její nezdar,
tedy následné rozhodnutí soudu o zproštění obžaloby. Na první pohled se zdá nastalý důsledek
v pořádku, neboť ho lze zhodnotit tak, že soud nejen zákonným, ale i legitimním způsobem
reaguje na porušení primární právní povinnosti ze strany veřejného žalobce spočívající
v neunesení důkazního břemene původně založeného zásadou obžalovací. V takovém postupu
však brání soudu již základní zásady trestního řízení, a to především zásada materiální pravdy,
tedy povinnost soudu náležitě zjišťovat skutkový stav, a následně rozhodnout bez důvodných
pochybností.363 V praxi se proto může naskytnout situace, že i přes zjevnou neaktivitu
intervenujícího státního zástupce v řízení před soudem, je soud povinen vést hlavní líčení
takovým způsobem, aby mohl v jeho samotném závěru rozhodnout o meritu věci. Nepřílišná
aktivita státního zástupce může například vypadat tak, že ten toliko po zahájení hlavního líčení
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přednese soudu obžalobu a posléze nevyvíjí další úsilí k její podpoře a úspěšnému uplatnění.
Nikterak se nepodílí na výslechu zúčastnivších se subjektů, navržené důkazy nemá následně
zájem sám provést nebo v neposlední řadě nemá jakýkoli zájem komunikovat s v opozitu
vystupující stranou obhajoby.364 Touto komunikací mám především na mysli projevení snahy
státního zástupce o nalezení společného dialogu, prostřednictvím kterého může v důsledku dojít
alespoň k částečnému konsenzu mezi procesními stranami a z toho plynoucímu urychlení
trestního řízení.365
V případě, že by některý státní zástupce chtěl zastupovat obžalobu v trestním řízení výše
naznačeným způsobem, který lze poněkud zjednodušeně označit jako zcela nežádoucí jev, jímž
je především sledováno přenášení odpovědnosti státního zástupce v řízení před soudem
na samotný soud, pak je relevantní si rovněž klást otázku, jakým způsobem docílit stavu, aby
role procesních stran a soudu byla v souladu s původním úmyslem zákonodárce. Tedy
především preventivně předejít situacím, kdy by měl soud vystupovat ze svého postavení
nestranného orgánu a částečně zastupovat roli veřejné žaloby v hlavním líčení. Na tuto
problematiku je namístě se zaměřit zejména z důvodu, že takové faktické přebírání
odpovědnosti soudem může znevýhodnit, ba dokonce v nejzazších případech poškodit
obžalovaného a dojde tak nejen k narušení shora uvedené zásady kontradiktornosti,
ale i některých základních lidských práv obžalovaného.
Za účelem předejití potenciálně nastalého problému je vhodné se zamyslet nad možnými
zákonnými úpravami do budoucna, prostřednictvím kterých by byl posílen důraz
na diferenciaci a nemožnost jakéhokoli vybočení z role jednotlivých procesních subjektů,
prostřednictvím kterého by zejména došlo k poškození zájmů toho, proti němuž je vedeno
trestní řízení.366 Podle mého názoru lze hovořit o dvou alternativách, jakým způsobem může
být uvedená problematika řešena. První možností je snaha o změnu věci zevnitř soustavy
státního zastupitelství prostřednictvím implementace určitých interních norem. Možností
druhou je pak zákonodárná iniciativa v podobě zásahu do TŘ, přičemž u novelizace kodexu
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trestního procesu je namístě podotknout, že by jakékoli případné dílčí změny měly být
v současné době upozaděny, před dovoluji si říct opravdu žádoucím přijetím zcela nového
procesního předpisu trestního práva, kde by bylo bezesporu nově upraveno i procesní postavení
stran po podání obžaloby.367
Co se týče vyřešení případného narušení principu rovnosti v řízení před soudem
bez jakékoli novelizace TŘ, nabízí se možnost projevit iniciativu shora soustavy státního
zastupitelství v rámci interních vztahů založených na principu nadřízenosti a podřízenosti.
Zejména nejvyšší státní zástupce je způsobilý prostřednictvím některého ze svých
autoritativních instrumentů imperativní povahy apelovat na zefektivnění dozoru uvnitř
jednotlivých úřadů veřejné žaloby. Konkrétně mám na mysli vydání pokynu obecné povahy,368
kterým by byl modifikován dohled vedoucího státního zástupce nad jednotlivými státními
zástupci, respektive vnější dohled ze strany bezprostředně vyššího úřadu veřejné žaloby. Tento
zintenzivněný interní dohled by mohl být prováděn přímo vedoucím státním zástupcem, jeho
náměstkem či jiným vedoucím úřadu určeným státním zástupcem.369 Vedle běžného dohledu
by se pověřená osoba zaměřila právě na aktivitu jednotlivých státních zástupců v řízení před
soudem. V rámci dnes již ze zákonné úpravy plynoucí možnosti relativně rozsáhlých
subordinačních pravomocí370 by tak mohl být zhodnocován odborný postup státního zástupce
a priori zaměřený na plnou využitelnost či nevyužitelnosti iniciativy v hlavním líčení.
Informace by mohly být zjištěny nejen přímo z písemných protokolů o hlavním líčení, ale
například i ze zvukových nahrávek záznamu o průběhu hlavního líčení, ze kterých by mohlo
být nejlépe patrné jednání státního zástupce od okamžiku podání obžaloby až do doby
rozhodnutí soudu v meritu věci. V případě, že by byl v důsledku tohoto avizovaného postupu
zjištěn nějaký nedostatek, posléze by následovala určitá konzultace zpravidla náměstka
vedoucího státního zástupce nebo jiné pověřené osoby s konkrétním státním zástupcem, kde by
byl deficit ve výkonu působnosti v řízení před soudem vyvrácen nebo potvrzen. Pokud by ono
pozitivní zjištění přetrvávalo i po zmíněné rozpravě, dané nelegitimní jednání by bylo vyřešeno
jakýmsi neformálním upozorněním. Zjistila-li by však takové prohřešky pověřená osoba

367

Prakticky již od přijetí kodexu trestního práva hmotného s účinností od 1. 1. 2010 se nejen v odborných kruzích
hovoří o nutnosti přijetí rovněž nového předpisu, který by upravoval trestní proces, neboť současný stav je pak
toliko částečnou reformou odvětví trestního práva po roce 1989. K tomu srov. JELÍNEK, J. a kol. Deset let od
přijetí českého trestního zákoníku. 2019, výtah z anotace., nebo JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní –
minulost a budoucnost. 2016, s. 440., kde jednotliví přispěvatelé mimo jiné poukazují na některé aspekty trestního
práva procesního, které by měl zákonodárce při tvorbě nového kodexu brát v úvahu.
368
§ 12 odst. 1 ZoSZ.
369
A to zejména v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 ZoSZ.
370
K tomu srov. § 12e ZoSZ.

86

opakovaně, byla by v rámci své kompetence způsobilá předložit zprávu o výsledcích svého
prověřování vedoucímu státnímu zástupci. Pokud by čelní představitel daného úřadu dospěl
k závěru, že písemné zhodnocení výkonu pravomocí státního zástupce je zcela nelegitimní,
ba dokonce neospravedlnitelné, zjištění jsou závažná či cyklicky se opakující, v nejzazších
případech by mohl využít své aktivní legitimace a podat kárnou žalobu na provinilého státního
zástupce k zvláštnímu kárnému senátu NSS.371; 372
Ač i organizaci veřejné žaloby a úpravu interních vztahů soustavy státního zastupitelství
je namístě řadit do nauky trestního práva procesního, pro práci zabývající se postavením
státního zástupce v řízení před soudem především z hlediska zákonné úpravy plynoucí
z kodexu trestního procesu, je nutné uvést i možné řešení posílení rovnosti procesních stran
v řízení před soudem de lege ferenda právě dílčí změnou TŘ. Těmito úvahami se však budu
zabývat až v závěrečné kapitole této práce.
5.4.3 Závěrečná řeč státního zástupce
V případě, že strany nenavrhují soudu k provedení další důkazy nebo soud nabyl
přesvědčení, že provádět další důkazy již není potřebné k tomu, aby mohlo být rozhodnuto
v meritu věci,373 předseda senátu prohlásí dokazování za skončené a udělí procesním stranám
slovo k závěrečným řečem.374
Z důvodu již v této práci zmiňované zásady favor defensionis státní zástupce využívá
práva závěrečné řeči jako první. Hlavním účelem prezentování závěrečné řeči je především
poslední snaha přesvědčit soud o svém stanovisku. Veřejný žalobce má tak prakticky
neomezený prostor k tomu, aby soudu sdělil svůj právní názor, a to zejména s ohledem
na výsledky provedeného dokazování.375 Státní zástupce by měl především svou závěrečnou
řečí sledovat stručné, jasné a srozumitelné zhodnocení celého průběhu hlavního líčení, kde
v závěru tohoto výstupu zhodnotí vinu obžalovaného, a dále se vyjádří k otázce trestu, o němž
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by soud měl směrem k obžalovanému uvažovat, případně jiné sankce či případné náhradě škody
ve prospěch poškozeného.376 Jediným omezením ve vyjádření veřejného žalobce je to, aby
nevybočoval z rámce projednávané věci, tedy aby nebyla prezentována taková závěrečná řeč,
která nebude absolutně souviset s daným trestním řízením.377 S ohledem na skutečnost, že
z uvedeného vyplývá, že se jedná o právo procesních stran, státní zástupce není povinen této
výzvy soudu využít a je oprávněn prezentaci závěrečné řeči odmítnout.378 Skutečnost, že státní
zástupce, má-li zájem o přednesení závěrečné řeči, začíná jako první z procesních stran
automaticky neznamená, že tím jeho výkon působnosti do doby vynesení rozhodnutí soudem
končí. Státní zástupce má právo reagovat na závěrečné řeči ostatních oprávněných subjektů
prostřednictvím „repliky“. Pokud předseda senátu veřejnému žalobci vyhoví a státní zástupce
se opětovně vyjádří, poté se však tzv. kolečko musí opakovat, přičemž tato závěrečná fáze musí
být vždy ukončena poskytnutím práva k závěrečné řeči obžalovanému.379
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6 Navrhované změny de lege ferenda
Kapitola zaměřená na možné zákonné změny v souvislosti se soustavou státního
zastupitelství nebo výkonem působnosti jednotlivých státních zástupců v řízení před soudem
by při hlubší a detailní analýze vydala na samostatnou kvalifikační práci či publikaci. I z tohoto
důvodu jsem jakékoli úvahy de lege ferenda nenechal až a pouze na tuto kapitolu, ale mým
cílem bylo dílčí úvahy čtenáři představit již v předchozích částech této práce, pokud tyto
souvisely s tím či oním tématem. Proto níže uvedu toliko dílčí fragmenty úvah nad změnami
kodexu trestního procesu nebo ZoSZ. Vybranou problematikou z TŘ mám za cíl především
hlouběji analyzovat některé otázky nastíněné v dřívějších kapitolách. Úvahami do budoucna,
jež souvisejí s potenciálními změnami organizačního předpisu soustavy veřejné žaloby, bych
rád podrobněji přiblížil prezentaci zdánlivě marginální oblasti, jejíž případné změny jsou
způsobilé nemalou měrou rovněž ovlivnit výkon působnosti jednotlivých státních zástupců
v trestním řízení před soudem.

6.1 Možné změny zákona ovlivňující působnost veřejné žaloby před soudem
6.1.1 Lze docílit i faktické rovnosti procesních stran v řízení před soudem?
V kapitole, jejíž předmětem byl výkon působnosti státního zástupce v řízení
před soudem, konkrétně ve fázi dokazování, jsem se zabýval problémem faktické rovnosti
procesních stran, respektive obžaloby a obhajoby. Poukázal jsem na případný problém pasivity
státního zástupce v hlavním líčení. Aby soud rozhodl v souladu se zákonem a základními
zásadami trestního řízení, je v případech neaktivity obžaloby nucen vést hlavní líčení takovým
způsobem, který by mohl být vyhodnocen tak, že ve větší či menší míře vykonává roli, ve které
by měl a priori vystupovat státní zástupce. Pro větší přiblížení problematiky si dovoluji odkázat
na kapitolu 5.4.2, kde byl již částečně předestřen možný legislativní vývoj za účelem vyřešení
dané problematiky. Níže bude uvedena další potenciální varianta toho, jakým směrem by bylo
možné se ubírat v rámci novelizace TŘ.
V této souvislosti mám za to, že by širší apel na zásadu kontradiktornosti znamenal
legislativní změny směřující především na omezení aktivity soudu. Jedna z možných změn totiž
dle mého názoru tkví právě v širší zdrženlivosti v jednání soudu při hlavním líčení, v rámci
kterého by jakkoli zasahoval do pravomocí obžaloby a vzdaloval se tak roli nestranného, přesně
mezi oběma procesními stranami vystupujícího subjektu trestního řízení. Onen zmíněný zásah
není očividný takovým způsobem, že by jakýkoli nezaujatý subjekt po zhodnocení průběhu
hlavního líčení mohl z věci usuzovat, že soud vedl řízení zcela zjevně ve prospěch obžaloby.
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Soud je však povinen vždy rozhodnout o věci bez důvodných pochybností a v souladu
s provedeným dokazováním, což může, jak jsem již uvedl, způsobovat určité aplikační
problémy. Aby soud nerozhodl v meritu věci tak, že v důsledku nedostačujícího výkonu
působnosti státního zástupce neodsoudí pachatele trestného činu či naopak vynese rozsudek,
na základě kterého dojde k odsouzení nevinné osoby, je povinen leckdy zastoupit právě
neiniciativní procesní strany. Pokud je státní zástupce při výslechu svědka pasivní
či z provedeného dokazování vyvstane potřeba, aby obžaloba navrhla provedení dalšího
důkazu, a to například znaleckým posudkem, nakonec je to právě soud, který je aktivním
subjektem, neboť takové kroky jsou nutné k vydání jak legálního, tak legitimního rozhodnutí.
Jedním z řešení této problematické procesní situace je dle mého názoru zaměření
legislativy na zdůraznění nestranné role soudu v trestním řízení, které by zapříčinilo nemožnost
jakéhokoli, byť marginálního zastupování postavení veřejné žaloby. Soud by nemohl být
nositelem tzv. prvotního impulsu k opatření či provedení nějakého důkazního prostředku.
Stejně tak by se při provádění důkazů omezil jen na zcela nutnou ingerenci do samotného
průběhu například výslechu svědka, a to zejména za účelem usměrnění otázek procesních stran,
kontroly nežádoucího vedení výslechu ve smyslu pokládání dotazů sugestivních či kapciózních
nebo v neposlední řadě by se soud vměšoval do průběhu dokazování pouze za účelem ochrany
procesních práv vyslýchaného. Na druhou stranu je namístě mít na paměti, že by takový pasivní
postup soudu v průběhu řízení před soudem logicky mohl zapříčinit mnohem negativnější
důsledky než jen ty, že soud svým jednáním v případě pasivity veřejného žalobce „pouze“
částečně zastoupí roli obžaloby, ale ve výsledku rozhodne na základě náležitě zjištěného
skutkového stavu, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se zákonem.380
Na základě shora uvedeného tak lze usuzovat, že omezil-li by se soud na utvoření
skutkového závěru o trestní věci pouze na základě výsledků aktivity procesních stran
bez dalšího, takové jednání by mohlo vést k nežádoucím důsledkům, neboť postup soudu
by byl ve zjevném rozporu se základními zásadami trestního řízení a rovněž i se samotným
účelem trestního řízení. Proto lze o takové novelizaci uvažovat pouze za předpokladu, že bude
dbáno na dodržení všech aspektů zákonného trestního řízení.
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Legislativní změny, které by vyřešily mnou nastíněný problém, ale zároveň by nebyla
žádným způsobem narušena zákonnost trestního procesu, mohou být různé. Dle mého názoru
by mohlo dojít k žádoucím změnám dvěma způsoby. Mohlo by být rozšířeno právo
poškozeného podat odvolání, kde by vedle dnešní možnosti podat odvolání proti výroku
o náhradě škody,381 byl oprávněn napadat rovněž výrok o vině a trestu, přičemž soud druhého
stupně by mimo jiné přezkoumával i proces prvostupňový z hlediska námitek poškozeného.382
Vedle toho by byla rozšířena povinnost intervenujícího státního zástupce bezprostředně
nadřízeného státního zastupitelství, který by se musel vypořádat s obsahem odvolání
poškozeného, jež by směřovalo právě proti postupům, respektive pasivitě veřejného žalobce
zastupujícího obžalobu před soudem prvostupňovým. V trestních věcech bez přítomnosti
poškozeného by pak kontrola výkonu působnosti státního zástupce musela být iniciována
zejména z vnitřních dohledových oprávnění soustavy veřejné žaloby. V neposlední řadě
by veřejný žalobce zastupující obžalobu při odvolacím řízení měl právo podat vedoucímu
státnímu zástupci příslušného státního zastupitelství podnět k výkonu vnějšího dohledu
zaměřeného na řádný výkon působnosti státního zastupitelství u podřízeného úřadu, kde by byla
zjištěna závažná a irelevantní pochybení při zastupování obžaloby před soudem prvního stupně.
Logicky se zde nabízí rovněž možnost, že by i předseda senátu soudu mohl být tím, který podá
podnět vedoucímu státnímu zástupci v případě, že shledá při výkonu působnosti intervenujícího
státního zástupce v hlavním líčení výrazné nedostatky. Pro prosazování zákonné změny tímto
směrem bych byl však opatrný, neboť se domnívám, že moc soudní jako celek by měla být
zdrženlivá jakýchkoli zásahů, prostřednictvím kterých by mohlo být shledáno potenciální
narušení její nezávislosti a oddělitelnosti od ostatních subjektů a institucí.
Druhou možností je pak možná proklamace zákonného zakotvení soukromoprávních
žalob. Pokud by například byla rozšířena zásada oportunity, tedy možnost státního zástupce
za určitých okolností nestíhat zejména tzv. bagatelní trestné činy, a pro uvedené případy méně
závažné kriminality by bylo rozšířeno privilegium pro poškozené, aby sami iniciovali takové
trestní řízení, mohlo by v důsledku dojít k určitému odbřemenění výkonu působnosti státního
zástupce. Ten by se následně mohl a priori soustředit na kriminalitu s vyšší společenskou
závažností, ba dokonce by mohl jeden státní zástupce dozorovat trestní věc v přípravném řízení,
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a následně po celou dobu projednávání takové věci zastupovat rovněž obžalobu před soudem.
Nedocházelo by tak k intervenci různých veřejných žalobců u jedné trestní věci projednávané
před soudem, což se v současné době děje, a to zejména z důvodu rozsáhlé agendy a množství
dozorovaných věcí, ve kterých je následně podávána obžaloba soudu.383 Jinými slovy by měl
státní zástupce širší prostor k tomu, aby se věnoval dozorované věci po celou dobu trestního
řízení a domnívám se, že z komplexní a detailní znalosti věci by následně mohl vyplynout
i aktivnější přístup a širší zájem náležitě hájit veřejnou žalobu v řízení před soudem.
Ať zákonodárce dospěje k závěru potřebné změny v rámci výše uvedeného či nikoliv,
nabízí se relativně široká škála možností, jak z legislativního hlediska k celé problematice
přistoupit. Předně bych rád uvedl, že mnou nastíněné změny jak TŘ, tak organizačních norem
soustavy státního zastupitelství, nejsou rozvedené natolik podrobně, aby bylo možné
vyhodnotit jejich praktický přínos. Tyto úvahy se mohou zdát na první pohled zbytečně složité,
ba dokonce utopistické. Mým cílem však nebylo nabídnout řešení pro problém v celé šíři, ale
spíše představit možné cesty, kterými by se mohl zákonodárce v rámci úvah de lege ferenda
pohybovat. Ke kladení si těchto otázek by mělo dle mého soudu dojít především v době, kdy se
bude tvořit koncepce nového kodexu trestního procesu, a to nejen v částech zabývajících se
samotným průběhem řízení před soudem a činností procesních subjektů, ale i v těch úvodních
pasážích, kde je věnována pozornost jednotlivým OČTŘ.
6.1.2 Lze považovat stávající dohledová oprávnění za vhodná?
Nejen z předchozí kapitoly, ale i z části rigorózní práce věnované roli a působnosti
státního zástupce při dokazování v řízení před soudem je patrné, že jedním z mých cílů bylo
poukazovat na možná úskalí, která mohou vznikat při výkonu působnosti státního zástupce
v řízení před soudem. S podobným záměrem se podrobněji zaměřuji i na oblast intervence
veřejné žaloby v trestním řízení, která i přesto, že se promítá mimo jiné do hlavního líčení, není
striktně vzato upravena toliko zněním TŘ, ale podléhá i dalším pravidlům vycházejícím nejen
ze ZoSZ, ale i z interních pokynů soustavy veřejné žaloby.
Domnívám se, že veřejný žalobce 21. století reprezentující svou profesi v moderní
demokracii a právním státu by měl vykonávat své pravomoci toliko v intencích, ze kterých bude
patrná proklamace nestrannosti, nezávislosti a širší míry individuální odpovědnosti.
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O některých těchto aspektech jsem v této práci již pojednával, nebo jsem se o nich alespoň
částečně zmiňoval. Osobně považuji právní úpravu založenou na shora uvedených atributech,
ale i jakékoli diskuse na možné prospěšné legislativní změny do budoucna za velmi důležité.
Jednou z otázek, kterou by bylo možné začlenit mezi problematiku se shora naznačeným
předmětem, jsou pokyny plynoucí z dohledových pravomocí vedoucího státního zástupce, jež
mohou být vydávány vůči jednotlivým veřejným žalobcům na příslušných úřadech soustavy
státního zastupitelství. I přesto, že není možné přehlížet neoddiskutovatelný fakt spočívající
v tom, že soustava veřejné žaloby vystupuje jako jeden celek na základě principu nedílnosti,
kdy jsou jednotliví státní zástupci vzájemně zastupitelní a vždy vykonávají svou pravomoc
za státní zastupitelství jako celek,384 širší rozhodovací integrita a osobní zodpovědnost by dle
mého soudu mohla být prospěšná nejen pro účely dalšího posílení soustavy veřejné žaloby jako
celku v právním státu, ale i trestní řízení by mohlo být více transparentní a pro zainteresované
osoby pochopitelnější s vyšší mírou důvěry v činnost úřadu veřejné žaloby.
Z principu nadřízenosti a podřízenosti vyplývá pro vedoucího státního zástupce již
zmíněná pravomoc vůči ostatním státním zástupcům spočívající v udělování pokynů,
a to v rámci vnitřního dohledu. Těmito pokyny je rozuměno oprávnění čelního představitele
určitým způsobem zasahovat do věcí vyřizovaných jednotlivými státními zástupci v rámci
působnosti příslušného úřadu veřejné žaloby. Státní zástupci jsou povinni udělované pokyny
plnit s výjimkou těch, které by byly nezákonné. Má-li státní zástupce za to, že vůči němu
směřující pokyn není v souladu se zákonem, následně je splnění takového pokynu oprávněn
odmítnout. Nezákonnost však není jedinou možností, kdy státní zástupce nemusí postupovat
přesně dle vůle vedoucího státního zástupce. Taktéž v řízení před soudem je státní zástupce
oprávněn se odchýlit od uděleného pokynu, a to za předpokladu, že v průběhu jednání dojde
k určité změně důkazní situace.385
V této souvislosti se domnívám, že by bylo vhodné se zamyslet nad zákonným
zakotvením dalšího omezení pokynu vedoucího státního zástupce, ze kterého by vyplývalo
další oprávnění státního zástupce odmítnout pokyny svého nadřízeného. Konkrétně mám
na mysli situaci, kdy dle aktuálně platné legislativy je možné, aby vedoucí státní zástupce
svému podřízenému mimo jiné uložil pokyn k nekonání v některé trestní věci. Z tohoto
privilegia vedoucího státního zástupce nemusí být na první pohled zjevný nějaký problém
či určitá úskalí, neboť takto nastavené vztahy jsou základem organizačního pojetí soustavy
384
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státního zastupitelství. I přesto se domnívám, že lze v tomto nalézt potenciální nedostatky
právní úpravy. Pro přesnější vymezení nastíněného problému uvedu konkrétní příklad.
Vedoucí státní zástupce v rámci preventivní kontroly nad výkonem působnosti státních
zástupců v řízení před soudem například z podané obžaloby nebo ze zprávy o průběhu následně
odročeného hlavního líčení zjistí předběžný právní názor intervenujícího státního zástupce
na dosavadní průběh trestního řízení. S takovým právním názorem či závěrem ovšem
nesouhlasí. Důvodů může být několik. Pomineme-li úmysly vedoucího státního zástupce, jež
by byly někým cíleně ovlivněné, tedy v důsledku ne nezávislé, může se například rovněž jednat
o určitým způsobem citlivou a medializovanou věc, kvůli které se na úřad vedoucího státního
zástupce vztahuje nezvyklá pozornost a vedoucí státní zástupce kontroluje veškeré dílčí kroky
intervenujícího státního zástupce podrobněji než v jiných trestních věcech. A právě v důsledku
ad hoc zesílené pozornosti a po zhodnocení celé věci dojde k rozdílným závěrům. Z důvodu
odlišného právního názoru či obecně vzato nahlížení na předmětné trestní řízení odlišnou
optikou vedoucí státní zástupce uloží svému podřízenému tzv. interní pokyn negativní povahy.
Ten bude například spočívat v tom, že intervenující státní zástupce při dalším nařízeném
hlavním líčení nebude moci určitým způsobem konat či nepostupovat tak, jak uznává s ohledem
na dosavadní průběh trestního řízení za vhodné.
Ve výše uvedené situaci spatřuji hned několik důvodů, ze kterých by bylo možné učinit
závěr, že aktuální, zákonem stanovené interní nastavení vztahů v rámci úřadu veřejné žaloby
nemusí být zejména pro trestní řízení a intervenci státního zástupce v hlavním líčení bezvadným
řešením. Takový závěr byl učiněn zejména s ohledem na proklamaci transparentnosti,
důvěryhodnosti a v případě potenciálního pochybení jasně nastavené odpovědnosti státního
zastupitelství v trestním řízení. V souvislosti s touto problematikou tak mám za to, že by bylo
v rámci úvah de lege ferenda vhodné, ba dokonce žádoucí zaměřit svou pozornost na některé
organizační aspekty soustavy státního zastupitelství, které jsou způsobilé nejen pozitivně, ale
rovněž negativně působit do trestního řízení a výkonu působnosti státních zástupců v řízení
před soudem.
Z hlediska zajištění vyšší míry transparentnosti mám za to, že by bylo relevantní
stanovit pro udělování jakýchkoli pokynů v rámci interního dohledu totožná pravidla, která byla
zákonodárcem zakotvena do části zákona věnujícího se dohledu vnějšímu. V případě stanovení
pokynu od bezprostředně vyššího státního zastupitelství platí, že stanovená povinnost musí mít
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vždy obligatorní písemnou formu.386 V rámci dohledových oprávnění vedoucího státního
zástupce příslušného úřadu však takové kritérium zákonem stanovené není. Dokonce tato
oprávnění není povinen vykonávat výhradně sám, ale může k provedení úkonu tohoto druhu
pověřit i jiného státního zástupce.387 Proto i Lata o takto nastavených vztazích hovoří jako
o více neformálních ve srovnání s meziinstančním dohledovým oprávněním.388 Domnívám se
však, že s ohledem na zjevně široká oprávnění vedoucího státního zástupce vůči podřízeným
státním zástupcům, prostřednictvím kterých je schopný nezanedbatelně ovlivnit řízení, kde se
státní zástupce podílí na utvoření názoru soudu na vinu a trest obžalovaného, je namístě
požadovat písemné pokyny i na úrovni vnitřního dohledu. Tedy nejen v případech, kdy státní
zástupce považuje pokyn za nezákonný, a za účelem předejití případných sporů v budoucnu
požádá svého nadřízeného, aby požadovaný pokyn potvrdil písemně,389 ale mám za to, že by
tak měl činit při jakémkoli zásahu prostřednictvím pokynu do působnosti státního zástupce.
Případnou realizací výše uvedeného řešení a zajištění větší transparentnosti státního
zastupitelství by se mohlo zdát, že bude již tímto docíleno dostatečné obrany proti případnému
vrhání špatného světla na výkon působnosti státního zástupce v řízení před soudem těmi,
v jejichž zájmu by bylo určité zdiskreditování soustavy státního zastupitelství. Dále mám však
rovněž za to, že by bylo vhodné rozšířit oprávnění státního zástupce v řízení před soudem, tak
aby jednal dle vlastního nejlepšího vědomí a svědomí a nezůstalo toliko u oprávnění dle
§ 12e odst. 4 ZoSZ.390 Státní zástupce by se stal v důsledku obdobného legislativního kroku
suverénnějším subjektem trestního řízení, přičemž z takového silnějšího postavení by byla
mimo jiné jasně stanovená odpovědnost za případné nelegitimní, ba dokonce nelegální kroky
státního zástupce v trestním řízení. Navíc by tímto mohl být i nadále posilován primární záměr
zákonodárce, jenž byl sledován při přeměně prokuratury na soustavu státního zastupitelství,
tedy aby vznikla soustava úřadů, ve kterou bude mít laická veřejnost důvěru, a zároveň bude
veřejnou žalobu v trestním řízení zastupovat taková soustava, jejíž dílčí kroky jsou vedené
toliko v souladu se zákonem bez jakéhokoli vlivu institucí státu či jiných skupin osob.391
V nepolední řadě by větší suverenita státního zástupce a zúžení dohledových pravomocí
vedoucího státního zástupce přiblížila soustavu veřejné žaloby více směrem k moci soudní
386
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a byly by posíleny argumenty zastánců změny ústavního zakotvení státního zastupitelství
z moci výkonné do části Ústavy ČR zakotvující soustavu soudů.
Zákonné změny by mohly být provedeny proto v kontextu toho, aby v případě nastalé
názorově odlišné procesní situace mezi vedoucím státním zástupcem a jeho podřízeným, kdy
by vedoucí státní zástupce usoudil, že je vhodné uložit podřízenému státnímu zástupci pokyn
k nekonání, tedy již výše uvedený tzv. pokyn negativní povahy, měl by být intervenující státní
zástupce tím, který bude disponovat oproti současnosti určitými výsadami. V případě, že si svůj
jiný právní názor státní zástupce náležitě odůvodní, bude mít konečné slovo a následný postup
nebude nikterak ovlivněn názorem vedoucího státního zástupce příslušného úřadu veřejné
žaloby. K takovému závěru mě dovedly především ty skutečnosti, že pokud státní zástupce
vystupoval v přípravném řízení jako „dominus litis“, vykonával ve věci dozor po celou dobu
předsoudního stádia trestního řízení, ba dokonce to byl následně on, který podal žalobní návrh
k soudu, pak nikdo jiný komplexně nezná obžalovanou trestní věc lépe. Pokud by tedy právní
názor státního zástupce nepostrádal obligatorní dílčí atributy jako záruky zákonnosti, efektivity
a hospodárnosti, je to právě detailní znalost věci, která by měla dostat přednost před principem
nadřízenosti a podřízenosti soustavy, v rámci které by měl vedoucí státní zástupce za všech
okolností tzv. definitivní právo veta.
Dlužno podotknout, že proklamací shora uvedených potenciálních změn se nezabývám
ničím, co by nebylo již předmětem některé studie. Orgán Rady Evropy, konkrétně Výbor
ministrů se v minulosti již zabýval některými otázkami zákonem zakotvených vztahů úřadů
veřejné žaloby, a to napříč Evropou prostřednictvím nastavených dohledových oprávnění.
Mimo jiné zástupci tohoto orgánu učinili závěr, že právě pokyny spočívající v možnosti
oprávněného státního zástupce stanovit jinému státnímu zástupci povinnost, aby určitý úkon
neprovedl či obdobným způsobem nekonal, jsou problematické. Dále bylo tímto orgánem
doporučeno, aby státy, jejichž právní předpisy podobné postupy umožňují, vždy stanovily také
povinnost vedoucímu státnímu zástupci takový postup písemně a náležitě odůvodnit.
A to především za účelem transparentnosti a posílení důvěry v úřady veřejné žaloby.392
S ohledem na mnou nastíněné úvahy je zřejmé, že s učiněnými závěry orgánu Rady Evropy
souhlasím, byť jen částečně. Osobně bych preferoval úvahy, které by byly více radikální.
Dle mého názoru by nemělo docházet v případě udělení pokynu k nekonání toliko k náležitému
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Role veřejné žaloby v trestním řízení. Doporučení Rady Evropy, Rec(2000)19. Refworld [online]. 2000 [cit.
24. 2. 2021], s. 29-31. Dostupné z: <https://www.refworld.org/docid/43f5c8694.html>.
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odůvodnění v obligatorní písemné formě, ale domnívám se, že takovou pravomocí by vedoucí
státní zástupce či jiná oprávněná osoba, s ohledem na výše uvedené, neměli vůbec disponovat.
6.1.3 Je čas uvažovat nad určitou modifikací struktury státního zastupitelství?
I přesto, že předmětem této rigorózní práce je role státního zástupce v řízení před
soudem, domnívám se, že není vhodné, aby byla zcela opomenuta problematika organizačních
otázek soustavy státního zastupitelství. Autoři zabývající se tématem trestního práva procesního
svou pozornost zpravidla zaměřují na ZoSZ a organizační pojetí veřejné žaloby spíše okrajově.
Důkazem může být ta skutečnost, že publikací zaměřených primárně na soustavu státního
zastupitelství je poskrovnu, navíc se jedná o práce staršího data.393 Dle mého názoru je zcela
namístě, aby i tyto otázky byly řešeny v rámci výkladu o trestním řízení, neboť podle toho,
jakým směrem se bude ubírat dikce ZoSZ, pak bude ovlivňována činnost státního zástupce
v trestním řízení, respektive trestní proces jako celek.
Záměrně byla vybrána problematika, jejíž realizace je poněkud hypotetičtější než
mnohem nutnější a potřebnější dílčí změny ZoSZ jako například otázky spojené s odvoláváním
nejvyššího státního zástupce nebo výběrem vedoucích státních zástupců jednotlivých úřadů
veřejné žaloby. Mnou uvedená úvaha by mohla být teoreticky vzato předmětem debat
legislativců při pracích na zcela novém ZoSZ. V tomto ohledu je však namístě konstatovat, že
ani shora uvedené dílčí změny organizačního předpisu veřejné žaloby nemají v současné době
výraznou podporu u oprávněných subjektů, natož pak aby došlo k přijetí zcela nového zákona.
Jak bylo již uváděno v první polovině této práce, soustava státního zastupitelství je
v současné době tvořena čtyřmi články, a to Nejvyšším státním zastupitelstvím, dvěma
vrchními státními zastupitelstvími, a dále krajskými a okresními úřady veřejné žaloby. Pokud
by mělo být uvažováno nad nějakou formou zúžení soustavy veřejné žaloby, dle mého názoru
je k zamyšlení nikoli odstranění jednoho z článků v uvedeném vertikálním měřítku, ale spíše
určité spojení některých úřadů na horizontální úrovni. Konkrétně mám na mysli článek
okresních státních zastupitelství.394
V současné době lze mobilitu osob prostřednictvím dopravních prostředků jednoznačně
hodnotit na vysoké úrovni ve srovnání s obdobím, kdy byly jednotlivé obvody působnosti úřadů
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Těmito publikacemi je myšlena dvoudílná práce prof. Fenyka Veřejná žaloba z roku 2001 nebo publikace
Vademecum státního zástupce z roku 2003 od stejnojmenného autora.
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S ohledem na skutečnost, že úřady státního zastupitelství následují soustavu soudů, uvedená úvaha by se
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veřejné žaloby zakotveny do stávající podoby.395 Proto lze dojít k závěru, že některá krajská
státní zastupitelství mají ve svém obvodu příliš vysoký počet úřadů na okresní úrovni.
Příkladem může být rozložení obvodů působnosti podřízených Krajskému státnímu
zastupitelství v Plzni, tedy okresní státní zastupitelství v Západočeském kraji.396 Konkrétně lze
uvést příklad úřadu veřejné žaloby v Sokolově, kdy toto okresní město je vzdálené na jedné
straně od Chebu a na druhé od Karlových Varů v průměru 22 km. Takový příklad ovšem není
jediný v tomto kraji, neboť obdobně by se mohlo nahlížet na srovnání okresních státních
zastupitelství v Rokycanech nebo Klatovech a Plzni. Z výše uvedeného lze usuzovat, že
obvodní působnost okresních státních zastupitelství v Západočeském kraji je v některých
případech konstituována v nadbytečně krátkých vzdálenostech.
Došlo-li by k některým dílčím změnám tzv. justiční mapy, a to mnou naznačeným
způsobem, tedy že by došlo ke sjednocení některých úřadů na nejnižší úrovni soustavy státního
zastupitelství, bylo by možné v takovém postupu spatřovat několik potenciálních výhod.
Po absorpci některých menších úřadů do větších by došlo k vyšší kumulaci finančních
prostředků v rámci výkonu správy soustavy státního zastupitelství, které by následně mohly být
užity jiným způsobem prospěšným pro soustavu. Příkladem by mohl být vyšší příspěvek
na vzdělávání státních zástupců, vyšší finanční ohodnocení pomocného personálu, případně
právních čekatelů nebo by mohlo být více prostředků vynaloženo na renovaci technického
zázemí soustavy, jež není aktuálně odpovídající potřebám 21. století.397 Co se týče rozhodovací
praxe, i té by předestřené změny mohly být prospěšné, neboť by se lépe prosazovala uniformita
rozhodování a shoda ve výkonu působnosti jednotlivých úřadů a mezi větší množství státních
zástupců by bylo možné lépe rozdělit specializace na dílčí oblasti trestné činnosti.
V neposlední řadě lze v takových krocích spatřovat výhody nejen v oblasti materiální
a rozhodovací, ale i personální. Dojde-li k některým dílčím změnám ZoSZ a budou tak
zakotvena funkční období pro vedoucí státní zástupce podobně jako je tomu u soudních
funkcionářů,398 potom je pravděpodobné, že se úřady veřejné žaloby budou potýkat
s podobnými problémy jako některé soudy. Těmito problémy mám na mysli nedostatečný
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Základem k tomuto členění byl § 3 – 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, který byl mimochodem
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§ 6 tamtéž.
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K tomu viz Obviněný byl měsíc protiprávně ve vazbě. Státní zástupci musí ve století informatiky používat
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zájem o pozice čelních představitelů jednotlivých úřadů. Pokud by zákonodárce snížil počet
některých okresních úřadů veřejné žaloby, potenciální zájemci o vedoucí pozice by mohli
směřovat na jiné úřady, kde by tak byl větší a kvalitnější počet zájemců pro vedoucí pozice
při výběru oprávněnými osobami, ať to v budoucnu budou výběrové komise či ministr
spravedlnosti. Stejně tak je spatřována výhoda v tom, že se kvalitní a zkušení státní zástupci
přesunou na větší úřady veřejné žaloby na okresní úrovni a budou tak k dispozici při výběru
„mentorů“ potřebných pro školení právních čekatelů. Domnívám se, že pro výchovu budoucích
státních zástupců by taková změna byla vhodným řešením. Ti by tak mohli na jednotlivých
úřadech nabírat zkušenosti od vysokého počtu kvalitních státních zástupců, což lze jednoznačně
považovat za posun správným směrem.
Pokud jsem výše zmínil možné zeštíhlení soustavy, je dle mého názoru relevantní
nastínit i možné další úvahy nad změnami organizace soustavy státního zastupitelství. Několik
let zpět začaly zaznívat z úst některých představitelů resortu spravedlnosti úvahy o zrušení
úřadů veřejné žaloby na úrovni vrchních článků. Nebyla by zrušena obě vrchní státní
zastupitelství bez dalšího, ale namísto těchto úřadů by byly zavedeny úřady zaměřující se
na specializovanou oblast trestné činnosti.399 Mám za to, že pokud by došlo k legislativním
změnám tímto směrem, nemuselo by se jednat o nevhodné řešení, a to zejména s ohledem
na tu skutečnost, že představa o vzniku specializovaného týmu žalobců se měla týkat a priori
hospodářské kriminality. Zrovna hospodářská a majetková kriminalita je považována
za skupinu trestných činů, v souvislosti s kterými je v poslední době zaznamenávána relativně
vysoká míra pachateli nalezených nových oblastí, v nichž lze disponovat s mnoha finančními
prostředky za současného zachování anonymity (problematika kryptoměn). Dalším důvodem
pro to, aby byla zaměřena pozornost celého článku soustavy veřejné žaloby toliko na jednu
či dvě oblasti kriminality je fakt, že jsou v současné době zaznamenávány značné obnosy
zajišťované z trestné činnosti,400 z čehož lze mimo jiné dovodit výraznou společenskou
závažnost, na jejíž důkladné potírání by měla být bezesporu v budoucnu zaměřená i další
pozornost. Případnou inspiraci by čeští zákonodárci mohli hledat v jiných právních řádech.
Jako příklad by mohla posloužit právní úprava Slovenské republiky, kde v současné době
vykonává dílčí trestní působnost Úřad speciální prokuratury zaměřený na trestné činy
399

Pelikán navrhuje zrušit vrchní státní zastupitelství. Rozhodnou politici. Idnes [online]. 2015 [cit. 21. 2. 2021].
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spojenými s úplatky, a dále na trestnou činnost související s činností organizovaných
zločineckých skupin. Soustava tamní prokuratury je členěná obdobně jako v ČR s tím rozdílem,
že namísto vrchních úřadů veřejné žaloby byla zakotvena právě uvedená specializovaná
prokuratura jako součást prokuratury generální.401
V závěru je ovšem nutné říct, že v současné době případné vytvoření jakéhokoli
specializovaného útvaru žalobců není aktuální, neboť současná ministryně spravedlnosti
neuvažuje nad podobnými změnami. O určité modifikaci i stávající představitelka ministerstva
hovořila, ale ta se nechala slyšet, že současné nastavení tzv. justiční mapy není s ohledem
na velikost ČR vhodné, a proto by podporovala zúžení soustavy pouze na tři články, tedy
okresní, krajská a Nejvyšší státní zastupitelství.402 Ať v budoucnu dojde k jakýmkoli
legislativním změnám, jak jsem uvedl shora, nejedná se pravděpodobně o úpravu či přijetí
nového ZoSZ v dohledné době. Jsem však přesvědčen o tom, že jakékoli úvahy v budoucnu
budou podrobně diskutovány jak na poli politickém, tak mezi odbornou veřejností.
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Závěr
Cílem této rigorózní práce bylo především poskytnout všem potenciálním čtenářům
relevantní materiál pro účely dílčí studie nejen soustavy státního zastupitelství, okolností jejího
vzniku a vývoje nebo právního zakotvení, ale i zákonem stanovené působnosti, a to jak trestní,
tak té netrestní. Hlavním cílem byla analýza působnosti státního zástupce v řízení před soudem,
a to nejen z pohledu de lege lata, ale i de lege ferenda. Prostřednictvím tohoto byla dále
definována a následně analyzována tato dílčí problematika trestního řízení a rovněž bylo
poukázáno na některá úskalí plynoucí z právní úpravy trestního řádu, která by se v budoucnu
mohla stát předmětem legislativních změn. V neposlední řadě bylo mým záměrem analyzovat
problematiku týkající se výkonu práv a povinností státního zástupce v řízení před soudem,
a v souvislosti s tím především poukázat na tu skutečnost, že by mělo být v celospolečenském
zájmu, aby veřejná žaloba vykonávala svou působnost takovým způsobem, který je hoden
právním státům ve 21. století.
V rámci historického exkurzu bylo zjištěno, že zcela první zmínky o subjektech, které
alespoň vzdáleně připomínaly zástupce veřejné žaloby, byly pravděpodobně zaznamenány
ve starověkém Římě. Na území Čech to pak byly záznamy z 15. století, tedy z tzv. pohusitského
období. V celoevropské komparaci byla tím státem, který začal transformovat veřejnou žalobu
do stávající podoby, Francie. Po převzetí rakousko – uherské právní úpravy veřejné žaloby
zákonodárci první republiky bych zhodnotil její roli jako zcela nezáviděníhodnou, a to za vlády
komunistické garnitury, zejména pak v 50. letech 20. století. V tomto období byly z iniciativy
státu bezprecedentně stíhány, souzeny, a následně trestány osoby pro své nekomunistické
přesvědčení, na čemž se nemalou měrou podíleli zástupci právě i tehdejší veřejné žaloby.
Z analýzy zakotvení stávající soustavy státního zastupitelství v právním řádu ČR
vyplynulo, že ta není jediným možným modelem veřejné žaloby, neboť stejně tak může
obdobná práva a povinnosti v každém státu plnit prokuratura. Byl tak především vyvrácen
mýtus, který vznikl právě v komunistickém Československu, že model prokuratury
je nedemokratickým instrumentem k potlačování základních lidských práv a svobod. Státní
zastupitelství je v současné době právně zakotvené i v Ústavě ČR, a to v hlavě o moci výkonné.
V této souvislosti bylo zjištěno, že již v době přijímání tohoto základního právního předpisu
nebyla mezi ústavodárci shoda na tom, do jaké části a zda vůbec začlenit ustanovení o veřejné
žalobě do znění Ústavy ČR. Debaty o ústavním zakotvení veřejné žaloby neutichají ani dnes,
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ale domnívám se, že za více než jisté je nutné považovat fakt, že stávající ústavněprávní úprava
v hlavě o moci výkonné není zcela dostačující.
V první kapitole věnované již samotnému postavení státního zástupce před soudem bylo
poukázáno zejména na jednotlivé druhy zasedání, ve kterých státní zástupce vykonává zákonem
stanovená procesní práva a povinnosti. Hlavní pozornost však byla zaměřena především
na některé zásady formující výkon působnosti státního zástupce. V této souvislosti byl zejména
učiněn takový závěr, že zásady nestrannosti a nezávislosti jsou v kontextu veřejné žaloby
snadno zaměnitelnými pojmy, které však rozhodně nejsou totožné a v zájmu celé společnosti
by mělo být, aby tyto zásady byly do budoucna proklamovány a posilovány, a to zejména
s ohledem na potenciální vliv moci výkonné na soustavu státního zastupitelství. V neposlední
řadě bylo poukázáno na některé základní zásady trestního řízení, jež souvisejí s ingerencí
státního zástupce v trestním řízení a bylo mimo jiné zjištěno, že by v budoucnu zákonodárce
měl uvažovat nad proklamací některých dílčích prvků plynoucích ze zásad, které současná
právní úprava nezakotvuje.
V obsahu další části práce byla pozornost a priori zaměřena již na některé konkrétní
aspekty stádia trestního řízení, které následuje po podání žalobního návrhu k soudu. Například
bylo poukázáno na fakt, že se role státního zástupce v řízení před soudem výrazně mění, a dále
byl především analyzován problém, s nímž se v rámci hlavního líčení lze setkat,
a to je neaktivita státního zástupce. V takovém případě je povinen státního zástupce částečně
zastoupit soud, čímž je však v důsledku narušen princip rovnosti mezi procesními stranami.
Nemalá část pozornosti byla též věnována obžalobě jako rozhodnutí „sui generis“, v rámci níž
byly zodpovězeny některé otázky týkající se nově zakotvených institutů související s obžalobou
jako například povinnost státního zástupce navrhnout mimo jiné návrh trestu, jeho druh
a výměru nebo učinění tzv. prohlášení některých skutečností za nesporné, které bezprostředně
souvisí s relativně rozsáhlou novelou trestního řádu přijatou v průběhu roku 2020.
Již v přechozích částech této práce bylo možné registrovat pokus o analytický přístup
k dané problematice, neboť po zhodnocení právní úpravy de lege lata byly nastíněny i některé
případné změny de lege ferenda. Nad rámec těchto průběžných úvah bylo vybráno několik,
dle mého názoru, zajímavých otázek, které by mohly nemalou měrou ovlivnit nejen výkon
působnosti státního zástupce v trestním řízení před soudem, ale i soustavu veřejné žaloby jako
celek. V první části, která navazovala na kapitolu, kde bylo předmětem zájmu postavení
státního zástupce při dokazování v hlavním líčení, bylo představeno několik možných
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legislativních změn, v jejichž důsledku by byla posílena povinnost státního zástupce být
v hlavním líčení aktivní. Dílčí změna byla navrhnuta ve smyslu zintenzivnění dohledových
oprávnění uvnitř soustavy státního zastupitelství, další pak v rovině novelizace TŘ. Pozornost
byla zaměřena i na stávající koncepci některých dohledových oprávnění, v jejichž důsledku
může být ovlivněna intervence státního zástupce v hlavním líčení. Bylo poukázáno na určitou
netransparentnost a zákonem stanovenou přílišnou neformálnost při udělování některých
pokynů v rámci subordinačních vztahů mezi vedoucím státním zástupcem a jemu podřízeným
veřejným žalobcem. Zejména pak byl předmětem zájmu tzv. pokyn negativní povahy, kterým
vedoucí státní zástupce přikazuje státnímu zástupci nekonat. Ve zcela poslední úvaze pak bylo
reagováno na některé diskuse v minulosti, konkrétně na debaty týkající se možného zeštíhlení
či rozšíření stávající soustavy veřejné žaloby v ČR. Došel jsem k závěru, že k určitému zúžení
by mohlo dojít na úrovni okresních úřadů, což by mohlo mít vesměs příznivé důsledky pro chod
soustavy. Stejně tak jsem se zabýval i dalšími změnami, v rámci kterých jsem nabyl
přesvědčení, že zakotvení zvláštního úřadu, jež by se zabýval určitou skupinou trestných činů,
by mohlo přispět k efektivnímu stíhání trestné činnosti a naplnění účelu trestního řízení.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám za to, že je zde patrná složitost celého
tématu. I přesto, že původní a základní premisou této práce bylo přiblížení problematiky výkonu
působnosti státního zástupce v řízení před soudem, došel jsem k závěru, že není možné
se zaměřit právě toliko jen na dílčí oblast trestního práva procesního.
Pro pochopení soustavy veřejné žaloby a činnosti jednotlivých státních zástupců bylo
nutné přiblížit nejen historické souvislosti či otázky spojené s organizací, ale rovněž
i marginální oblasti působnosti veřejné žaloby, tedy nejen většinovou trestní oblast. Dále se
domnívám, že z práce vyplývají nejen některé základní vztyčné body a principy výkonu práv
a povinností státního zástupce v hlavním líčení, ale rovněž jeho role v tomto stádiu trestního
řízení.
Právní úprava, v souladu s níž státní zástupce ingeruje v řízení před soudem, podporuje
legitimní a zákonný proces, ale je třeba konstatovat, že je tomu tak pouze do jisté míry.
Do budoucna by bylo vhodné zamyslet se nad některými změnami, které by posunuly postavení
státního zástupce v řízení před soudem pozitivním směrem kupředu. Mám za to, že
nejvhodnějším řešením by bylo přijetí zcela nového kodexu trestního procesu, ve kterém by
na některé dílčí otázky spojené s působností státního zástupce bylo nahlíženo poněkud
modernější optikou. Proto pevně věřím, že v dohledné době vzejdou z legislativních prací
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rovněž relevantní návrhy konečného znění nového trestního řádu. Pokud k takové revoluční
změně v trestním procesu nedojde, měl by zde být alespoň zájem na tom, aby stávající dikce
právních předpisů upravující působnost státního zastupitelství, tedy nejen trestní řád, ale i zákon
o státním zastupitelství podporovala nestrannou, nezávislou a v demokratickém právním státě
akceptovatelnou roli státního zastupitelství.
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Seznam použitých zkratek
ČR – Česká republika
ESLP – Evropský soud pro lidská práva
EÚLP – Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách
Listina – usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního
zákona č. 162/1998 Sb.
NS – Nejvyšší soud
NSS – Nejvyšší správní soud
OČTŘ – orgán činný v trestním řízení
OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
SŘS – zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
Ústava ČR – zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ZoSZ – zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
ZŘS – zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
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Postavení státního zástupce v řízení před soudem
Abstrakt
Rigorózní práce je zaměřena především na postavení, roli a působnost státního zástupce
před soudem. Cílem práce je mimo jiné poskytnout potenciálním čtenářům relevantní
informace pro účely dílčí studie nejen soustavy státního zastupitelství, okolností jejího vzniku
a vývoje nebo právního zakotvení, ale i zákonem stanovené působnosti, a to jak trestní,
tak té netrestní.
Primárně je směřováno na trestní působnost státního zástupce v řízení před soudem,
a to nejen z pohledu platného právního stavu, ale i možných legislativních změn
do budoucna. Prostřednictvím tohoto je definována a následně analyzována tato dílčí
problematika trestního řízení. Dále je navázáno na některá uvedená úskalí plynoucí z právní
úpravy kodexu trestního procesu, která by se v budoucnu mohla stát předmětem legislativních
změn v tomto odvětví práva. V širším slova smyslu je poukazováno na tu skutečnost, že by
mělo být v celospolečenském zájmu, aby veřejná žaloba vykonávala svou působnost takovým
způsobem, který je akceptovatelný ve státech, které podporují doktrínu demokratického
právního státu ve 21. století.
Práce je rozdělena na dvě základní části. V první kapitole jsou vymezeny některé
historické souvislosti důležité pro vývoj veřejné žaloby. Následuje kapitola analyzující
jednotlivé modely veřejné žaloby, dále je pozornost zaměřena na zakotvení veřejné žaloby
v právním řádu ČR nebo na stěžejní právní úpravu, na základě které veřejná žaloba vykonává
svoji činnosti. V neposlední řadě jsou v této části prezentovány též oblasti působnosti veřejné
žaloby, a to i ty marginální.
Druhá polovina práce je zaměřena na samotnou působnost státního zástupce v řízení
před soudem. Po předestření jednotlivých druhů soudních zasedání, kterých je státní zástupce
povinen či oprávněn se účastnit, následuje výčet některých důležitých zásad pro výkon
působnosti státního zástupce v řízení před soudem. Pozornost je zaměřena především
na státního zástupce v roli obžaloby, a to od doby podání žalobního návrhu k soudu
až do vynesení rozhodnutí soudu v meritu věci. Poslední kapitola je věnováno některým
úvahám nad legislativními změnami v budoucnu, a to nejen kodexu trestního práva procesního,
ale i stěžejního organizačního předpisu soustavy státního zastupitelství.
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The public prosecutor in the proceeding before the court
Abstract
The thesis is primarily focused on the position, role and competence of the public
prosecutor before the court. The aim of the thesis is, among others, to provide potential readers
with a relevant piece of information for treatise of the system of the public prosecutor's office,
circumstances of its origin and development or legal entrenchment as well as competences
defined by law, both criminal and non-criminal.
The thesis primarily deals with the competence of the public prosecutor in the
proceeding before the court, and that is not only in the terms of current legal status, but also
from the perspective of possible legislative changes in the future. By means of this the partial
issue of criminal proceedings is defined and subsequently analysed. Furthermore, it is followed
up by some of the aforementioned difficulties resulting from the legal regulation of the Code
of Criminal Procedure, which could become the subject of legislative changes in this area of
law in the future. In a broader sense, the reference is made to the fact that it should be in the
general interest of the public prosecution to exercise its competences in a way which is
acceptable in countries that support the doctrine of the democratic rule of law of the 21st century.
The thesis is divided into two basic parts. The first chapter of the first part deals with
historical contexts which were important for the development of the public action. The
following chapter analyses the particular models of the public action, the attention is also
focused on the enshrinement of public action in the legal order of the Czech Republic and on
the decisive legal regulation according to which public action is performed. Finally, there are
presented individual areas of application of public action, even the marginal ones.
The second part of the thesis is focused on the competence of the public prosecutor in
the proceeding before the court. After the presentation of individual types of court sessions
where the public prosecutor is obliged or entitled to participate, it is analysed an enumeration
of some important principles for the exercise of the public prosecutor's powers in the proceeding
before the court. The attention is focused especially on the public prosecutor in the role of the
prosecution, from the moment when the lawsuit is filed to the court to the moment when the
legal decision is made by the court on the substance. The last chapter deals with some
considerations of legislative changes in the future, not only the Code of Criminal Procedural
Law, but also of the key organizational regulation of the public prosecutor's office system.
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