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1. Úvod  

 
 V České republice tvoří soustavu státního zastupitelství Nejvyšší státní zastupitelství, 

dvě vrchní státní zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství, která 

kopírují soustavu obecných soudů. Převážná část řešených věcí začíná na okresní úrovni, ale 

závažnější kriminalitu má v prvním stupni na starosti kraj. Tím dochází k rozptýlení 

prvostupňové agendy mezi okresní a krajské státní zastupitelství a zároveň k tomu, že i 

odvoláním se zabývají dva články soustavy státního zastupitelství. Tento systém někteří 

považují za složitý, nepotřebný a přinášející spoustu komplikací. Proto se již několik let uvažuje 

o tom, že by se vrchní státní zastupitelství zrušilo a soustava státního zastupitelství by se tím 

zjednodušila. Toto řešení však přináší spoustu otázek a praktických problémů i z toho důvodu, 

že vrchní státní zastupitelství není pouze odvolacím či dohledovým článkem soustavy, jak by 

se mohlo na první pohled zdát.  

 Cílem této diplomové práce je věnovat se podrobněji vrchnímu státnímu zastupitelství 

oproti jiným článkům soustavy státního zastupitelství a určení jeho postavení v naší 

čtyřstupňové soustavě, zejména s ohledem na případnou potřebnost jeho zrušení. S tím souvisí 

i zhodnocení právní úpravy státního zastupitelství jako celku a v minulosti předložených návrhů 

nového zákona o státním zastupitelství, které by vrchní státní zastupitelství rušily. Zároveň se 

práce zaměřuje na působnost vrchního státního zastupitelství především v trestním řízení, 

hlavně jeho činností při výkonu dozoru v přípravném řízení a návrhu na použití agenta jako 

jednoho z operativně pátracích prostředků, jenž taktéž podává pouze vrchní státní 

zastupitelství.  

Diplomová práce se dělí na pět kapitol. První z nich popisuje historii státního 

zastupitelství a měla by určit, zda je vrchní státní zastupitelství v českých zemích novým 

institutem, či má delší historické kořeny. Druhá se věnuje ústavnímu zakotvení státního 

zastupitelství a právní úpravě vrchního státního zastupitelství, především v zákoně o státním 

zastupitelství a trestním řádu, ale i jiným právním předpisům důležitým pro tento článek 

soustavy, zejména vyhlášce o jednacím řádu SZ, jež upravuje speciální věcnou příslušnost 

vrchního státního zastupitelství. Následující kapitola se rozděluje na dvě poloviny, první 

zmiňuje soustavu státního zastupitelství, příslušnost jednotlivých stupňů a vztahy uvnitř této 

soustavy blíže orientované na výkon dohledu, druhá se zaměřuje na vnitřní organizaci vrchního 

státního zastupitelství hlavně s ohledem na odbor hospodářské a závažné kriminality. 

Předposlední kapitola uvádí trestní působnost státního zastupitelství v přípravném řízení i řízení 

před soudem až po mimořádné opravné prostředky. Zcela okrajově se zde autorka zabývá i 
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netrestní působností vrchního státního zastupitelství. Poslední kapitola představuje dva návrhy 

nového zákona o státním zastupitelství, které již nadále nepočítaly s vrchním státním 

zastupitelství a snažily se jej nahradit, názory na ně od ostatních státních zástupců včetně 

náhledu autorky této práce na tyto změny. Na úplný závěr autorka hodnotí stávající právní 

úpravu státního zastupitelství a případnou možnost a potřebnost zrušení vrchního státního 

zastupitelství v současné době.  
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2. Historický vývoj státního zastupitelství  
 

Historický vývoj veřejné žaloby na našem území má důležitý význam pro pochopení 

postavení vrchního státního zastupitelství v dnešní době. Na počátku považuje autorka za nutné 

zmínit, že v minulosti se institut veřejné žaloby vždy neoznačoval jako státní zastupitelství, 

v určitých dobách se nazýval prokuraturou. Tyto dva pojmy ale nejsou totožné a existují mezi 

nimi podstatné rozdíly. Prokuratura v čele s generálním prokurátorem, kterého většinou volí 

parlament, se od státního zastupitelství odlišuje samostatným zařazením do systému státní 

moci. Generální prokurátor má vůči ostatním prokurátorům silné postavení a smí jim například 

jakýkoli řešený případ odejmout a sám jej vyřídit. Prokuratura také může více zasahovat do 

oblasti civilního či správního práva. Státní zastupitelství oproti prokuratuře bývá součástí 

výkonné moci a spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Nejvyšší státní zástupce nemá tak široké 

pravomoci jako generální prokurátor, některá oprávnění patří i ministru spravedlnosti. Státní 

zástupci mají primární působnost v trestní oblasti a jejich mimotrestní působnost je užší. 

V praxi se však prokuratura a státní zastupitelství navzájem ovlivňují a nemívají zcela čistou 

formu.  

V českých zemích existovalo od roku 1848 státní zastupitelství, na nejvyšších pozicích 

však působili prokurátoři. Po roce 1948 se státní zastupitelství přeměnilo na prokuraturu, ale 

stále podléhalo Ministerstvu spravedlnosti. Až roku 1953 se vytvořila jednotná centrálně řízená 

soustava prokuratury v čele s generálním prokurátorem nadřízeným ostatním prokurátorům a 

jmenovaným prezidentem republiky, jehož hlavní činností byla kontrola respektování právních 

předpisů všemi institucemi i státními příslušníky.1 

 

2.1. Vývoj státního zastupitelství v českých zemích do roku 1848 
 

 Institut veřejné žaloby pochází nejpravděpodobněji z Francie, kde bylo až do počátku 

14. století řízení před soudy velice formalizované a účastníci nemohli být až na drobné výjimky 

nijak zastoupeni. Až roku 1302 Filip IV. Sličný a jeho nástupce svým nařízením zavedli pro 

trestní řízení královského zmocněnce neboli veřejného žalobce. Tito veřejní žalobci ale nemohli 

 

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

16. ISBN 978-80-87284-58-2 
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vést proti osobám trestní stíhání, pouze před soudem hájili zájmy panovníka, případně jeho 

vazalů.2 

V českých zemích se veřejná žaloba na rozdíl od Francie začala vyvíjet až v 15. století, 

přesněji od roku 1437, kdy císař Zikmund Lucemburský zřídil tzv. komisaře královských 

nápadů, kterým se stal Vilém ze Žlutic, a jehož účelem byla ochrana královských majetkových 

práv, zejména odúmrť. Tento institut ještě nelze považovat za vznik stálé prokuratury či 

státního zastupitelství, ten přichází teprve v roce 1453, kdy král Ladislav Pohrobek jmenuje 

prokurátorem krále a fisku Království českého Jana staršího z Rabštejna. On a jeho nástupci 

měli více pravomocí než předchozí komisař a mohli krále zastupovat ve všech jednáních 

majetkové povahy před soudem i mimo něj, podávat žaloby, vést svědky a podobně. V této 

době tedy byla veřejná žaloba pouze jednostupňová, kdy měl královský prokurátor v podstatě 

postavení generálního prokurátora či nejvyššího státního zástupce, a ostatní články soustavy 

veřejných žalobců neexistovaly, tedy ani vrchní státní zastupitelství. Od poloviny 16. století ale 

začala růst agenda královského prokurátora, řešil nově i berní a některé trestní věci, proto k sobě 

potřeboval pomocníky, kterým se začalo říkat podprokurátoři či prokurátoři k vedení pří a kteří 

mu byli podřízeni. Toto je poprvé v naší historii, kdy se určitým způsobem začínají formovat 

jednotlivé články soustavy státního zastupitelství.3   

Ke změně postavení královské prokuratury došlo po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 a 

především s přijetím Obnoveného zřízení zemského v roce 1628, které stanovilo povinnost 

královského prokurátora stíhat veřejné trestné činy, u nichž není soukromého žalobce.4 

„Zatímco v předbělohorské době lze ,úřad‘ královského prokurátora chápat jako činnost 

jediného královského pověřence [...], během 17. století se postupně stal plnohodnotným, vnitřně 

strukturovaným administrativním tělesem. V pramenech se tak často hovoří např. o ,úřadu 

královského prokurátora‘ či přímo o ,fiskálním úřadu‘,“ uvádí Starý.5 Královský prokurátor 

měl k sobě dva pomocníky, tzv. adjunkty, jejichž počet později vzrostl na čtyři, dále vlastního 

písaře a dva koncipisty. Na základě fiskální instrukce Josefa II. z roku 1783 byla královská 

prokuratura označována jako veřejný žalobce veřejných zločinů. Adjunkti spolu s veřejným 

žalobcem pak tvořili kolegium fiskálního úřadu.6 V 17. století se na našem území místo 

 

 
2 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: Institut 

Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. Příručky 

Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. str. 10 
3 KINDL, Vladimír, Michal SKŘEJPEK, Petr BĚLOVSKÝ, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 

Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. str. 166-168. ISBN 978-80-7552-030-2 
4 Tamtéž, str. 191 
5 Tamtéž, str. 192  
6 Tamtéž, str. 193-195 
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obžalovacího principu začíná prosazovat inkviziční řízení, v němž žalobce vůbec nepůsobil a 

tuto roli převzal inkviziční soudce. Z tohoto důvodu význam orgánů veřejné žaloby slábl a 

v průběhu 17. století se tento úřad začal označovat jako královský úřad fiskální a v 18. století 

se nazýval již jen jako fiskální úřad. Přesto měly tyto orgány až do jejich zrušení v roce 1850 

stále na starosti některé trestní věci, například stíhání lichvy či nepravých šlechticů.7  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že úřad královského prokurátora měl v období do roku 

1848, spíše než ke státnímu zastupitelství, blíže k některým novodobým správním (finančním) 

orgánům a veřejná žaloba byla u tohoto úřadu až na druhém místě.8 I tak je ale důležité jej 

zmínit, jelikož se jedná o předchůdce moderního státního zastupitelství, tedy i vrchního státního 

zastupitelství.      

 

2.2. Vývoj státního zastupitelství v letech 1848–1918 
 

K zásadní změně v historickém vývoji státního zastupitelství dochází bezesporu v roce 

1848. V polovině tohoto roku se zřídila dočasná státní zastupitelství, která působila při stíhání 

věcí tiskových, souzených porotami, jejich právním základem se stal v roce 1849 § 103 

Stadionovy ústavy, jenž do trestního řízení znovu zavedl zásadu obžalovací. Prostřednictvím 

císařského rozhodnutí státní zastupitelství kopírovalo novou soudní soustavu. Šlo pro Čechy o 

nařízení č. 290/1849 ř. z., pro Moravu a Slezsko o nařízení č. 291/1849 ř. z. Samotnou 

organizaci státního zastupitelství uváděl až zákon č. 266/1850 ř. z., jinak nazývaný jako 

organický zákon pro státní zastupitelství. Dále státní zastupitelství upravoval prozatímní trestní 

řád č. 25/1850 ř. z.  

Organický zákon spolu s prozatímním trestním řádem poprvé zavedly soustavu státních 

zástupců a s tím i vrchní státní zastupitelství. Nejníže v soustavě státního zastupitelství působili 

státní zástupci při všech okresních sborových a zemských (krajinských) soudech. Tito byli 

podřízeni generálním prokurátorům neboli vrchním státním zástupcům, kteří vykonávali svou 

činnost u Nejvyššího soudu a kasačního soudu ve Vídni a u vrchních zemských soudů v Praze 

pro Čechy a v Brně pro Moravu a Slezsko. Vrchní státní zástupci pak podléhali ministru 

spravedlnosti, kterému měli například každé čtvrtletí podávat zprávu o vyřízených a 

nevyřízených případech. Úkolem státních zástupců bylo z moci úřední stíhat všechny trestné 

 

 
7 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. str. 215. ISBN 978-80-7380-575-3  
8 KINDL, Vladimír, Michal SKŘEJPEK, Petr BĚLOVSKÝ, et al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 

Vydání druhé, upravené a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer, 2016. str. 195. ISBN 978-80-7552-030-2 
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činy, o kterých se dozví, vyjma těch, jež jsou stíhány pouze z vůle poškozené osoby. Dále také 

měli pravomoc ve věcech tiskových a některých soukromoprávních.  

Změna nastala již dne 31. prosince 1851, po vydání tzv. silvestrovských patentů,  

na základě kterých byla odvolána Stadionova ústava a došlo k přechodu k absolutismu. Tyto 

právní úpravy ovlivnily i organizaci státního zastupitelství. Do první instance se navrátilo 

inkviziční řízení, takže zásada obžalovací zůstala pouze u sborových soudů, kde dostalo 

obžalobu na starosti právě státní zastupitelství. Nařízením č. 27/1852 ř. z. se základní 

pravomocí státního zastupitelství staly výlučně trestní věci. Výnos Ministerstva spravedlnosti 

č. 24/1852 ř. z. zrušil generální prokuraturu u Nejvyššího soudu ve Vídni. Dalším výnosem 

č. 54/1855 ř. z. zanikla státní zastupitelství u okresních soudů sborových, řízení o zločinech a 

přečinech proto přešlo před sborové soudy první instance, tedy zemské či krajské, kde státní 

zastupitelství stále fungovala. Pravidla o organizaci nových státních zastupitelstvích upravoval 

především trestní řád č. 151/1853 ř. z. I nadále státní zástupci u krajských a zemských soudů 

podléhali vrchním státním zástupcům, které jmenoval císař, tito pak měli být podřízeni 

Nejvyššímu soudu, kde se však veřejná žaloba zrušila. Vrchní státní zástupci především 

prováděli služební a disciplinární dozor nad nižšími státními zástupci v jejich obvodu. Mezi 

jejich oprávnění patřilo například nahlížení do všech spisů, možnost účastnit se všech jednání 

před vrchním zemským soudem, přikázat řešený případ jinému státnímu zástupci a podobně. 

Názor vrchního státního zástupce byl také zásadní při rozhodování o uložení trestu smrti a 

milosti.   

Další vliv na vývoj vrchního státního zastupitelství měl rok 1867, kdy došlo 

k Rakousko-uherskému vyrovnání. Pro Předlitavsko, kam se řadily i české země, se v prosinci 

tohoto roku vydala nová ústava. Organizace orgánů veřejné žaloby se významně nezměnila, 

vydaly se pouze doplňující předpisy, například v oblasti disciplinárních řízeních soudních 

úředníků a nový notářský řád, jenž zavedl součinnost vrchních státních zástupců v některých 

notářských záležitostech. Důležité je zmínit nový trestní řád č. 119/1873 ř. z., který ve své 

Hlavě III upravoval úřad veřejné žaloby. U každého sborového soudu se v první instanci 

ustanovili státní zástupci, kteří byli podřízeni vrchním státním zástupcům zřízeným u druhé 

instance. Vrchní státní zástupci spolu s generálním prokurátorem jmenovaným u Nejvyššího 

soudu podléhali Ministerstvu spravedlnosti.9  

 

 
9 NEDOROST, Libor, Jana OTOUPALÍKOVÁ, Karel SCHELLE a Vladislav VĚTROVEC. Státní zastupitelství: 

historie, současnost a perspektivy. Praha. Eurolex Bohemia, 2002. str. 19-36. ISBN 80-86432-34-3 
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Do roku 1918 pak k žádným zásadním změnám nedošlo. Jak je tedy patrné, vrchní státní 

zastupitelství se v českém trestním řízení objevuje až v roce 1848. I tak má jeho historie 

poměrně hluboké kořeny.  

 

2.3. Státní zastupitelství za První československé republiky 
 

Dne 28. 10. 1918 vznikla První československá republika, kdy téhož dne byl vydán 

zákon č. 11/1918 Sb., běžně nazýván jako recepční norma, na základě kterého došlo k převzetí 

rakouského a uherského právního řádu a rakouské a uherské státní správy, čímž stále zůstávaly 

v platnosti zemské a říšské zákony. Recepční normou se tedy přejala jak soudní soustava, tak i 

soustava státního zastupitelství. Nadále zůstával v platnosti i trestní řád z roku 1873.10  

První změnou, k níž po vzniku Československé republiky došlo, bylo, že vedoucí 

vrchního státního zastupitelství se nově nazýval jako vrchní prokurátor a vedoucí nižších 

státních zastupitelství jako prokurátoři. Ostatní úředníci se nadále označovali jako státní 

zástupci. Dalším přijatým zákonem č. 5/1918 Sb. se zřídil Nejvyšší soud a s ním i generální 

prokurátor. Ten měl svůj nezbytný počet zástupců, tzv. generálních advokátů, od roku 1929 se 

jim pak říkalo náměstci či státní zástupci. Nejvyšší soud i s generální prokuraturou se pak o rok 

později přesunuly z Prahy do Brna, kde zůstaly až do roku 1949. Generální prokurátor nepatřil 

do soustavy státních zastupitelství, vrchní státní zastupitelství ani státní zastupitelství mu 

nebyla podřízena, sám ale podléhal ministru spravedlnosti. Vrchní státní zástupci byli rovněž 

podřízeni ministru spravedlnosti, zároveň se ale považovali za nadřízené nižším státním 

zástupcům. Generální prokurátor se pak účastnil jednání Nejvyššího soudu, neměl však 

postavení strany. Dále také mohl ve všech trestních věcech podat sám nebo na příkaz ministra 

spravedlnosti stížnost pro zmatečnost.  

V roce 1923 se v Brně zákonem č. 51/1923 Sb. a prováděcím nařízením č. 91/1923 Sb. 

zřídil státní soud ke stíhání některých zločinů proti státu. Státní zástupci však nesměli být členy 

tohoto soudu a veřejnou žalobu zde vykonával vrchní státní zástupce či jeho náměstek, jenž 

také mohl podat dovolání, a to v neprospěch obžalovaného. Vrchní státní zástupci dále od 

tohoto roku přišli o pravomoc ve věcech správy a dohledu nad tehdejšími věznicemi 

(trestnicemi), kterou měli od roku 1865, a která nově přešla na Ministerstvo spravedlnosti. 

Vládním nařízením č. 198/1922 Sb. získala státní zastupitelství pravomoc ve vedení rejstříku 

 

 
10 SCHELLE, Karel. Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). Praha: Eurolex 

Bohemia, 2006. str. 30. ISBN 80-86861-92-9 
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trestů. Podstatné je také zmínit zákon č. 48/1931 Sb. a vládní nařízení č. 105/1931 Sb. o jeho 

provedení, jimiž se u krajských soudů zavedly tříčlenné senáty mládeže pro trestné činy 

mladistvých do 18 let. U okresního soudu byl ustanoven soudce pro mládež. Státní zástupce 

zabývající se trestnou činností mladistvých se nazýval žalobce mládeže a jmenoval ho vrchní 

prokurátor.11 

V předmnichovské době v Československé republice po novele provedené zákonem 

č. 201/1928 Sb. soustavu státního zastupitelství tvořila generální prokuratura zřízená u 

Nejvyššího soudu, vrchní státní zastupitelství u vrchních soudů v čele s vrchním prokurátorem 

a státní zastupitelství vykonávající svou činnost u krajských soudů, které vedl prokurátor. U 

okresních soudů státní zastupitelství neexistovala, pouze tu fungovali tzv. funkcionáři státního 

zastupitelství.  

V době německé okupace nedošlo v soustavě státního zastupitelství k podstatným 

změnám, přesunuly se však kompetence ve prospěch orgánů žaloby německé říše zřízených na 

našem území.12 U každého stupně a druhu německých okupačních soudů mělo být zřízeno 

německé státní zastupitelství jako orgán obžaloby. Nejnižší článek tvořily německé úřední 

soudy s úředními zástupci. Jejich obvody se až na některé výjimky kryly s obvody bývalých 

československých krajských soudů. Druhý stupeň tvořily německé zemské soudy v Praze a 

Brně a spolu s úředními soudy patřily do obvodu německého vrchního zemského soudu v Praze. 

U těchto soudů působilo několik státních zástupců a zřídily se u nich i tzv. zvláštní soudy 

s vlastním úřadem obžaloby. U Říšského soudu v Lipsku pak působil Vrchní říšský zástupce 

s říšskými zástupci a u Lidového soudního dvora v Berlíně Říšský zástupce. Dále ještě 

existovalo specializované říšské státní zastupitelství u říšského válečného soudu v čele 

s vrchním říšským válečným zástupcem a generální státní zastupitelství NSDAP. Je zde 

důležité upozornit, že se za Protektorátu změnila nomenklatura a vrchní říšští (státní) zástupci 

byli v hierarchii státního zastupitelství úplně nejvýše, kdežto u zemských soudů, kde za první 

republiky působili vrchní státní zástupci, svou činnost nyní vykonávali pouze řadoví státní 

zástupci. Takto to trvalo po celou dobu druhé světové války.13     

V roce 1945 bylo státní zastupitelství dekretem prezidenta republiky č. 79/1945 Sb. 

obnoveno ve stejném postavení a organizaci jako před okupací. Státní zástupci spolu s 

 

 
11SCHELLE, Karel. Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). Praha: Eurolex 

Bohemia, 2006. str. 466-468. ISBN 80-86861-92-9 
12 MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP, ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989: sborník příspěvků. 

Praha: Karolinum, 2004. str. 385. ISBN 80-246-0863-4 
13 MORAVČÍK, Ctibor. Organizace soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava. Brno: Masarykova univerzita, 

1993. Právnické sešity. str. 3-5. ISBN 80-210-0714-1  
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československými soudy pak rozhodovali, zda projednávané věci budou dále řešeny dle 

československých zákonů, nebo budou přerušeny. Státní zastupitelství také určovala, zda věci 

již dříve pravomocně rozhodnuté budou projednávány znovu, tentokrát dle československých 

zákonů, pokud odporovaly zásadám československé ústavy. Na základě dekretu prezidenta 

republiky č. 16/1945 Sb. došlo ke zřízení mimořádného lidového soudu, který sloužil 

k potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů, kde se ustanovili veřejní žalobci 

z řad státních zástupců. Další dekret č. 17/1945 Sb. vytvořil Národní soud jako trestní soud, u 

něhož byl jmenován národní prokurátor, jenž podléhal Ministerstvu spravedlnosti. Důležitým 

dekretem prezidenta republiky pro vývoj vrchního státního zastupitelství v tomto období je 

dekret č. 90/1945 Sb., dle kterého se vrchní státní zastupitelství přejmenovalo na zemské státní 

zastupitelství a jeho vedoucí se nově nazýval zemským prokurátorem.14  

  

2.4. Další vývoj veřejné žaloby po roce 1948 
 

 V únoru 1948 došlo v Československu k převzetí moci komunistickou stranou. Tato 

událost přinesla ve vývoji vrchního státního zastupitelství zásadní změnu. V tomto období se 

začala zpracovávat koncepce prokuratury tzv. leninského typu. Výrazně k tomu přispěla i tzv. 

právnická dvouletka v letech 1948–1950, během níž byl mimo jiné schválen i nový trestní 

zákon č. 86/1950 Sb. a nový trestní řád č. 87/1950 Sb. Za významný předpis se považuje i zákon 

č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Na základě těchto předpisů se změnil název 

jednotlivých článků státního zastupitelství, všechny se začaly nazývat prokuraturou, a členily 

se shodně jako soudy. U okresních soudů působili okresní prokurátoři, řízené krajskými 

prokurátory u krajských soudů, úplně nejvýš soustavy stál generální prokurátor u Nejvyššího 

soudu, který se přesunul zpět z Brna do Prahy. Vrchní státní zastupitelství zanikla a jejich 

zaměstnanci se přeložili na okresní a krajské prokuratury. Dle zákona č. 232/1948 Sb., o 

státním soudu, se u tohoto soudu zřídila ještě zcela samostatná státní prokuratura vedená 

státním prokurátorem, jenž měl na starosti trestné činy podle zákona na ochranu lidově 

demokratické republiky. Kromě okresních prokurátorů, kteří byli podřízení krajským 

prokurátorům, všichni ostatní prokurátoři podléhali přímo Ministerstvu spravedlnosti. 

Vojenská prokuratura byla v této době ještě oddělena od té civilní a taktéž ji tvořily tři stupně, 

nižší, vyšší a nejvyšší vojenské prokuratury. 

 

 
14 MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP, ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989: sborník příspěvků. 

Praha: Karolinum, 2004. str. 385-387. ISBN 80-246-0863-4 
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 Za důležité předpisy se ve vývoji prokuratury v 50. letech na našem území považují 

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

které stanovily, že prokuratura je dle sovětského vzoru samostatná a na všech orgánech státní 

moci a státní správy nezávislá, jednotná, centralizovaná a monokratická. Dle těchto předpisů se 

také vojenská prokuratura připojila k civilní prokuratuře a hlavní vojenský prokurátor se stal 

jedním z náměstků generálního prokurátora. Tato nyní již jednotná prokuratura dále nebyla 

součástí Ministerstva spravedlnosti a považovala se za samostatný orgán. Zákon z roku 1952 

později nahradil zákon č. 65/1956 Sb., jenž se věnoval především dozoru prokuratury v trestním 

řízení a žádné další zásadní změny nepřinesl.  

 Vrchní státní zastupitelství se do soustavy prokuratury nevrátilo po celou dobu 

komunistického režimu. K reformě v organizaci prokuratury však do roku 1993 došlo ještě 

dvakrát. Nejprve zákonem č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, na základě kterého se soustava 

prokuratury zredukovala a nyní ji tvořila Generální prokuratura (součástí se stala hlavní 

vojenská prokuratura), krajské prokuratury a Městská prokuratura v Praze, vyšší vojenské 

prokuratury, okresní prokuratury a vojenské obvodové prokuratury. Druhým zákonem byl 

ústavní zákon č. 155/1969 Sb., jímž se upravila a doplnila osmá hlava Ústavy ČSSR. Tento 

ústavní zákon upravil soustavu prokuratury tak, že ustanovil Generální prokuraturu ČSSR, 

Generální prokuraturu ČSR a Generální prokuraturu SSR. Generálnímu prokurátorovi ČSSR 

byly podřízeny orgány Generální prokuratury ČSSR, jejichž součástí se stala i hlavní vojenská 

prokuratura, dále orgány vyšších a obvodových vojenských prokuratur a na závěr generální 

prokurátoři republik, pokud vykonávali dozor nad právními předpisy vydané federací. 

Generálním prokurátorům republik pak podléhaly krajské a okresní prokuratury. Poslední 

významnější úpravu před revolucí přinesla novela zákona o prokuratuře č. 20/1970 Sb., jež 

s drobnými změnami platila až do přijetí novely v roce 1990, a která stála na tom, že 

socialistická prokuratura má být zaměřená na ochranu zájmů tzv. vládnoucí třídy.15   

 

 

2.5. Vývoj státního zastupitelství po roce 1989 
 

 Po revoluci platil až do přijetí zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon 

č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů. Pád režimu přinesl z počátku pouze 

personální změny, a to kvůli zkompromitování prokurátorů komunistickým režimem, kdy 

 

 
15 MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP, ed. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989: sborník příspěvků. 

Praha: Karolinum, 2004. str. 387-393. ISBN 80-246-0863-4 
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většinu původních prokurátorů odvolali nebo sami odešli. K tomu významně pomohl i tzv. 

lustrační zákon č. 451/1991 Sb. Jedinou změnou zákona o prokuratuře v tomto období byl 

zákon č. 168/1990 Sb., který ale přinesl pouze drobné úpravy, především v právní terminologii, 

jež byla do této změny značně komunistická. Tato novela přinesla například i zákaz členství 

prokurátorů v politických stranách. Koncem roku 1993 bez náhrady zanikla vojenská 

prokuratura. Do rozpadu ČSFR se prokuratura považuje za značně nestabilní instituci, v jejímž 

čele se za krátké časové období vystřídalo několik osob.  

 Po vzniku samostatné České republiky a přijetí nové Ústavy ČR se článkem 80 

prokuratura přejmenovala zpět na státní zastupitelství. Tím se v podstatě právní úprava z velké 

části vrací zpět k první republice. S novou Ústavou ČR souvisel již výše zmíněný zákon o 

státním zastupitelství, účinný od 1. ledna 1994, který navrátil do soustavy státního zastupitelství 

i vrchní státní zastupitelství, jež se zřídilo v Praze a Olomouci. Tento zákon platí ve znění 

pozdějších předpisů dodnes.16 Podrobněji je současná právní úprava i soustava státního 

zastupitelství popsána v následujících kapitolách.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. str. 17-

41. ISBN 978-80-87284-58-2 
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3. Právní úprava vrchního státního zastupitelství  
 

 Ač je soustava státního zastupitelství a jejich organizace samostatnou kapitolou, 

považuje autorka za nutné se o ní alespoň okrajově zmínit již nyní. Základní soustavu státního 

zastupitelství tvoří dle § 6 zákona o státním zastupitelství Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní 

státní zastupitelství, krajské státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství. Většina české 

právní úpravy hovoří o státním zastupitelství jako celku a pouze málokde uvádí výslovně 

jednotlivé články státního zastupitelství a jejich činnost. Tato regulace se ale vztahuje na 

všechny státní zástupce, a nelze ji opomenout, jelikož bez obecné úpravy státního zastupitelství 

nedávají ustanovení o vrchním státním zastupitelství většinou žádný smysl. Tato kapitola se 

tedy snaží nastínit právní zakotvení vrchního státního zastupitelství, i když v nich není vždy 

konkrétně uvedeno.   

 

3.1. Úprava státního zastupitelství v Ústavě ČR  
 

 Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, po vzniku samostatné České republiky byla 

ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. přijata nová Ústava ČR, která do našeho právního řádu 

navrátila institut státního zastupitelství. Od počátku ústavodárci věděli, že nechtějí jako 

veřejnou žalobu ponechat prokuraturu, jež u nás fungovala po celou dobu komunismu a byla 

tímto režimem značně zkompromitována, nevěděli však, do jakého systému veřejné moci státní 

zastupitelství zařadit. Do úvahy přicházely v podstatě čtyři varianty: 1) začlenit státní 

zastupitelství do moci soudní, 2) zařadit jej do moci výkonné, 3) upravit ho zcela samostatně, 

4) veřejnou žalobu v Ústavě ČR nezakotvit vůbec.17 I v ostatních evropských zemích není 

právní úprava postavení veřejné žaloby v ústavě jednotná. Součástí soudní moci je například 

ve Francii, Itálii, Belgii či Nizozemsku. Samostatné postavení má v Irsku, Portugalsku a 

Švédsku. V Německu, Rakousku, Velké Británii a Dánsku není veřejná žaloba v ústavě 

upravena vůbec.18 

U nás se státní zastupitelství původně řadilo do hlavy čtvrté čl. 96 Ústavy ČR, takže 

patřilo do moci soudní. Důvodová zpráva k tomuto článku uvádí, že: „Podle tohoto ustanovení 

končí úloha prokuratury v trestním řízení a na její místo nastupuje státní zastupitelství, které 

plní i další úkoly, stanoví-li tak zákon. Ústava neřeší, zda státní zastupitelství má být nezávislé 

 

 
17 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. str. 32-

33. ISBN 978-80-87284-58-2 
18 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003. str. 4. ISBN 80-86395-80-4  



 

 

13 

nebo podřízené ministerstvu spravedlnosti“.19 Tato právní úprava, stejná jako v Ústavě 

z roku 1960, řadila prokuraturu a soudy do jedné hlavy. Avšak výbory České národní rady 

s tímto vládním návrhem o zařazení státního zastupitelství do moci soudní nesouhlasily a 

navrhly jeho přesunutí do čl. 80 Ústavy ČR, tedy do části upravující výkonnou moc. Nakonec 

další pozměňovací návrh k tomuto článku doplnil ještě druhý odstavec.20 Článek 80 byl 

nakonec schválen v následujícím znění: „Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v 

trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. Postavení a působnost státního 

zastupitelství stanoví zákon.“ Takto toto ustanovení zní dodnes. Druhým článkem v Ústavě ČR, 

kde se uvádí státní zastupitelství, je čl. 109, který se nachází v přechodných a závěrečných 

ustanovení a jež určuje, že: „Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce 

prokuratura České republiky.“ Státní zastupitelství pak vzniklo s účinností od 1. ledna 1994 na 

základě zákona o státním zastupitelství, tudíž ještě rok v České republice plnila úkoly tohoto 

orgánu prokuratura. Tento zákon také dále upravuje pravomoc, působnost a činnost státního 

zastupitelství.21  

Ač bylo nakonec státní zastupitelství, tedy i vrchní státní zastupitelství, zařazeno do 

moci výkonné, nejedná se o správní úřad, o kterým hovoří předchozí článek Ústavy ČR. Státní 

zastupitelství tudíž nemá pravomoci jako tyto správní orgány, například nevydává právní 

předpisy. Potvrzením speciálního postavení státního zastupitelství mezi orgány exekutivy je i 

skutečnost, že o státním zastupitelství pojednává samostatný článek úplně na konci hlavy třetí 

Ústavy ČR.22 Judikatura na státní zastupitelství nahlíží jako na orgán sui generis odlišujícím se 

od ostatních orgánů druhem své činnosti.23 Ústava ČR nezávislost státního zastupitelství 

výslovně neupravuje, což plyne i z výše zmíněné důvodové zprávy. Zařazení státního 

zastupitelství do moci výkonné však spíše směřuje k závěru, že úmyslem ústavodárce bylo, aby 

se některé pravomoci v rámci činnosti státního zastupitelství svěřily zákonem vládě, a 

především pak Ministerstvu spravedlnosti. Zákon o státním zastupitelství zakotvuje určité 

záruky před zasahováním vlády a Ministerstva spravedlnosti do jejich fungování, nepanuje však 

 

 
19 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu Ústavy ČR (tisk č. 152, ČNR, VII. volební období). Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR. [online]. [cit. 23. 10. 2020]. Dostupné z: https://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_04.htm    
20 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. str. 33-

35. ISBN 978-80-87284-58-2 
21 SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. str. 1252. ISBN 978-80-7400-590-9 
22 Tamtéž, str. 820 
23 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2011, sp. zn.: Pl. ÚS 17/10, rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 27. října 2005, č. j.: 6 As 58/2004-45 

https://psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_04.htm
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jednotný názor o tom, zda lze státní zastupitelství považovat za zcela nezávislé na výkonné 

moci či nikoli.24  

K problematice nezávislosti veřejné žaloby se několikrát vyjadřoval i Ústavní soud25, 

především pak v porovnání s nezávislostí soudcovskou. Nakonec tento problému uzavřel 

v nálezu Pl. ÚS 4/14 tak, že u státního zastupitelství jsou podobné prvky jako u nezávislosti a 

nestrannosti soudců, stále však nalezneme více odlišujících rysů. K tomuto rozhodnutí tři 

soudci, Musil, Sládeček a Suchánek, připojili svá odlišná stanoviska, kde uvedli, že se státní 

zástupci svými pravomocemi začínají přibližovat soudcům. Právní úprava není v této oblasti 

dostatečná, kdy Ústava ČR nezaručuje státním zástupcům stejnou nezávislost jako soudcům, 

s čímž souvisí i zařazení státního zastupitelství v Ústavě ČR do moci výkonné, i když by ve 

skutečnosti mělo být zařazena do moci soudní, jak tomu bylo v původním návrhu Ústavy ČR.26 

Závěrem lze tedy konstatovat, že státní zastupitelství lze považovat za nezávislý orgán, tuto 

nezávislost však nemůžeme pokládat za rovnocennou s tou soudcovskou. Právní úprava 

v České republice není v tomto směru dostatečná, protože negarantuje státním zástupcům i 

soudcům rovnocennou nezávislost na ostatních orgánech veřejné moci. Tohoto stavu by se dalo 

dosáhnout zejména změnou Ústavy ČR, kde by se státní zastupitelství mohlo řadit buď do moci 

soudní, jak se navrhovalo v prvotním návrhu Ústavy ČR, nebo by jej šlo upravit jako zcela 

samostatný a nezávislý orgán ve zvláštní hlavě.  

Autorka této práce se domnívá, že problematika nezávislosti vrchního státního 

zastupitelství je oproti jiným článkům soustavy státního zastupitelství o to důležitější, jelikož 

se v posledních letech rozmáhá tzv. kriminalita bílých límečků, kterou páchají lidé s velkým 

vlivem a často vazbami na politiku či média.27 Tuto nejzávažnější trestnou činnost řeší právě 

vrchní státní zastupitelství, a to nejen při odvolání, ale v některých případech i jako dozorující 

orgán v přípravném řízení, pak podává obžalobu, a účastní se i řízení před soudem prvního a 

druhého stupně [§ 15 jednacího řádu SZ].  

Přestože nezávislost státního zastupitelství v Ústavě ČR výslovně stanovena není, tak 

úkol státního zastupitelství, tedy i vrchního státního zastupitelství, vymezuje jasně; zastupovat 

veřejnou žalobu v trestním řízení. V České republice není v trestních věcech možné podání 

 

 
24 SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. str. 821. ISBN 978-80-7400-590-9 
25 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2004, sp. zn.: I. ÚS 573/02, nález Ústavního soudu ze dne 

28. června 2011, sp. zn.: Pl. ÚS 17/10 
26 Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016, sp. zn.: Pl. ÚS 4/14 
27 KOZÁK, Vítězslav. Postavení státního zastupitelství a jeho ústavní zakotvení. Trestněprávní revue, 2017, č. 10. 

str. 229 a násl. ISSN 1213-5313   
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soukromé žaloby, jedině stát může podat proti obviněnému za spáchání trestného činu veřejnou 

žalobu neboli obžalobu, kterou pak v řízení před soudem zastupuje státní zástupce. Další 

pravomoci v rámci trestního řízení uvádí zákon o státním zastupitelství, či trestní řád. Netrestní 

pravomoci pak upravuje například § 35 OSŘ či § 8 ZŘS (podrobněji viz v podkapitole 5.2.2.).28  

Ústava ČR stanoví obecné postavení státního zastupitelství jako veřejného žalobce, 

nezmiňuje se o soustavě státního zastupitelství, jak to činí u soudů v čl. 91 odst. 1 Ústavy ČR, 

který říká, že: „Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a 

okresní soudy.“ Ač tedy soustava státního zastupitelství kopíruje soustavu obecných soudů, 

kromě Nejvyššího správního soudu, Ústava ČR se o vrchním státním zastupitelství či jiném 

článku výslovně nezmiňuje. Z toho plyne zejména jedna důležitá věc a sice, že pokud vláda či 

Ministerstvo spravedlnosti přemýšlí o zrušení vrchních státních zastupitelstvích, stačí jim 

legislativním procesem změnit pouze zákon o státním zastupitelství, k čemuž potřebují získat 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců a senátorů. Kdyby však k tomu chtěly rušit 

i vrchní soudy, je nutné změnit i Ústavu ČR, pro to však již musí hlasovat kvalifikovaná většina, 

takže třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů 

[čl. 39 odst. 2 a 4 Ústavy ČR]. Mělo by se proto počítat s tím, že při provádění nějaké významné 

změny v soustavě soudů a státního zastupitelství, musí o této novele hlasovat minimálně 120 

poslanců. „Zeštíhlení justiční soustavy“ tudíž není tak jednoduché provést.29  

 Ačkoli, jak autorka uvádí výše, Ústava ČR vrchní státní zastupitelství výslovně 

neupravuje, tento právní předpis je důležité zmínit, jelikož se bezpochyby jedná o právní základ 

pro jeho zákonnou úpravu, dále také říká, jaké má postavení v systému veřejné moci a vyjadřuje 

míru jeho nezávislosti na ostatních orgánech státu. Zároveň také stanoví primární cíl vrchního 

státního zastupitelství, tedy zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení.  

 

3.2. Zákonná úprava  

 

3.2.1. Zákon o státním zastupitelství  

 
 Právní úprava státního zastupitelství je primárně soustředěna v zákoně o státním 

zastupitelství. Tento zákon se člení do třinácti částí a dle § 1 odst. 2 tohoto zákona upravuje 

 

 
28 PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo 

České republiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student. str. 941-943. ISBN 978-80-7502-084-0 
29 Unie státních zástupců: Zrušení vrchních soudů by vyžadovalo změnu Ústavy. Domovská stránka – Česká justice, 

2019. [online]. [cit. 25. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/05/unie-statnich-zastupcu-

zruseni-vrchnich-soudu-by-vyzadovalo-zmenu-ustavy/  

https://www.ceska-justice.cz/2019/05/unie-statnich-zastupcu-zruseni-vrchnich-soudu-by-vyzadovalo-zmenu-ustavy/
https://www.ceska-justice.cz/2019/05/unie-statnich-zastupcu-zruseni-vrchnich-soudu-by-vyzadovalo-zmenu-ustavy/
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vnitřní vztahy, působnost, organizaci a správu státního zastupitelství, dále také postavení 

státních zástupců, právních čekatelů a Ministerstva spravedlnosti ve vztahu ke státním 

zástupcům. Na závěr v návaznosti na právní předpisy Evropské unie hovoří i o Úřadu 

evropského veřejného žalobce. Pouze velice sporadicky se zákon o státním zastupitelství 

výslovně zmiňuje o vrchním státním zastupitelství.30 Tento pro státní zástupce nejdůležitější 

předpis však určuje základní charakteristiku vrchního státního zastupitelství, kdo tento orgán 

může zastupovat, předpoklady pro výkon funkce vrchního státního zástupce, zánik této funkce, 

přidělení a přeložení vrchních státních zástupců k jinému státnímu zastupitelství či orgánům a 

tak dále.     

Zákon o státním zastupitelství byl od svého vzniku již celkem 28x novelizován, poslední 

změna proběhla v roce 2019. Některé novely jsou významné, jiné už o něco méně. První 

důležitou změnou týkající se hned § 1 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, byla novela 

provedená zákonem č. 14/2002 Sb. Dříve toto ustanovení znělo: „Zřizuje se státní zastupitelství 

jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem.“ 

Tento paragraf ale nereflektoval rovnost účastníků v řízení, když státní zastupitelství označoval 

jako ochránce zájmu státu, což jej stavělo výlučně na stranu jednoho orgánu. Z tohoto důvodu 

se toto ustanovení změnilo a zájem státu nahradil veřejným zájem. V platné právní úpravě tedy 

můžeme charakteristiku státního zastupitelství určit na základě tří kritérií: 1) státní 

zastupitelství je soustava úřadů státu, 2) určených k zastupování státu při ochraně veřejného 

zájmu, 3) a to v případech svěřených do jejich působnosti zákonem. Veřejný zájem více 

vystihuje postavení státního zástupce v řízení a zachovává princip rovnosti před zákonem. Opět 

se musí připomenout, že ač se jedná o soustavu úřadů, nelze tento pojem ztotožňovat se 

správním orgánem, kterým státní zastupitelství není.31   

Výše zmíněná novela do zákona o státním zastupitelství vložila i ustanovení § 23 

odst. 1, jež stanoví, že: „Státní zástupce výkonem své funkce zajišťuje působnost státního 

zastupitelství; jím provedené úkony jsou považovány za úkony státního zastupitelství“. Jedná 

se o tzv. zásadu nedílnosti, vyjadřující, že každý státní zástupce i státní zástupci působící u 

vrchního státního zastupitelství zastupují celé státní zastupitelství, k čemuž mají přímo zákonné 

zmocnění. Veřejná žaloba pak navenek působí jednotně.32 Státní zástupce je tedy jediný, kdo 

 

 
30 Jedná se například o § 39 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění, který zní: „Vrchní 

státní zastupitelství v Olomouci zahájí svou činnost dnem, kdy svou činnost zahájí vrchní soud v Olomouci; do té 

doby vykonává jeho působnost Vrchní státní zastupitelství v Praze.“   
31 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 2. ISBN 978-80-7598-800-3 
32 Tamtéž, str. 272 
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může vykonávat úkony, které jsou svěřeny tomuto orgánu, nikdo jiný nemá možnost do této 

činnosti státních zástupců zasahovat či je zastupovat nebo nahrazovat. [§ 3 odst. 1 zákona o 

státním zastupitelství]. Takto se projevuje již výše zmíněná nezávislost státního zastupitelství. 

Právní úprava ale předpokládá výjimky z tohoto pravidla a zákon může stanovit i jiné osoby, 

jimž se svěří některé úkoly státního zastupitelství. V § 3 odst. 2 zákona o státním zastupitelství 

jsou uvedeni vyšší úředníci státního zastupitelství, asistenti státních zástupců a právní čekatelé. 

Tyto osoby mohou za určitých podmínek vykonávat svou činnost i u vrchního státního 

zastupitelství. Za další výjimku ze zásady nezávislosti lze považovat i Úřad evropského 

veřejného žalobce, platí ale, že žalobci působící za náš stát u tohoto úřadu musí být činní státní 

zástupci, a to z jakéhokoli článku soustavy, tedy i z vrchního státního zastupitelství.33 

Podrobněji se některým těmto osobám autorka věnuje dále.    

Státním zástupcem se dle § 17 odst. 1 zákona o státním zastupitelství nemůže stát 

kdokoli, ale pouze český občan s vysokoškolským právnickým vzděláním s určitými morálními 

předpoklady, který je plně svéprávný, bezúhonný, v den ustanovení dosáhl věku minimálně 

25 let, zdárně složil závěrečnou zkoušku a souhlasí se svým jmenováním a přidělením 

k určitému státnímu zastupitelství. § 18 tohoto zákona pak stanoví, že funkce státního zástupce 

vznikne jmenováním, poté se skládá slib do rukou ministra spravedlnosti a nastává i pracovní 

poměr státních zástupců k České republice, ten ale vznikne až po složení slibu dnem nástupu 

výkonu do této funkce. Pracovní poměr se pak řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

pokud zákon o státním zastupitelství nestanoví něco jiného. Státní zástupci jsou jmenováni na 

časově neomezenou dobu ministrem spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce. 

Zákon o státním zastupitelství výslovně neupravuje, ke kterému článku má být státní zástupce 

po svém jmenování přidělen či zda potřebují délku výkonu právní praxe ke jmenování 

k vyššímu článku, jak je tomu v případě soudců [§ 67 odst. 1 zákona o soudech a soudcích]. 

Toto bylo České republice několikrát vytýkáno, zejména na mezinárodní úrovni, například 

s tím měla problém skupina GRECO (tzv. Skupina států proti korupci). Z tohoto důvodu dne 

26. května 2018 uzavřel ministr spravedlnosti se všemi vedoucími státními zástupci Dohodu o 

výběru a kariérním postupu státních zástupců, která se má využívat do doby, než bude zákon o 

státním zastupitelství uveden do souladu s mezinárodními požadavky.34 Tato dohoda ve své 

příloze č. 1 bodu 1.12.1 určuje, že: „Státního zástupce ministr spravedlnosti přidělí k výkonu 

 

 
33 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 8. ISBN 978-80-7598-800-3 
34 Tamtéž, str. 54 
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funkce zpravidla k okresnímu státnímu zastupitelství.“ V bodě 1.12.2 písm. b) pak stanoví, že: 

„Dávají-li vysoké odborné znalosti státního zástupce záruky řádného výkonu funkce státního 

zástupce u jiného než státního zastupitelství v bodě 1.12.1, lze ho výjimečně přidělit k vrchnímu 

státnímu zastupitelství, vykonává-li právní praxi v trvání nejméně 6 let.“35 Aby se tedy osoba 

mohla stát státním zástupcem u vrchního státního zastupitelství, musí kromě obecných 

požadavků pro výkon této funkce mít ještě šestiletou právní praxi. Pro srovnání, délka právní 

práce pro přidělení ke krajskému státnímu zastupitelství činí 4 roky, pro Nejvyšší státní 

zastupitelství 8 let.36  

 Po přidělení státního zástupce k určitému státnímu zastupitelství může být státní 

zástupce dle § 19 odst. 2 zákona o státním zastupitelství ministrem spravedlnosti přeložen ke 

státnímu zastupitelství téhož nebo vyššího stupně, a to se souhlasem nebo na žádost státního 

zástupce, k nižšímu stupni jej pak lze přeložit pouze na žádost. Vrchní státní zástupci smí být 

přeloženi na svou žádost k okresnímu a krajskému státnímu zastupitelství, se souhlasem či na 

žádost pak k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Žádost k přeložení se podává prostřednictvím 

nejvyššího státního zástupce, který se k ní zároveň vyjádří. Zákon o státním zastupitelství opět 

nijak neupravuje předpoklady pro přeložení k vyššímu státnímu zastupitelství. Tyto podmínky 

reguluje již pouze výše uvedená Dohoda mezi ministrem spravedlnosti a vedoucími státními 

zástupci. Ta v bodě 2.4 stanoví, že pro přeložení k vyššímu stupni státního zastupitelství státní 

zástupce musí splňovat nejen odbornou způsobilost, ale opět i délku právní praxe. Pro přeložení 

k vrchnímu státnímu zastupitelství se jedná o 5 let, pro krajské 4 roky a pro Nejvyšší státní 

zastupitelství 8 let, u okresního státního zastupitelství není žádná doba stanovena.37 Od 

přeložení odlišujeme dočasné přidělení státního zástupce k jinému státnímu zastupitelství nebo 

orgánu, což uvádí § 19a zákona o státním zastupitelství. Zde žádné speciální podmínky pro 

vrchní státní zastupitelství stanoveny nejsou. Dočasně přeložit lze tedy jakéhokoli státního 

zástupce jenom s jeho souhlasem, a to k jinému státnímu zastupitelství, orgánu či organizaci se 

sídlem v České republice (například k Ministerstvu spravedlnosti či na Justiční akademii) anebo 

k orgánu či organizaci v zahraničí. V praxi se nejvíce využívá dočasné přidělení k jinému 

státnímu zastupitelství, v poslední době se navíc rozmáhá i přidělení k mezinárodním 

organizacím, zejména orgánům EU či mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Dočasné přidělit lze 

 

 
35 Příloha č. 2. Dohoda o výběru a kariérním postupu státních zástupců. In: LATA, Jan. Zákon o státním 

zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters Kluwer. str. 415. ISBN 978-80-

7598-800-3 
36 Tamtéž, str. 415-416 
37 Tamtéž, str. 416  
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jen na časově omezenou dobu, a to nejvýše na 3 roky k jinému státnímu zastupitelství, 1 rok k 

organizaci v České republice a 5 let k zahraniční organizaci.38  

 Jelikož tato podkapitola uvádí, jak se osoba může stát státním zástupce, je také nutné 

uvést, jak tato funkce zaniká. To upravuje § 21 zákona o státním zastupitelství a vztahuje se 

opět na všechny státní zástupce, tedy i na vrchní státní zástupce. V odstavci 1 tohoto ustanovení 

jsou vyjmenovány případy, kdy funkce zaniká ex lege. Jde o případy, kdy například státní 

zástupce zemře, ztratí české státní občanství, byl jmenován soudcem, zvolen poslancem, 

senátorem či členem zastupitelstva ÚSC a podobně. Dále také dne 31. prosince kalendářního 

roku, ve kterém státní zástupce dosáhl věku 70 let. V odstavci 2 jsou pak uvedeny případy, kdy 

funkce státního zástupce zaniká dnem právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti státního 

zástupce, odsouzení státního zástupce za úmyslný trestný čin nebo uložení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody za trestný čin spáchaný z nedbalosti či když se zjistí, že státní zástupce 

není způsobilý k výkonu tohoto úřadu. Tuto nezpůsobilost nalezneme v § 26 zákona o státním 

zastupitelství a jde například o nepříznivý zdravotní stav státního zástupce nebo odsouzení za 

trestný čin, který nevedl ke zproštění funkce, ale zpochybňuje důvěryhodnost státního zástupce. 

Státní zástupce také může být pouze dočasně zproštěn výkonu funkce, a to v případech 

uvedených v § 22 zákona o státním zastupitelství (například z důvodu vedeného trestního 

stíhání proti jeho osobě). Funkce státního zástupce také zanikne uložením kárného opatření 

odvolání z funkce státního zástupce.  

Kárná odpovědnost státních zástupců bude podrobněji probírána dále, stejně tak 

soustava státního zastupitelství a pravomoci vrchního státního zastupitelství, o čemž zákon o 

státním zastupitelství taktéž pojednává.  

 

3.2.2. Trestní řád  

 

 Nejdůležitějším trestněprávním předpisem upravujícím pravomoci a postavení vrchního 

státního zastupitelství je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. To vyplývá i z § 4 

odst. 1 písm. a) zákona o státním zastupitelství, který uvádí, že státní zastupitelství je orgánem 

veřejné žaloby a plní další úkoly, jež stanoví právě trestní řád. Tento právní předpis opět jen 

málokde hovoří výslovně o vrchním státním zastupitelství, když ale zmiňuje státní 

zastupitelství nebo státního zástupce, většinou jde právní úprava aplikovat i pro vrchní státní 

zastupitelství a státní zástupce působící u tohoto úřadu. Autorka v této kapitole uvede ta 

 

 
38 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 253-254. ISBN 978-80-7598-800-3 
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ustanovení, která pokládá za podstatná, zejména z hlediska postavení vrchního státního 

zastupitelství v jednotlivých stádiích trestního řízení.         

První část trestního řádu neboli společná část (§ 1–156), upravuje právní pravidla 

aplikující se na celé trestní řízení.39 Jedná se především o základní zásady trestního řízení 

uvedené v § 2 tr. řádu, dále jde o výklad některých pojmů. Za zmínku stojí především pojem 

orgány činné v trestním řízení, mezi které se dle § 12 odst. 1 tr. řádu řadí kromě státních 

zástupců i soudy a policejní orgán. Orgány činné v trestním řízení jsou zároveň základními 

subjekty trestního řízení. Dle Šámala se těmito subjekty rozumí: „činitelé, kteří mají vlastní 

vliv na průběh trestního řízení a tento vliv vykonávají, přičemž zákon jim k uskutečňování 

tohoto vlivu dává určitá práva a ukládá určité povinnosti.“40 Jedná se kromě orgánů činných 

v trestním řízení též o osoby, proti nímž se řízení vede, poškozeného, zúčastněnou osobu, 

OSPOD v řízení proti mladistvým, probačního úředníka a o osoby s tzv. samostatnými 

obhajovacími právy (tedy zákonného zástupce, opatrovníka, příbuzné obviněného v pokolení 

přímém, sourozence, osvojitele, osvojence, manžela a druha). Subjektem trestního řízení může 

být za určitých okolností kromě výše zmíněných osob i obhájce, svědek, znalec a tlumočník, 

ale pouze pokud v řízení uplatňují nárok na svou odměnu (za obhajobu, svědečné, znalečné 

nebo tlumočné). Jestliže však nejednají vlastním jménem, nepokládají se za subjekty trestního 

řízení.41 Od tohoto pojmu odlišujeme výraz strana trestního řízení, jelikož ne každý subjekt je 

zároveň stranou. Za stranu se považuje pouze „subjekt oprávněný uplatňovat nebo podporovat 

obžalobu anebo proti obžalobě sebe nebo jiného obhajovat“.42 Výčet osob, jež jsou stranou 

trestního řízení uvádí § 12 odst. 6 tr. řádu, kdy se jedná i o státního zástupce, ale jedině v řízení 

před soudem. Stranou po celou dobu trestního řízení je osoba, proti níž se řízení vede, 

zúčastněná osoba a poškozený.43 Státní zástupce z vrchního státního zastupitelství tedy dle 

trestního řádu považujeme za orgány činné v trestním řízení, jsou vždy subjektem trestního 

řízení, za procesní stranu se označují toliko v řízení před soudem.  

 Další tři části trestního řádu upravují stádia trestního řízení tak, jak jdou postupně časově 

za sebou. Část druhá trestního řádu (§ 157-179h) se věnuje přípravnému řízení, jímž každé 

 

 
39 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. str. 

62. ISBN 978-80-7502-278-3 
40 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. str. 234. ISBN 978-80-7400-465-0 
41 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 133. ISBN 978-80-7400-496-4 
42 Tamtéž, str. 133 
43 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. str. 

190-191. ISBN 978-80-7502-278-3 
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trestní řízení začíná a kde má státní zástupce dominantní roli, jeho nejdůležitějším úkolem je 

vykonávat dozor nad zachováním zákonnosti v této fázi trestního řízení [§ 174 odst. 1 tr. řádu]. 

Vrchní státní zastupitelství provádí dozor jedině v případech uvedených v § 15 jednacího řádu 

SZ, o kterých bude blíže pojednáno dále. Poté pak dle § 179 odst. 1 tr. řádu podává vrchní státní 

zastupitelství i obžalobu. Vrchní státní zastupitelství ale daleko častěji v přípravném řízení 

rozhoduje o stížnostech proti rozhodnutí krajského státního zastupitelství44 a vykonává nad 

tímto státním zastupitelství dohled dle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství. Výslovně 

se trestní řád o vrchním státním zastupitelství v přípravném řízení zmiňuje pouze v souvislosti 

s použitím agenta jako jednoho z operativně pátracích prostředků [§ 158e odst. 4 tr. řádu].    

Vrchní státní zastupitelství spíše vystupuje až v řízení před soudem, jež upravuje trestní 

řád ve třetí části (§ 180-365), nikde zde však není výslovně uvedeno. V řízení v prvním stupni 

má vrchní státní zastupitelství pravomoci jen tehdy, pokud vykonávalo dozor v přípravném 

řízení a poté podalo obžalobu, návrh na potrestání, jestliže probíhalo zkrácené přípravné řízení, 

či návrh na schválení dohody o vině a trestu.45 V praxi jsou však vrchní státní zástupci častěji 

činní až v odvolacím řízení, a to když byl podán opravný prostředek proti rozhodnutí krajského 

soudu jako soudu první instance [§ 252 tr. řádu]. V řízení před soudem při odvolání a 

stížnostech proti rozhodnutí krajského soudu příslušný vrchní státní zástupce přezkoumává 

důvodnost tohoto opravného prostředku, když jej pokládá za bezdůvodný, vezme jej zpět, 

pokud ne, zastupuje jej u odvolacího soudu. Rozhodnutí soudu druhého stupně má pak 

povinnost se svým stanoviskem ohledně dalšího postupu písemně oznámit krajskému státnímu 

zástupci, který opravný prostředek podal.46 Vrchní státní zástupce také s krajským státním 

zástupcem mohou podat návrh nejvyššímu státnímu zástupci k podání dovolání. Pokud bylo 

vrchní státní zastupitelství nadřízené nižšímu státnímu zastupitelství, jež rozhodovalo 

v posledním stupni, zabývá se i podněty pro podání stížnosti proti porušení zákona, když byly 

zaslány státnímu zastupitelství. Své stanovisko k tomuto podnětu pak sdělí ministru 

spravedlnosti, který stížnost podá nebo ne.47  

Kapitola pátá se pravomocemi vrchních státních zástupců v přípravném řízení i řízení 

před soudem věnuje podrobněji.   

 

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

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 175. ISBN 978-80-7400-496-4 
45 Tamtéž, str. 174  
46 Čl. 114 odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 ze dne 3. září 2019, o postupu 

státního zástupce v trestním řízení. [online]. [cit. 7. 11. 2020]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/01/POP_9-2019-1.pdf  
47 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 176. ISBN 978-80-7400-496-4 

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/POP_9-2019-1.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/POP_9-2019-1.pdf
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3.2.3. Ostatní zákony  

 

 Mezi další důležité předpisy, jež upravují trestní právo procesní, a které jsou speciální 

k trestnímu řádu, patří zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a 

soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim a zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních 

věcech.48 V ZTOPO není vrchní státní zastupitelství výslovně uvedeno. Tento právní předpis 

je ale bezesporu alespoň podstatné zmínit, jelikož právnické osoby často páchají závažnou 

hospodářskou trestnou činnost, kterou pak řeší vrchní státní zastupitelství, ať již jako orgán 

dozoru v přípravném řízení, a pak tedy i podávající obžalobu, či jako orgán odvolací v řízení 

před soudem druhého stupně. Tehdy bude vrchní státní zástupce postupovat dle tohoto zákona, 

a to nejen při trestním řízení, ale i při použití hmotného práva (například soudu navrhne uložit 

pouze tresty, jež ZTOPO připouští). Ani v ZSVM není vrchní státní zastupitelství nijak 

upraveno, musí však (stejně jako ostatní články státního zastupitelství, soudy a policejní 

orgány) mít dle § 3 odst. 8 ZSVM některé státní zástupce se zvláštní průpravou pro zacházení 

s mladistvými osobami. Soudnictví ve věcech mládeže vykonávají soudy pro mládež, kde jsou 

u každého z obecných soudů i u vrchních soudů zřízeny zvláštní senáty či samosoudci, kteří 

mají speciální vzdělání a průpravu pro řešení této agendy.49 I u vrchního státního zastupitelství 

tedy obligatorně působí státní zástupci, kteří jsou vyškoleni pro řešení protiprávních činů 

mladistvých a činů jinak trestných dětí mladších 15 let.50 Jak mají státní zástupci při řízení ve 

věcech mladistvých postupovat stanoví i pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně 

č. 7/2009 ze dne 8. září 2009, o trestním řízení ve věcech mládeže (k obecným pokynům 

nejvyšších státních zástupců viz následující podkapitola). V posledním z těchto předpisů, 

ZMJS, je vrchní státní zastupitelství upraveno dokonce dvakrát. Poprvé při skrytém vyšetřování 

na území ČR či cizího státu za použití agenta nebo při skrytém převodu, kdy jsou tyto 

prostředky použity, když jde o české trestní řízení, na návrh či žádost vrchního státního 

zastupitelství. Povolení pak vydává vrchní soud. Jedná-li se o trestní řízení v zahraničí, smí je 

dovolit jen Vrchní soud v Praze na žádost Vrchního státního zastupitelství v Praze, a to na 

 

 
48 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. str. 63. 

ISBN 978-80-7502-278-3 
49 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Komentované 

zákony. str. 33-35. ISBN 978-80-7400-350-9 
50 Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, vzorový organizační 

řád. [online]. [cit. 8. 11. 2020]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-

2009_vcetne_novely_1-2016.pdf  

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf
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základě žádosti zahraničního orgánu o právní pomoc (blíže o tom v kapitole páté).51 Dále vrchní 

státní zastupitelství uvádí § 48 odst. 6 ZMJS, jenž upravuje výjimku z obecné příslušnosti 

k přijetí žádosti o právní pomoc. Pokud se v cizím státě koná přípravné řízení, rozhoduje o 

poskytnutí právní pomoci Nejvyšší státní zastupitelství, jestliže však toto přípravné řízení 

souvisí s přípravným řízení v ČR, které vede vrchní státní zastupitelství, může o právní pomoci 

rozhodnout samo vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem od Nejvyššího státního 

zastupitelství.  

 Právní předpis, jenž nesmí být opomenut, je zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých 

dalších náležitostech státních zástupců, který určuje výši měsíčního peněžitého plnění za 

vykonanou práci státního zástupce. Dle § 3 odst. 2 tohoto zákona se „plat určí jako součin 

platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe a 

stupně státního zastupitelství“. Platová základna státního zástupce činí 90 % platové základny 

soudce [§ 3 odst. 3 zákona o platu]. Platový koeficient uvádí tabulka v § 3 odst. 4 zákona o 

platu SZ a vyplývá z něj, že státní zástupce se stejnou délkou praxe působící u krajského nebo 

okresního státního zastupitelství nemá stejný plat jako vrchní státní zástupci. Autorka tento 

právní předpis zmiňuje zejména kvůli několikrát navrhovanému zrušení vrchních státních 

zastupitelství a přesunutí jejich zaměstnanců k jiným článkům státního zastupitelství. Tím 

pádem může dojít k tomu, že část státních zástupců bude mít vyšší plat, i když délka jejich 

právní praxe byla stejná, a přestože by působili u stejného státního zastupitelství. Dorovnání 

tohoto rozdílu by mohlo stát vyjít na několik milionů korun. K této problematice se autorka 

vrací v závěrečné kapitole.   

 Poslední zákon, který zde bude zmíněn, je zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech 

soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, jež dle § 2 tohoto zákona upravuje kárnou 

odpovědnost státních zástupců, včetně těch působících u vrchního státního zastupitelství. Jedná 

se o procesní předpis, hmotněprávní úpravu obsahuje část osmá zákona o stáním zastupitelství. 

Ta v § 28 zákona o státním zastupitelství stanoví, že „kárným proviněním je zaviněné porušení 

povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje 

důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a 

důstojnost funkce státního zástupce“. Kárné řízení lze zahájit pouze na návrh, v případě státních 

zástupců u vrchního státního zastupitelství může podnět k zahájení řízení dát jedině ministr 

spravedlnosti, nejvyšší státní zástupce a vedoucí státní zástupci vrchních státních zastupitelství 

 

 
51 § 59-61 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, v platném znění  
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v jehož čele stojí. Tito vedoucí navrhují kárné řízení i pro státní zástupce u krajských a 

okresních státních zastupitelství ve svém obvodu.52 Kárným soudem je pak speciální senát u 

Nejvyššího správního soudu, rozhodující ve složení šesti členů: předsedy senátu (soudce 

Nejvyššího správního soudu), jeho zástupce (soudce Nejvyššího soudu) a přísedících (dvou 

státních zástupců, jednoho advokáta a jedné osoby vykonávající jiné právnické povolání). Proti 

rozhodnutí kárného soudu se nelze odvolat.53 Pokud bude státní zástupce v kárném řízení uznán 

vinným, lze mu uložit důtku, snížení platu až o 30 % na 1 rok (opakovaně na 2 roky), odvolat 

jej z funkce, či od potrestání upustit [§ 30 odst. 1, odst. 2 zákona o státním zastupitelství]. Od 

roku 2008 do roku 2020 proběhlo z celkových 116 kárných řízení u Nejvyššího správního 

soudu 16 se státními zástupci z vrchních státních zastupitelství (tedy cca 14 %). Ve dvou 

případech došlo ke zproštění viny těchto státních zástupců, v osmi případech bylo řízení 

zastaveno (2x se státní zástupci vzdali funkce, 1x státnímu zástupci funkce skončila z důvodu 

spáchání úmyslného trestného činu a 5x vzal navrhovatel návrh zpět), jednou soud vyslovil 

nezpůsobilost státního zástupce k výkonu funkce z důvodu jeho nepříznivého zdravotního 

stavu a v pěti případech byl státní zástupce odsouzen (4x dostali státní zástupci trest snížení 

platu a 1x se upustilo od potrestání).54  

 

3.3. Související právní úprava  

 
 Dle § 40 odst. 1 písm. a) zákona o státním zastupitelství: „Ministerstvo stanoví 

vyhláškou jednací řád státního zastupitelství“. Ministerstvo spravedlnosti naplnilo toto 

ustanovení už zmíněnou vyhláškou č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, 

zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných 

právními čekateli. Tato vyhláška především specifikuje některé instituty důležité při výkonu 

činnosti státních zástupců, například dohled a dozor, či upřesňuje postup státních zástupců 

v trestním řízení. Upravuje také věcnou příslušnost státního zastupitelství v přípravném řízení. 

Z hlediska vrchního státního zastupitelství je jednací řád SZ důležitý hned z několika důvodů. 

Jak již bylo uvedeno výše, dle § 7 odst. 1 zákona o státním zastupitelství se sídla státních 

zastupitelství shodují se sídly soudů. Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a 

 

 
52 § 8 odst. 1, odst. 5 písm. a), b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů, v platném znění 
53 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 316. ISBN 978-80-7598-800-3 
54 Nejvyšší správní soud. Rozhodovací činnost. Rozhodnutí správních soudů. Brno. [online]. [cit. 17. 2. 2021]. 

Dostupné z: http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=101&

soud=13&pagesource=0#pagStart  

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=101&soud=13&pagesource=0#pagStart
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=101&soud=13&pagesource=0#pagStart
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soudcích, jsou vrchní soudy, tedy i vrchní státní zastupitelství, zřízeny v Praze a Olomouci. 

Jednací řád SZ pak v § 8 stanoví, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci má dvě pobočky, 

a to v Brně a Ostravě. Za nejvýznamnější autorka považuje § 15 jednacího řádu SZ, jenž určuje 

zvláštní věcnou příslušnost vrchního státního zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováním 

zákonnosti v přípravném řízení pro závažné hospodářské trestné činy uvedené v tomto 

ustanovení a trestné činy s touto kriminalitou související. V neposlední řadě pak § 18a této 

vyhlášky specifikuje, který státní zástupce vrchního státního zastupitelství je příslušný k podání 

návrhu na použití agenta dle tr. řádu. Této problematice se věnuje podkapitola 5.1. této práce.  

    Ke sjednocování a usměrňování postupů státních zástupců slouží pokyny obecné 

povahy, jež může dle § 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství vydávat nejvyšší státní 

zástupce. Jedná se o interní normativní předpisy, které jsou ex lege závazné pro státní zástupce 

a pokud nejvyšší státní zástupce stanoví i pro jiné zaměstnance státního zastupitelství. Tyto 

pokyny mohou být vydávány ve třech oblastech, a to, při výkonu působnosti státního 

zastupitelství (v trestní i netrestní oblasti), k zajištění jednotné vnitřní organizace tohoto úřadu 

a k výkonu spisové služby.55 Pro vrchní státní zastupitelství je podstatný pokyn obecné povahy 

nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, vzorový organizační řád, který 

v čl. 7 stanoví útvary, jež jsou u vrchního státního zastupitelství zřízeny, příloha č. 2 k tomuto 

pokynu pak pro vrchní státní zastupitelství určuje obligatorní specializace. Podrobněji viz 

podkapitola 4.2. Mezi další významné pokyny pro vrchní státní zastupitelství patří například: 

pokyn o výkonu dohledu, o postupu státních zástupců v trestním řízení, mezinárodní justiční 

spolupráci, trestní řízení ve věcech mládeže a podobně.56  

 Nejvyšší státní zástupce dle § 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství může rovněž 

vydávat tzv. výkladová stanoviska publikovaná ve Sbírce výkladových stanovisek Nejvyššího 

státního zastupitelství, a to pouze ke „sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů 

při výkonu působnosti státního zastupitelství“, opět trestní i mimotrestní. V některých 

případech jsou k plnění úkolů státního zastupitelství důležité i instrukce a sdělení Ministerstva 

spravedlnosti jako ústředního orgánu státní správy, které se publikují ve Sbírce instrukcí a 

sdělení Ministerstva spravedlnosti.57 Oba tyto akty se vydávají i pro vrchní státní zastupitelství, 

a ač sami o sobě nejsou právně závazné, působí především svou argumentační přesvědčivostí, 

 

 
55 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 69-70. ISBN 978-80-7598-800-3 
56 Pokyny obecné povahy. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. [online]. [cit. 14. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/pokyny-obecne-povahy/  
57 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 2, Příručka pro práci státního zástupce. Praha: Institut vzdělávání 

Ministerstva spravedlnosti ČR, 2002. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky [Institut]. str. 218 

https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/pokyny-obecne-povahy/
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a proto se jimi státní zástupci většinou řídí.58 Za nezávazný, ale přesto zásadní, autorka považuje 

i Etický kodex státního zástupce, jejž vydali vedoucí státní zástupci ze všech článků státního 

zastupitelství a platí pro všechny státní zástupce s účinností od 1. května 2019. Dle něj by se 

mělo posuzovat etické chování státních zástupců, tedy i těch působících u vrchního státního 

zastupitelství.59 Tento kodex je založen na celkem šesti nejdůležitějších zásadách, které by měly 

být dodržovány. Jedná se o zákonnost a nezávislost, nestrannost, odbornost, důvěryhodnost, 

důstojnost a vystupování a na závěr o spolupráci všech státních zástupců.60    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 71. ISBN 978-80-7598-800-3 
59 Veřejná žaloba. Etický kodex státního zástupce. Komentář. Nejvyšší státní zastupitelství, 2019. str. 2. [online]. 

[cit. 16. 11. 2020]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Komentar-k-etickemu-

kodexu.pdf  
60 Veřejná žaloba. Etický kodex státního zástupce. [online]. [cit. 16. 11. 2020]. Dostupné z: https://verejnazaloba.

cz/wp-content/uploads/2020/01/Eticky_kodex_statniho_zastupce.pdf  

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Komentar-k-etickemu-kodexu.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Komentar-k-etickemu-kodexu.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Eticky_kodex_statniho_zastupce.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/Eticky_kodex_statniho_zastupce.pdf
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4. Soustava státního zastupitelství  
 

 Vymezení soustavy státního zastupitelství a vzájemných vztahů mezi jednotlivými 

články uvnitř této soustavy je velice podstatné pro určení postavení vrchního státního 

zastupitelství v této hierarchii. Ač se tedy tato kapitola z velké části věnuje státnímu 

zastupitelství jako celku, hraje významnou roli pro vyhodnocení důležitosti, či nadbytečnosti 

vrchního státního zastupitelství v českém trestním řízení. Zároveň se zde autorka zabývá i 

vnitřní organizací vrchního státního zastupitelství, kterou rovněž považuje za klíčovou, 

zejména s ohledem na odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, jenž byl u tohoto 

orgánu zřízen.61  

 

4.1. Čtyřstupňová soustava státního zastupitelství  
  

Soustavu státního zastupitelství v České republice tvoří dle § 6 odst. 1 zákona o státním 

zastupitelství čtyři stupně; Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní, krajské a okresní státní 

zastupitelství. V Praze jsou okresní státní zastupitelství označována jako obvodní státní 

zastupitelství a krajské státní zastupitelství jako Městské státní zastupitelství v Praze, v Brně 

pak vykonává činnost okresního státního zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně [§ 6 

odst. 2 zákona o státním zastupitelství]. Dle § 7 zákona o státním zastupitelství soustava 

státního zastupitelství kopíruje soustavu soudů, avšak na rozdíl od té soudní ji upravuje pouze 

zákon o státním zastupitelství, a nikoliv i Ústava ČR.62 Jednotlivá sídla státních zastupitelství 

nejsou nikde výslovně uvedena, ale kvůli shodě se sídly soudů se použije, jak již bylo uvedeno 

v předchozí kapitole, příloha č. 1 zákona o soudech a soudcích. Nejvyšší státní zastupitelství se 

proto nachází v Brně a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Krajských státních 

zastupitelství je celkem 8 a jenom dvě z nich, Brno a Ostrava, spadají pod Vrchní státní 

zastupitelství v Olomouci. Zbytek, tedy Krajské i Městské státní zastupitelství v Praze, 

Českých Budějovicích, Plzni, Ústní nad Labem a Hradci Králové, patří do obvodu Vrchního 

státního zastupitelství v Praze. Okresních státních zastupitelství máme dohromady 76, stejně 

jako okresů územních.63 Jednací řád SZ pak v hlavě druhé (§ 4–8) vymezuje pobočky některých 

 

 
61 Čl. 7 odst. 1 písm. d) pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, 

vzorový organizační řád. [online]. [cit. 7. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf 
62 Viz článek 91 odst. 1 ústavního zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění   
63 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 46. ISBN 978-80-87212-25-7 

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf
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státních zastupitelství, ty však nejsou zcela totožné s pobočkami soudů. Dvě pobočky byly 

zřízeny i u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, a to v Brně a Ostravě.   

V době branné pohotovosti tvoří soustavu státního zastupitelství také vyšší a nižší polní 

státní zastupitelství, a to dle § 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství. Toto ustanovení však 

budí pouze rozpaky a jeho použití v praxi není zcela jasné. Ať už proto, že zákon o státním 

zastupitelství ani jiný právní předpis jejich zřízení, působnost a pravomoci neupravuje, či proto, 

že pojem „branná pohotovost“ se nadále nepoužívá. Navíc Ústava ČR nedovoluje vytvoření 

polních soudů jako soudů zvláštních, když na rozdíl od státního zastupitelství taxativně 

vyjmenovává jednotlivé články soudní soustavy. Neví se tedy, u jakých soudů by vyšší a nižší 

polní státní zastupitelství působila. Otázkou také je, zda tuto úpravu již nelze považovat za 

obsoletní.64 Z tohoto důvodu se autorka této práce nebude těmito dvěma speciálními články 

dále zabývat.     

 

4.1.1. Příslušnost státního zastupitelství  

 

Dle § 7 odst. 2 zákona o státním zastupitelství je státní zastupitelství „příslušné 

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

předpis nestanoví jinak.“ Příslušnost soudů v trestním řízení upravuje trestní řád. Dle § 13 

tr. řádu se za věcně příslušný v prvním stupni považuje okresní soud, není-li stanoveno, že je 

příslušný krajský soud. Ten rozhoduje jako prvostupňový soud dle § 17 tr. řádu o trestných 

činech, jejichž dolní hranice činí nejméně pět let nebo za které lze uložit výjimečný trest, dále 

pak o taxativně vyjmenovaných trestných činech uvedených v § 17 odst. 1 písm. a) – d) tr. řádu 

a trestné činnosti s nimi související dle § 17 odst. 2 a 3 tr. řádu. Dle § 252 tr. řádu řeší odvolání 

proti rozsudkům okresních soudů nadřízený krajský soud a proti rozhodnutím krajských soudů 

nadřízený vrchní soud. Místní příslušnost uvádí trestní řád v § 18 a podle tohoto ustanovení 

rozhoduje soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán, jinak, například když toto místo 

nezjistíme, soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje či se zdržuje nebo kde vyšel takový 

čin najevo.65 V přípravném řízení je dle § 26 tr. řádu příslušný „pouze okresní soud, v jehož 

obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh“.  

 

 
64 Viz KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 39-42. ISBN 978-80-87212-25-7, 

LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 36. ISBN 978-80-7598-800-3 
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Dozor v přípravném řízení, jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.2.2., vykonává státní 

zastupitelství, avšak na rozdíl od soudů nemusí jít jen o okresní státní zastupitelství, dozorující 

státní zastupitelství se totiž odvíjí od soudu, u kterého má být podána obžaloba. Příslušnost 

takového státního zastupitelství však není upravena přímo v trestním řádu jako u soudů, ale 

stanoví ji podzákonný právní předpis, přesněji vyhláška o jednacím řádu SZ v § 12–16. Dle 

těchto obecných pravidel by vrchní státní zastupitelství nikdy nevykonávalo dozor, a ani by 

nepodávalo obžalobu. § 15 jednacího řádu SZ však určuje speciální věcnou příslušnost vrchních 

státních zastupitelství u taxativně uvedené hospodářské kriminality a jiných trestných činů s tím 

souvisejících, kdy vrchní státní zastupitelství pak podává obžalobu v prvním stupni u okresních 

či krajských soudů. Jedná se zároveň o výjimku z pravidla, že státní zastupitelství zastupuje stát 

u soudu, u něhož působí.66 Pokud je v přípravném řízení příslušné vrchní nebo krajské státní 

zastupitelství, tak ač působí v obvodu několika okresních soudů, musí svůj návrh podat 

k místně příslušnému soudu dle obecných pravidel uvedených v § 18 tr. řádu a nemůže si soud 

vybrat libovolně.67 Autorka této práce považuje problematiku speciální věcné příslušnosti 

vrchního státního zastupitelství za důležitou a věnuje se jí podrobněji v následující kapitole. 

Nejednotná právní úprava příslušnosti soudů v prvním stupni a výkonu dozoru 

v přípravném řízení přináší i spory o příslušnost mezi státními zastupitelstvími. Tyto spory 

upravuje § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství a stanoví, že v případě, že ke konfliktu 

mezi státními zastupitelstvími skutečně dojde, rozhoduje o nich vůči těmto státním 

zastupitelství nejbližší vyšší státní zastupitelství. Vrchní státní zastupitelství řeší spory mezi 

krajskými a okresními státními zastupitelstvími či mezi dvěma krajskými státními 

zastupitelstvími, ale pouze pokud se oba nachází v jeho obvodu, jinak je příslušné až Nejvyšší 

státní zastupitelství. Vrchní státní zastupitelství má na starosti i spory mezi dvěma okresními 

státními zastupitelstvími, jestliže nejsou v obvodu stejného kraje, ale nachází se v obvodu 

stejného vrchního státního zastupitelství.68 Nejbližší vyšší státní zastupitelství rozhoduje i o 

odnětí a přikázání věci jinému státnímu zastupitelství, v případě, že byl vedoucí státní zástupce 

nižšího státního zastupitelství ve věci vyloučen z jejího projednávání [§ 12a odst. 2 zákona o 

státním zastupitelství]. Právní úprava důvodů odnětí a přikázání věci však není kompletní a 

analogicky se použijí ustanovení pro soudy. Dle úpravy v trestním řádu lze věc soudům 
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odejmout či přikázat z důležitých důvodů, dle OSŘ, když je to vhodné. Oba tyto neurčité právní 

pojmy, důležitost a vhodnost, nejsou nikde definovány a musí se zkoumat v každém 

individuálním případě. V praxi se věc odejme a přikáže jinému státnímu zastupitelství například 

z důvodu zdravotního stavu obžalovaného, vhodnosti společného dozoru vůči téže osobě a 

podobně.69 Stejně se postupuje i v případech, kdy dojde k vyloučení vedoucího státního 

zástupce, který vykonával dohled, a to dle § 12a odst. 4 zákona o státním zastupitelství.  

  

4.1.2. Vztahy uvnitř soustavy  

 

Jak již bylo naznačeno výše, státní zastupitelství se dle Ústavy ČR řadí do moci výkonné 

a, ač není Ministerstvu spravedlnosti výslovně podřízeno, zákon o státním zastupitelství mu 

svěřuje určité pravomoci v rámci činnosti státního zastupitelství. Jedná se například o právo 

ministra spravedlnosti v každé řešené věci žádat státní zastupitelství o informace, pokud je tento 

údaj důležitý pro plnění úkolů tohoto ministerstva nebo jej vyžaduje coby člen vlády. 

Především ale Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán správy státního zastupitelství 

zajišťuje předpoklady k řádnému výkonu působnosti státního zastupitelství (například 

personální, hospodářské, organizační věci a podobně). Zároveň má ministerstvo právo dohlížet, 

zda jsou úkoly svěřené v rámci jeho správy státnímu zastupitelství plněny, nesmí ale narušovat 

realizaci činnosti plynoucí z působnosti státního zastupitelství. Mezi orgány správy státního 

zastupitelství patří také vedoucí státní zástupci a jejich náměstci (viz níže). U všech článků, 

kromě okresního státního zastupitelství, působí i ředitelé správy, kteří vykonávají činnost 

svěřenou vedoucím státním zástupcům, pokud ji tito nevykonávají přímo sami nebo jim není 

svěřena zákonem.70 

  V čele každého článku státního zastupitelství působí vedoucí státní zástupce, jehož 

označení je rozdílné dle státního zastupitelství, jež vede. U vrchních státních zastupitelství 

působí vrchní státní zástupci. Tyto vedoucí státní zástupce pak zastupuje náměstek či náměstci, 

a to ve stanoveném rozsahu a pořadí. Kromě nejvyššího státního zástupce jmenuje vedoucí 

státní zástupce ministr spravedlnosti na návrh jejich bezprostředně nadřízeného vedoucího 

státního zástupce či nejvyššího státního zástupce.71 Vedoucí státní zástupce odvolává ministr 

 

 
69 KOUDELKA, Zdeněk. Odnětí a přikázání u státního zastupitelství. Trestní právo (Wolters Kluver), 2013, č. 5. 

str. 6 a násl. ISSN 1211-2860  
70 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 155-168. ISBN 978-80-87212-25-7. 
71 Tamtéž, str. 49-52 
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spravedlnosti a právní úpravu jejich odvolání máme v zákoně o státním zastupitelství dvojí. 

První se nachází v § 10 odst. 4 tohoto zákona, kdy vedoucí státní zástupci mohou být odvoláni 

pouze v případě závažného porušování jejich povinností, a to na návrh vedoucího státního 

zástupce, který navrhuje jejich jmenování (v případě vrchních státních zástupců jde o 

nejvyššího státního zástupce). Při porušení povinností při správě státního zastupitelství je lze 

odvolat i bez návrhu. Druhou nalezneme v odstavci pátém tohoto ustanovení a ta stanoví, že 

okresní a krajští státní zástupci smí být odvoláni též na návrh nejvyššího státního zástupce. 

V tomto odstavci není výslovně upraveno, zda okresní či krajský vedoucí státní zástupce musí 

pro své odvolání zásadně porušit své povinnosti, pokud bychom však toto ustanovení tak 

nevykládali, šlo by o určitou svévoli a raritu, která není v souladu se zásadami trestního řízení.72 

Naopak náměstky vedoucích státních zástupců lze vždy odvolat z jakéhokoli důvodu i bez něj, 

a jsou taktéž jmenováni ministrem spravedlnosti, avšak pouze na návrh vedoucího státního 

zástupce, o jehož náměstka jde. Nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává na návrh 

ministra spravedlnosti vláda a odůvodnění jeho odvolání rovněž není potřeba. Pro vedoucí 

státní zástupce zákon nestanoví žádné funkční období či jiné předpoklady pro jejich výkon. 

Vedoucí státní zástupci a náměstci se smí své funkce kdykoli vzdát.73  

Tato právní úprava vedoucích státních zástupců je však již delší dobu kritizovaná a 

několikrát byla navrhovaná její změna (například přidat funkční období nejvyššího státního 

zástupce a ostatních vedoucích státních zástupců, potřeba určité délku výkonu praxe státního 

zástupce pro jmenování na vedoucí pozici a podobně).74 Podmínky jmenování na vedoucí státní 

zástupce (kromě nejvyššího státního zástupce) určuje v příloze č. 1 bodě 3 pouze už výše 

zmíněná Dohoda o výběru a kariérním postupu státních zástupců. Ta stanoví obecné 

předpoklady pro jmenování, tedy odbornost a schopnosti, jakožto i potřebnou délku výkonu 

praxe. Pro vrchní státní zástupce jde o 8 let (krajské 6 a okresní 4 roky).75 Podrobněji viz 

závěrečná kapitola.     

§ 11a zákona o státním zastupitelství pak stanoví, že: „V rozsahu stanoveném zákonem 

je nejvyšší státní zástupce nadřízen vrchním státním zástupcům, vrchní státní zástupce krajským 
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státním zástupcům v obvodu vrchního státního zastupitelství a krajský státní zástupce okresním 

státním zástupcům v obvodu krajského státního zastupitelství a vedoucí státní zástupce je také 

nadřízen státním zástupcům působícím u státního zastupitelství, v jehož čele stojí.“ V rámci 

jednoho článku tedy lze hovořit o státním zastupitelství jako o monokratickém orgánu, co se 

týče soustavy státního zastupitelství, tak se mezi dvěma nejbližšími stupni jedná o vzájemnou 

hierarchii.76 Tato nadřízenost mezi nejbližším vyšším a nižším státním zastupitelství může být 

vykonávána pouze na základě zákona, a to především pomocí tzv. dohledu.77       

  

4.1.3. Dohled  

  

Dohled definuje § 12c zákona o státním zastupitelství a jedná se o souhrn oprávnění 

k zajištění řídících a kontrolních vztahů, a to nejen mezi stupni soustavy státního zastupitelství, 

ale i uvnitř jednotlivých článků státního zastupitelství. Z tohoto důvodu dělíme dohled na 

vnitřní a vnější. Vnitřní dohled provádí vedoucí státní zástupce vůči státním zástupcům v jeho 

úřadu. Vnější dohled provádí bezprostředně vyšší státní zastupitelství vůči nižšímu. Dohled lze 

dělit také z časového hlediska na předběžný, průběžný a následný. Institut dohledu je pro vrchní 

státní zastupitelství důležitý, provádí jej dokonce častěji než dozor, a to především vůči 

krajskému státnímu zastupitelství. Vnější dohled upravuje § 12d zákona o státním zastupitelství 

a § 1–2 jednacího řádu SZ a orientuje se především na dodržování právních předpisů, pokynů 

vedoucích státních zástupců a vyšších státních zastupitelství a pokynů obecné povahy 

nejvyššího státního zástupce. Zejména je důležité zmínit pokyny dle § 1 odst. 2 písm. e) 

jednacího řádu SZ, které jsou, pokud písemné, závazné, a odmítnout jej lze pouze kvůli rozporu 

se zákonem. Vyšší státní zastupitelství vykonávající dohled pak smí, jestliže na pokynu nadále 

trvá, věc od nižšího státního zastupitelství převzít a vyřídit ji samo. Mezi další důvod pro 

odejmutí věci vyšším státním zastupitelství patří i nečinnost nižšího státního zastupitelství. 

Vnitřní dohled taktéž vymezuje § 1 a 2 jednacího řádu SZ, v zákoně o státním zastupitelství se 

pak nachází v § 12e. Vedoucí státní zástupci mohou rovněž při výkonu dohledu ukládat pokyny, 

ale pouze státním zástupcům a vyšším soudním úředníkům u státního zastupitelství, v jehož 

čele stojí. Tyto osoby mají taktéž právo pokyny odmítnout, pokud je mají za nezákonné.78 
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Vnitřní i vnější dohled dále specifikuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce 

č. 1/2017 ze dne 28. března 2017, o výkonu dohledu v soustavě státního zastupitelství.     

Důležité je vymezení vztahu mezi vnitřním a vnějším dohledem. Zákon o státním 

zastupitelství ani jednací řád SZ se k tomu, který z dohledů „má přednost“, nijak nevyjadřuje, 

pouze nepatrně se o něm zmiňuje výše zmíněný pokyn nejvyššího státního zástupce o dohledu, 

jež například stanoví, že vnější dohled smí být učiněn i nad dohledem vnitřním.79 Postup proto 

zůstává převážně na aplikační praxi jednotlivých státních zastupitelství a je takový, že vnější 

dohled má přednost před dohledem vnitřním. Všechny žádosti o výkon dohledu by měly být 

předány vyššímu státnímu zastupitelství k dohledu vnějšímu a vedoucí státní zástupce nemá 

vykonávat dohled, jestliže o něj není výslovně požádán či podání není označeno jako žádost o 

tento typ dohledu. Pokud někdo požádá o výkon obou dohledů, rozhodne nejdříve nadřízené 

státní zastupitelství, toto rozhodnutí pak zavazuje vedoucí státní zástupce. Kromě vztahu obou 

dohledů také nikde není upraveno, kdo se může obrátit na státní zastupitelství s podnětem 

k výkonu dohledu. Tím pádem má v podstatě oprávnění každý, bez ohledu na jeho postavení 

v trestním řízení. Právní úprava výkonu dohledu tedy není dostatečná.80 

   K žádosti o výkon dohledu se vyjádřil i Ústavní soud ČR, který konstatoval, že: 

„Žádost o výkon dohledu nejbližšího vyššího státního zastupitelství podle zákona o státním 

zastupitelství je obecně účinným opravným prostředkem pro osobu, která namítá závadný 

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

činu a jako takovou je ji nutno vyčerpat před podáním ústavní stížnosti“.81 Ústavní soud tedy 

považuje výkon dohledu za opravný prostředek, jež musí být vyčerpán, než osoba podá ústavní 

stížnost. Díky dohledu totiž lze dojít ke zjednání nápravy, a jedná se tak o účinný opravný 

prostředek.82 Na rozdíl od tzv. dohledu nad dohledem, který vykonává bezprostředně vyšší 

státní zastupitelství dohledového státního zastupitelství (vrchní státní zastupitelství tak činí nad 

okresním státním zastupitelstvím). Toto státní zastupitelství disponuje však pouze omezenými 

možnostmi, jak s tímto podnětem naložit a přezkoumává jen samotný postup při výkonu 
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dohledu, ne rozhodnutí o něm. Není tedy nutné o „dohled na dohledem“ žádat před tím, než se 

dotčená osoba obrátí na Ústavní soud.83   

 Na závěr této podkapitoly by se autorka této práce ráda zmínila o vztahu dohledu a 

dozoru. Tyto pojmy v žádném případě nemohou být zaměňovány, kdy dozor vykonává státní 

zastupitelství jako kontrolní činnosti v průběhu trestního řízení vůči policejnímu orgánu, kdežto 

dohled slouží v rámci činnosti uvnitř soustavy státního zastupitelství a jde v podstatě o dohled 

nad tím, kdo vykonává dozor. Dozor považujeme za hlavní působnost, kterou státní 

zastupitelství vykonává, dohled má vůči němu pomocný charakter a neuplatňuje se pouze 

v trestním řízení, ale i ve správní či civilní oblasti.84  

 

4.2. Organizace vrchního státního zastupitelství   
 

Jak již bylo uvedeno na počátku této kapitoly, nyní se autorka bude věnovat organizační 

struktuře vrchního státního zastupitelství, především pak blíže odboru závažné hospodářské a 

finanční kriminality. Jsou zde také zmíněny i další tzv. pomocné osoby, které se mohou podílet 

na výkonu činnosti tohoto úřadu.  

K 1. srpnu 2019 na území České republiky vykonává činnost státního zástupce celkem 

1234 osob, u vrchních státních zastupitelství působí 89 z nich, z toho 57 v Praze a 32 v 

Olomouci.85 V čele každého vrchního státního zastupitelství stojí jeden vrchní státní zástupce, 

kterého v zákonném rozsahu zastupuje jeho náměstek. Na počátku roku 2021 byla vedoucí 

státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., a jejím náměstkem JUDr. Adam 

Bašný,86 v Olomouci vykonával funkci vedoucího státního zástupce JUDr. Ivo Ištván a funkci 

náměstka Mgr. Pavel Komár.87  

Příkladné vnitřní uspořádání nejen vrchního státního zastupitelství, ale všech článků 

soustavy, upravuje již výše zmíněný pokyn obecné povahy Nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2009 

ze dne 27. července 2009, vzorový organizační řád. Ten stanoví, že vedoucí státní zástupci 

vydají organizační řád, kde budou uvedeny jednotlivé organizační útvary. Zároveň pokyn 

 

 
83 Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn.: I. ÚS 2486/14 
84 BRADÁČOVÁ, Lenka. Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž. Právní prostor, 2016. [online]. [cit. 

6.2.2021]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-

zastupitelstvi-neni-totez  
85 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Přehled státních zástupců, 2019. [online]. [cit. 8. 2. 2021].  

Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/Zastupci/zastupci.html  
86 Veřejná žaloba. Vrchní státní zastupitelství v Praze. Vedení. [online]. [cit. 8. 2. 2021]. Dostupné z: https://vere

jnazaloba.cz/vsz-praha/vedeni/  
87 Veřejná žaloba. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Vedení. [online]. [cit. 8. 2. 2021]. Dostupné z: https://

verejnazaloba.cz/vsz-olomouc/vedeni/  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
http://portal.justice.cz/Justice2/Zastupci/zastupci.html
https://verejnazaloba.cz/vsz-praha/vedeni/
https://verejnazaloba.cz/vsz-praha/vedeni/
https://verejnazaloba.cz/vsz-olomouc/vedeni/
https://verejnazaloba.cz/vsz-olomouc/vedeni/
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uvádí, že přílohu tohoto organizačního řádu tvoří tzv. organizační schéma, jež musí být povinně 

zveřejněno na internetových stránkách státního zastupitelství. Státní zástupci jsou přiděleni 

nejen k různým útvarům, ale každý má na starosti agendu dle jejich určené specializace. Příloha 

č. 2 tohoto pokynu pak stanoví obligatorní specializace jednotlivých stupňů státního 

zastupitelství s tím, že vedoucí státní zástupce může v případě potřeby určit i další specializace 

v tomto seznamu neuvedené.  

Čl. 7 vzorového organizačního řádu vyjmenovává útvary, které jsou zřízeny u vrchního 

státního zastupitelství. Jedná se o: sekretariát, odbor trestního řízení, odbor přezkumného řízení, 

odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, netrestní odbor, odbor správy v čele 

s ředitelem správy, bezpečnostního ředitele a spisovou službu. Příloha č. 2 bod 3 pokynu poté 

určuje specializace vrchního státního zastupitelství, které se dělí na: hospodářskou a 

majetkovou trestnou činnost, obecnou kriminalitu, protiprávní činy mládeže a činy jinak trestné 

dětí mladších 15 let, organizovanou trestnou činnost, trestné činy, jež se nepromlčují, zločiny 

proti lidskosti, válečné zločiny a terorismus, dále pak na kriminalitu příslušníků ozbrojených 

sil a obdobných osob, mimotrestní působnost, dohled, mezinárodní justiční spolupráci v 

trestních věcech a na závěr na legislativu, analytiku a metodiku. Pouze s Nejvyšším státním 

zastupitelství má vrchní státní zastupitelství společnou specializaci týkající se mimořádných 

opravných prostředků, kam patří dovolání a přezkumné řízení.88  

 

4.2.1. Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality  

 

 V roce 2000 novela jednacího řádu SZ č. 311/2000 Sb. do této vyhlášky přidala § 15, 

díky kterému byl u vrchních státních zastupitelství nově zřízen odbor závažné hospodářské a 

finanční kriminality. Z počátku patřilo k pravomocím tohoto odboru rozhodovat o úmyslných 

trestných činech banky, pojišťovny a obdobných institucí, pokud škoda dosahovala minimálně 

100 mil. Kč, trestných činech fyzických a právnických osob v souvislosti s činností těchto 

subjektů, jestliže škoda dosáhla minimálně 50 mil. Kč a o některých trestných činech 

spáchaných ve prospěch zločineckého spolčení. Vrchní státní zastupitelství pak se souhlasem 

nejvyššího státního zástupce mohlo určit, že dozor bude vykonávat nižší státní zastupitelství 

jinak příslušné dle obecných pravidel [§ 15 jednacího řádu SZ, ve znění č. 311/2000 Sb.]. 

Úkolem tohoto odboru je, aby specializovaní státní zástupci vykonávali dozor v přípravném 

 

 
88 Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, vzorový organizační 

řád. [online]. [cit. 8. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-

2009_vcetne_novely_1-2016.pdf 

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/UZ_POP_4-2009_vcetne_novely_1-2016.pdf
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řízení a dohlíželi na práci policejních orgánu při vyšetřování závažné ekonomické kriminality. 

Krátce po jeho vzniku na tomto odboru v Praze působili dokonce pouze dva vrchní státní 

zástupci.89  

Postupně se ale tomuto útvaru začaly přidávat další pravomoci a vzrostl tak i počet 

specializovaných státních zástupců. Od roku 2001 v souvislosti se vstupem do Evropské unie 

dozoruje vrchní státní zastupitelství i úmyslné trestné činy, kterými byly dotčeny finanční 

zájmy EU [§ 15 odst. 1 písm. e) jednacího řádu SZ ve znění č. 183/2001 Sb.]. Takovou 

kriminalitou se rozumí nejen trestné činy přímo související s majetkovými právy EU, ale také 

zneužitím účelové poskytnutých prostředků z jejího rozpočtu či porušení povinností 

v souvislosti s poskytnutím dotací a subvencí od EU.90 Nově od roku 2020 vyšetřování 

některých nejzávažnějších trestných činů souvisejících s finančními zájmy EU (převážně se 

škodou nad 10 mil. euro) vede Úřad evropského veřejného žalobce.91 Novelou § 15 odst. 4 

jednacího řádu SZ č. 88/2005 Sb. přibyla vrchnímu státnímu zastupitelství možnost se 

souhlasem nejvyššího státního zástupce dozorovat i trestné činy uvedené výše, pokud škoda 

byla nižší než 100 mil. nebo 50 mil. Kč, anebo je to potřeba s ohledem na okolnosti případu. 

Největší změna proběhla v roce 2010 (novelou č. 7/2010 Sb.), kdy se zvýšila hranice škody u 

výše uvedených trestných činů z § 15 jednacího řádu jednotně na 150 mil. Kč (přidala tuto 

částku i ke kriminalitě vůči finančním zájmům EU) a v souvislosti s přijetím nového trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. se přidaly další trestné činy. Především se jednalo o úmyslné trestné 

činy spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny a korupční kriminalitu související 

s trestními činy v působnosti tohoto odboru. Mezi další pravomoci, které se tomu útvaru do 

§ 15 doplnily, patří například: legalizace výnosů z trestné činnosti související s trestnými činy 

vrchnímu státnímu zastupitelství již přidělenými (novelou č. 4/2014 Sb.), trestné činy spáchané 

v souvislosti s insolvenčním řízení (novelou č. 263/2015 Sb., po novele č. 166/2017 Sb. řeší 

tyto insolvenční trestné činy pouze nad 150 mil. Kč), některé teroristické trestné činy, trestné 

činy proti České republice (novelou č. 226/2016 Sb.) a podobně.  

Odbor závažné a hospodářské kriminality je též zřízen u Nejvyššího státního 

zastupitelství, jež vykonává dohled nad vrchními státními zastupitelstvími v případech 

 

 
89 Útvaru pro hospodářskou kriminalitu chybějí státní zástupci. EPRAVO.CZ. 2000. ISSN: 1213-189X  
90 Výkladové stanovisko Nejvyšší státní zástupkyně č. 14/2003, ze dne 22. října 2003, k výkladu pojmu „trestný 

čin, jímž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie“ v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) 

vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství 

a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů [online]. [cit. 9. 2. 2021]. 

Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/stanovisko-14-2003.pdf  
91 Článek 22 odstavec 1 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílení 

spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce    

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/03/stanovisko-14-2003.pdf
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trestných činů, které tento odbor dozoruje. Zároveň v přípravném řízení rozhoduje o opravných 

prostředcích vrchního státního zastupitelství, uděluje souhlas k předání věci nižšímu státnímu 

zastupitelství či k vyřízení věci vrchním státním zastupitelství, řeší spory o příslušnosti stáních 

zastupitelství související s tímto odborem a podobně. I na tomto úseku Nejvyššího státního 

zastupitelství působí kvalifikovaní státní zástupci se zkušenostmi s hospodářskou 

kriminalitou.92       

 

4.2.2. Pomocné osoby   

 

Dle § 3 odst. 2 zákona o státním zastupitelství se na činnosti státního zastupitelství 

mohou v zákonném rozsahu podílet i vyšší úředníci státního zastupitelství, asistenti státních 

zástupců a právní čekatelé.  

Právní čekatelé patří mezi nejčastější využívané pomocné osoby státních zástupců a 

jejich právní úpravu primárně zakotvuje § 33 zákona o státním zastupitelství, některé úkony, 

jež vykonává, však upravuje § 11 jednacího řádu SZ. Právním čekatelem se může stát pouze 

bezúhonná osoba, která dokončila vysokou školu s magisterským titulem v oboru právo.93 

Úkolem právních čekatelů je příprava na budoucí práci státního zástupce. Délka jejich praxe 

činí 3 roky a 24 měsíců má být vykonávána u okresního státního zastupitelství a 6 měsíců u 

krajského státního zastupitelství, případně u jiného orgánu94 (po dohodě ji lze vykonávat i u 

vrchního státního zastupitelství, Nejvyššího státního zastupitelství, notáře, advokáta a 

podobně95).   

Asistenty státních zástupců mohou být, stejně jako právními čekateli, jenom bezúhonné 

osoby s dostudovaným magisterským právním oborem. Na rozdíl od právních čekatelů jsou 

jmenováni pouze k jednomu státnímu zástupci, pro kterého pracují. Asistenti mají dovoleno po 

třech letech vykonat zkoušku a stát se státními zástupci stejně jako právní čekatelé a mají 

 

 
92 Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. [online]. [cit. 9. 2. 2021]. 

Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/nsz/struktura/odbory/odbor-zavazne-hospodarske-a-financni-kriminality/  
93 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 13. ISBN 978-80-87212-25-7 
94 LATA, Jan. Zákon o státním zastupitelství: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer. str. 332. ISBN 978-80-7598-800-3 
95 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 343. ISBN 978-80-87212-25-7 

https://verejnazaloba.cz/nsz/struktura/odbory/odbor-zavazne-hospodarske-a-financni-kriminality/
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obdobné pravomoci jako oni.96 V současné době však působí jedině u Nejvyššího státního 

zastupitelství.97  

Vyšší úředníky státního zastupitelství upravuje zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších 

soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, který v § 16 tohoto zákona 

primárně stanoví, jakými úkony může být tento úředník pověřen. Jedná se například o 

rozhodování o svědečném a znalečném, odměně a náhradě hotových výdajů obhájce a 

zmocněnce, přípravu podkladů a některých drobných návrhů a podobně. Na rozdíl od asistentů 

a právních čekatelů postačí, pokud mají vyšší úředníci státního zastupitelství bakalářské 

vysokoškolské vzdělání v oboru právo či dokončili studium vyšších úředníků na Justiční 

akademii v Kroměříži.98 Vrchní státní zastupitelství v Praze si práci vyšší úřednice chválí, 

pomáhá jim zejména s jednoduššími ale časově náročnými úkony.99 

 U vrchního státního zastupitelství nejsou pomocné osoby využívané tak hojně jako u 

jiných článků soustavy. Autorka této práce se však domnívá, že je to škoda, a to i s ohledem na 

zcela speciální postavení vrchních státních zastupitelství vůči ostatním státním zastupitelstvím. 

Především pak pro právní čekatele a asistenty by jejich případné povinné přidělení k vrchnímu 

státnímu zastupitelství mohlo být velice přínosné, zejména při postupu v rámci závažnější 

kriminality (nejen té hospodářské), a to nikoli pouze jako dozorového orgánu a orgánu 

podávající obžalobu, ale také v rámci odvolací instance, případně pak i při činnosti související 

s mimořádnými opravnými prostředky.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
96 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 339. ISBN 978-80-87212-25-7 
97 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. str. 105. [online]. [cit. 

9. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-2019-

textova-cast.pdf  
98 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 13. ISBN 978-80-87212-25-7 
99 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2018. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. str. 104. [online]. [cit. 

9. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/03/zprava_o_cinnosti_sz_za_rok_2018-textova_cast.pdf  

  

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-2019-textova-cast.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-2019-textova-cast.pdf
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5. Působnost vrchního státního zastupitelství  
 

 Působnost vrchního státního zastupitelství byla již několikrát nastíněna v předchozích 

kapitolách a nyní se jí bude autorka věnovat podrobněji. Hlavní úkol vrchního státního 

zastupitelství, zastupování veřejné žaloby v trestním řízení, uvádí přímo Ústava ČR v čl. 80 

odst. 1. Další oblasti činnosti tohoto úřadu primárně vymezuje § 4 odst. 1 písm. a) – d) zákona 

o státním zastupitelství a dělí se (kromě té v trestním řízení) na: dozor v místech, kde je 

omezována osobní svoboda osob (například při výkonu vazby, trestu odnětí svobody, 

ochranného léčení a podobně) a působnost v jiných než trestních věcech. Toto ustanovení 

hovoří též o jiných úkolech, které může vrchní státní zastupitelství vykonávat, pokud tak 

stanoví zvláštní zákon, v současné době ale žádná taková právní úprava neexistuje.100 Dle § 4 

odst. 2 zákona o státním zastupitelství se státní zastupitelství, tedy i vrchní státní zastupitelství, 

„v souladu se svou zákonem stanovenou působností podílí na prevenci kriminality a 

poskytování pomoci obětem trestných činů“. 

 

5.1. Činnost vrchního státního zastupitelství v trestním řízení   
 

 Výkon působnosti vrchního státního zastupitelství v trestním řízení je nejvýznamnější a 

nejčastější činností, jež provádí. Za stěžejní právní předpis se v této oblasti považuje, jak již 

bylo uvedeno výše, trestní řád, který rozlišuje dvě základní fáze trestního řízení: přípravné 

řízení a řízení před soudem. Působnost vrchního státního zastupitelství v této podkapitole proto 

bude rozdělena dle těchto dvou stádií.   

 

5.1.1. Přípravné řízení  

 

 Přípravné řízení je první fází trestního řízení a upravuje jej druhá část trestního řádu v 

§ 157– 179h. Dle Jelínka probíhá „od zahájení úkonů trestního řízení až do případného podání 

obžaloby, sjednání dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání nebo jiného procesně 

relevantního úkonu, který má účinky zastavení trestního stíhání“.101 Přípravné řízení má za cíl 

prověřit, zda došlo ke spáchání trestného činu či nikoli a zajistit důkazy k tomu, aby věc 

případně mohla být projednávána před soudem.102 Dělíme jej na dvě etapy, jež od sebe odděluje 

 

 
100 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 

komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. str. 16-25. ISBN 978-80-87212-25-7 
101 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. str. 

488-489. ISBN 978-80-7502-278-3 
102 FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo procesní. 3., aktualiz. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key 

Publishing). str. 105. ISBN 978-80-7418-160-3 
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vydání usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 tr. řádu, první je prověřování a poté 

nastává vyšetřování. Lze také rozlišovat speciální přípravné řízení, tzv. zkrácené, to ale vrchní 

státní zastupitelství s ohledem na závažnost trestných činů, které dozoruje, většinou 

nevykonává.103 

V přípravném řízení figurují všechny orgány činné v trestním řízení, tedy policejní 

orgán, státní zástupce i soudy. Státní zástupce zde má dominantní roli, především dohlíží na 

dodržování zákonnosti přípravného řízení, a to jednak jako dozorující orgán nad policejním 

orgánem, jednak jako orgán dohledu nad nižším státním zastupitelstvím vykonávající dozor. 

Státní zástupce však může i sám vykonat některé úkony přípravného řízení.104 Jak již bylo 

zmíněno výše, vrchní státní zastupitelství provádí dozor pouze v případech uvedených v § 15 

jednacího řádu SZ. Této jeho speciální věcné příslušnosti se autorka věnuje podrobněji 

v následující podkapitole. Nyní bude obecně popsáno, jaké úkony a rozhodnutí činí dozorující 

státní zastupitelství v této fázi trestního řízení, a to s ohledem na skutečnost, že veškerou tuto 

činnost vykonává i vrchní státní zastupitelství, pokud je dozorujícím orgánem.  

Podstatnou úlohu v přípravném řízení sehrává kromě státního zastupitelství i policejní 

orgán vymezený v § 12 odst. 2 tr. řádu. Policejní orgány i státní zástupci musí přijímat podněty 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin [§ 158 odst. 2 tr. řádu]. Před zahájením trestního 

stíhání používá policejní orgán pro zjištění všech relevantních skutečností nástroje uvedené v 

§ 158 odst. 3 tr. řádu (jedná se především o podání vysvětlení, o kterém se sepisuje úřední 

záznam, dále se provádí neodkladné a neopakovatelné úkony). Trestní řád ale umožňuje využít 

i tzv. operativně pátrací prostředky upravené v § 158–58e tr. řádu, kam patří předstíraný převod, 

sledování osob a věcí a použití agenta. Povolit tyto prostředky vždy musí státní zástupce, 

využití agenta povoluje pouze vrchní soud na návrh vrchního státního zástupce či evropského 

žalobce bez ohledu na to, které státní zastupitelství je příslušné k výkonu dozoru (podrobněji 

viz níže). Pokud zjištěné skutečnosti nenasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin nebo 

existuje jiná okolnost bránící zahájení trestního stíhání, policejní orgán nebo státní zástupce věc 

odloží či ji předá jinému orgánu k vyřízení. Usnesení o odložení věci nevytváří překážku věci 

rozhodnuté a státní zástupce má možnost toto rozhodnutí policejního orgánu do 30 dnů od 

doručení zrušit nebo věc vyřídit jinak. Státní zástupce také dává souhlas policejnímu orgánu 

 

 
103 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK, Světlana KLOUČKOVÁ, Václav MANDÁK, František PÚRY, 

Bohumil REPÍK, Antonín RŮŽEK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 

2006. Vysokoškolské právnické učebnice. str. 420-421. ISBN 80-7201-594-X 
104 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 474-475. ISBN 978-80-7400-496-4. 
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k dočasnému odložení věci, odnětí věci a k zadržení podezřelého, pokud jsou pro ně splněny 

podmínky.105   

Zahájit trestní stíhání může i sám státní zástupce, krom toho smí i provést jakýkoli úkon 

nebo převzít celé vyšetřování či požádat policejní orgán o provedení těchto úkonů. Pouze státní 

zástupce pak koná vyšetřování trestných činů, jež spáchali příslušníci GIBS, BIS, Úřadu pro 

zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství a vojenské policie a zaměstnanci u 

GIBS. Státní zástupce je oprávněn dále například vyžadovat spisy a materiály od policejního 

orgánu, účastnit se těchto jím prováděných úkonů, dávat policejnímu orgánu pokyny a podobně. 

Klíčovou roli má i v souvislosti s institutem vazby, kdy podává návrh na vzetí obviněného do 

vazby, žádost o další trvání vazby, či v přípravném řízení rozhoduje o jeho propuštění z vazby 

dle § 73b tr. řádu a podobně. Státní zástupce pak jako jediný může rozhodnout, že podezřelý 

nebude trestně stíhán, nebo smí postoupit věc jinému orgánu, zastavit a přerušit trestní stíhání. 

Pouze státní zástupce dále využívá tzv. odklony trestního řízení (podmíněné zastavení trestního 

stíhání a narovnání), jen on také sjednává dohodu o vině a trestu, kterou poté předkládá soudu 

ke schválení. Výlučně státní zástupce uděluje i status tzv. spolupracujícího obviněného. 

Pokud přípravné řízení neskončí některou z možností uvedenou výše, musí státní 

zástupce podat příslušnému soudu obžalobu, ve zkráceném řízení návrh na potrestání.106 

Činnost vrchního státního zástupce před soudem je upravena níže.       

Častěji, než dozor však vrchní státní zastupitelství v přípravném řízení vykonává tzv. 

vnější dohled nad postupem nejbližšího nižšího státního zastupitelství, tedy krajského státního 

zastupitelství. Tento institut byl již vymezen ve čtvrté kapitole této práce. Nadřízené státní 

zastupitelství má oprávnění udělit nižšímu státnímu zastupitelství v jeho obvodu písemné 

pokyny k postupu v určité věci. Tyto pokyny lze odmítnout jedině pro jejich nezákonnost a 

v případě, že by na nich vrchní státní zastupitelství dále trvalo, může věc nižšímu státnímu 

zastupitelství odejmout a vyřídit ji za něj [§ 12d zákona o státním zastupitelství]. Vrchní státní 

zastupitelství pak v této fázi trestního řízení rozhoduje o stížnostech, pokud v prvním stupni 

vydalo usnesení krajské státní zastupitelství, a zákon tuto stížnost dovoluje, a to pouze vyjma 

případů dle § 146a tr. řádu, kdy má o stížnosti rozhodnout soud.107 Vrchní státní zastupitelství 

 

 
105 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK, Světlana KLOUČKOVÁ, Václav MANDÁK, František PÚRY, 

Bohumil REPÍK, Antonín RŮŽEK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 

2006. Vysokoškolské právnické učebnice. str. 427-428. ISBN 80-7201-594-X 
106 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. str. 

500-504. ISBN 978-80-7502-278-3 
107 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 175. ISBN 978-80-7400-496-4 
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pak tuto stížnost zamítne, je-li nepřípustná, nedůvodná, opožděná nebo ji podala neoprávněná 

osoba, jestliže stížnost shledá důvodnou, smí ve věci samo vydat rozhodnutí či uložit krajskému 

státnímu zastupitelství, aby ve věci znovu jednalo a rozhodlo samo [§ 148-149 tr. řádu]. 

V některých případech je vrchní státní zastupitelství příslušné i k řešení stížnosti proti usnesení 

policejního orgánu, a to i když nevykonávalo dozor. Takový postup upravuje § 146 odst. 2 

písm. a) tr. řádu a děje se tak tehdy, když by dozorující krajské státní zastupitelství dalo 

k tomuto usnesení policejního orgánu souhlas nebo pokyn.        

     

5.1.1.1. Dozor vrchního státního zastupitelství v přípravném řízení  

 

 Jak již bylo několikrát naznačeno výše, vrchní státní zastupitelství vykonává dozor 

v přípravném řízení v případech uvedených v § 15 jednacího řádu SZ, především tak činí jeho 

odbor závažné finanční a hospodářské kriminality o kterém blíže hovořila kapitola 4.2.1. Tuto 

speciální věcnou příslušnost vrchního státního zastupitelství rozlišujeme dvojí; obligatorní a 

fakultativní.108 

Obligatorně dozorované trestné činy v jednacím řádu SZ lze ve znění č. 363/2017 Sb. 

rozdělit na 7 skupin: 1) finanční kriminalita nad 150 mil. Kč [§ 15 odst. 1 písm. a), b), c), g)], 

2) trestné činy chránící zájmy EU [§ 15 odst. 1 písm. e), f)], 3) trestné činy související 

s organizovanou zločineckou skupinou [§ 15 odst. 1 písm. d), j)], 4) korupční trestné činy [§ 15 

odst. 1 písm. d) Jednacího řádu SZ], 5) teroristické trestné činy [§ 15 odst. 1 písm. i), j)], 

6) trestné činy proti ČR, mezinárodním organizacím a kriminalita s těmito související [§ 15 

odst. 1 písm. h), odst. 2] a 7) trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud jsou jejich 

zdrojem trestné činy dozorované vrchním státním zastupitelstvím [§ 15 odst. 3]. Trestné činy 

uvedené v těchto ustanoveních by vrchní státní zastupitelství mělo dozorovat vždy. Ne pokaždé 

je však v praxi trestní řízení vedené pro spáchání této kriminality natolik komplexní, že 

vyžaduje dozor od vrchního státního zastupitelství jako specializovaného úřadu. Jedná se 

například i o stále se rozšiřující teroristické trestné činy, a to zejména prostřednictvím internetu 

(ať již schvalování teroristického útoku či vyhrožování teroristickým trestným činem), kdy 

jejich dokazování není vždy tak složité.109 Z tohoto důvodu § 15 odst. 5 jednacího řádu SZ dává 

vrchnímu státnímu zastupitelství po předchozím souhlasu nejvyššího státního zástupce 

 

 
108 Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016, sp. zn.: Pl. ÚS 4/14 
109 LATA, Jan. Zpráva o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu, extremismu a trestných činů 

spáchaných z nenávisti za rok 2019. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. str. 2. [online]. [cit. 15. 2. 2021]. Dostupné 

z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/NK_terorismus.pdf  

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/NK_terorismus.pdf


 

 

43 

možnost, aby věc předalo k řízení nižšímu státnímu zastupitelství příslušnému dle jinak 

obecných zásad uvedených v jednacím řádu SZ.  

 Se souhlasem nejvyššího státního zástupce může vrchní státní zastupitelství dle § 15 

odst. 6 jednacího řádu SZ vykonávat dozor i u hospodářských trestných činů, pokud škoda 

nepřesahuje 150 mil. Kč, jiné trestné činy, jestliže na majetku vznikla škoda minimálně 

150 mil. Kč, a na závěr taxativně vyjmenované trestné činy v písm. c) tohoto ustanovení, pokud 

z okolností případů vyplývá souvislost s jejich obligatorně dozorovanou trestnou činností (jde 

například o trestné činy nedovoleného ozbrojování, počítačovou kriminalitu či obecné ohrožení 

a tak dále). Mělo by se tak dít jen když je to nutné z hlediska závažnosti či skutkové nebo právní 

složitosti věci. Dále, dle § 15 odst. 4 jednacího řádu SZ, opět se souhlasem nejvyššího státního 

zástupce, může vrchní státní zastupitelství dozorovat i případy, které byly vyloučeny ze 

společného řízení z jinak jimi dozorovanou trestnou činností a nejedná se o trestné činy uvedené 

v § 15 jednacího řádu SZ. V těchto případech se jedná o fakultativní příslušnost. Vždy po 

souhlasu nejvyššího státního zástupce se změnou příslušnosti vydá vrchní státní zastupitelství 

odůvodněné usnesení, proti kterému není možné podat stížnost.110    

 Když byla v roce 2014 do jednacího řádu SZ vložena tato fakultativní příslušnost 

vrchního státního zastupitelství, snesla se na takto nastavenou právní úpravu vlna kritiky. 

Nejednalo se pouze o dikci § 15 odst. 5 a odst. 6 jednacího řádu SZ (v tehdy účinném znění 

odst. 4 a odst. 5), ale především i o zařazení věcné příslušnosti vrchního státního zastupitelství 

v podzákonném právním předpise. Někteří považovali tuto vyhlášku za protiústavní.111 Skupina 

poslanců se proto v březnu 2014 obrátila na Ústavní soud, kdy navrhovali zrušení těchto dvou 

odstavců § 15 jednacího řádu SZ. Dle jejich názoru má být příslušnost státního zastupitelství 

upravena zákonem, napadená ustanovení nejenže jsou uvedena pouze ve vyhlášce, ale 

fakultativní příslušnost je založena individuálním spolurozhodnutím vrchního státního 

zastupitelství a nejvyššího státního zástupce. S tímto názorem ve svém vyjádření k této ústavní 

stížnosti vyslovily souhlas i Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud. Naopak Ministerstvo 

spravedlnosti, vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci i Nejvyšší státní zastupitelství 

s navrhovateli nesouhlasily, namítaly, že se fakultativní příslušnost zavedla z racionálních 

důvodů, kdy potřebu jejího použití přinesla aplikační praxe. V některých případech 

 

 
110 Čl. 2 odst. 2 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 ze dne 3. září 2019, o postupu 

státního zástupce v trestním řízení. [online]. [cit. 14. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/01/POP_9-2019-1.pdf 
111 KOUDELKA, Zdeněk, Příslušnost státního zastupitelství, 1.část. Trestní právo (Wolters Kluver), 2014, č. 2. 

str. 42 a násl. ISSN 1211-2860  
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nedozorujících vrchním státním zastupitelstvím například sice škoda nedosahovala 

požadovaného limitu, přesto však byla trestná činnost pachatelů srovnatelně sofistikovaná 

s jejich obligatorně dozorovanými trestnými činy a potřebovala součinnost odborných státních 

zástupců. Vyloučením věci ze společného řízení a předávání případu jinému státnímu 

zastupitelství, které o případu vůbec nic nevědělo, se zase ukázalo jako nehospodárné, časově 

náročné a mnohdy naprosto zbytečné. Z těchto důvodů viděli oponenti stěžovatelů právní 

úpravu v jednacím řádu SZ jako správnou a důležitou. Ústavní soud nakonec neshledal 

argumenty navrhovatelů důvodnými a ústavní stížnost zamítl. Učinil tak zejména proto, že 

Ústava ČR sice stanoví, že postavení a působnost státního zastupitelství musí upravit zákon, 

v jednacím řádu SZ je ale regulována příslušnost státního zastupitelství, což není protiústavní, 

jelikož k tomu zmocňuje zákon o státním zastupitelství v § 40. I individuální změna této 

příslušnosti rozhodnutím státního zastupitelství není v rozporu s Ústavou ČR, a to i proto, že 

státní zastupitelství nemá takové procesní postavení jako soudy. Navíc, jak již bylo uvedeno 

výše, Ústavní soud určil, že v případě postoupení věci jinému státnímu zastupitelství musí 

vrchní státní zastupitelství dodržovat zásady věcné příslušnosti uvedené nejen v jednacím řádu 

SZ, ale i v trestním řádu, takže nemůže postupovat libovolně.112  

 Autorka této práce souhlasí s vyslovenými závěry Ústavního soudu v tomto judikátu o 

tom, že právní úprava není protiústavní, domnívá se však, že není úplně vhodná. Fakultativní 

příslušnost vrchního státního zastupitelství nepovažuje za problém, nepřijde jí, že by vrchní 

státní zastupitelství mohlo vystupovat svévolně, svou žádost musí vždy řádně odůvodnit113, 

mechanismus kontroly zavádí předběžný souhlas nejvyššího státního zástupce a v praxi se tento 

institut využívá jen výjimečně. Ze statistiky Nejvyššího státního zastupitelství vyplývá, že 

vrchní státní zastupitelství požádalo o udělení tohoto souhlasu dle § 15 odst. 4 a 6 (tedy 

dohromady s postoupením věci nižšímu státnímu zastupitelství) pouze 34x v roce 2019 a 48x 

v roce 2018.114 Zároveň jí přijde důležité, aby závažnou hospodářskou trestnou činnost řešili 

specializovaní veřejní žalobci. Naopak autorka souhlasí se stěžovateli v tom, že by věcná 

příslušnost státního zastupitelství měla být upravena v zákoně a nikoli ve vyhlášce. Stávající 

právní úprava sice není v rozporu s Ústavou ČR, kdy čl. 80 ani jiný článek Ústavy ČR skutečně 

 

 
112 Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016, sp. zn.: Pl. ÚS 4/14 
113 Čl. 2 odst. 2 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 ze dne 3. září 2019, o postupu 

státního zástupce v trestním řízení. [online]. [cit. 15. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/01/POP_9-2019-1.pdf 
114 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. str. 84. [online]. [cit. 

7. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-2019-

textova-cast.pdf 
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o potřebě úpravy příslušnosti v zákoně nehovoří a výše uvedený nález Ústavního soudu 

stanovil, že při určení příslušnosti soudu, ke kterému státní zástupce podá návrh, musí být 

v souladu s obecnými zásadami upravenými v trestním řádu115, autorka má však obavu z 

možného zneužití této právní úpravy, když ji uvádí pouze podzákonný předpis. Vyhlášku totiž 

na rozdíl od zákona vydává, ruší a mění jenom ministerstvo (§ 40 zákona o státním 

zastupitelství), které, ještě více než parlament, rozhoduje na základě své politické a stranické 

příslušnosti. Do vyhlášky se velice snadno mohou přidat dozorované trestné činy nebo je lze 

naopak lehce ubrat. Autorka se bojí o to více, když má vrchní státní zastupitelství v přípravném 

řízení na starosti nejzávažnější hospodářskou a finanční kriminalitu spolu s korupčními 

trestnými činy (a vystupuje i po celou dobu řízení před soudem), a jestliže rozhodne o zastavení 

trestního stíhání pachatelů, jedná se o věc pravomocně rozhodnutou, a případ se (pokud 

například nezasáhne Nejvyšší státní zástupce na základě ustanovení § 174a tr. řádu) ani nikdy 

nedostane před soud. Právní úprava speciální věcné příslušnosti státního zastupitelství 

v podzákonném právním předpise tedy může být velice snadno zneužitelná, autorka považuje 

za bezpečnější, pokud by byla stanovena přímo v zákoně.  

 

5.1.1.2. Použití agenta v trestním řízení   

 

Použití agenta patří spolu s předstíraným převodem a sledováním osob a věcí mezi 

operativně pátrací prostředky upravené v trestním řádu. Na rozdíl od těchto dvou nástrojů, pro 

jejichž použití postačí písemný souhlas jakéhokoli státního zástupce, agenta lze použít jen 

tehdy, pokud to povolí soudce vrchního soudu na návrh vrchního státního zástupce (nově dle 

§ 158e odst. 4 tr. řádu i na návrh evropského žalobce, tím se ale autorka zabývat nebude).116 

Jaké vrchní státní zastupitelství je příslušné podat tento návrh upravuje opět jednací řád SZ, 

jenž v § 18a odst. 2 určil, že: „K podání návrhu na použití agenta […] je příslušný státní 

zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je činné státní zastupitelství příslušné 

k výkonu dozoru ve věci; nelze-li takové státní zastupitelství určit, je příslušný státní zástupce 

vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu má sídlo policejní orgán, který návrh na použití 

agenta podal“. 

Agenta spolu s ostatními operativně pátracími prostředky do trestního řádu zavedla 

s účinností od 1. ledna 2002 novela č. 265/2001 Sb. Dříve se tento institut nacházel v § 34b 

 

 
115 Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016, sp. zn.: Pl. ÚS 4/14  
116 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 172. ISBN 978-80-7400-496-4 
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zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a o jeho povolení žádal při splnění podmínek 

dozorující státní zástupce příslušný soud.117 Zavedení agenta do trestního řádu reaguje na vznik 

nových způsobů kriminality, tedy i hospodářské kriminality, organizovaný zločin a terorismus, 

jejž v těch nejzávažnějších formách dozoruje právě vrchní státní zastupitelství. Autorka se 

domnívá, že právě kvůli specializaci těchto státních zástupců o jeho použití po této změně žádají 

právě oni.118 Pokud však provádí dozor nad přípravným řízením jiné než vrchní státní 

zastupitelství, je tento výkon stále zachován a vrchní státní zastupitelství dozoruje pouze 

činnost agenta. Jedná se o tzv. dvojitý dozor.119 O použití agenta může vrchní státní 

zastupitelství požádat policejní orgán nebo dozorující státní zástupce či tak vrchní státní 

zastupitelství činí samo z vlastního podnětu, poté ale o tomto rozhodnutí informuje policejní 

orgán. Ve svém návrhu na použití agenta vrchnímu soudu vrchní státní zastupitelství uvede 

skutečnosti upravené v čl. 20 odst. 2 písm. a) – g) pokynu obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce č. 9/2019 ze dne 3. září 2019, o postupu státního zástupce v trestním řízení. Povolení 

vrchního soudu o použití agenta stanoví identifikaci agenta, účel a dobu jeho použití. Vrchní 

státní zastupitelství pravidelně monitoruje činnost agenta a pokud je třeba, požádá o 

prodloužení doby jeho využití, pokud ho již potřeba není, ihned vydá pokyn k ukončení jeho 

působení. Policejní orgán na závěr předloží vrchnímu státnímu zastupitelství záznam o 

výsledku činnosti agenta.120  

Dalším rozdílem oproti dvěma ostatním operativně pátracím prostředkům je, že agenta 

nelze použít u všech úmyslných trestných činů, ale pouze v případě zločinu, na který zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně 8 let a dále u dalších taxativně uvedených 

trestných činů (například se jedná o trestné činy spáchané ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a podobně) či jiných trestných činů 

stanovených mezinárodní smlouvou.  

 

 
117 FENYK, Jaroslav. Postavení státního zástupce v trestním řízení po novele trestního řádu. Bulletin advokacie, 

2001, č. 11-12. str. 38 a násl. [online]. [Cit. 13. 2. 2021]. Dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembqgfpweyk7geyv6mjsl5zv6mzy&groupIndex=2&rowIndex=0    
118 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 27. ISBN 978-80-7400-496-4 
119 KARABEC, Zdeněk. Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní revue, 2011, č. 8. str. 224 a 

násl. ISSN 1213-5313  
120 MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3., 

přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, c1999. Beckovy právnické učebnice. str. 584. ISBN 978-80-7179-

572-8 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgfpweyk7geyv6mjsl5zv6mzy&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgfpweyk7geyv6mjsl5zv6mzy&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembqgfpweyk7geyv6mjsl5zv6mzy&groupIndex=2&rowIndex=0
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Agentem musí být příslušník Policie ČR, GIBS, nebo příslušník zahraničního 

bezpečnostního sboru na základě mezinárodních smluv.121 Právní úpravu lze považovat za 

poněkud omezenou, v praxi může docházet k tomu, že se agent nedokáže dostat do některých 

etnických či rasových kriminálních skupin, jelikož tito u policejního orgánu v ČR často 

nepracují.122 Agent při své činnosti využívá takové prostředky, díky kterým bude schopen splnit 

svůj úkol, nesmí však způsobit jiným osobám újmu na jejich právech. Jelikož je většinou třeba, 

aby ostatní netušili, kdo agent ve skutečnosti je, disponuje oprávněním zatajit, že pracuje pro 

Policii ČR, dále může vykonávat určité zejména podnikatelské činnosti bez potřebného 

povolení a vytvořit tzv. legendu o jiné osobní existenci a tyto údaje nechat zapsat do příslušné 

evidence.123 Z důvodu ochrany agenta jej lze dle § 102a odst. 1 tr. řádu vyslechnout jako 

utajeného svědka. K větší úspěšnosti agenta při jeho činnosti zavedl § 363 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, institut beztrestnosti agenta, a to v případě jeho účasti u 

organizované zločinecké skupiny, tu ale nesmí založit nebo zosnovat. Dále nebude trestně 

stíhán, pokud se svou činností u této skupiny dopustí některého z taxativně uvedených trestných 

činů v odstavci 2 tohoto ustanovení. Agent má zakázáno vystupovat jako tzv. agent provokatér, 

tedy nemůže v jiném vyvolat úmysl spáchat trestný čin, kterého by se jinak nedopustil. Tím by 

mohlo být porušeno právo osoby na spravedlivý proces a důkazy takto obstarané poté nejsou 

procesně použitelné.124  

 Jak již bylo naznačeno v kapitole 3.2.3., vrchní státní zastupitelství podává návrh 

vrchnímu soudu též k využití zahraničního agenta a k předstíranému převodu na našem území. 

Pokud se trestní řízení vede jinde než v ČR, vydává povolení k užití zahraničního agenta na 

našem území Vrchní soud v Praze na návrh Vrchního státního zastupitelství v Praze, a to pouze 

na požádání zahraničního orgánu o právní pomoc. Obdobně se postupuje v případě, že je na 

území cizího státu třeba užít agenta z ČR či tam provést předstíraný převod. Pokud se tak děje 

v souvislosti s českým trestním řízením, žádá zahraniční orgán o souhlas s provedením těchto 

úkonů příslušné vrchní státní zastupitelství. Jestliže se však řízení vede jinde než v ČR, 

povoluje užití českého agenta opět jedině Vrchní soud v Praze na žádost Vrchního státního 

 

 
121 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. str. 2016. ISBN 978-80-7400-465-0 
122 KARABEC, Zdeněk. Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní revue, 2011, č. 8. str. 224 a 

násl. ISSN 1213-5313  
123 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. str. 2017- 2021. ISBN 978-80-7400-465-0 
124 HERCZEG, Jiří. Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin advokacie, 

2011, č. 4. str. 25 a násl. [online]. [Cit. 13. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.aspi.cz/products/lawText/7/37929/

1/2?vtextu=použit%C3%AD%20agenta#c_610  

https://www.aspi.cz/products/lawText/7/37929/1/2?vtextu=použit%C3%AD%20agenta#c_610
https://www.aspi.cz/products/lawText/7/37929/1/2?vtextu=použit%C3%AD%20agenta#c_610


 

 

48 

zastupitelství v Praze [§ 59–60 ZMJS]. Podrobnosti pak stanoví pokyn obecné povahy 

nejvyššího státního zástupce.125 

 Autorka této práce se domnívá, že na rozdíl od zvláštní věcné působnosti vrchního 

státního zastupitelství, jež se nesprávně nachází pouze ve vyhlášce, je úprava povolení použití 

agenta adekvátní. V praxi má být jeho uplatnění zcela ojedinělé, musí se dobře vyhodnotit, zda 

jej využít či nikoli, kontrolovat jeho činnost a podobně. Jestliže by agenta povoloval každý soud 

na žádost kteréhokoli státního zástupce, někdo, kdo se s tímto institutem nikdy před tím 

nesetkal, by nemusel postupovat správně, čímž by ohrozil celý případ a důkazy, které agent 

získal, by pak byly nepoužitelné. Vrchní státní zástupci i vrchní soudy mají s použitím agenta 

zkušenosti a mohou tedy zajistit, že jeho využití bude v souladu se zákonem i zásadami 

trestního řízení.   

 

5.1.2. Činnost vrchního státního zastupitelství v řízení před soudem 

 
 Řízení před soudem upravuje trestní řád v části třetí a vrchní státní zastupitelství v něm 

může hrát dvojí roli. Buď, pokud vykonávalo dozor a poté věc nepředalo nižšímu státnímu 

zastupitelství, bude vystupovat v řízení u soudu prvního stupně dle § 179 odst. 1 tr. řádu, anebo, 

jestliže obžalobu podávalo krajské státní zastupitelství, a proti rozhodnutí byl podán opravný 

prostředek, zastupuje veřejnou žalobu v řízení o opravných prostředcích, na základě § 252 

tr. řádu. Vrchnímu státnímu zastupitelství jsou určité pravomoci dány i v řízení o mimořádných 

opravných prostředcích.  

 Pokud důkazy a skutečnosti získané v přípravném řízení dostatečně odůvodňují potřebu 

postavení obviněného před soud (§ 176 odst. 1 tr. řádu), podá vrchní státní zastupitelství jako 

dozorující orgán obžalobu, návrh na potrestání (ve zkráceném řízení) či návrh na schválení 

dohody o vině a trestu.126 Vrchní státní zastupitelství v letech 2011–2019 obžalovalo celkem 

1188 osob, pravomocně byla věc skončena pouze v 395 případech, zbytek řízení stále 

pokračuje.127 Vrchní státní zástupce považujeme v řízení před soudem za stranu, má tedy 

rovnocenné postavení s obžalovaným. Po zahájení hlavního líčení soudem státní zástupce 

 

 
125 Čl. 60 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2013 ze dne 16. prosince 2013, o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních. [online]. [cit. 13. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2021/01/10_2013_o_mezinar_justi_spolupraci.pdf   
126 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 174. ISBN 978-80-7400-496-4 
127 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. str. 11. [online]. [cit. 

16. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-

2019-textova-cast.pdf 
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přednáší obžalobu, jako první na závěr prezentuje závěrečnou řeč, vždy se proto musí hlavního 

líčení účastnit. Během soudního řízení opatřuje sám či z podnětu soudu další dříve nenavržené 

důkazy, klade obžalovanému, svědkům, znalcům otázky, a tak dále.128 Ačkoli zastupuje 

veřejnou žalobu a jeho snahou je prokázat vinu obžalovaného, nesmí vystupovat jednostranně 

či subjektivně, provádí a obstarává důkazy ve prospěch i neprospěch obžalovaného. Jestliže by 

během hlavního líčení zjistil, že není dostatek důkazů pro odsouzení obžalovaného či že tento 

skutek nespáchal, měl by vzít obžalobu zpět nebo navrhnout jeho zproštění. Možnost zpětvzetí 

má státní zástupce až do té doby, než se soud odebere k závěrečné poradě.129 Pokud vrchní 

státní zástupce, který zastupoval obžalobu v hlavním líčení, není spokojen s rozhodnutím soudu 

prvního stupně, může proti němu podat řádný opravný prostředek, a to ve prospěch i neprospěch 

obžalovaného.130 Všechny důležité podklady pak státní zastupitelství předá nejblíže vyššímu 

státnímu zastupitelství, které bude zastupovat veřejnou žalobu v odvolacím řízení [čl. 113 

odst. 3 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019 ze dne 3. září 2019, o 

postupu státního zástupce v trestním řízení]. Takto se dle čl. 114 odst. 2 tohoto pokynu 

nepostupuje pouze ve dvou případech, a to když u soudu prvního stupně podával obžalobu 

vrchní státní zástupce, nebo „pokud s ohledem na složitost věci i v řízení před soudem druhého 

stupně působí dozorový státní zástupce“.  

Vrchní státní zastupitelství tedy, jestliže vykonává dozor v přípravném řízení, zastupuje 

veřejnou žalobu nadále i po celou dobu soudního řízení. Autorka této práce nepovažuje tuto 

právní úpravu za úplně šťastnou. Chápe potřebu odbornosti státních zástupců v těchto trestních 

řízení a nemožnost účasti Nejvyššího státního zastupitelství jako bezprostředně vyššího článku 

soustavy, které má v soudním stádiu na starosti pouze mimořádné opravné prostředky, a jeho 

intervence do řádných opravných prostředků proto není přípustná. Na druhou stranu bývá často 

dobře, když se na případ podívá někdo jiný zcela nezaujatě, kdo může objevit nový úhel 

pohledu, případně i některé věci napravit.131 Z tohoto důvodu by bylo například možné 

uvažovat o rozdělení odboru závažné a hospodářské kriminality u vrchního státního 

zastupitelství na dva pododbory, jeden vykonávající dozor a poté zastupující obžalobu v řízení 

v prvním stupni a druhý, příslušný pouze v rámci řízení o opravných prostředcích. Ač by oba 

 

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

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 174-175. ISBN 978-80-7400-496-4 
129 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. str. 

569. ISBN 978-80-7502-278-3 
130 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní právo 

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 175. ISBN 978-80-7400-496-4 
131 KADLČEK, Radim, OŠLEJŠKOVÁ, Jarmila. Má mít dozorový státní zástupce možnost intervenovat při 

veřejném zasedání o odvolání? Státní zastupitelství, 2013, č. 4. str. 50 a násl. ISSN 1214-3758  
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státní zástupci byli z vrchního státního zastupitelství, nešlo by o stejnou osobu, stále by však 

zůstala zachována potřebná odbornost státních zástupců v souvislosti s ekonomickou 

kriminalitou. Autorka také předpokládá, že by u odboru opravných prostředků byli, tak jako je 

to v rámci vyšších státních zastupitelství, zkušenější státní zástupci s delším výkonem právní 

praxe. Pokud by tedy trestní řízení z jakéhokoli důvodu nebylo od dozorového státního zástupce 

podávajícího obžalobu vedeno správně, jiný státní zástupce z vrchního státního zastupitelství 

by v řízení o opravných prostředcích měl možnost odstranit případné nedostatky. Argumentem 

proti tomuto návrhu může být nehospodárnost řízení, jiný státní zástupce by totiž musel 

nastudovat často velice obsáhlý a komplexní spisový materiál. Právě ale složitost těchto případů 

vede ke zvýšené potřebě kontroly, protože dozorující státní zástupce může něco zcela 

neúmyslně přehlédnout. Autorce přijde důležitější správnost než rychlost řízení, z tohoto 

důvodu považuje výše navrhované řešení jako důvodné.   

 Vrchní státní zastupitelství v soudním stádiu trestního procesu daleko častěji vystupuje 

jako zástupce veřejné žaloby v druhém stupni, tedy až u odvolacího soudu, pokud byl řádný 

opravný prostředek podán proti rozhodnutí krajského soudu [§ 252 tr. řádu]. Mezi tyto řádné 

opravné prostředky, jež zastupuje vrchní státní zastupitelství, patří stížnost proti usnesení a 

odvolání proti rozsudkům.132 Poté, co příslušný krajský státní zástupce podá tento opravný 

prostředek, předá podstatné materiály vrchnímu státnímu zastupitelství jako bezprostředně 

vyššímu státnímu zastupitelství. Vrchní státní zástupce přezkoumává důvodnost tohoto 

opravného prostředku, jestliže ho vidí jako bezdůvodný, vezme jej zpět, pokud ne, reprezentuje 

jej u odvolacího soudu. Rozhodnutí soudu druhého stupně je pak povinen se svým stanoviskem 

ohledně dalšího postupu písemně oznámit krajskému státnímu zástupci, který opravný 

prostředek podal [čl. 113 odst. 3 a čl. 114 odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce č. 9/2019 ze dne 3. září 2019, o postupu státního zástupce v trestním řízení]. Vrchní 

státní zástupci se musí účastnit veřejného zasedání o odvolání. 

Co se týče mimořádných opravných prostředků, tak vrchní státní zástupci s krajským 

státním zástupcem navrhují nejvyššímu státnímu zástupci případy k podání dovolání, a to ve 

prospěch i neprospěch obžalovaného133 (v roce 2019 bylo těchto podnětů od vrchního státního 

zastupitelství dohromady 30).134 O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud za účasti Nejvyššího 

 

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

procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris. str. 175. ISBN 978-80-7400-496-4 
133 Tamtéž, str. 176 
134 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2019. Nejvyšší státní zastupitelství. Brno. str. 82. [online]. [cit. 

16. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-

2019-textova-cast.pdf 

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-2019-textova-cast.pdf
https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-o-cinnosti-SZ-za-rok-2019-textova-cast.pdf


 

 

51 

státního zastupitelství. Druhým mimořádným opravným prostředkem, kde vrchní státní 

zastupitelství může hrát roli, je stížnost pro porušení zákona. Tou lze dle § 266 tr. řádu 

napadnout nejen pravomocné rozhodnutí soudu, ale i státního zástupce, a podává ji pouze 

ministr spravedlnosti, iniciovat ji však smí kterákoli osoba, a to nejen přímo ministru 

spravedlnosti, ale i prostřednictvím státního zastupitelství. Státní zastupitelství pak dle § 46 

jednacího řádu SZ může případy samo přezkoumávat. Příslušné k přezkumu je to státní 

zastupitelství, které bylo bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, jež ve věci 

rozhodovalo v posledním stupni. V některých případech tedy jde i o vrchní státní zastupitelství. 

Své stanovisko k tomuto podnětu poté toto státní zastupitelství sdělí ministru spravedlnosti, 

který stížnost k Nejvyššímu soudu podá nebo ne. Mezi mimořádné opravné prostředky patří i 

obnova řízení. Návrh na povolení obnovy ve prospěch i neprospěch obviněného smí podat také 

vrchní státní zastupitelství.135   

 

5.2. Netrestní působnost vrchního státního zastupitelství  
 

 Vrchní státní zastupitelství disponuje pravomocemi činit některé úkony i v jiném něž 

trestním řízení. Ač tato oblast jeho působnosti není významná tolik jako ta trestní, je nutné se 

o ní zmínit alespoň okrajově, a to ve dvou případech. Za prvé na místech, kde bývá omezena 

osobní svoboda osob a za druhé ve vybraných civilních řízeních [§ 4 odst. 1 zákona o státním 

zastupitelství]. U vrchního státního zastupitelství má tuto problematiku na starosti netrestní 

odbor dle čl. 7 odst. 1 písm. e) pokynu obecné povahy č. 4/2009 ze dne 27. července 2009, 

vzorový organizační řád.   

 

5.2.1. Působnost v místech s omezenou osobní svobodou  

 

 Za podmínek stanovených zvláštními zákony vykonává státní zastupitelství dle § 4 

odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství „dozor nad dodržováním právních předpisů v 

místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, 

ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění 

omezována osobní svoboda“. V zařízeních ochranné a ústavní výchovy má na starosti dozor 

okresní státní zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází. Dozor nad vazbami, věznicemi 

a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence činí krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu 
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dochází k výkonu vazby, trestu a ochranného opatření. V jiných zařízeních dozor státního 

zastupitelství zatím neprobíhá. Dohled nad dozorujícími orgány vykonává bezprostředně vyšší 

státní zastupitelství, v případech krajského státního zastupitelství jde o vrchní státní 

zastupitelství. Dozorový orgán smí navštívit tato zařízení, mluvit s osobami v nich umístěnými, 

vyžádat si podklady, dávat příkazy k dodržování právních předpisů a podobně.136  

Pravomoci dohledového státního zastupitelství, tedy i vrchního státního zastupitelství, 

pak neupravují jednotlivé zákony, ale opět pouze pokyn obecné povahy nejvyššího státního 

zástupce. Ten stanoví, že každá osoba omezená na své svobodě smí podat dozorovému státnímu 

zastupitelství podnět k prověření situace v tomto zařízení, a kdyby tato osoba nebyla s jeho 

vyřízením spokojena, může se obrátit na dohledové státní zastupitelství, které postup nižšího 

státního zastupitelství přezkoumá. Pokud v zařízení dojde k mimořádné události (například 

úmrtí či pokusu o sebevraždu vězně, vzpouru, napadení personálu a podobně), musí dozorové 

státní zastupitelství do 5 pracovních dnů informovat příslušné dohledové státní zastupitelství a 

zvláštní odbor Nejvyššího státního zastupitelství, poté je také povinné do 2 měsíců provést 

šetření o této události a podat o tom vyššímu státnímu zastupitelství zprávu. Vrchní státní 

zastupitelství jako dohledový orgán zejména hodnotí plány prověrek v těchto místech, zprávy 

o jejich provedení, snaží se sjednotit postup výkonu dozoru v této oblasti a nejméně jedenkrát 

za rok uskutečňuje prověrku činnosti krajského státního zastupitelství, o čemž předává zprávu 

Nejvyššímu státnímu zastupitelství.137  

 

5.2.2. Civilní řízení   

 

 Vrchní státní zastupitelství stejně jako ostatní články soustavy státního zastupitelství 

mají dle § 35 OSŘ na základě zákona možnost vstoupit do civilního řízení nebo navrhnout jeho 

zahájení. Ze zpráv o činnosti státního zastupitelství od roku 2014 do roku 2019 vyplývá, že 

těchto pravomocí využívá pouze okresní a krajské státní zastupitelství, vrchní státní 

zastupitelství tak neučinilo ani jednou.138 Přesto však zákon vrchním státním zástupcům 

působnost i v této oblasti dovoluje, z tohoto důvodu se o nich autorka této práce zmíní alespoň 

 

 
136 KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s 
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137 Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2012 ze dne 2. listopadu 2012, o výkonu dozoru nad 

dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. 
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stručně. Postavení státního zastupitelství v civilním řízení může být dvojí. Pokud vstoupí  

do již probíhajícího řízení, má poté postavení tzv. zvláštního procesního subjektu, jestliže však 

podá žalobu v případě sporných řízeních nebo návrh v nesporných řízeních, stane se 

účastníkem řízení.  

Vstoupit do řízení by státní zastupitelství mělo, jestliže je to ve veřejném zájmu, z tohoto 

důvodu tak smí učinit u nesporných věcí (dle § 8 odst. 1 ZŘS, jedná se například o řízení ve 

věcech osvojení, svéprávnosti, prohlášení za mrtvého, umoření listin a podobně), zvláštních 

případů sporné povahy (dle § 77 zákona č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a 

právnických osob, v případech řízení dle tohoto zákona) a insolvenčního řízení (dle § 7c zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, a to do insolvenčního řízení, incidenčních 

sporů a moratoria). O probíhajících řízeních informuje soud státní zastupitelství z vlastní 

iniciativy a státní zastupitelství pak může vstoupit nejen do prvostupňového řízení, ale i do toho 

odvolacího. Jako zvláštní procesní subjekt nesmí státní zastupitelství činit procesní úkony, které 

přísluší pouze účastníkům řízení, má však právo například nahlížet do spisu, podávat vyjádření, 

navrhovat důkazy a tak dále.   

 Jestliže státní zastupitelství samo zahájí občanské soudní řízení, stane se účastníkem 

řízení a náleží mu všechna procesní práva tomuto subjektu přiznaná. Zákon dává státním 

zástupcům takovou možnost například v § 8 odst. 2 ZŘS (třeba ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí, péče soudu o nezletilé, držení ve zdravotnickém zařízení a podobně), § 93 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (návrh na zrušení obchodní korporace při 

splnění podmínek), § 42 zákona o státním zastupitelství (žaloba na neplatnost smlouvy o 

převodu vlastnictví při nerespektování volnosti účastníků) a podobně. Mezi nejdůležitější 

ustanovení patří § 90 ZSVM, dle kterého státní zastupitelství podává návrh na uložení opatření 

k civilnímu soudu v případě spáchání činů jinak trestných dětí mladších 15 let, jež je pak 

projednáváno nikoli v trestním řízení, ale právě v občanském soudním řízení.139 Podrobnosti 

postavení státního zastupitelství při netrestní působnosti opět stanoví pokyn obecné povahy 

nejvyšší státní zástupkyně.140  

 

 

 
139 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. str. 168-174. ISBN 978-80-7400-673-9 
140 Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008 ze dne 19. listopadu 2008, o netrestní 

působnosti. [online]. [cit. 17. 2. 2021]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2021/01/9_2008_o_netrestnipusobnosti.pdf       
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6. Navrhované změny právní úpravy státního zastupitelství  
 

 Vrchní státní zastupitelství nemá zvláštní postavení v soustavě státního zastupitelství 

pouze kvůli své speciální věcné příslušnosti, odborům závažné hospodářské a finanční 

kriminality či návrhům na použití agenta, jeho výjimečnost tkví i v tom, že se velice často 

přemýšlí o jeho zrušení, čímž by došlo k redukci soustavy státního zastupitelství ze čtyř na 

třístupňovou. Naposledy o tom v roce 2019 uvažovala ministryně spravedlnosti Marie 

Benešová, která však nikdy blíže nepředstavila žádný návrh k dosažení této změny. Jenom 

uvedla, že by agenda vrchního státního zastupitelství přešla na krajské státní zastupitelství.141 

Rozhodně ale nebyla první, a zřejmě ani poslední ministryně spravedlnosti, jež s nápadem na 

„zeštíhlení soustavy státního zastupitelství“ přišla. Autorka se v této kapitole podrobněji věnuje 

dvěma nejvýznamnějším návrhům na změnu podoby státního zastupitelství. Prvním, jež 

představil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, a jemuž se i mezi některými státními zástupci 

dostávalo podpoře. V roce 2013 v Poslanecké sněmovně tento návrh nového zákona o státním 

zastupitelství dokonce prošel prvním čtením, a pokud by nepřišla kauza Nagyová a spol., možná 

bychom dnes již neměli vrchní státní zastupitelství. A druhým z roku 2015, pocházející z pera 

ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který se v paragrafovém znění taktéž dostal až do 

Poslanecké sněmovny.142 Nikdy však nedošlo k jeho projednání a s koncem volebního období 

zmizela i tato navrhovaná změna.143 Autorka tedy níže popisuje nejdůležitější plánované 

reformy v těchto návrzích a názory od odborníků na ně. Na závěr pak následuje její vlastní 

hodnocení.  

 

6.1. Nový zákon o státním zastupitelství z roku 2013  
 

 První z výše uvedených návrhů vláda připravovala 2 roky a ve sněmovně prošel prvním 

čtením dne 12. června 2013 ve znění sněmovního tisku č. 1054/0. Nepřinášel reformu pouze 

v soustavě státního zastupitelství, ale i jiné často potřebnější změny, jež měly posílit nezávislost 

státního zastupitelství.  

 

 
141 DRAGOUN Radek, Jakub Heler. Benešová oprašuje starý plán reformy justice. Její verze má ale mezery, tvrdí 

žalobci. Aktuálně.cz, 2019. [online]. [cit. 26. 2. 2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/benesove-

zmena-justice-neni-novinkou-muze-zbrzdit-nejvetsi-

k/r~80f898bc6cd411e9ae850cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2xbDzmfVimQaHtH5C_R_2_mrqWdtZi9BcTEXx3zM

Zq-7De71vsrXqtGqs  
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 Touto změnou se měla zrušit vrchní státní zastupitelství v Praze i Olomouci a jejich 

pracovníci přejít k Nejvyššímu státnímu zastupitelství.144 To by nově vykonávalo dohled nad 

krajskými stáními zastupitelstvími, případně by i zastupovalo stát u vrchních soudů, pokud by 

tak nečinili krajští státní zástupci. K tomu mělo napomáhat i zřízení poboček Nejvyššího 

státního zastupitelství u těchto soudů.145 Návrh tedy nepočítal se zrušením vrchních soudů, prý 

není nutné, aby se soustava soudů shodovala se státním zastupitelstvím.146 Tato část 

navrhovaného zákona byla asi nejvíce kritizována, především i z důvodu jejího bližšího 

neodůvodnění.147 Totéž se ale dá konstatovat o odůvodnění celé této navrhované změny, kdy 

důvodová zpráva k tomu uvádí, že: „Zrušení stupně vrchních státních zastupitelství přinese 

tříčlánkový model […], avšak pro zajištění efektivnějšího výkonu spravedlnosti v České 

republice se jeví vhodnějším než stávající čtyřčlánkový model, a to s ohledem na velikost a 

územní uspořádání státu.“148 Přesnější analýzu však nepřináší.  

 U Nejvyššího státního zastupitelství se měl nově zřídit Úřad pro potírání korupce. Ten 

by převzal část agendy dozorované odborem závažné hospodářské a finančních kriminality u 

vrchního státního zastupitelství. Jednalo se o různé pletichy (ve veřejné dražbě, soutěži či 

insolvencích a podobně), poškození finančních zájmů EU, úplatkářské trestné činy, zvlášť 

závažné zločiny úředních osob a trestné činy proti ČR včetně terorismu. S předchozím 

souhlasem nejvyššího státního zástupce mohlo tuto trestnou činnost převzít příslušné nižší 

státní zastupitelství. Fakultativní příslušnost k výkonu dozoru daná vrchnímu státnímu 

zastupitelství se zde neuvádí [§ 36 návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 2013]. Tento 

úřad měl být víceméně autonomní částí Nejvyššího státního zastupitelství, dohled nad ním by 

vykonával nejvyšší státní zástupce nebo jiný pověřený státní zástupce z Nejvyššího státního 

zastupitelství. Státní zástupci by se k němu po splnění podmínek přidělovali na 7 let (s možností 

 

 
144 C.H.Beck. Nový zákon o státním zastupitelství. Právní zpravodaj, 2013, č. 208. ISSN: 1212-8694 
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ISBN 978-80-87284-58-2 
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volební období). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. str. 77. [online]. [cit. 26. 2. 2021]. Dostupné z:  
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opakovaní) a v čele by stál jeden z náměstků nejvyššího státního zástupce, ten by však tohoto 

náměstka nemohl odvolat.149      

 Někteří státní zástupci tuto právní úpravu víceméně vítali. Považovali úřad za mnohem 

nezávislejší než vrchní státní zastupitelství, i proto, že jeho sídlo nemělo být v Praze ani Brně 

(přesné místo se však neurčilo).150 Jeden z nich, Jakovec, již delší dobu zastával názor, že 

zrušení vrchního státního zastupitelství je krok správným směrem. Dle jeho názoru nevykonává 

nic, co by nezvládly jiné články soustavy státního zastupitelství, a jeho zrušením odpadne celý 

jeden dohledový stupeň. Totéž si však myslel i o Úřadu pro potírání korupce, podle něj stačí 

vyškolit nižší státní zástupce a nezřizovat kvůli tomu speciální úřad, jehož vytvoření považuje 

jen za politický tah. Jako jeden z mála souhlasil i s myšlenkou ponechání vrchních soudů, 

protože prý vykonávají jiné pravomoci než vrchní státní zastupitelství, domnívá se však, že u 

nich mají veřejnou žalobu v řízení o opravných prostředcích zastupovat výlučně dozoroví státní 

zástupci z krajského státního zastupitelství.  

Komár naopak návrh kritizoval, a to i proto, že před tím neproběhla žádná diskuse 

s odborníky. Jediný argument v důvodové zprávě pro zrušení vrchního státního zastupitelství 

uvedený výše považoval za nedostatečný, ke zrychlení ani větší efektivnosti nedojde, když se 

na průběhu řízení v podstatě nic nemění (žádná procesní činnost nezmizí, pouze ji vykonává 

někdo jiný). Dle jeho názoru oddělení soustavy soudů a státního zastupitelství může vést k větší 

závislosti státního zastupitelství na orgánech veřejné moci a jeho proměně na „běžné“ státní 

orgány. Nejvíce se mu však nelíbilo množství pravomocí, které touto změnou dostane Nejvyšší 

státní zastupitelství (Úřad pro potírání korupce je součástí Nejvyššího státního zastupitelství, 

má vykonávat dohled na úřadem i krajskými státními zastupitelství, přezkumné řízení, 

intervence při řádných ale i mimořádných prostředcích a tak dále). Nejvyšší státní zastupitelství 

by se touto změnou blížilo centralizované prokuratuře, s možností významně ovlivnit případy 

u každého článku soustavy.151  

K tomuto názoru se přikláněl i Novák, jenž měl také strach z možného zneužití tolika 

pravomocí svěřeným jednomu stupni, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, ale i samotnému 
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nejvyššímu státnímu zástupci. Na to dle něj může mít vliv i personální posílení Nejvyššího 

státního zastupitelství, když pracovníci z vrchního státního zastupitelství přejdou právě tam.152  

Lata naopak s těmito argumenty nesouhlasil, dle něj se Nejvyššímu státnímu 

zastupitelství přidává pouze dohled nad krajskými státními zastupitelstvími, všemi ostatními 

pravomocemi už disponovalo předtím a tento návrh je jenom více specifikuje, čímž nebude 

docházet k jejich zneužití. I on však zcela nesouhlasí se zřízením Úřadu pro potírání korupce u 

Nejvyššího státního zastupitelství, za lepší řešení považuje zřídit ho jako samostatný článek 

státního zastupitelství.153 Názory na zrušení vrchního státního zastupitelství se tedy 

neshodovaly, nikdo z odborníků však úplně nesouhlasil se zřízením Úřadu pro potírání korupce 

jako součásti Nejvyššího státního zastupitelství. Nelze tedy tuto část navrhovaného zákona 

považovat za zcela ideální a propracované řešení.     

 Další dvě významné změny, které měl zákon přinést, již byly víceméně hodnoceny 

pozitivně. Jednalo se o zavedení funkčního období vedoucích státních zástupců na 7 let (kromě 

nejvyššího státního zástupce, tam se jednalo o 10 let) a s výjimkou vedoucích okresních státních 

zástupců nebylo možné jejich znovuzvolení. Všechny vedoucí státní zástupce šlo během jejich 

funkčního období odvolat výlučně na základě kárného řízení, a to při závažném porušení jejich 

povinností. Jmenováni mohli být jen státní zástupci s potřebnou délkou praxe (celkové právní 

praxe i potřebné doby výkonu funkce státního zástupce) a lišil se i způsob jejich jmenování. 

Nejvyššího státního zástupce měl nově jmenovat prezident republiky na návrh vlády 

předloženého ministrem spravedlnosti. Další vedoucí státní zástupci by se vybírali ve 

výběrovém řízení (krajští ministrem spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce, 

okresní nejvyšším státním zástupcem na návrh krajského státního zástupce).154 Ve výběrovém 

řízení by hrál důležitou roli i nově zřízený poradní sbor. Ten mělo tvořit jedenáct členů z řad 

státních zástupců volených státními zástupci na 6 let s nemožností opakování. Jeho úkolem 

bylo především podílet se na personálních a organizačních otázkách státního zastupitelství, bez 

souhlasu tohoto orgánu nešlo některá rozhodnutí učinit [§ 68-69 návrhu zákona o státním 

zastupitelství z roku 2013]. 

Dne 24. července 2013 vzala tento návrh vláda, a především nová ministryně 

spravedlnosti Marie Benešová, zpět s tím, že není kompletní a je třeba jej přepracovat.155 Lata 
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se ale domnívá, že za neúspěchem návrhu stála především ne zcela šťastně zvládnutá kauza 

Nagyové a spol., jež dozorovalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, a která vedla k pádu 

tehdejší vlády premiéra Nečase. Při vyšetřování této kauzy se státní zastupitelství dopustilo 

několika chyb, v jejichž důsledku někteří politici již dále nepodporovali tento návrh. Po těchto 

událostech již totiž nestáli o posílení nezávislosti státního zastupitelství, jež nový zákon 

přinášel.156     

 

6.2. Další návrh z roku 2015  
 

 Neuběhly ani 2 roky a jiný ministr spravedlnosti, Robert Pelikán, již představoval nový 

návrh zákona o státním zastupitelství, jenž taktéž rušil vrchní státní zastupitelství. Odůvodnění 

tohoto postupu se doslova shodovalo s tím v původním návrhu z roku 2013 a i tento nadále 

počítal se zachováním vrchních soudů, prý z důvodu efektivnosti.157 Zaměstnanci a státní 

zástupci z vrchního státního zastupitelství měli stejně jako v předchozím návrhu přejít 

k Nejvyššímu státnímu zastupitelství či by je šlo bez jejich souhlasu přeložit k jinému 

krajskému státnímu zastupitelství v obvodu vrchního státního zastupitelství, kde předtím 

působili.158 Od původní reformy se však přesto v některých částech lišil. I když vrchní státní 

zastupitelství již nemělo dále existovat, namísto něj by nevznikl Úřad pro potírání korupce u 

Nejvyššího státního zastupitelství, nýbrž Speciální státní zastupitelství jako samostatný článek 

soustavy s celorepublikovou působností se sídlem v Praze [§ 8 odst. 1 a 9 odst. 2 návrhu zákona 

o státním zastupitelství z roku 2015].  

To by na rozdíl od úřadu v přípravném řízení nedozorovalo pouze korupční trestné činy, 

ale i část ekonomické trestné činnosti dříve svěřené odborům závažné hospodářské a finanční 

kriminality u vrchního státního zastupitelství či další trestné činy do té doby dozorované nižšími 

státními zastupitelstvími. Jednalo se o hospodářské a majetkové trestné činy se škodou nejméně 

250 mil. Kč nebo spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny, všechny úplatkářské 

trestné činy, trestné činy související se zadáváním veřejných zakázek a insolvenčním řízením a 

legalizace výnosů z této uvedené trestné činnosti. Návrh zákona tentokrát zachovával i 

fakultativní příslušnost Speciálního státního zastupitelství, kdy by jeho vedoucí směl 

rozhodnout, že Speciální státní zastupitelství bude příslušné k dozoru i u hospodářských a 
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majetkových trestných činů se škodou nižší než 250 mil. Kč, trestných činů spáchaných proti 

ČR nebo mezinárodní organizaci a trestných činů, jež měly za následek vážnou poruchu 

v činnosti některých veřejných orgánů, a to pokud by to vyžadovala závažnost nebo složitost 

případu. Zároveň existovala možnost, pokud tak určí vedoucí speciální státní zástupce, aby toto 

státní zastupitelství dozorovalo i věci vyloučeně ze společného řízení, či pokud trestní řízení 

nevyžaduje specializaci tohoto orgánu, postoupilo případ příslušnému nižšímu státnímu 

zastupitelství dle obecných zásad. Tento vedoucí nepotřeboval ničí souhlas k tomuto 

rozhodnutí o fakultativní věcné příslušnosti, musel však své rozhodnutí zaslat Nejvyššímu 

státnímu zastupitelství, které jej mohlo do 1 měsíce zrušit, z nějakého důvodu tak však nečinilo 

u věcí vyloučených ze společného řízení [§ 12 návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 

2015]. Speciální státní zastupitelství mělo reagovat na závažnou ekonomickou kriminalitu, což 

by zajistila i vysoká odbornost těchto státních zástupců (počítalo se s přechodem státních 

zástupců z odboru závažné hospodářské a finanční kriminality), jakož i jiných osob u něj 

působících, většinou profesionálů na dané odvětví (ekonomové, daňový poradci a podobně).159 

V původním návrhu neměl nad tímto novým článkem soustavy nikdo vykonávat dohled, ani 

mu dávat pokyny pro postup ve věci, což se velice kritizovalo.160 Z tohoto důvodu se návrh 

později upravil a přidal se částečný dohled Nejvyššího státního zastupitelství, ale až po 

skončení vyšetřování a pouze do 2 měsíců, kdy by v této době nebylo možné předložit případ 

soudu. Udělit pokyn tomuto speciálnímu článku však nikdo nesměl i nadále [§ 29 odst. 3 a § 32 

odst. 2 návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 2015]. 

Svůj nesouhlas se zřízením Speciálního státního zastupitelství vyjádřil například Kozák. 

Zrušení vrchního státního zastupitelství bez zrušení vrchních soudů považoval za nesystémové, 

neekonomické a nedůvodné. Nerozuměl tomu, proč je škoda dozorovaných majetkových 

trestných činů Speciálního státního zastupitelství stanovena na 250 mil. Kč, když ve stávající 

právní úpravě činí 150 mil. Kč, tedy skoro o polovinu méně, a důvodová zpráva o posunu této 

hranice mlčí. Podle něj nemůže dojít k efektivnímu boji s korupcí, pokud z 

obligatorního projednávání bude vyloučeno značné množství případů. Jinak je příslušnost 

Speciálního státního zastupitelství stanovena mnohem šířeji než u vrchního státního 

zastupitelství, což dle něj není úplně dobře, zejména s ohledem na fakultativní příslušnost či 

 

 
159 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 2015 (tisk č. 789, vláda, VII. 

volební období). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. str. 70. [online]. [cit. 28. 2. 2021]. Dostupné z: https://ps

p.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=789&ct1=0 
160 Ministerstvo spravedlnosti dosáhlo shody na podobě návrhu nového zákona o státním zastupitelství. Právní 

rozhledy, 2015, č. 8. str. 1 a násl. ISSN 1210-6410  

https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=789&ct1=0
https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=789&ct1=0
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eventuální postoupení věci nižšímu státnímu zastupitelství. Větší možnost zneužití těchto 

institutů přináší i skutečnost, že Speciální státní zastupitelství k rozhodnutí o fakultativní 

příslušnosti nepotřebuje souhlas nejvyššího státního zástupce jako nyní, ale pouze o rozhodnutí 

informuje Nejvyšší státní zastupitelství, které jej může do 1 měsíce zrušit. Mohlo by tedy 

docházet k tomu, že si Speciální státní zastupitelství bude vybírat k dozoru jen ty kauzy, které 

jsou pro něj lukrativní. Určil by tedy věcnou příslušnost tohoto úřadu jednoznačněji bez jejího 

možného zneužití. Za nevhodné považoval i sídlo Speciálního státního zastupitelství a za zcela 

nepřijatelné až protiústavní považoval nemožnost výkonu dohledu nad tímto článkem. To se 

sice v návrhu nakonec částečně napravilo (viz výše), i tak ale dle jeho názoru jakákoli nerovnost 

výkonu dohledu mezi jednotlivými státními zastupitelstvími nevytváří stejné podmínky pro 

obviněné osoby a jejich možnost dovolávat se případné nápravy.161  

Za pozitivní krok lze opět pokládat navrhované zavedení funkčního období vedoucích 

státních zástupců a jejich případné odvolání z funkce, i v tomto se však tento návrh zákona lišil 

od původního a nedá se konstatovat významný posun směrem k lepšímu. Všichni vedoucí státní 

zástupci by byli jmenováni na 7 let (pokud splní potřebnou minimální délku výkonu praxe) a 

odvoláni pouze na základě rozhodnutí kárného soudu. Nejvyššího státního zástupce by jako 

v nynější právní úpravě jmenovala vláda na návrh ministra spravedlnosti, speciálního státního 

zástupce ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce. Vedoucí Speciálního 

státního zastupitelství mohl na rozdíl od nejvyššího státního zástupce vykonávat tuto pozici dvě 

po sobě jdoucí funkční období [§ 16-21 návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 2015]. 

Tato zvláštní výjimka pro speciálního státního zástupce se opět pokládala za nežádoucí a 

neodůvodněnou, s ohledem na zcela výjimečné a relativně silné postavení této vedoucí 

osoby.162  

Návrh opět počítal i se zřízením poradního sboru, avšak s odlišným postavením oproti 

návrhu z roku 2013. Většina jeho důležitých pravomocí zmizela a měl se z něj stát pouze 

konzultační orgán, který nadále nedisponoval možností významně zasahovat do některých 

rozhodnutí (například personálních při výběru vedoucích státních zástupců, koncepčních a tak 

dále), čímž zřízení poradního sboru v podstatě již postrádalo smysl, když se mu nejvýznamnější 

funkce odebraly.163   

 

 
161 KOZÁK, Vítězslav. Poněkud kriticky k zamýšlenému speciálnímu státnímu zastupitelství. Trestněprávní revue, 

2016, č. 2. str. 39 a násl. ISSN 1213-5313  
162 Tamtéž 
163 KOZÁK, Vítězslav. Zamýšlená samospráva uvnitř soustavy státního zastupitelství a otázky související. 

Trestněprávní revue, 2017, č. 3. str. 72 a násl. ISSN 1213-5313 
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Jak autorka uváděla výše, tento nový zákon o státním zastupitelství se ani nedostal do 

prvního čtení v Poslanecké sněmovně a v roce 2017 byl návrh na jeho budoucí projednání 

ukončen.  

 

6.3. Shrnutí plánovaných změn  
 

 Ač oba návrhy měly za cíl zrušit vrchní státní zastupitelství, každý z nich se vydával 

trochu jinou cestou. Ani jeden z nich však autorka této práce nepovažuje za zcela šťastný. První 

z roku 2013 chtěl po zániku vrchního státního zastupitelství zřídit Úřad pro potírání korupce u 

Nejvyššího státního zastupitelství a zároveň přidat tomuto článku soustavy mnoho dalších 

kompetencí, což dle názoru autorky mohlo být velice nebezpečné. Především se jí nezamlouvá, 

že by jeden stupeň směl ovlivnit všechna stádia trestního procesu od přípravného řízení až po 

mimořádné opravné prostředky. Současná právní úprava je v tomto bezpochyby nastavena 

mnohem lépe, a ač má nejvyšší státní zástupce pravomoci zasáhnout i do přípravného řízení, 

jedná se o zcela ojedinělé situace. Tento návrh zákona však množství potenciálních případů 

mnohonásobně zvyšoval, čímž se zvětšuje i riziko zneužití. Navíc autorka souhlasí s tím, co 

návrhu vytýkali někteří státní zástupci, tedy že tento návrh nepřináší nějaké zjednodušení, když 

všechny procesní úkony zůstávají, jen je činí jiný stupeň soustavy. Naopak autorka kladně 

hodnotí například navrhované zavedení funkčního období vedoucích státních zástupců, včetně 

jmenování nejvyššího státního zástupce prezidentem republiky (nikoli vládou jako nyní), 

možnosti jejich odvolání jen na základě kárného řízení, jejich vybírání ve výběrovém řízení, 

vytvoření poradního sboru, specifikaci institutu dohledu a přesunutí příslušnosti státního 

zastupitelství z vyhlášky do zákona.  

Autorce se však jeví lepší sedmileté funkční období i pro nejvyššího státního zástupce, 

jak se navrhovalo až v roce 2015, a nikoli desetileté (považuje 10 let za příliš dlouho, navíc se 

jí nelíbí nejednotnost pro všechny vedoucí státní zástupce). Jinak tento druhý návrh, který chtěl 

vytvořit Speciální státní zastupitelství, pokládá ještě za méně kvalitní než ten první. O tom 

svědčí i skutečnost, že nenašla mezi státními zástupci žádné kladné stanovisko ke zřízení tohoto 

článku soustavy. Jediný pozitivní ohlas zazněl od protikorupční neziskové organizace 

Transparency International.164 Autorka se domnívá, že samotná myšlenka zřízení speciálního 

útvaru pro závažnou ekonomickou a korupční kriminalitu není úplně špatná, avšak výše 

 

 
164 TI vítá schválení zákona o státním zastupitelství vládou. Transparency international ČR. Zprávy, 2016. [online]. 

[Cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/ti-vita-schvaleni-zakona-o-statnim-zastupitelstvi-

vladou/  

https://www.transparency.cz/ti-vita-schvaleni-zakona-o-statnim-zastupitelstvi-vladou/
https://www.transparency.cz/ti-vita-schvaleni-zakona-o-statnim-zastupitelstvi-vladou/
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uvedený návrh nemá za dostatečně promyšlený. Jeho příslušnost například u teroristických 

trestných činů a trestných činů proti ČR a mezinárodním organizacím nebyla obligatorní (nyní 

nastavená právní úprava jí v tomto přijde lepší), škoda ve výši 250 mil. Kč byla nedůvodně 

vysoká, vedoucí Speciálního státního zastupitelství nepotřeboval souhlas k určení příslušnosti 

tohoto článku, nikdo nemohl tomuto úřadu dát pokyn k postupu ve věci a dohled směl být 

učiněn až po skončení vyšetřování. Navíc si autorka není jistá, zda by tímto postupem došlo 

k požadovanému zefektivnění soustavy, když bychom stále měli tři články ze čtyř, jež mohou 

podat obžalobu.  

Návrhy nových zákonů o státním zastupitelství, především tedy ten z roku 2013, lze dle 

autorky považovat za dobré tam, kde neruší vrchní státní zastupitelství, ale upravují jiné 

instituty (dohled, příslušnost, funkční období vedoucích státních zástupců a tak dále), na které 

bychom však nepotřebovali nový zákon o státním zastupitelství, stačilo by ten starý pouze 

znovelizovat. Připadá jí, že oba návrhy chtěly za každou cenu klidně i „na sílu“ zrušit vrchní 

státní zastupitelství, ač jejich autoři neprovedli žádnou hlubší analýzu potřebnosti a vhodnosti 

této změny, či nějaké smysluplné odůvodnění, kdy naprosto shodné vágní argumenty použili u 

obou návrhů. Vhodná se jí jeví také hlubší debata s odborníky, a především samotnými státními 

zástupci. Některé navrhované skutečnosti přišly autorce zcela nedomyšlené, například předání 

probíhajících kauz u vrchního státního zastupitelství Nejvyššímu státnímu zastupitelství s tím, 

ať to rozhodne, co s kauzami bude a použije k tomu zásady o příslušnosti. Žádnou bližší 

metodiku jim však neposkytlo. Přitom spory o příslušnost mohou trestní řízení velice 

protáhnout. Druhá věc, jež návrhy podrobně nerozpracovávají, je, co bude s platy státních 

zástupců z vrchního státního zastupitelství, když budou bez souhlasu přeloženi k některému 

krajskému státnímu zastupitelství. Jak již autorka uváděla výše, platové koeficienty vrchních 

státních zástupců se stejnou délkou výkonu praxe jsou vyšší než krajských státních zástupců.165 

Snížil by se jim plat, i když by se svým přeložením nesouhlasili, nebo by za svou práci brali 

více než jejich kolegové vykonávající stejnou práci? Či to pokryje odstupné? V současné právní 

úpravě je tato problematika uvedena v § 19 odst. 5 zákona o státním zastupitelství, který stanoví, 

že takto přeloženým státním zástupcům zůstává zachován dosavadní plat. Toto ustanovení však 

nebylo převzato do nových návrhů zákonů o státním zastupitelství (ty pouze určily, že jim bude 

nahrazeno ubytování) a důvodové zprávy o tomto problému taktéž mlčí.  

 

 
165 § 4 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, v platném znění 
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Chtít za každou cenu dělat velké reformy bez dostatečného promyšlení všech důsledků 

autorka nepovažuje za správné. Nejlépe to podle ní ukazuje skutečnost, že vláda ani v jednom 

případě neplánovala rušit zároveň s vrchním státním zastupitelstvím i vrchní soudy. Autorka 

nepředpokládá, že by vláda pokládala různou soustava soudů a státního zastupitelství za natolik 

dobré řešení, ale protože moc dobře věděla, že ke zrušení vrchních soudů potřebuje změnu 

Ústavy ČR a k tomu kvalifikovanou většinu hlasů, kterou zřejmě nezíská, spokojila se proto 

pouze se zrušením vrchního státního zastupitelství, ke kterému stačí jen prostá většina hlasů 

[čl. 39 odst. 2 a 4 Ústavy ČR]. Politikaření ale musí jít u tak důležitých témat jako je reforma 

veřejné žaloby stranou. Autorka nesouhlasí s nejednotnou soustavou soudů a státního 

zastupitelství. Pokud by se ponechaly vrchní soudy, neumí si úplně představit, jací státní 

zástupci by u nich vykonávali činnost. Rozhodně nesouhlasí s tím, aby tam působili státní 

zástupci z Nejvyššího státního zastupitelství, kteří mají na starosti mimořádné opravné 

prostředky a funkce tohoto článku má být především organizační.166 Již výše uváděla, že není 

zastáncem působení dozorových státních zástupců v odvolacím řízení, což by se dělo, pokud 

by u vrchních soudů působili krajští státní zástupci. To jí připadá nelogické i z hlediska časové 

a administrativní efektivity v tom smyslu, že krajská státní zastupitelství a jejich pobočky jsou 

téměř v každém kraji a vrchní soudy pouze v Praze a Olomouci.167 

Dle názoru autorky v současné situaci v České republice ovlivněné především pandemií 

COVID-19 taková zásadní změna, za jakou považuje zrušení vrchního státního zastupitelství, 

není možná. Naše země se bude z této pandemie dlouho vzpamatovávat, zejména ekonomicky, 

a na reformy nesouvisející s touto problematikou nezbude čas, a ani na ně nebudou prostředky. 

Návrh z roku 2013 počítal s náklady ve výši cca 76 mil. Kč (především tato částka 

představovala zvýšení platu vrchních státních zástupců související s přechodem k Nejvyššímu 

státnímu zastupitelství)168 a ten z roku 2015 předpokládal jednorázové výdaje ve výši 

30 mil. Kč a navýšení ročních výdajů Nejvyššího státního zastupitelství skoro o 62 mil. Kč.169 

Náklady na tuto reformu jsou až příliš vysoké a autorka se domnívá, že by ve skutečnosti byly 

 

 
166 NOVÁK, Vladimír. Ještě jednou ke zrušení vrchních státních zastupitelství. Státní zastupitelství, 2012, č. 5. 

str. 51 a násl. ISSN 1214-3758  
167 JAKOVEC, Jan, Pavel Komár. Mají být zrušena vrchní státní zastupitelství? Státní zastupitelství, 2012, č. 3. 

str. 23 a násl. ISSN 1214-3758 
168 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 2013 (tisk č. 1054, vláda, VI. 

volební období). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. str. 67. [online]. [cit. 2. 3. 2021]. Dostupné z: https://ww

w.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1054&CT1=0   
169 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství z roku 2015 (tisk č. 789, vláda, VII. 

volební období). Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. str. 62. [online]. [cit. 2. 3. 2021]. Dostupné z: https://psp

.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=789&ct1=0 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1054&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1054&CT1=0
https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=789&ct1=0
https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=789&ct1=0
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ještě vyšší, jelikož tyto návrhy se nedají ve všech směrech považovat za promyšlené a s největší 

pravděpodobností by se objevily ještě další výdaje (například odstupné pro vrchní státní 

zástupce přeložené ke krajskému státnímu zastupitelství či dorovnání platů krajských státních 

zástupců a podobně).  

Otázkou zůstává, zda je vůbec potřeba vrchní státní zastupitelství rušit. Autorka si 

nemyslí, že by hlavní problém právní úpravy státního zastupitelství v České republice byl 

v tom, že máme čtyři stupně soustavy státního zastupitelství (o čemž vypovídá i nedostatečné 

odůvodnění obou návrhů). Případné nedostatky tkví v úplně něčem jiném. Prvním je postavení 

státního zastupitelství v systému veřejné moci a možnosti zásahů Ministerstva spravedlnosti a 

vlády do jeho činnosti. Tomu se dá nejlépe zabránit již výše zmíněnou změnou Ústavy ČR a 

zařazení veřejné žaloby do soudní moci či její úpravy jako samostatného orgánu sui generis. 

Pomoci může i úprava jmenování nejvyššího státního zástupce (autorce se jeví jako nejlepší 

možnost jmenování prezidentem republiky na návrh vlády) a jmenování vedoucích státních 

zástupců na základě výběrového řízení, kdy všechny tyto osoby by mohly být jmenovány, 

pokud splní potřebnou délku výkonu praxe. Dále zavedení funkčního období vedoucích státních 

zástupců, a to nejlépe pro všechny na 7 let s tím, že nejvyšší státní zástupce by neměl možnost 

znovuzvolení (z důvodu jeho zcela speciálního postavení), ostatní vedoucí státní zástupci by 

mohli být, pokud opět vybráni ve výběrovém řízení, zvoleni i opakovaně. Odvolat by všechny 

vedoucí státní zástupce šlo jen na základě rozhodnutí kárného soudu. K tomu se zákonodárce 

může inspirovat v návrhu z roku 2013, který se autorce v tomto směru zdál dobře promyšlen, a 

to i z důvodu intervence poradního sboru při výběru vedoucích státních zástupců. Podporuje 

tedy i zřízení tohoto orgánu podle tohoto návrhu. Za další zásadní potřebnou změnu autorka 

pokládá přesunutí speciální věcné příslušnosti vrchního státního zastupitelství z jednacího řádu 

SZ do zákona, což podrobně popsala výše. Autorka doporučuje i upřesnění institutu dohledu, 

což řešily i oba návrhy nového zákona o státním zastupitelství (jedná se například o zrušení 

dohledu nad dohledem, určení, kdo může požádat o dohled, vztah vnitřního a vnějšího dohledu 

a podobně). Na závěr je potřeba zmínit i zastaralý trestní řád a nutnost jeho reformy. Pouze 

jeden z těchto autorčiných návrhů se přímo dotýká vrchního státního zastupitelství, problém 

však není v tom, jak vrchní státní zastupitelství pracuje, ale spíše o tom, aby se právní úprava 

v jednacím řádu SZ nedala snadno zneužít. Druhý problém související s vrchním státním 

zastupitelství již autorka řešila výše a jednalo se o činnost pouze jednoho státního zástupce 

v přípravném řízení a řízení před soudem prvního a druhého stupně. Tento problém by se dal 

nejlépe napravit změnou vnitřní organizace vrchního státního zastupitelství a rozdělení odboru 

závažné hospodářské a finanční kriminality na dva pododbory, jeden vykonávající dozor a 
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zastupování státu u soudu prvního stupně, druhý čistě odvolací. K tomu však není ani potřeba 

měnit zákon o státním zastupitelství (blíže viz podkapitola 5.1.2.).  

Autorka tedy považuje zrušení vrchního státního zastupitelství v této době za 

nepotřebné, s vysokými náklady a s nejistým výsledkem, zda by odlišně nastavená soustava 

státního zastupitelství přinesla lepší výsledky než nyní. Prvně navrhuje napravit výše uvedené 

nedodělky či nesprávnosti v právní úpravě státního zastupitelství. Pokud by se vrchní státní 

zastupitelství mělo nakonec v budoucnu rušit, souhlasila by s tím jedině za předpokladu, že by 

byl návrh promyšlený, panovala by na něm širší shoda mezi odborníky, státními zástupci i 

soudci, a především aby se zároveň zrušily i vrchní soudy. Zákonodárci a vláda se dle jejího 

názoru mají věnovat skutečným problémům, jimiž státní zastupitelství čelí. Nejlépe dle autorky 

dané návrhy na zrušení vrchního státního zastupitelství shrnul Komár: „Neměňme zbytečně to, 

co dobře funguje! Nedělejme reformy pro reformy […]! Řešme namísto toho problémy, které 

náš resort opravdu trápí! Nepříliš dávná historie i aktuální současnost nám ukazuje, že jich 

není málo …“.170  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 JAKOVEC, Jan, Pavel Komár. Mají být zrušena vrchní státní zastupitelství? Státní zastupitelství, 2012, č. 3. 

str. 23 a násl. ISSN 1214-3758  
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7. Závěr  
 

 Vrchní státní zastupitelství má v českých zemích dlouho tradici, fungovalo sto let od 

roku 1848 až do nástupu komunistického režimu v roce 1948, který vrchní státní zastupitelství 

zrušil a zavedl namísto něj prokuraturu. Po vzniku České republiky se zákonodárci rozhodli pro 

návrat k právnímu stavu za první republiky a obnovili institut státního zastupitelství, a s ním i 

vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Stejně jako ostatní články soustavy není vrchní 

státní zastupitelství upraveno přímo v Ústavě ČR, ale pouze v zákoně o státním zastupitelství. 

Tento právní předpis ale neuvádí všechny potřebné instituty pro výkon činnosti státního 

zastupitelství, některé z nich jsou alespoň obsaženy v Dohodě o výběru a kariérním postupu 

státních zástupců uzavřené mezi ministrem spravedlnosti a vedoucími státními zástupci, která 

by se měla využívat do té doby, než bude její znění začleněno přímo do zákona. Ta například 

stanoví, že se osoba může stát státním zástupcem u vrchního státního zastupitelství až po 

6 letech právní praxe, či potřebnou délku výkonu činnosti pro jmenování vedoucím vrchního 

státního zastupitelství. Nejdůležitější pravomoci vrchního státního zastupitelství upravuje 

trestní řád a často jsou blíže specifikovány pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce. 

Za významný právní předpis se považuje i vyhláška o jednacím řádu SZ určující speciální 

věcnou příslušnost vrchního státního zastupitelství v přípravném řízení.     

 Postavení vrchního státního zastupitelství mezi ostatními články soustavy je velice 

specifické. Není to totiž tak, že by vrchní státní zástupci působili pouze u vrchních soudů, které 

jsou v trestním řízení výlučně odvolacím orgánem, díky § 15 jednacího řádu SZ vykonávají 

dozor u uvedených trestných činů v tomto ustanovení (především u hospodářské kriminality se 

škodou nad 150 mil. Kč), a poté zastupují stát po celou dobu trestního řízení, tedy jak u soudu 

prvního stupně, tak i v odvolacím řízení. Tento postup je zcela výjimečný a pro jiné články 

státního zastupitelství neobvyklý. Mimo jiné vykonává vrchní státní zastupitelství dohled nad 

krajským státním zastupitelství, pokud krajský soud rozhoduje jako soud nalézací, a jako jediné 

může podat vrchnímu soudu návrh na použití agenta v trestním řízení, a to na vnitrostátní i 

mezinárodní úrovni. Ač je tedy hlavním úkolem vrchního státního zastupitelství zastupovat 

veřejnou žalobu v trestním řízení, vykonává i jiné mimotrestní činnosti, například dohled nad 

krajským státním zastupitelství, když dozoruje některé instituce, kde se omezuje osobní 

svoboda osob.     

Působnost vrchního státního zastupitelství se primárně zaměřuje na nejzávažnější 

kriminalitu, a to ať již jako orgán dozoru či dohledu. Z tohoto důvodu by mělo být vrchnímu 

státnímu zastupitelství, ale nejen jemu, garantována nezávislost na jiných orgánech veřejné 
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moci, a především na Ministerstvu spravedlnosti. V tomto ohledu má ale právní úprava 

nedostatky již na té nejvyšší úrovni, tedy v Ústavě ČR, kde řadí státní zastupitelství do moci 

výkonné, ač se vhodnější jeví upravit jej samostatně nebo jako součást moci soudní. Druhým 

ještě závažnějším a zneužitelnějším problémem je úprava speciální věcné příslušnosti vrchního 

státního zastupitelství v podzákonném právním předpise, jež může být změněn pouze 

ministrem, a ne standardním legislativním procesem. Autorce této práce připadá vhodnější 

právní úprava této příslušnosti přímo v zákoně. 

Několikrát se v minulosti, naposledy v roce 2019, navrhovalo zrušit vrchní státní 

zastupitelství jako nadbytečný článek soustavy státního zastupitelství pro zrychlení a 

zefektivnění trestního řízení. Dva návrhy byly dokonce vládou předloženy k projednání 

Poslanecké sněmovně. První z roku 2013 chtěl agendu vrchního státního zastupitelství 

přesunout na Nejvyšší státní zastupitelství a u něj nově zřízený Úřad pro potírání korupce. 

Druhý z roku 2015 předpokládal vytvoření Speciálního státního zastupitelství, které by 

převzalo většinu trestné činnosti dozorované vrchním státním zastupitelstvím. Ani jeden 

z těchto návrhů však nebyl dostatečně promyšlen a nepřinášel vytouženou větší efektivitu. To 

dokazuje zejména skutečnost, že se neplánovalo zároveň zjednodušit i soudní soustavu.  

Autorce přijde jako nereálné zrušení vrchního státního zastupitelství v této době, kdy se 

Česká republika potýká s pandemií COVID-19, a taková reforma by přinášela nemalé výdaje. 

Především se jí ale zdá, že problémy veřejné žaloby nesouvisí s činností vrchního státního 

zastupitelství, ale právě zejména s již výše uvedenou nezaručenou nezávislostí státního 

zastupitelství, úpravě věcné příslušnosti ve vyhlášce, jmenováním a odvoláváním vedoucích 

státních zástupců a jejich nestanovené funkční období či zastaralým trestním řádem. Těmito 

problémy by se vláda a zákonodárci měli primárně zabývat, a až poté případně rušit vrchní 

státní zastupitelství. To by autorka v budoucnu podporovala pouze za předpokladu, že by se 

zároveň zrušily i vrchní soudy, návrh by byl ve všech aspektech promyšlen, panovala by na 

něm shoda nejen mezi politiky, ale i mezi většinou odborníků a samotných státních zástupců,  

a opravdu by přinášel zjednodušení, nepřesouval by pouze pravomoci na Nejvyšší státní 

zastupitelství či Speciální státní zastupitelství. Má ale obavu, že to se nestane, proto by soustavu 

státního zastupitelství raději ponechala takovou, jaká je, než aby tato „reforma“ stála spoustu 

peněz, ale v podstatě by nezměnila vůbec nic.     
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Název práce  

 
Postavení a působnost vrchního státního zastupitelství v českém trestním řízení  

 

Abstrakt  
 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je určení postavení vrchního státního 

zastupitelství v rámci soustavy státního zastupitelství, především s ohledem na jeho několikrát 

plánované zrušení. Práce se zabývá historickým vývojem státního zastupitelství v českých 

zemích, který má určit, zda se vrchní státní zastupitelství považuje za novodobý institut či je 

součástí soustavy již delší dobu. Dále se práce věnuje ústavnímu zakotvením státního 

zastupitelství a právní úpravě vrchního státního zastupitelství především v zákoně o státním 

zastupitelství, trestním řádu a vyhlášce č. 283/1993 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství. 

Zmiňuje se také o Dohodě o výběru a kariérním postupu státních zástupců uzavřené mezi 

vedoucími státními zástupci a ministrem spravedlnosti a několika pokynech obecné povahy 

nejvyšších státních zástupců, které zákonnou úpravu vrchního státního zastupitelství 

specifikují. Diplomová práce také řeší vztahy uvnitř soustavy státního zastupitelství včetně 

institutu dohledu a vnitřní organizaci vrchního státního zastupitelství blíže zaměřenou na odbor 

závažné hospodářské a finanční kriminality. Práce se zaměřuje i na působnost vrchního státního 

zastupitelství v trestním řízení, zejména na jeho speciální věcnou příslušnost dle § 15 vyhlášky 

o jednacím řádu státního zastupitelství, a to při výkonu dozoru v přípravném řízení i v řízení 

před soudem prvního a druhého stupně, a návrhům na použití agenta jako operativně pátracího 

prostředku. Na závěr práce jsou podrobně rozebrány a hodnoceny dva návrhy na změnu zákona 

o státním zastupitelství, které byly předloženy Poslanecké sněmovně k projednání a jejichž 

součástí bylo i zrušení vrchního státního zastupitelství. Posuzuje se rovněž i potřebnost této 

navrhované reformy v soustavě státního zastupitelství, názory na tyto návrhy či nezbytnost jiné 

změny v právní úpravě státního zastupitelství.  

 

Klíčová slova  
 

Vrchní státní zastupitelství  

 

Působnost vrchního státního zastupitelství  

 

Soustava státního zastupitelství  

 

Reforma státního zastupitelství 



 

 

79 

Název práce v anglickém jazyce  

 
Position and competence of High Public Prosecutor’s office in Czech criminal proceedings  

 

Abstract  

 
The main purpose of this Diploma thesis is to determine the posititon of High Public 

Prosecutor’s office within the Public Prosecutor’s office system, especially considering its 

many times proposed abolition. The thesis deals with historical development of Public 

Prosecution in the Czech lands that should determine if High Public Prosecutor’s office is 

considered as new institute or if it was part of the system for a long time. The thesis also deals 

with constitutional regulation of Public Prosecution and statutory regulation of High Public 

Prosecutor’s office in Act on Public Prosecution’s office, Code of Criminal Procedure and in 

regulation no. 283/1993, on Rules of Procedure of Public Prosecutor’s office. The thesis also 

mentions Agreement on the selection and career advancement of Public Prosecutors closed 

between Chief Public Prosecutors and Ministry of Justice and several General Instructions of 

the Prosecutors General that specify statutory regulation of High Public Prosecutor’s office. 

The Diploma thesis also describes relationships within the Public Prosecutor’s office system 

including the institute of supervision and internal organization of High Public Prosecutor’s 

office, especially Department of serious economic and financial crime. The thesis is also 

focused on competence of High Public Prosecutor’s office in criminal proceedings, particularly 

on its special jurisdiction according to section 15 of regulation on Rules of Procedure of Public 

Prosecutor’s office, both during supervision in preparatory criminal proceedings and in trial 

proceedings (both main trial and appeal proceedings). It also describes motions of High Public 

Prosecutor’s office to authorize the use of an agent as one of the operative search means. In the 

final part of the thesis two drafts of the new Act on Public Prosecution’s office, that has been 

submitted to the Chamber of Deputies for discussion and that has suggested to cancel High 

Public Prosecutor’s office, are analyzed and evaluated. It is also considered if this reform of the 

system is necessary, opinions on this reform or if there are other more important changes in the 

regulation of Public Prosecutor’s office that should be done.    
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