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Úvod
Tématem  předkládané  diplomové  práce  jsou  problémy  veřejné  žaloby.  Státní 

zastupitelství, jako orgán veřejné žaloby, muselo po vzniku samostatné České republiky překonat 

celou řadu překážek a dodnes čelí  mnohým výzvám, které s sebou nesou početné problémy. 

Hlubší analýza vybraných problémů, týkajících se veřejné žaloby je primárním cílem této práce.

Téma pro svou diplomovou práci jsem si zvolila na základě svého dlouhodobého zájmu o 

trestní  právo a  instituci  státního  zastupitelství.  Praktický vhled do každodenní  práce státního 

zástupce mi během studia poskytly stáže, které jsem absolvovala nejprve na Okresním státním 

zastupitelství v Ostravě, a poté na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 8. Tyto praktické 

zkušenosti  a  rozhovory  se  státními  zástupci  ve  mně  zájem  o  danou  instituci  ještě  více 

prohloubily a proto jsem se rozhodla věnovat svou diplomovou práci aktuálním otázkám, které 

rezonují diskuzemi o veřejné žalobě a jejich orgánech.

První kapitola mé práce bude věnována stručnému historickému vývoji orgánů veřejné 

žaloby. Znalost alespoň základních historických milníků považuji za nezbytný předpoklad pro 

pochopení současné podoby a fungování státního zastupitelství. Z toho důvodu bude po stručném 

úvodu  věnovaném  římskému  právu  kladen  v první  kapitole  důraz  na  seznámení  čtenáře  se 

zlomovými historickými okamžiky orgánů veřejné žaloby na území současné České republiky. 

Kapitola bude strukturována chronologicky, od prvotních projevů institutu veřejné žaloby až po 

přijetí současného zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Druhá kapitola předkládané práce bude zaměřena na současné státní zastupitelství, jeho 

právní úpravu, organizaci, postavení, úlohu a okruh činností. Cílem této kapitoly je poskytnout 

základní  informace  o  státním  zastupitelství  jako  celku,  aby  mohl  čtenář  snadněji  pochopit 

problémy, které tuto instituci tíží a které budou blíže rozebrány v kapitole třetí. Kapitola se mimo 

jiné pokusí přinést stručný přehled významných soudních rozhodnutí, které se týkají postavení 

státního  zastupitelství.  Závěrem  druhé  kapitoly  se  budu  věnovat  komparativnímu  srovnání 

orgánů veřejné žaloby s úpravou ve vybraných státech Evropy. Stručně představím dva základní 

modely, které se užívají pro úpravu orgánů veřejné žaloby, a to model státního zastupitelství a 

model  prokuratury.  Různorodé  přístupy  budou  demonstrovány  na  organizaci  veřejné  žaloby 

v Polsku, Finsku, Itálii a Slovinsku.

Třetí kapitola se bude zabývat těžištěm mé diplomové práce, tedy vybranými problémy 

veřejné žaloby. Po důkladné úvaze jsem vybrala sedm tematických okruhů, které se mi jeví jako 

aktuální  a  vidím  v nich  potenciál  pro  realizaci  změn,  které  posunou  orgány  veřejné  žaloby 

k modernímu  pojetí  této  instituce  a  umožní  jejich  efektivnější  fungování  odpovídající 
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požadavkům  dnešního  dynamického  a  rychle  se  měnícího  světa.  Cílem  této  kapitoly  je 

seznámení čtenáře s podstatou vybraných problémů, jejich hlubší analýza a hledání možností, jak 

tyto problémy vhodným způsobem řešit.

Prvním problémem, kterým se budu ve své práci zabývat, je ústavní zakotvení státního 

zastupitelství.  Při hledání témat pro předkládanou práci mě překvapilo, jak často je toto téma 

probíráno a kolik podkladů je k němu možné nalézt. Jedná se o dlouhodobý problém, který je 

diskutován již od samotného přijetí Ústavy ČR. Účelem této podkapitoly bude popis současného 

ústavního  zakotvení  státního  zastupitelství,  kritický  pohled  na  něj,  analýza  možných 

alternativních řešení a snaha o nalezení důvodů, proč se i přes četné odborné diskuze a podklady 

nedaří prosadit požadované změny. 

  Druhým řešeným problémem bude zákonná úprava státního zastupitelství a její chystaná 

novelizace. Vzhledem k velmi omezenému vymezení státního zastupitelství na ústavní úrovni, se 

těžiště právní úpravy státního zastupitelství nachází v zákonech. Stěžejními normami jsou trestní 

řád a zákon o státním zastupitelství,  na které bude daná podkapitola  zaměřena.  Cílem mého 

rozboru bude stručné představení obou norem, popsání jejich problémů a analýza chystaných 

změn.  Toto  téma jsem pro svou práci  vybrala  zejména  z toho důvodu,  že se  o novelizacích 

daných předpisů v posledních letech hojně hovoří.

Třetí podkapitola se bude zabývat Úřadem evropského veřejného žalobce. Zřízení Úřadu 

a jeho postupné uvádění v život, kterého jsme v posledních několika letech svědky, je dle mého 

názoru v oblasti veřejné žaloby událostí natolik nebývalou, že si zaslouží pozornost a proto jsem 

se rozhodla se touto problematikou ve své práci zabývat. Pokusím se o stručný popis geneze 

Úřadu,  důvodů jeho vzniku,  právního zakotvení  a  analýzu  jeho perspektivy  a  potenciálu  do 

budoucna.

Čtvrtým tématem bude soukromá žaloba v trestním právu. Tento institut jsem pro svou 

práci  vybrala  z toho důvodu, že se  s jeho zakotvením v připravovaném novém trestním řádu 

dlouhodobě počítalo, ovšem v roce 2018 se překvapivě neobjevil v návrhu paragrafového znění 

tohoto předpisu.  Mým cílem je  v této  kapitole  čtenářům přiblížit  historický vývoj  soukromé 

žaloby  na  našem  území,  provést  komparativní  srovnání  právní  úpravy  daného  institutu  ve 

vybraných zemích, nastínit výhody a nevýhody soukromé žaloby a zamyslet se de lege ferenda 

nad soukromou žalobou v českém trestním právu.

Pátá podkapitola bude věnována důkaznímu břemenu v trestním řízení a souvisejícímu 

institutu  zastavení  trestního  stíhání.  Tato  problematika  je  rovněž  diskutována  v souvislosti 

s návrhem nového trestního řádu a vzhledem k tomu, že by připravované změny výrazně zasáhly 

do  práce  veřejného  žalobce,  se  domnívám,  že  je  na  místě  se  jí  v mé  práci  zabývat.  V této 

2



podkapitole se zaměřím na chápání důkazního břemene v trestním řízení obecně, jakož i v našem 

právním řádu, stejně tak jako na analýzu § 172 trestního řádu, který upravuje zastavení trestního 

stíhání. Prostor bude rovněž věnován analýze připravovaných změn.

Šestým  tématem  mé  práce  bude  latentní  kriminalita  a  fenomény  dekriminalizace  a 

depenalizace. Latentní kriminalitu jsem vybrala, jelikož se domnívám, že poznatky o ní mohou 

poskytnout  cenné  informace  pro  další  směřování  a  činnost  státního  zastupitelství.  Za  tímto 

účelem se pokusím latentní kriminalitu stručně vysvětlit a popsat poznatky, které mohou být pro 

veřejnou žalobu užitečné. Dekriminalizaci a depenalizaci jsem vybrala jako v našem prostředí 

aktuální  fenomény,  na  které  má  státní  zastupitelství  svůj  vliv.  Tato  pasáž  mé  práce  bude 

obsahovat vysvětlení jejich podstaty a analýzu aktuálně zvažovaných změn.

Závěrečná kapitola mé práce se bude zabývat kriminalitou v médiích a důvěrou veřejnosti 

ve  státní  zastupitelství,  jakožto  orgánu  veřejné  žaloby.  Média  jsou  stěžejním  nástrojem, 

prostřednictvím kterého si veřejnost vytváří názor na kriminalitu a činnost státního zastupitelství, 

a proto je dle mého názoru velmi důležité zabývat se tím, jakým způsobem média o kriminalitě 

informují.  Pokusím se o analýzu toho,  jaké informace nám přinášejí  klasická  i  tzv.  moderní 

média,  jak  ovlivňují  názory  a  vnímání  veřejnosti  a  jaké  jsou  nástrahy  s médii  spojené.  Ve 

zbývající  části  kapitoly se zaměřím na význam důvěry veřejnosti  ve státní zastupitelství,  její 

míru a faktory, které důvěru formují.

Předkládaná práce vychází ze stavu právní úpravy účinného ke dni 19. 04. 2021.  
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1. Historický vývoj orgánů veřejné žaloby
Současná podoba státního zastupitelství,  jakožto orgánu veřejné  žaloby,  je  výsledkem 

dlouhého a rozmanitého historického vývoje trestního práva procesního,  soudní  organizace a 

soudního řízení.  

1.1  Vznik a počáteční vývoj orgánů veřejné žaloby 

Vývoj práva v kontinentální Evropě byl výrazně ovlivněn právem římským, které mělo 

svůj vliv i v oblasti práva trestního. Obecné římské trestní právo bylo tvořeno trestním právem 

soukromým  pro  tzv.  soukromé  delikty  a  trestním  právem  veřejným  pro  zločiny.  Úkolem 

veřejného práva trestního byla ochrana společenského řádu. Pro jeho výkon neexistovaly žádné 

normy, vše bylo ponecháno na volném uvážení krále, nebo jiného vykonavatele veřejné moci 

(např.  tribuna,  kvestora,  prétora).  Řízení  probíhalo  inkvizičním způsobem a  vyznačovalo  se 

absencí pozitivního trestního práva.1

V počátečních fázích vývoje byla situace v českých zemích odlišná od římského práva, 

jelikož soudní řízení zde bylo jednotné. K rozdělení řízení na civilní a trestní došlo až mnohem 

později.  Absence  diferenciace  znamenala,  že  všechna  řízení  (včetně  trestních)  měla 

soukromožalobní charakter.  Trestný čin byl chápán jako útok proti soukromé osobě, která se 

sama rozhodovala, zda bude uplatňovat svůj nárok vůči pachateli či nikoliv. Iniciativa k zahájení 

řízení vycházela od poškozeného, případně od jeho blízkých osob (např. pozůstalých). Procesní 

pravidla  procházela  v této  době  dynamickým  rozvojem  a  existovala  ve  formě  platného 

obyčejového práva.2

Původ institutu veřejné žaloby nalezneme ve francouzském právu. Klíčovým se stal rok 

1302,  kdy  Filip  IV.  Sličný  vydal  nařízení,  na  jehož  základě  byl  zřízen  úřad  královských 

zmocněnců,  resp.  veřejných  žalobců.  Královští  zmocněnci  nesměli  přijímat  pověření 

k zastupování od soukromých osob, jejich úlohou bylo tlumočit názor krále a jeho vazalů před 

soudem. Trestní řízení bylo ovládáno inkviziční zásadou, zastupování panovníka proto nemělo 

povahu vedení trestního stíhání, jelikož řízení prováděl a o vině a trestu rozhodoval soud.3

1 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. 9. 
2 NEDOROST, Libor, Jana OTOUPALÍKOVÁ, Karel SCHELLE a Vladislav VĚTROVEC. Státní zastupitelství: 
historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3, str. 12
3 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
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Klíčovým prvkem pro formování prvních orgánů veřejné žaloby na našem území bylo 

prosazení  zásady  veřejné  žaloby,  tedy  principu,  na  základě  kterého  příslušná  složka  státu 

z úřední povinnosti stíhá osoby, které určitým způsobem porušily právo, a to bez ohledu na to, 

zda  se  poškozená  soukromá  osoba  rozhodla  domáhat  svých  nároků  na  pachateli  či  nikoliv. 

Ačkoliv  se  tato  zásada  objevila  již  v první  polovině  11.  století  v Dekretech  Břetislavových, 

skutečný  rozmach  trestání  z úřední  povinnosti  nastal  až  v husitském období.  Zásada  veřejné 

obžaloby  byla  zakotvena  v základním  zákoně  hnutí  Čtyři  pražské  artikuly  z roku  1420, 

konkrétně ve formě požadavku, aby „smrtelné hříchy“ byly všeobecně potírány orgány veřejné 

moci.4

Spolu s uplatňováním zásady veřejné žaloby sílily tendence k ustavení veřejného žalobce. 

Výsledkem těchto požadavků bylo zřízení úřadu královského prokurátora císařem Zikmundem 

Lucemburským v roce 1437. Inspirací pro zřízení úřadu byl Zikmundovi výše zmíněný institut 

královských zmocněnců ve Francii. Přestože původním účelem vzniku úřadu byla snaha krále o 

navrácení majetku rozchváceného během husitských válek, jeho význam rychle rostl a působnost 

se rozšiřovala. V 16. století královský prokurátor nejenom zastupoval majetkové zájmy koruny, 

ale také vymáhal pokuty za trestné činy, které plynuly do královské pokladny, stíhal trestné činy, 

u  kterých  tak  nečinily  soukromé  osoby,  udílel  právní  rady  panovníkovi,  účastnil  se 

zákonodárných prací či zasedal u některých soudů. Význam stíhání trestných činů ze soukromé 

iniciativy ale zůstal nadále velmi důležitý. Královský prokurátor plnil své úkoly především u 

zemského  soudu,  naopak  u  soudů  městských  plnili  tuto  úlohu  královští  rychtáři.  Koncem 

16. století si k sobě prokurátor přibral pomocníky a vznikl tak úřad, nazývaný jako prokurátorský 

komorní úřad či fiskální úřad.5

Na  počátku  17.  století  bylo  postavení  prokurátora  potvrzeno  Obnoveným  zřízením 

zemských, které zakotvovalo povinnost prokurátora stíhat všechny trestné činy. Navzdory této 

skutečnosti  význam královského prokurátora jako orgánu veřejné žaloby ustupuje do pozadí. 

Důvodem tohoto ústupu je široký rozmach a uplatňování inkvizičního řízení na našem území, 

které  má svůj  původ v právu  římském a  do  našeho práva  se  dostalo  skrz  právo  kanonické. 

V rámci  inkvizičního  řízení  soudce  plní  zároveň  roli  žalobce,  soudce  i  obhájce  a  samotný 

královský prokurátor v tomto řízení vůbec nevystupuje. V průběhu 18. století v českých zemích 

naprosto převládlo inkviziční řízení a řízení obžalovací se nadále vyskytovalo toliko formálně. 

Spolu se změnou funkce dochází i ke změně názvu z úřadu královského prokurátora na úřad 

4 NEDOROST, Libor, Jana OTOUPALÍKOVÁ, Karel SCHELLE a Vladislav VĚTROVEC. Státní zastupitelství: 
historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3, str. 14-15.
5 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-
170-2, str. 4-5. 
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fiskální. Trestní agenda nevymizela z fiskálních úřadu kompletně, v malém množství byla nadále 

vykonávána,  zejména  při  stíhání  nepravých šlechticů,  vrchnosti  utiskující  poddané,  lichvy či 

kontrabandu.6

1.2 Vývoj orgánů veřejné žaloby mezi lety 1848-1948 

Významným milníkem ve vývoji orgánů veřejné žaloby se stal revoluční rok 1848, který 

kromě mnoha jiného otevřel možnost vybudování nové správní soustavy, vzniku nových orgánů 

státní  správy  a  samosprávy.  V důsledku  revolučních  událostí  došlo  postupně  k oddělení 

soudnictví od správy, odstranění inkvizičního procesu a jeho nahrazení procesem obžalovacím. 

Vznik státního zastupitelství v českých zemích byl inspirován vyspělejší západní Evropou (zejm. 

Německem, Francií) a právní základ vybudování této instituce byl položen v § 103 Stadionovy 

ústavy  z roku  1849,  kde  byla  zakotvena  obžalovací  zásada  v trestním  řízení.  Organizaci  a 

postavení státních zastupitelství upravoval organický zákon pro státní zastupitelství z roku 1849. 

Státní  zastupitelství  bylo  přičleněno  k organizaci  soudů  a  podřízeno  ministru  spravedlnosti. 

Těžiště práce státních zástupců představovalo trestní řízení, jejich hlavním úkolem bylo stíhat 

z úřední  povinnosti  všechny  trestné  skutky,  o  nichž  se  dozví,  vyjma  těch,  které  mohou  být 

stíhány toliko na žádost postiženého, tedy soukromožalobních trestných činů.7

Nově nastolené poměry neměly dlouhého trvání, jelikož 31. prosince 1851 byly vydány 

tzv.  silvestrovské  patenty,  na  základě  kterých  došlo  k otevřenému  přechodu  k absolutismu. 

Stadionova  ústava  z roku  1849  byla  odvolána,  došlo  k obnovení  inkvizičního  řízení  v první 

instanci  a  žaloba  se  v trestních  věcech  podávala  z úřední  povinnosti  tehdy,  pokud  zákon 

nestanovil jinak. Pravomoci orgánů veřejné žaloby byly v některých oblastech omezeny a došlo 

k redukci  počtu  státních  zástupců.  Roku  1862  byl  přijat  nový  tiskový  zákon,  který  upravil 

pravomoc státních zástupců v této oblasti. Od roku 1865 vykonávali nově vrchní státní zástupci 

dozor nad věznicemi. Milníkem ve vývoji monarchie se stal rok 1867, kdy došlo k rakousko-

uherskému  vyrovnání.  V prosinci  toho  roku  byla  přijata  poslední  rakouská  ústava,  která 

stabilizovala ústavní systém v rakouské části monarchie a zaručila, že až do konce monarchie již 

nedošlo k žádným zásadnějším změnám v organizaci a působnosti orgánů veřejné žaloby.8

Konec první světové války přinesl na naše území nové státoprávní uspořádání, konkrétně 

se  tak  stalo  28.  října  1918  vyhlášením  samostatného  Československého  státu.  Pro  plynulé 

zajištění chodu veřejné správy byla přijata tzv. recepční norma, která mimo jiné stanovila, že 

6  Tamtéž, str. 5-6.
7 SCHELLE,  Karel. Historie  a  současnost  státního  zastupitelství.  Brno:  Masarykova  univerzita,  1994.  Acta 
Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4, str. 9-12.
8  Tamtéž, str. 19-29.
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všechny dosavadní zemské a říšské zákony zůstaly v platnosti. Odlišný vývoj jednotlivých částí 

nově  vzniklé  republiky  způsobil  vznik  tzv.  právního  dualismu,  kdy na  území  českých zemí 

platily  rakouské  právní  normy  a  působily  rakouské  správní  úřady,  naproti  tomu  na  území 

Slovenska  se  uplatňoval  uherský právní  a  správní  systém.  Jednou z nejdůležitějších  novinek 

v oblasti  veřejné  žaloby  bylo zřízení  Nejvyššího  soudu,  který  vykonával  působnost  pro celé 

území Československa a k němuž byl ustanoven generální prokurátor jakožto orgán sui generis 

s příslušným  počtem  svých  zástupců.  Vrchnímu  státnímu  zastupitelství  byla  v roce  1922 

odebrána značná část pravomocí v oblasti správní a dohledové činnosti nad věznicemi,  a tato 

byla  nově  přenesena  na  ministerstvo  spravedlnosti.9 Organizace  orgánů  veřejné  žaloby  byla 

v průběhu první republiky třístupňová a byla tvořena Generální prokuraturou, vrchním státním 

zastupitelstvím a jednotlivými státními zastupitelstvími při krajských soudech. Toto uspořádání, 

včetně  řady uplatňovaných  principů,  se  stalo  inspirací  pro formování  orgánů veřejné  žaloby 

v České republice po roce 1989.10

Osudovou ranou pro  demokratický  vývoj  institucí  soudnictví  a  státního  zastupitelství 

byly události počátku druhé světové války, zejména Mnichovská dohoda, zřízení Protektorátu 

Čechy  a  Morava a  fašizační  proces.  Soudnictví  a  státní  zastupitelství  stálo  ve  středu zájmů 

nacistické moci a bylo používáno jako efektivní nástroj likvidační politiky vůči českému národu. 

V prvních měsících  a  letech okupace  došlo ke zrušení  řady soudů a státních zastupitelství  a 

postupnému  zřizování  německých  úředních  soudů,  zemských  soudů  a  vrchního  soudu.  Ke 

každému  německému  soudu  bylo  vytvořeno  státní  zastupitelství.  Trestní  pravomoci  zbylých 

protektorátních  soudů  a  orgánů  veřejné  žaloby  byly  výrazně  omezeny  ve  prospěch 

říšskoněmeckých  institucí.  Pravomoci  působících  říšských  státních  zástupců  byly  širší  než 

v Československu, a to zejména v oblastech soudní správy, občanskoprávních, rodinněprávních a 

konkursních. K dalšímu utužování poměrů došlo v roce 1942, kdy se protektorátní trestní právo 

na  základě  vládního  nařízení  přizpůsobilo  právu říšskému,  což  vedlo  k celkovému  zpřísnění 

trestů. Inspiračním zdrojem říšského trestního práva bylo právo pruské. Vývojová etapa státního 

zastupitelství mezi lety 1939-1945 patří k těm nejhorším.11

Během krátkého období třetí republiky došlo k právní kontinuitě s první republikou, a to 

na  základě  prezidentského  dekretu  č.  11/1944  o  obnovení  právního  pořádku,  kterým  byly 

zrušeny  všechny  právní  předpisy  vydané  po Mnichovské  dohodě.  Struktura  soudů a  orgánů 

9 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-
170-2, str. 22-27.
10 Vznik  a  historie [online].  [cit.  2020-02-28].  Dostupné  z:  http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-
zastupitelstvi/vznik-a-historie 
11 SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-
7418-170-2, str. 28-34.
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veřejné žaloby byla převzata  z první  republiky,  a doznala pouze nepatrných změn.  V období 

druhé světové války byl na našem území dále utužován právní dualismus, což vedlo po roce 

1945 k existenci  dvou nejvyšších  soudů a  dvou nejvyšších  správních  soudů.  Novinkou bylo 

ustavení  výjimečných  soudů,  kterými  byly  mimořádné  lidové soudy a  národní  soudy.  Jejich 

hlavním  úkolem bylo  potrestání  válečných  zločinců  a  národních  zrádců.  Česká  a  slovenská 

právní úprava fungování těchto institucí byla rozdílná. V oblastech českého pohraničí došlo ke 

zrušení  německého  soudnictví  ve  věcech  trestních.  Probíhající  trestní  řízení  byla  dokončena 

podle československých předpisů.12

1.3 Období vývoje orgánů veřejné žaloby v letech 1948-1989

Demokratický vývoj státního zastupitelství byl přerušen únorovými událostmi roku 1948. 

Postavení prokuratury vycházelo ze zákona č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví, na základě 

kterého byli prokurátoři (generální, krajští i okresní) podřízeni ministrovi spravedlnosti. Nově 

byla zřízena Státní prokuratura,  která byla podřízena ministru spravedlnosti  a jejímž hlavním 

úkolem bylo stíhání trestných činů podle zákona na ochranu republiky. Působnost orgánů veřejné 

žaloby  byla  výrazně  posílena  v oblasti  občanského  práva.  Podle  občanského  soudního  řádu 

z roku 1950 mohl prokurátor vstupovat do každého občanského soudního řízení a uplatňovat zde 

veškeré procesní úkony náležející účastníkům řízení, přestože sám prokurátor účastníkem nebyl. 

Toto  podstatné  rozšíření  pravomocí  bylo  zdůvodňováno  nutností  ochrany  zájmů  státu  a 

pracujících.13

Ke klíčovým změnám v oblasti orgánů veřejné žaloby došlo v roce 1952, kdy byly přijaty 

ústavní zákon č. 64/1952 Sb. a prováděcí zákon č. 65/1952 Sb., které dovršily sovětizaci těchto 

orgánů.  Prokuratura  měla  nově  působit  jako  samostatný,  centralizovaný,  jednotný  a 

monokratický orgán nejvyššího dozoru, v čemž lze nepochybně spatřovat sovětský vzor. V čele 

instituce  stál  generální  prokurátor,  který  byl  do  funkce  ustavován  a  z funkce  odvoláván 

prezidentem republiky. Pravomoci prokurátorů v oblasti dozoru nad civilním soudnictvím byly 

znovu rozšířeny. Novinkou bylo zavedení institutu všeobecného dozoru, který dával prokuratuře 

možnost dozírat nad zachováním zákonnosti v oblasti administrativy, prokurátor tak mohl např. 

vykonávat  dozor  nad činností  úřadů,  národních  výborů či  ministerstev.  V důsledku zavedení 

dozoru  prokurátorů  nad oblastí  státní  správy byl  zrušen  správní  soud.  Další  úpravy doznaly 

orgány  veřejné  žaloby po vydání  nové ústavy  v roce  1960.  Snahou o  vyjádření  nezávislosti 

12 Tamtéž, str. 35-38.
13 NEDOROST, Libor, Jana OTOUPALÍKOVÁ, Karel SCHELLE a Vladislav VĚTROVEC. Státní zastupitelství: 
historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3, str. 60-61.
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generální prokuratury bylo její podřízení Národnímu shromáždění. V důsledku nového územního 

členění státu došlo k úpravě územní organizace prokuratury.14

K posledním výraznějším změnám v oblasti orgánů veřejné žaloby došlo po federalizaci 

republiky v roce 1968, organizace prokuratury byla poté neměnná až do roku 1989. Základními 

složkami byly generální prokuratura, krajské, okresní a obvodní prokuratury, vyšší a obvodové 

vojenské prokuratury. Každý úřad byl tvořen vedoucím prokurátorem, náměstky, prokurátory, 

vyšetřovateli  a  ostatními  pracovníky.  Ačkoliv  bylo  orgánům  veřejné  žaloby  formálně 

garantováno nezávislé rozhodování a činnost, šlo o instituce, které byly mimořádně vhodné pro 

prosazování  politických  zájmů,  jelikož  tyto  orgány  kontrolovaly  veškerou  moc  výkonnou  a 

soudní. Činnost prokuratury byla proto výrazně ovlivněna komunistickou stranou a zásadou její 

vedoucí  úlohy.  Prokuratura  se  tak  stala  důležitým  nástrojem  prosazování  a  upevňování 

totalitního  společenského  režimu na  našem území  a  jde  bezpochyby  o  jedno z nejčernějších 

období v novodobém vývoji orgánů veřejné žaloby u nás.15

1.4 Orgány veřejné žaloby po roce 1989

K demokratickému vývoji se orgány veřejné žaloby vrátily po listopadových událostech 

roku 1989, které měly na postavení a činnost prokuratury významný vliv.  V oblasti právních 

předpisů  byla  uplatněna  právní  kontinuita,  jelikož  nadále  zůstaly  v platnosti  příslušné  části 

Ústavy ČSSR a zákon č. 60/1965 Sb. o prokuratuře. Tyto předpisy byly novelizovány, klíčovou 

změnou bylo vypuštění  článku o vedoucí  úloze komunistické strany. V důsledku toho mohla 

prokuratura  začít  chránit  zájmy  státu  jako  celku,  nikoliv  pouze  zájmy  jeho  politických 

představitelů.  Nezbytná  byla  rovněž  rozsáhlá  personální  obměna  na  všech  stupních  orgánů 

veřejné  žaloby.  Řady  prokurátorů  museli  opustit  ti,  kteří  participovali  na  nezákonnostech 

komunistické  éry.  Ani  v  brzkých porevolučních  letech  se  však  prokuraturu  nepodařilo 

personálně  stabilizovat,  docházelo  k četným  výměnám  ve  vedoucích  funkcích,  které  byly 

mnohdy politicky motivovány. Tyto události vedly k dalšímu poklesu důvěryhodnosti a prestiže 

orgánů veřejné žaloby u veřejnosti. Stále častěji se objevovaly požadavky na přijetí nové právní 

úpravy  a  koncepce  prokuratury,  jelikož  bylo  patrné,  že  dosavadní  model  není  schopný 

efektivního fungování.16

Diskuze se vedly nad zakotvením prokuratury v systému dělby moci, její organizací a 

působností,  stejně tak jako nad terminologickým označením nové instituce.  Obecně panovala 

shoda na tom, že má dojít k omezení výkonu všeobecného a civilního dozoru. V jiných oblastech 

14 Tamtéž, str. 62-65.
15 Tamtéž, str. 66-71. 
16 Tamtéž, str. 72-73. 
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se názory různily a postupně tak došlo k vytříbení dvou odlišných názorových proudů. První 

skupina navrhovala zachování současné prokuratury, částečné omezení všeobecného a civilního 

dozoru a s tím související reformu veškerých složek justičního systému. Příznivci druhé skupiny 

požadovali  přeměnu  stávající  prokuratury  na  státní  zastupitelství  a  podřízení  nové  instituce 

vládě. Těžištěm práce státního zastupitelství měla být veřejná žaloba v trestních věcech, přičemž 

jeho  působnost  v mimo  trestních  záležitostech  měla  být  minimální.  Rovněž  byl  vznesen 

požadavek  na  větší  autonomii  jednotlivých  složek  nové  instituce.  Po  četných  diskuzích  byl 

nakonec prosazen model druhé skupiny.17

Transformace  prokuratury  na  státní  zastupitelství  byla  legislativně  uskutečněna  čl.  80 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a zákonem č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství. Nově vzniklá instituce se stala součástí moci výkonné a dostala se do podřízenosti 

ministra  spravedlnosti.  Organizace  státního  zastupitelství  našla  inspiraci  v organizaci  veřejné 

správy a jeho jednotlivé stupně jsou relativně samostatné a navzájem nezávislé. V nové právní 

úpravě  je  patrná  snaha  o  zabránění  politickým  zásahům  do  trestního  stíhání  v konkrétních 

věcech. Státní zastupitelství vykonává svou působnost výhradně v trestních věcech, v občanském 

soudním řízení vystupuje jen v několika konkrétně vymezených případech. Zcela vyloučena je 

působnost státního zastupitelství v oblasti státní správy.18   

17 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 26-32.
18 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. 24-27.
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2. Státní zastupitelství
Výsledkem  bohatých  historických  zkušeností  a  politického  boje  je  současná  podoba 

státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby. Organizační složky a představitelé státního 

zastupitelství hají veřejný zájem v záležitostech, které jsou jim svěřeny právním řádem.  

2.1 Právní úprava státního zastupitelství 

Právní  úprava  otázek  souvisejících  s existencí  a  fungováním  státního  zastupitelství 

prostupuje  celým  právním  řádem  a  je  obsažena  v normách  různé  právní  síly  (tj.  od  norem 

ústavních až po prováděcí předpisy).

Státní zastupitelství je v českém právním řádu zakotveno již na ústavní úrovni, a to na 

samotném konci hlavy třetí, upravující moc výkonnou, přestože je patrné úzké propojení státního 

zastupitelství  s mocí  soudní.  Čl.  80  Ústavy  ČR  stanovuje:  „Státní  zastupitelství  zastupuje 

veřejnou  žalobu  v trestním  řízení;  vykonává  i  další  úkoly,  stanoví-li  tak  zákon.  Postavení  a 

působnost  státního  zastupitelství  stanoví  zákon.“ Ústavní  úprava  je  velmi  obecná  a  bližší 

vymezení  ponechává  předpisům  nižší  právní  síly,  zejména  zákonům.  Státní  zastupitelství 

zmiňuje  Ústava ČR rovněž v čl.  109, který pověřuje  prokuraturu dočasným výkonem funkcí 

státního zastupitelství, a to do doby jeho zřízení. Vzhledem ke zřízení státního zastupitelství je 

dnes tento článek obsolentní normou.19

V rámci norem ústavního pořádku se státního zastupitelství okrajově dotýká také Listina 

základních práv a svobod České republiky, která omezuje některá obecně garantovaná práva u 

státních zástupců. Podle čl. 27 odst. 4 Listiny jim nepřísluší právo na stávku. Čl. 44 Listiny dává 

možnost zákonem omezit právo státních zástupců na podnikání a jinou hospodářskou činnost, 

jakož i právo zakládat politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.

Těžiště  právní  úpravy  státního  zastupitelství  najdeme  na  zákonné  úrovni,  zejména 

v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.  Zákon byl přijat až v listopadu 1993, tedy 

téměř po roce od přijetí Ústavy ČR. V tomto mezidobí vykonávala funkci státního zastupitelství 

dočasně  prokuratura.  Zákon  o  státním  zastupitelství  nabyl  účinnost  1.  ledna  1994  a  do 

současnosti byl téměř třicetkrát novelizován. Podle § 1 odst. 2 tento zákon mimo jiné upravuje 

postavení,  působnost,  vnitřní  vztahy,  organizaci  a  správu státního  zastupitelství.  Z důvodové 

zprávy k zákonu vyplývá, že základní úloha státního zastupitelství spočívá v trestním řízení a 

nebude tak nadále působit  jako „strážce zákonnosti“ ve všech právních oblastech.  Důvodová 

zpráva dále uvádí, že cílem zákona je překonat dosavadní koncepci prokuratury, která se od roku 

19 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 32-36. 
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1948  nevyvíjela  v demokratickém  duchu  a  navázat  na  právní  tradice  před  komunistickým 

převratem.  Při  tvorbě  návrhu  zákona  byla  rovněž  zohledněna  Rezoluce  o  úloze  prokurátora 

vypracovaná na půdě OSN v roce 1990. Vzhledem k tomu, že státní zástupce vykonává svou 

činnost  především  v oblasti  trestního  řízení,  je  pro  jeho  činnost  klíčovou  normou  zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. Napříč tímto zákonem 

je upraven postup státního zástupce v rámci přípravného řízení i řízení před soudem. Podle § 12 

odst. 1 je státní zástupce jedním z orgánů činných v trestním řízení.

Úpravu  některých  otázek  souvisejících  s činností  státních  zástupců  nalezneme  také 

v jiných  zákonech.  Jedná se  zejména  o  zákon č.  201/1997 Sb.,  o  platu  a  některých  dalších 

náležitostech státních zástupců, zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu  veřejné  moci  rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním  postupem  a  konečně  oblast 

kárného řízení je upravena zákonem č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a 

soudních exekutorů.

Přestože  hlavní  náplň  činnosti  státního  zástupce  představuje  trestní  řízení,  jednotlivé 

fragmenty právní úpravy můžeme nalézt i v netrestních předpisech. Již z ústavního zakotvení 

státního zastupitelství je patrné, že zákonodárce může státnímu zástupci svěřit ochranu veřejného 

zájmu  i  mimo  oblast  trestního  řízení.  Zákonným základem pro  netrestní  působnost  státního 

zástupce je § 4 odst. 1 písm. b) a c) ZSZ. V posledních letech sledujeme neustálý nárůst mimo 

trestních oprávnění státního zástupce, přičemž aktuálně jejich počet převyšuje sto různých druhů 

kompetencí. Jednotlivé pravomoci a způsob jejich výkonu jsou podrobněji upraveny netrestními 

zákony.  V obecné  rovině  můžeme  netrestní  kompetence  státního  zástupce  rozdělit  do  dvou 

skupin. První skupina kompetencí má legislativní základ v § 5 ZSZ, na jehož základě může státní 

zástupce v zákonem stanovených případech podat návrh na zahájení občanského soudního řízení 

nebo  vstoupit  do  již  zahájeného  řízení.  Druhou  skupinou  je  oprávnění  státního  zástupce 

vykonávat  dozor  nad  dodržováním  právních  předpisů  v  místech,  kde  je  omezována  osobní 

svoboda.  Tato  kompetence  je  založena  §  4  odst.  1  písm.  b  ZSZ.  Cílem  této  práce  není 

podrobnější analýza jednotlivých mimo trestních oprávnění státního zástupce, přesto na tomto 

místě uvedu jejich stručný výčet. V první skupině kompetencí rozlišujeme oprávnění vstupové a 

návrhové. Obě možnosti předpokládá § 35 OSŘ a podrobněji jsou upraveny zvláštními zákony. 

V souhrnu může státní  zastupitelství  podat  návrh na zahájení  řízení  ve věcech péče soudu o 

nezletilé,  ochrany  proti  domácímu  násilí,  svéprávnosti,  prohlášení  za  mrtvého,   vyslovení 

přípustnosti  převzetí  nebo držení  v ústavu zdravotnické  péče,  vyslovení  nepřípustnosti  držení 

v zařízení sociálních služeb, určení nezákonnosti stávky a výluky, určení neplatnosti smlouvy o 

převodu  vlastnictví,  uložení  opatření  podle  §  90  zákona  č.  218/2003  Sb.,  dozoru  nad 
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dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, zrušení obchodní 

korporace s likvidací. Nejvyšší státní zástupce má navíc dvě specifické vstupové oprávnění. Za 

prvé je podle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, oprávněn podat 

žalobu proti rozhodnutí správního orgánu v případech, je-li k tomu závažný veřejný zájem. Za 

druhé je dle § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, oprávněn 

vstoupit do již zahájeného řízení o uznání cizozemského rozhodnutí ve věcech manželských. U 

vstupových oprávnění státního zastupitelství nám § 8 odst. 1 ZŘS nabízí výčet situací, kdy je 

státní  zastupitelství  oprávněno vstoupit  do již  zahájeného občanského soudního řízení.  Jde o 

záležitosti  týkající  se  osvojení,  péče  soudu  o  nezletilého,  ochrany  proti  domácímu  násilí, 

svéprávnosti,  prohlášení  za  mrtvého,  určení  data  smrti,  vyslovení  přípustnosti  převzetí  nebo 

držení v ústavu zdravotnické péče, vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb, 

umoření listin a některé záležitosti týkající se právnických osob. Výčet vstupových oprávnění 

státního zástupce je doplněn § 7c zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a 

§ 77  zákona  č.  304/2013  Sb.,  o  veřejných  rejstřících  právnických  a  fyzických  osob.  Tyto 

umožňují státnímu zástupci vstoupit do již zahájeného insolvenčního řízení, respektive řízení ve 

věcech veřejného rejstříku.  Pro úplnost  výčtu je  třeba  zmínit  možnost  státního zastupitelství 

podat žalobu pro zmatečnost dle § 231 odst. 2 OSŘ. Druhou skupinu mimo trestních oprávnění, 

tedy výkon dozoru nad místy,  kde je  omezována osobní svoboda, vykonávají  státní  zástupci 

zejména  ve  věznicích,  v místech  určených  pro  realizaci  ochranného  léčení,  zabezpečovací 

detence,  ochranné  či  ústavní  výchovy.20 Z výše  uvedeného  rozsáhlého  výčtu  mimo  trestních 

kompetencí  je  patrná  důležitost  činnosti  státního  zástupce  i  mimo  oblast  trestního  řízení.  I 

vzhledem ke skutečnosti, že se tyto kompetence postupně rozšiřují se domnívám, že pro řádný 

výkon činnosti  státního zástupce je nezbytná kvalitní  znalost  práva jako celku,  nikoliv pouze 

práva trestního, jak by se mohlo na první pohled zdát. Proto vnímám jako správné, že v rámci 

přijímacího řízení na pozice právních čekatelů je ověřována znalost uchazečů i z oblastí práva 

civilního, správního a ústavního. Dle mého názoru by měl být rovněž kladen důraz na soustavné 

prohlubování znalostí státních zástupců ve všech dotčených oblastech práva v průběhu celé jejich 

profesní kariéry.      

Právní úprava státního zastupitelství  je blíže konkretizována v podzákonných právních 

předpisech. Klíčová je vyhláška Ministerstva spravedlnosti vydaná k provedení zákona o státním 

zastupitelství č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých 

státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli. Vyhláška je 

20 Působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti [online]. [cit. 2021-04-03]. Dostupné z:
https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/pusobnost-a-pravomoce/pusobnost-v-netrestni-oblasti/
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rozdělena do šesti částí a její obsah do značné míry vymezuje její název. Kromě toho podrobně 

upravuje  postup  státních  zástupců  v trestním  řízení,  postup  při  prošetřování  podnětů  ke 

stížnostem pro porušení zákona a dovolání.

K práci státního zástupce je nepostradatelná také znalost interních předpisů. Podle § 12 

odst. 1 ZSZ je nejvyšší  státní zástupce oprávněn vydávat pokyny obecné povahy, které mají 

sloužit  zejména  ke  sjednocení  postupu  státních  zástupců  při  výkonu  jejich  působnosti. 

Rozlišujeme tři základní kategorie těchto pokynů, a to trestní, netrestní a správní. Pokyny jsou 

pro státní zástupce závazné a z jejich případného nedodržení lze vyvodit kárnou odpovědnost. 

Vydané pokyny se rozesílají jednotlivým úřadům státního zastupitelství a publikují se ve Sbírce 

instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti. Výkladová stanoviska zakotvuje § 12 odst. 2 ZSZ, 

kdy tato  mají  sloužit  ke  sjednocení  výkladu zákonů a  jiných právních  předpisů.  Stanoviska 

mohou upravovat toliko vlastní působnost státního zástupce, jiné oblasti jimi nelze ovlivňovat. 

Výkladová stanoviska nejsou právně závazná, je však vyžadováno jejich respektování a případný 

odchylný postup musí být řádně odůvodněn.21

Závěrem lze zmínit v nedávné době přijatý soubor profesních pravidel tzv. Etický kodex 

státního zástupce. Tento dokument zakotvuje hodnoty, které musí příslušníci této profese ctít ve 

svém osobním i soukromém životě. Jako základní principy kodex uvádí zákonnost a nezávislost, 

nestrannost, odbornost, důvěryhodnost, důstojnost a vystupování, spolupráci. Etický kodex nabyl 

účinnosti 1. května 2019 a je závazný pro všechny státní zástupce.22

2.2 Organizace a postavení státního zastupitelství

Trestní  právo  je  tradičním  odvětvím  práva  veřejného,  pro  které  jsou  typické  vztahy 

nadřízenosti  a  podřízenosti  a  kogentní  právní  úprava.  Oba  tyto  atributy  můžeme  sledovat 

v úpravě postavení a organizace státního zastupitelství.

2.2.1 Organizace státního zastupitelství

Přestože má veřejná žaloba velmi blízko k moci soudní, je ze systematického hlediska 

zařazena v čl. 80 Ústavy ČR na konci moci výkonné. Státní zastupitelství je díky tomu podřízeno 

moci  výkonné v otázkách personálních,  organizačních a materiálních.  Vlastní  správa státního 

zastupitelství náleží Ministerstvu spravedlnosti ČR. V důsledku toho správu a dohled nad orgány 

21 KOUDELKA,  Zdeněk,  Miroslav  RŮŽIČKA  a  František  VONDRUŠKA. Zákon  o  státním  zastupitelství  s 
komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010. Komentátor. ISBN 978-80-87212-25-7, s. 54-58. 
22 MALÝ,  Petr.  Etický  kodex  státního  zástupce [online].  [cit.  2020-03-21].  Dostupné  z: 
http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2315-eticky-kodex-statniho-zastupce
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veřejné  žaloby  vykonává  stejný  monokratický  orgán,  který  tak  činí  v oblasti  soudnictví. 

Ministerstvo spravedlnosti zde dohlíží zejména na dodržování právních předpisů.23

Soustava státního zastupitelství  je tvořena vertikálně organizovanou soustavou orgánů. 

Podle § 6 odst. 1 ZSZ je soustava čtyřstupňová a je tvořena: Nejvyšším státním zastupitelstvím, 

vrchním  státním  zastupitelstvím,  krajským  státním  zastupitelstvím  a  okresním  státním 

zastupitelstvím. V případě branné povinnosti státu může být tato soustava rozšířena o vyšší a 

nižší  polní  státní zastupitelství.  Terminologické odlišnosti  nalezneme v soustavě těchto úřadů 

v Praze a Brně. Pro území hlavního města Prahy je zřízeno Městské státní zastupitelství a deset 

obvodních státních  zastupitelství,  které vykonávají  působnost krajského, respektive okresních 

státních  zastupitelství.  Na území  města  Brna  zastává  Městské  státní  zastupitelství  působnost 

okresního státního zastupitelství. V § 7 odst. 1 ZSZ je zakotvena skutečnost, že sídla a obvody 

územní působnosti státních zastupitelství jsou shodná se sídly a obvody soudů. Státní zástupce 

tak  zpravidla  zastupuje  stát  u  soudu,  u  kterého  působí.24 Snahou  státního  zastupitelství  je 

vykonávat  svou  činnost  v souladu  se  zákonem,  ale  také  rychle  a  účinně.  Proto  byly 

podzákonnými právními předpisy zřízeny pobočky vybraných státních zastupitelství. Pobočky se 

ustavují vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která rovněž určuje místo jejich sídla. Podle § 4 

JŘSZ vymezí vedoucí státní zástupce příslušného státního zastupitelství okruh záležitostí, které 

je  daná  pobočka  oprávněna  vyřizovat.  Jednotlivé  pobočky  proto  mají  odlišnou  věcnou 

příslušnost a pravomoci.25

Věcná příslušnost státního zastupitelství se obecně řídí věcnou příslušností soudů, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak.26 Podle § 16 TŘ je okresní soud oprávněn konat řízení 

v prvním  stupni,  pokud  není  TŘ  stanoveno  jinak.  Ve  shodných  případech  je  dána  věcná 

příslušnost okresního státního zastupitelství. Pro krajské státní zastupitelství je rozhodná úprava 

příslušnosti krajského soudu, zakotvena v § 17 TŘ. Krajské státní zastupitelství tak zastupuje 

veřejnou  žalobu  před  krajským  soudem  v rámci  prvostupňového  řízení  ve  dvou  případech. 

Prvním z nich je situace, kdy je předmětem řízení trestný čin, u něhož je dolní hranice trestní 

sazby v případě trestu odnětí svobody minimálně 5 let nebo u něhož lze uložit výjimečný trest. 

Druhou skupinou jsou společensky velmi závažné taxativně vymezené trestné činy, u kterých je 

předpokládána skutková i právní náročnost, jde např. o vybrané trestné činy proti životu a zdraví, 

23 SCHELLE,  Karel. Historie  a  současnost  státního  zastupitelství.  Brno:  Masarykova  univerzita,  1994.  Acta 
Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4, str. 78-79.
24 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2007. ISBN 978-80-7380-044-4, str. 175. 
25 SCHELLE,  Karel. Historie  a  současnost  státního  zastupitelství.  Brno:  Masarykova  univerzita,  1994.  Acta 
Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4, str. 79-83. 
26 Věcná a místní příslušnost [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/pusobnost-a
pravomoce/vecna-a-mistni-prislusnost/
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svobodě  či  České  republice,  trestné  činy  hospodářské  nebo  spáchané  prostřednictvím 

investičních  nástrojů.  V rámci  odvolacího  řízení  vedeného  proti  rozhodnutí  okresního  soudu 

působí krajské státní zastupitelství jako zástupce veřejné žaloby u krajského soudu. Vrchní státní 

zastupitelství  uplatňuje  svou  věcnou  příslušnost  v rámci  odvolacího  řízení  ohledně  řádných 

opravných prostředků proti rozhodnutí krajských soudů, jakožto soudů prvního stupně. Konečně 

Nejvyšší  státní  zastupitelství  kromě jiného  realizuje  svou  činnost  v otázkách  právního  styku 

s cizinou, vydávacího řízení, uznávání cizozemských rozhodnutí a řízení o stížnosti pro porušení 

zákona v trestních věcech.27 Odchylně od obecné úpravy zakotvují věcnou příslušnost státních 

zástupců § 12 – 16 JŘSZ, a to pro vybrané úkony v rámci přípravného řízení. Ústavní soud ve 

svém nálezu ze dne 19. 04. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14 vyvodil, že je ústavně konformní, aby byla 

příslušnost státního zastupitelství v podrobnostech upravena podzákonným právním předpisem. 

Místní příslušnost státního zastupitelství  se obdobně jako věcná příslušnost řídí místní 

příslušností soudů, pokud neexistuje odlišná právní úprava ve zvláštních předpisech. Pro určení 

místní příslušnosti je rozhodný § 18 TŘ, dle kterého řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný 

čin spáchán. Pokud byl čin spáchán v cizině nebo pokud není možné zjistit místo jeho spáchání, 

vykoná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Pokud není možné 

určit místně příslušný soud podle přechozích kritérií, bude příslušný soud, v jehož obvodu vyšel 

čin najevo. 28

Vzhledem ke skutečnosti,  že  je  státní  zastupitelství  zřízeno jako monokratický orgán, 

jedná za něj jeho vedoucí.  Státní  zástupci  jsou povinni řídit  se pokyny a příkazy vedoucího 

státního  zástupce,  vyjma  těch,  které  by  byly  v rozporu  se  zákonem.  Hierarchie  státních 

zastupitelství odpovídá jejich soustavě, tedy např. nejvyšší státní zástupce je služebně nadřízen 

vrchním státním zástupcům atd. V případě potřeby je vedoucí státní zástupce zastoupen svými 

náměstky.  Specifický charakter  vnitřních  vztahů je  dán  relativní  nezávislostí  a  samostatností 

jednotlivých stupňů státního zastupitelství.  Tyto atributy jsou narušovány institutem dohledu, 

jehož  hlavním  cílem  je  usměrňování  činnosti  státního  zastupitelství  v souladu  s právními 

předpisy.29 Dohled můžeme definovat jako soubor kontrolních oprávnění a povinností, které jsou 

zakotveny v ZSZ. Dohled je vykonáván v nejrůznějších formách, např.  vyžadováním zpráv o 

činnosti, realizací prověrek, vydáváním metodik a pokynů pro nižší státní zastupitelství. Dohled 

dělíme na vnější a vnitřní. Vnější dohled vykonává nadřízený stupeň státního zastupitelství vůči 

27 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 
Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4, str. 84-85. 
28 Věcná a místní příslušnost [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/pusobnost-a
pravomoce/vecna-a-mistni-prislusnost/
29 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 
Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4, 86-88.

16

https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/pusobnost-apravomoce/vecna-a-mistni-prislusnost/
https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/pusobnost-apravomoce/vecna-a-mistni-prislusnost/


podřízenému  stupni  státního  zastupitelství,  a  to  např.  vydáním závazného  pokynu k dalšímu 

postupu.  Vnitřní  dohled je  realizován uvnitř  jednotlivých úřadů,  kdy vedoucí  státní  zástupce 

vykonává  dohled  nad  všemi  státními  zástupci  působícími  u  jeho  státního  zastupitelství  a  je 

oprávněn vydávat pokyny. Vzájemný vztah mezi vnějším a vnitřním dohledem zákon nedefinuje, 

nicméně z ustálené praxe plyne přednost dohledu vnějšího před dohledem vnitřním.30 K otázce 

dohledu se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 02. 03. 2015, když 

konstatoval,  že  žádost  o  výkon  dohledu  je  způsobilým  prostředkem  k nápravě  případných 

pochybení, a je proto nutné ji jako účinný opravný prostředek vyčerpat před podáním stížnosti 

k Ústavnímu soudu. Dle mého názoru je institut dohledu velmi významným nástrojem k zajištění 

řádného  fungování  státního  zastupitelství  jako  celku  a  přispívá  k efektivitě  trestního  řízení. 

Zároveň v jeho zákonném zakotvení  spatřuji  jisté  nedostatky,  které  by mohly být překonány 

přijetím nového zákona o státním zastupitelství. Ve vztahu k institutu dohledu by bylo možné 

uvažovat o výslovném zákonném zakotvení vztahu vnějšího a vnitřního dohledu. Vzhledem ke 

skutečnosti,  že  se  tento  vztah  vyvinul  v rámci  aplikační  praxe  a  jeho  výslovné  neukotvení 

dlouhodobě nepůsobí větší aplikační problémy, nejeví se mi jeho zákonné ukotvení nezbytným. 

Naopak velmi žádoucím by bylo bližší vymezení okruhu subjektů, které jsou oprávněny k podání 

podnětu k výkonu dohledu. Dle současné právní úpravy může podnět k výkonu dohledu podat 

prakticky  kdokoliv,  což  působí  problematicky  a  bylo  by  proto  dle  mého  názoru  na  místě 

vhodným způsobem tento okruh subjektů zúžit, což by přineslo vyšší míru právní jistoty.    

2.2.2 Postavení státního zastupitelství

Současné  postavení  státního  zástupce  je  ovlivněno  Pravidly  OSN  o  úloze  veřejného 

žalobce, které byly přijaty v roce 1990 na kongresu o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli 

trestných  činů  v Havaně.  Jedná  se  o  rozsáhlý  dokument  upravující  širokou  škálu  otázek 

souvisejících  s postavením  orgánů  veřejné  žaloby.  Úkolem  členských  států  OSN  bylo 

inkorporovat daná Pravidla do národní legislativy a dodržovat je. V první řadě je kladen důraz na 

svědomitý výběr a přípravu osob zastupujících veřejnou žalobu. Důležité je vyloučení jakékoliv 

diskriminace  při  výběru  osob  a  také  náležité  vzdělání,  předchozí  příprava,  přesvědčení  o 

mravních povinnostech úřadu a uvědomění si mezinárodně uznaných lidských práv a základních 

svobod. Úkolem státu je zajistit takto vybraným osobám možnost profesionálního výkonu funkce 

prostého  zastrašování,  vnějších  zásahů  či  jiných  překážek,  včetně  materiálních  podmínek. 

Samotní veřejní žalobci jsou povinni postupovat nestranně a zdržet se jakékoliv diskriminace. 

30 BRADÁČOVÁ, Lenka. Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž. [online]. [cit. 2021-04-07]. Dostupné
z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez 
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Rovněž  byl  vznesen  požadavek  na  zákonné  zakotvení  disciplinární  odpovědnosti  veřejných 

žalobců a objektivního disciplinárního řízení.31

Postavení státního zastupitelství se často věnuje také judikatura. Nejvyšší správní soud se 

ve  svém judikátu  sp.  zn.  6  As  58/2004 ze  dne 27.  10.  2005 věnoval  otázce,  zda  lze  státní  

zastupitelství  považovat  za  správní  orgán.  Soud  v odůvodnění  rozsudku  uvádí,  že  státní 

zastupitelství  není orgánem rozhodujícím o právech a povinnostech fyzických či právnických 

osob ve správním řízení. Státní zastupitelství chápe soud jako nezávislý a nestranný státní orgán 

zvláštního druhu, který vykazuje řadu odlišností od správních úřadů, a to zejména v druhu své 

činnosti (tj. zastupování veřejné žaloby) a nezávislosti. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že 

státní  zastupitelství  není  správním orgánem a správní  soudy proto nejsou nadány pravomocí 

posuzovat a přezkoumávat rozhodnutí státních zastupitelství.32

Ústavní soud se k otázce postavení státních zástupců ve svých nálezech pravidelně vrací 

již  od  roku  1999.  Postoj  Ústavního  soudu  k této  problematice  prošel  významným vývojem. 

Zprvu byl jeho názor striktně negativní a odmítal tézi o státním zastupitelství jako nezávislém 

orgánu. Stejně tak zdůrazňoval značné odlišnosti od nezávislých soudů. V důsledku toho často 

docházelo  k omezování  oprávnění  státních  zástupců  v trestním  řízení  v situacích,  kdy  tím 

zasahovali do zaručených základních práv a svobod obviněných či jiných osob. Tento striktní 

postoj  Ústavního  soudu  se  začal  kolem  roku  2010  zmírňovat  v důsledku  stále  častějších 

disentních stanovisek a odlišných názorů uvnitř samotné instituce. V novějších nálezech je proto 

pozitivně  zdůrazňována  role  státních  zástupců  v trestním  řízení,  stejně  tak  jako  četné  prvky 

nezávislosti státních zástupců v zákonné úpravě s přihlédnutím ke stále trvajícím odlišnostem od 

nezávislosti soudů.33

Doposud  nejkomplexněji  se  výše  nastíněnou  problematikou  zabýval  Ústavní  soud 

v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ze dne 28. 06. 2011, který se týkal ústavnosti platových restrikcí u 

státních  zástupců.  Ústavní  soud v tomto rozhodnutí  zdůraznil,  že  postavení  státních  zástupců 

není  v otázce  nezávislosti  srovnatelné  s postavením  soudců,  jejichž  nezávislost  je  výslovně 

ústavně garantována.34 Z toho důvodu nelze ohrožení  takové nezávislosti  skrz zásah do výše 

platu  posuzovat  stejně,  jak  bylo  dříve  konstatováno  u  soudců.  Odlišnostmi,  které  svědčí 

v neprospěch  nezávislosti  státních  zástupců,  jsou  zejména  prvky nadřízenosti  a  podřízenosti, 

31 SCHELLE, Karel. Historie a současnost státního zastupitelství. Brno: Masarykova univerzita, 1994. Acta 
Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-1044-4, str. 90-91. 
32 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2005, čj. 6 As 58/2004, uveřejněný pod číslem 1407/2007 
Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
33 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 76-90. 
34 Soudcovská nezávislost je zakotvena v čl. 81 a čl. 82 odst. 1 Ústavy ČR
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instančního  dohledu,  správy  státního  zastupitelství  Ministerstvem  spravedlnosti  či  absence 

trestněprávní ochrany jejich nezávislosti. Nezávislosti rovněž brání potenciálně možná ingerence 

exekutivy do rozhodování  státních zástupců.  Naopak Ústavní soud zdůrazňuje pro fungování 

justice  nenahraditelnou  úlohu  státního  zastupitelství,  jakožto  orgánu  sui  generis.  Konečně 

požadavek na nezávislý výkon funkce státního zástupce můžeme vyvozovat z Ústavy ČR, ZSZ a 

ze zásad rovnosti účastníků řízení a spravedlivého procesu. Je nutné zmínit, že k danému nálezu 

bylo uplatněno celkem sedm odlišných stanovisek. Závěrem tedy lze shrnout, že existuje řada 

zákonných  záruk  nezávislosti  a  nestrannosti  státního  zastupitelství,  ale  vzhledem  k výše 

uvedenému tuto nezávislost nelze klást na roveň nezávislosti soudcovské.35

2.3 Úloha a činnost státního zástupce

Obecně  nejdůležitějším  úkolem  orgánů  veřejné  žaloby  je  ochrana  obecných,  resp. 

veřejných zájmů společnosti a zajištění dodržování právních předpisů. Stát v rámci naplňování 

své úlohy garantuje občanské společnosti ochranu vybraných zájmů. Těmito zájmy jsou typicky 

lidská  práva,  život  a  zdraví,  majetek,  životní  prostředí  či  specifická  práva  státních  občanů. 

Konkrétní  podobu  ochrany  těchto  zájmů  vymezují  zákonodárci  prostřednictvím  právních 

předpisů.  V případě,  že  dojde  k narušení  chráněných  zájmů,  je  úkolem  veřejného  žalobce 

požadovat  respektování  příslušného zákonného ustanovení  a  za tímto  účelem zastupovat  stát 

v řízení  před  soudem.  Činnost  veřejného  žalobce  je  tak  jedním  z prostředků,  jehož 

prostřednictvím vykonává stát své subjektivní právo trestat.36

V České  republice  je  veřejná  žaloba  představována  státním  zastupitelstvím.  Státní 

zástupce je jedním ze subjektů trestního řízení se specifickým postavením. Odlišnost jeho úlohy 

spočívá v tom, že je v trestním řízení činný ve veřejném zájmu. Veřejný zájem můžeme chápat 

jako snahu většiny společnosti o to, aby byly všechny spáchané trestné činy zjištěny a jejich 

pachatelé náležitě potrestáni. Neméně důležitým úkolem státního zástupce je zajištění toho, aby 

nebyl  trestně  stíhán,  obžalován  nebo  dokonce  odsouzen  nikdo  nevinný.  Státní  zástupce  má 

výlučné právo podat obžalobu, popřípadě jiný návrh k zahájení soudního řízení, zejména návrh 

na potrestání či návrh na schválení dohody o vině a trestu. Při této činnosti je státní zástupce 

limitován vymezením skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání,  jelikož pouze pro tento 

35 LATA, Jan a Pavlík JIŘÍ, ed. Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7478-779-9, str. 15-23.
36 FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-80-4, str. 10-
11.  
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skutek  může  podat  obžalobu  či  jiný  návrh.  Stejně  tak  soud  je  žalobním  návrhem  státního 

zástupce vázán a nemůže rozhodovat o skutku, který nebyl v tomto návrhu uveden.37

Osoba ucházející se o výkon funkce státního zástupce musí splnit podmínky stanovené 

zákonem. Obligatorní  požadavky zakotvuje § 17 odst.  1 ZSZ:  „Státním zástupcem může být 

jmenován státní občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ke dni 

jmenování  dosáhl  věku nejméně  25 let,  získal  vysokoškolské  vzdělání  studiem magisterského 

studijního  programu  v  oblasti  práva  na  vysoké  škole  v  České  republice,  úspěšně  složil 

závěrečnou zkoušku, jeho morální  vlastnosti  dávají  záruku, že bude funkci  řádně zastávat,  a 

souhlasí se svým jmenováním do funkce státního zástupce a s přidělením k určitému státnímu 

zastupitelství.“  Na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti může být za závěrečnou zkoušku 

uznána  i  jiná  obdobná  zkouška.  Státní  zástupce  osobně  zajišťuje  výkon  působnosti  státního 

zastupitelství,  proto úkony které uskuteční,  jsou úkony státního zastupitelství.  Státní zástupci 

jsou  povinni  při  své  práci  dodržovat  zákonné  zásady  své  činnost,  zejména  svědomitost, 

odpovědnost,  nestrannost,  spravedlnost a vyřizování záležitostí  bez zbytečných průtahů. Dále 

jsou  povinni  oprostit  se  od  jakýchkoliv  vnějších  zásahů,  zejména  se  musí  vyvarovat  vlivu 

politických stran, veřejného mínění či médií na výkon své funkce. Veřejný žalobce musí rovněž 

dbát  na  nezaujatý  výkon své  funkce,  vyvarovat  se  předsudků,  projevů osobních  sympatií  či 

náklonnosti.  Neméně  důležitým  úkolem  je  zabránění  zneužití  své  funkce  k prosazování 

soukromých zájmů. Státní zástupce musí pracovat na svém dalším rozvoji a vzdělání, zákon mu 

k tomu ukládá povinnost soustavného prohlubování znalostí pro řádný výkon funkce. Odborné 

vzdělání  zprostředkovává Justiční akademie v Kroměříži.  S určitými výjimkami (např.  správa 

vlastního majetku, vědecká, pedagogická či publikační činnost) nesmí státní zástupce vykonávat 

žádnou jinou výdělečnou  činnost.  Veřejný  žalobce  je  vázán povinností  mlčenlivosti  ohledně 

všech skutečností, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce. Uchazeči o funkci státního 

zástupce, tzv. právní čekatelé, získávají praktické zkušenosti v průběhu čekatelské praxe dlouhé 

36  měsíců.  Čekatelská  praxe  je  vykonávána  v pracovněprávním  poměru  a  za  stát  v těchto 

vztazích s právním čekatelem jedná příslušné krajské státní zastupitelství. Na základě pověření 

státního zástupce je právní čekatel  oprávněn vykonávat jednoduché úkony vypočtené v § 11 

JŘSZ.38

Činnost státního zástupce v trestním řízení je velmi různorodá a můžeme ji rozdělit do tří 

skupin. První kategorie je projevem zásady legality zakotvené v § 2 odst. 3 TŘ. Princip legality 

37 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 
978-80-7502-278-3, str. 219-220.
38 SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace justice a právní služby. Ostrava: Key Publishing, 2008. Právo. ISBN 978-80-
87071-68-7, str. 123-126.
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zakotvuje povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Výjimku 

z této  povinnosti  může  stanovit  zákon  nebo  mezinárodní  smlouva.  Druhou  skupinu  úkolů 

představuje zabezpečování spravedlnosti státním zástupcem ve fázi přípravného řízení trestního, 

tedy do okamžiku podání obžaloby. Veřejný žalobce zde musí dbát na to, aby byly v ideálním 

případě  všechny  trestné  činy  zjištěny  a  aby  byla  zachována  zákonnost  v průběhu  celého 

přípravného řízení. Státní zástupce v této fázi rovněž rozhoduje o možnosti použití některých tzv. 

operativně pátracích prostředků (např. předstíraný převod, sledování osob či věcí). Významná 

úloha v rámci  předsoudního řízení  spočívá také ve vydávání  meritorních  rozhodnutí,  protože 

pouze státní zástupce může rozhodovat o skončení přípravného řízení, např. o postoupení věci 

jinému orgánu, o zastavení či přerušení trestního stíhání, o nestíhání podezřelého, o podmíněném 

zastavení trestního stíhání či o schválení narovnání. V neposlední řadě příslušný státní zástupce 

rozhoduje  o  stížnostech  proti  usnesení  policejního  orgánu.  Třetí  kategorie  spočívá  v účasti 

státního zástupce při  řízení před soudem ve funkci veřejného žalobce.  V průběhu řízení před 

soudem  má  státní  zástupce  postavení  strany.  Státnímu  zástupci  náleží  dispoziční  právo 

s obžalobou,  jelikož  ji  může  vzít  zpět  až  do  okamžiku,  než  se  prvoinstanční  soud  odebere 

k závěrečné  poradě.  Tímto  krokem  se  věc  vrací  do  přípravného  řízení.  Přítomnost  státního 

zástupce u hlavního líčení je obligatorní, jelikož trestní řád předpokládá jeho vysokou aktivitu. 

Státní zástupce zpravidla přednáší obžalobu a závěrečnou řeč, kromě toho se také aktivně podílí 

na provádění důkazů.39

K úloze státního zástupce v přípravném řízení se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu 

sp. zn. Pl. ÚS 573/05 ze dne 03. 11. 2005. Ústavní soud zde konstatoval, že se v rámci trestního 

práva procesního uplatňuje zásada, podle které je právě státní zástupce v průběhu vyšetřování 

tzv.  „dominus  litis“,  udávající  směr  řízení  a  jeho  taktiku.  Toto  postavení  lze  dovodit 

z odpovědnosti státního zástupce za průběh vyšetřování. Státní zástupce musí dbát na efektivitu 

trestního řízení a na to, aby byl naplněn zájem státu na spravedlivém vedení trestního řízení. 

Tento zájem posléze státní zástupce obhajuje v řízení před soudem.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 552/05 ze dne 12. 01. 2006 zase poukazuje na 

ústavně zaručenou zásadu práva na obhajobu a její dopad na úlohu státního zástupce v trestním 

řízení.  Z práva  na  obhajobu  plyne,  že  nikdo  nesmí  být  jakýmkoliv  způsobem  nucen,  aby 

orgánům  veřejné  moci  poskytoval  důkazy  proti  sobě,  včetně  sebeusvědčujících  prohlášení. 

Povinnost tvrdit a prokazovat vinu obviněného leží na straně veřejné žaloby, která takto musí 

činit bez ohledu na aktivitu nebo postoj obviněného k trestnímu stíhání.

39 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 
978-80-7502-278-3, str. 220-225.

21



2.4 Orgány veřejné žaloby ve vybraných zemích Evropy

V oblastech  evropského kontinentálního  práva  se v jednotlivých  zemích  vyvinuly  dva 

modely  organizace  veřejné  žaloby,  a  to  model  státního  zastupitelství  a  model  prokuratury. 

Ačkoliv základní úlohy jsou shodné, nalezneme mezi nimi celou řadu odlišností. Hierarchické 

vztahy v modelu státního zastupitelství jsou volnější než u prokuratury, což se projevuje tím, že 

dohled je zpravidla vykonáván toliko mezi nejblíže vyšším a nejblíže nižším článkem soustavy.40 

Toto  vede  k relativní  samostatnosti  jednotlivých  stupňů  státního  zastupitelství.  V modelu 

státního zastupitelství disponují řadoví státní zástupci větší nezávislostí než prokurátoři, jelikož 

jim  nadřízení  státní  zástupci,  včetně  nejvyššího  státního  zástupce,  nemají  tak  širokou  škálu 

nařizovacích  oprávnění  jako  v modelu  prokuratury.  Rozdílné  postavení  je  obecně  viditelné  i 

v právním zakotvení,  kdy státní zastupitelství  bývá zpravidla součástí moci výkonné, zatímco 

prokuratuře náleží v systému veřejné moci samostatné postavení.41 Ze vzájemných vztahů uvnitř 

soustavy vyplývá, že model státního zastupitelství je postaven spíše na principu decentralizace, 

zatímco model prokuratury tvoří centralizovanou soustavu.42 V modelu prokuratury představuje 

centrální úlohu generální prokurátor (resp. jeho kolegium), který má široký okruh pravomocí ve 

vztahu  k celé  soustavě  orgánů  veřejné  žaloby.  Model  prokuratury  vychází  z principu 

monokracie, což se projevuje skutečností, že generální prokurátor je suverénní a svrchovanou 

hlavou celé soustavy a je oprávněn zasáhnout do jakékoliv trestní věci,  nezávisle na tom, na 

kterém stupni soustavy je věc projednávaná. Generální prokurátor je obvykle nadán pravomocí 

věc  rozhodnout,  atrahovat  nebo  k ní  vydat  závazný  pokyn.  Prokurátor  má  zpravidla  širší 

působnost  v netrestní  oblasti  než  státní  zástupce.43 Do  extrémů  byla  netrestní  působnost 

prokurátora na našem území dovedena v občanském soudním řádu z roku 1950, dle kterého mohl 

prokurátor  vstoupit  do  jakéhokoliv  občanského soudního řízení  a  uplatňovat  v něm všechny 

procesní  úkony  náležející  účastníkům  řízení.44 Oba  modely  představují  základní  způsoby 

zakotvení veřejné žaloby, které jsou dodnes používány napříč Evropou i světem. Volba mezi 

modely je  zpravidla  ovlivněna historickou zkušeností  a tradicí  veřejné žaloby v daném státě. 

Klíčovou úlohu při  volbě  vhodného modelu  sehrála  historická  zkušenost  i  v našem právním 

prostředí po roce 1989. Jak je blíže rozebráno v historické části mé práce, model prokuratury byl 

40 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0, str. 174-175.
41 LATA, Jan. Role státního zastupitelství v právním státu [online]. [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/role-statniho-zastupitelstvi-v-pravnim-statu
42 ADAMEC, Martin. Prokuratura a její vývoj na našem území. [online]. [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/prokuratura-a-jeji-vyvoj-na-nasem-uzemi-102856.html
43 ZEMAN, Pavel. Aktuální otázky ve státním zastupitelství [online]. [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/aktualni-otazky-ve-statnim-zastupitelstvi
44 NEDOROST, Libor, Jana OTOUPALÍKOVÁ, Karel SCHELLE a Vladislav VĚTROVEC. Státní zastupitelství: 
historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3, str. 60-61.
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v různých  podobách  zakotven  na  našem  území  již  od  dob  tzv.  1.  republiky.  Důsledkem 

nacistické  nadvlády  a  pozdější  sovětizace  prokuratury  dostal  pojem  prokuratura  pejorativní 

nádech,  který  mu  v očích  mnohých  přetrvává  až  do  dnešních  dnů.  Model  prokuratury  byl 

s účinností  od 01.  01.  1994 nahrazen v České  republice  modelem státního  zastupitelství.  Na 

druhou stranu je  důležité  zdůraznit,  že  model  prokuratury nelze  chápat  pouze tak,  jak si  ho 

vykládaly totalitní režimy. Jde o běžný systém veřejné žaloby, který dodnes spolehlivě funguje 

v řadě demokratických států. Pro demonstraci rozdílů mezi jednotlivými modely veřejné žaloby 

bude  následující  část  věnována  stručnému  komparativnímu  srovnání  ve  vybraných  zemích 

Evropy.  Vzhledem ke skutečnosti,  že  model  státního  zastupitelství  je  nám bližší  a  známější 

z domácího  prostředí,  vybrala  jsem pro  účely  komparace  pouze  jednu  zemi,  a  to  konkrétně 

Slovinsko,  které  nám  může  být  dle  mého  názoru  inspirací  v otázkách  zakotvení  státního 

zastupitelství na ústavní úrovni. Naopak model prokuratury se pokusím blíže přiblížit na třech 

vybraných právních řádech, konkrétně bude představen systém veřejné žaloby v Polsku, Finsku a 

Itálii. Polsko jsem zvolila jako příklad středoevropské úpravy modelu prokuratury, ve kterém se 

nepodařilo  vhodným způsobem nastavit  nezávislost  prokuratury  na  moci  výkonné,  což  vede 

k častému  zneužívání  orgánů  veřejné  žaloby  k prosazování  politických  zájmů.  Jako  kontrast 

k polskému  modelu  prokuratury  jsem vybrala  Finsko,  kde  můžeme  naopak  sledovat  velkou 

nezávislost  prokuratury na moci  výkonné.  Nakonec bude představena veřejná  žaloba v Itálii, 

jakožto příklad státu, kde je prokuratura součástí moci soudní a je zde velmi úzké spojení mezi 

povoláním soudce a prokurátora.

2.4.1 Polsko

Systém orgánů veřejné žaloby v Polsku má svůj původ v napoleonské kodifikaci trestního 

řízení. V současnosti se zde aplikuje model prokuratury, přičemž postavení veřejné žaloby není 

upraveno na ústavní úrovni, ale pouze zákonem o prokuratuře z roku 2016 a trestním řádem. 

Funkce  generálního  prokurátora  náleží  ministru  spravedlnosti,  v důsledku  čehož  vzniká 

personální propojení mezi politicky obsazovaným ministerstvem a veřejnou žalobou. Generální 

prokurátor je nadřízen všem prokurátorům a je oprávněn vydávat pokyny, směrnice či příkazy. 

Soustava  veřejné  žaloby  je  zde  dále  tvořena  národním prokurátorem a  obecní  prokuraturou 

(krajskou, okresní a místní). Zákon ukládá prokurátorům povinnost nezávislosti a nestrannosti 

při výkonu jejich funkce. Pro soudní řízení vymezuje trestní řád úlohu soudce jako velmi aktivní 

inkviziční  osobu. Obecným úkolem prokurátora je provádět dozor nad přípravným řízením a 

zastupovat  veřejnou  žalobu  v řízení  před  soudem.  Polská  úprava  veřejné  žaloby  zažila 

v posledních sto letech četné novelizace a zásadní změny, které spočívají zejména v množství 
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vlivu exekutivy na nezávislou veřejnou žalobu. Právní zakotvení není stabilní a mnohdy odráží 

politickou situaci v zemi. Právní úprava organizace veřejné žaloby je zde velmi obsáhlá, často je 

však zneužívána k prosazování politických vlivů a vytváří závislost orgánů veřejné žaloby na 

exekutivě.45

2.4.2 Finsko

Právní  zakotvení  finského systému veřejné  žaloby nalezneme v zákoně  o prokuratuře 

z roku 2011, procesních předpisech trestního práva a v jednacích řádech. Soustava prokuratury je 

dvoustupňová  a  je  tvořena  Úřadem  generálního  prokurátora  a  třinácti  regionálními  úřady. 

Generální prokurátor je jmenován prezidentem republiky a formálně nemá žádného nadřízeného. 

V rámci systému dělby moci je prokuratura chápána jako součást moci výkonné. Přestože je 

prokuratura  organizačně  podřízena  ministerstvu  spravedlnosti,  je  postavení  veřejné  žaloby 

mimořádně nezávislé na moci výkonné. Procesní předpisy zakotvují značnou míru nezávislosti a 

diskreční pravomoci, kdy je prokurátor oprávněn rozhodovat o tom, zda na podezřelou osobu 

podá obžalobu či nikoliv. V přípravném řízení je úloha prokurátora omezena, jelikož primární 

odpovědnost za jeho průběh nese policejní orgán. Prokurátor s policií spolupracuje, a pokud uzná 

za  vhodné  má  právo  do  vyšetřování  zasáhnout  a  udělit  policii  závazné  pokyny  k dalšímu 

postupu.46

2.4.3 Itálie

Základ  právní  úpravy  veřejné  žaloby  v Itálii  nalezneme  na  ústavní  úrovni,  kde  je 

zakotvena zásada legality,  tedy povinnost prokurátora vést trestní stíhání.  Podrobnější úprava 

prokuratury je obsažena v zákoně o soudnictví a v italském trestním řádu. V systému dělby moci 

je prokuratura v Itálii součástí moci soudní, základní zásady soudnictví se proto vztahují i na 

veřejnou  žalobu.  Profese  nejsou  oddělené  ani  personálně  a  je  možné  mezi  nimi  vzájemně 

přecházet.  Soudci  a  prokurátoři  bývají  společně  označování  jako  tzv.  magistratura.  Tato 

skutečnost  je často kritizována s ohledem na znevýhodněné postavení  obhajoby a panují  zde 

proto  snahy  o  změnu  postavení  orgánů  veřejné  žaloby.  Soustava  prokuratury  v Itálii  je 

třístupňová a je tvořena generálním prokurátorem při Kasačním soudu, generálními prokurátory 

při odvolacích soudech a prokurátory republiky při obecných soudech a soudech pro mládež. 

45 FENYK, Jaroslav. Systém veřejné žaloby ve vybraných evropských státech. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters 
Kluwer). 2018, 2018(4), str. 14-16. ISSN 1214-3758.
46 BABKA,  T.,  Kavěna,  M.,  Mazancová  Dupláková,  D.,  Mylková,  P.,  Pohl,  M.,  Syllová,  J.,  Šamová,  M.,  
Tetourová,  E.  Právní  úprava  státního  zastupitelství  ve  vybraných  zemích. Srovnávací  studie  č.  5.331.  Praha: 
Kancelář Poslanecké sněmovny, str. 9-15. [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupná z: https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?
d=1&t=22 
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Vrcholným samosprávným orgánem soudců a veřejných žalobců je Nejvyšší rada soudnictví. 

V průběhu přípravného řízení vede vyšetřování prokurátor, který má k tomu účelu k dispozici 

tzv. justiční policii.  Tato speciální jednotka je zřízena u každého úřadu prokuratury ve snaze 

posílit nezávislost soudnictví na moci výkonné. Veřejní žalobci mají velkou míru nezávislosti, 

jelikož se na ně vztahují všechny záruky soudcovské nezávislosti.47

2.4.4 Slovinsko

Uspořádání  veřejné  žaloby vychází  z napoleonských základů  trestního  procesu.  Státní 

zastupitelství je ve slovinské ústavě zakotveno v samostatném článku, který se nachází v části 

nazvané jako organizace státní moci. Do klasického systému dělby moci tak státní zastupitelství 

nelze zařadit a převládá názor, že patří do justičního systému v širším slova smyslu. Postavení a 

působnost státního zastupitelství upravují zákon o státním zastupitelství a trestní řád. Soustava 

státního zastupitelství je zde třístupňová a tvoří ji Nejvyšší státní zastupitelství, regionální státní 

zastupitelství  a místní státní zastupitelství.  Postavení veřejného žalobce je postaveno naroveň 

postavení soudce a státní zástupce je tak chápán jako nezávislý státní orgán. Hlavním úkolem 

státního zástupce je vedení trestního řízení, podání obžaloby v odůvodněných případech a její 

zastupování v řízení  před soudem. Ačkoliv trestní řízení vede zejména státní zástupce,  tak u 

méně závažných trestných činů provádějí tzv. vyhledávání policejní složky, naopak vyšetřování 

u závažných trestných činů vykonávají vyšetřující soudci. Způsob vedení přípravného řízení je 

důležitý  z hlediska  použitelnosti  důkazů  u  hlavního  líčení.  V řízení  před  soudem  má  státní 

zástupce postavení strany a nese materiální důkazní břemeno.48      

47 PEŠTUKA, Vít. Prokuratura v Itálii. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2012, 2012(4), str. 30 a nasl. 
ISSN 1214-3758. 
48 FENYK, Jaroslav. Systém veřejné žaloby ve vybraných evropských státech. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters 
Kluwer). 2018, 2018(4), str. 11-12. ISSN 1214-3758.
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3. Problémy veřejné žaloby
Samotnou  veřejnou  žalobu  můžeme  chápat  jako  institut,  jehož  primárním  cílem  je 

ochrana  obecných  zájmů  společnosti  prostředky  trestního  práva,  jde  zejména  o  ochranu 

dodržování  právních  předpisů  a  účast  na  soudním řízení.  Obecnými  zájmy  společnosti  jsou 

především život a zdraví osob, lidská práva, majetek či životní prostředí.49 V teorii i aplikační 

praxi  nalézáme v důsledku vývoje doby i  společnosti  pravidelně  celou  řadu problematických 

otázek souvisejících právě s veřejnou žalobou. Problémy veřejné žaloby jsou stěžejním tématem 

mé diplomové práce a bude jim věnována celá třetí kapitola. Jelikož rozsah předkládané práce 

nedovoluje  věnovat  se  všem  problémům,  které  veřejnou  žalobu  tíží,  vybrala  jsem  sedm 

tematických okruhů, které jsou dle mého názoru aktuální a dávají prostor pro úvahy o budoucím 

směřováním veřejné  žaloby u nás.  Prvním z nich je ústavní  zakotvení  státního zastupitelství, 

jehož problematika rezonuje odbornými kruhy od samotného přijetí Ústavy ČR, přesto se však 

doposud nepodařilo přijmout požadované změny. Tuto problematiku jsem do své práce zahrnula 

z toho  důvodu,  že  se  domnívám,  že  je  stále  aktuální  a  správné  řešení  tohoto  problému  má 

potenciál  zvýšit  nezávislost  a  autonomii  státního  zastupitelství.  Tím  by  mohlo  státní 

zastupitelství  získat  silnější  pozici,  díky  které  by  se  mohlo  účinně  bránit  před  případnými 

politickými vlivy. Druhým problémem je zákonné zakotvení státního zastupitelství. Podrobněji 

rozeberu trestní řád a zákon o státním zastupitelství, o jejichž zásadních změnách se v posledních 

letech hojně hovoří a jsme opakovaně svědky řady předkládaných návrhů na novelizaci či novou 

podobu těchto předpisů. Vzhledem k tomu, že by tyto změny mohly mít zásadní vliv na podobu 

trestního řízení a fungování státního zastupitelství, považuji za přínosné se jimi zabývat. Třetím 

problémovým okruhem bude Úřad evropského veřejného žalobce, který je na úrovni evropského 

trestního práva procesního revolučním počinem. Toto téma jsem se rozhodla zpracovat z toho 

důvodu, že v posledních několika letech dochází k postupnému uvádění Úřadu v život a jeho 

činnost proto nabírá na významu. Čtvrtá podkapitola bude věnována soukromé žalobě v trestním 

právu. Jedná se o tradiční institut,  který aktuálně účinný trestní řád nezná. Téma považuji za 

aktuální  zejména  s ohledem na  připravovaný  nový  trestní  řád,  který  původně  se  zavedením 

soukromé žaloby počítal, nakonec však od tohoto záměru upustil. Pátá podkapitola předkládané 

práce  je  vyhrazena  problematice  důkazního  břemene  v trestním  řízení  a  institutu  zastavení 

trestního stíhání. Tyto oblasti by se v souvislosti s rekodifikací trestního procesu mohly dočkat 

poměrně zásadních změn, které mají potenciál ovlivnit postavení a pravomoci veřejného žalobce, 

49 NEDOROST, Libor, Jana OTOUPALÍKOVÁ, Karel SCHELLE a Vladislav VĚTROVEC. Státní zastupitelství: 
historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-34-3, str. 88. 
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proto  považuji  za  užitečné  se  jim v mé  práci  věnovat.  Šestým problémovým okruhem bude 

latentní kriminalita, fenomény dekriminalizace a depenalizace. Latentní kriminalitu, jako téma 

spíše kriminologické,  jsem do své práce zvolila  proto, že v poznatcích o ní spatřuji  užitečné 

informace, využitelné v rámci budoucího směřování veřejné žaloby. Fenomény dekriminalizace 

a  depenalizace  považuji  za  aktuální  problematiku,  do  které  je  mimo  jiné  zapojeno  i  státní 

zastupitelství. Posledním vybraným problémem je kriminalita v médiích a důvěra veřejnosti ve 

státní zastupitelství. Média jsou dnes bezpochyby pro drtivou většinu populace hlavním zdrojem 

informací  o kriminalitě,  a proto se domnívám, že je užitečné zabývat se tím, jaké informace 

k veřejnosti proudí a jakým způsobem. Otázku důvěry veřejnosti ve státní zastupitelství jsem pro 

svou  práci  vybrala  jako  téma  velmi  důležité  a  křehké.  Získanou  důvěru  bude  potřeba  i 

v budoucnu udržovat, v ideálním případě dále prohlubovat, proto se domnívám, že je vhodné se 

tímto tématem zabývat.         

3.1 Ústavní zakotvení státního zastupitelství

3.1.1 Orgány veřejné žaloby v systému dělby moci 

 Problematika  ústavního  zakotvení  orgánů veřejné  žaloby  je  dlouhodobě  a  opakovaně 

diskutovaným problémem úzce souvisejícím s klasickým systémem dělby státní moci, jakožto 

základním principem demokratického právního státu. Princip dělby moci je zakotven v čl. 2 odst. 

1  Ústavy  ČR a  je  považován  za  podstatnou  náležitost  demokratického  právního  státu,  jejíž 

změna je ve smyslu čl.  9 odst.  2 Ústavy ČR nepřípustná.  Klasická triáda moci formulována 

francouzským filozofem Charlesem de Montesquieum rozlišuje moc zákonodárnou, výkonnou a 

soudní. Zařazení některých státních orgánů pod konkrétní druh moci klasické triády je jasné a 

nezpochybnitelné, je tomu tak např. u parlamentu, vlády či soudů. Ústavy vznikající po druhé 

světové válce ovšem stále častěji naráží na orgány, u kterých není jejich zakotvení z hlediska 

dělby moci zřejmé. V důsledku toho jednotlivé státy různým způsobem upouští  od striktního 

dodržování  klasické  triády  moci  a  zakotvují  větší  počet  ústavních  orgánů  s různými 

charakteristikami. Příklady tohoto vývoje nalezneme i v Ústavě ČR, a to v hlavě páté a šesté. 

Zde  máme  zakotven  Nejvyšší  kontrolní  úřad,  jako  určitý  zárodek  moci  kontrolní  a  Českou 

národní banku, jako možný zárodek moci bankovní. Orgánem, jehož místo v systému dělby moci 

je nejasné, je rovněž státní zastupitelství.50      

50 GERLOCH, Aleš. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2018, 
2018(4), str. 21-23. ISSN 1214-3758.
 

27



Jednotlivé státy světa volí rozdílné přístupy k právnímu zakotvení postavení a působnosti 

orgánů  veřejné  žaloby.  Nejrozšířenějším  přístupem  je  skutečnost,  že  právní  normy  nejvyšší 

právní síly (ústavy či jiné ústavní normy) neobsahují žádnou zmínku o postavení a působnosti 

státního  zastupitelství  a  toto  vymezení  tak  ponechávají  „podústavním“  právním  předpisům. 

Státní  zastupitelství  není  na ústavní  úrovni  zakotveno např.  v Německu.  Naopak v některých 

zemích  nalezneme  orgány veřejné  žaloby  zakotveny  přímo v samotném textu  ústavy  či  jiné 

ústavní normy, přičemž s ohledem na systém dělby moci nalezneme tři varianty. První možností, 

nám dobře známou z domácího prostředí, je včlenění státního zastupitelství pod moc výkonnou. 

Touto cestou se vydala kromě České republiky např. Argentina. Druhou variantou je výslovné 

deklarování státního zastupitelství jako součást moci soudní. Toto uspořádání nalezneme např. 

v Portugalsku, Itálii nebo Francii. Konečně poslední možností je chápání státního zastupitelství 

jako orgánu sui generis, stojícího samostatně mimo klasickou strukturu dělby moci. Příkladem 

této varianty je Slovensko.51

3.1.2 Ústavní zakotvení státního zastupitelství v České republice        

V průběhu  přípravných  prací  souvisejících  s rozdělením  Československé  republiky  a 

návrhu nové ústavy byla ve vztahu ke státnímu zastupitelství hojně diskutována otázka, na jaké 

místo v systému veřejné moci bude zařazeno. Státní zastupitelství mohlo být včleněno do moci 

výkonné, soudní nebo mohlo být zakotveno samostatně jako orgán sui generis. Nakonec došlo 

k zařazení  státního  zastupitelství  na  samotný  konec  hlavy  třetí,  upravující  moc  výkonnou, 

přestože  je  patrné  úzké  propojení  s mocí  soudní.52 Platný  a  účinný  text  Ústavy  ČR  se  při 

zakotvení státního zastupitelství omezuje toliko na čl. 80, který je systematicky řazený do hlavy 

třetí  upravující  moc  výkonnou  a  části  druhé  zakotvující  vládu.  Tento  článek  je  posledním 

ustanovením  dané  hlavy,  kterému  předchází  úprava  prezidenta,  vlády,  ministerstev  a  jiných 

správních úřadů. Ústavní zakotvení státního zastupitelství je velmi stručné a prakticky veškerá 

jeho úprava je ponechána běžným zákonům, které v důsledku toho nabývají na důležitosti. Ze 

samotné Ústavy ČR můžeme ve vztahu ke státnímu zastupitelství vyvodit dva základní poznatky. 

Prvním z nich je skutečnost, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné a má určitý vztah 

k vládě,  tento vztah však není Ústavou ČR blíže definován. Druhým je pravidlo,  dle kterého 

státní  zastupitelství  zastupuje  veřejnou  žalobu  v trestním  řízení.  Tyto  ústavně  zakotvené 

51 MUSIL, Jan.  Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2016, 
2016(1), str. 9-12. ISSN 1214-3758.
52 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 32-36.
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poznatky není možné měnit běžným zákonem, jejich případná změna by vyžadovala novelizaci 

Ústavy ČR.

Při  přípravě  Ústavy  ČR  bylo  s ohledem  na  historické  zkušenosti  nutné  nahradit 

dehonestovaný pojem prokuratura ústavně novým pojmem státní zastupitelství, o čemž nebylo 

při parlamentní rozpravě pochyb. Ačkoliv byl ústavní text připravován v časové tísni, objevilo se 

zde  několik  variant  možného  přístupu  k právní  úpravě  této  instituce.  Nabízelo  se  včlenění 

státního zastupitelství do moci soudní nebo výkonné, případně jeho samostatné zakotvení jako 

orgánu sui generis. Kromě toho se objevovaly návrhy, aby nebylo státní zastupitelství  vůbec 

zmíněno v Ústavě ČR a aby byla jeho úprava plně ponechána zákonu tak, jako je tomu v případě 

veřejného ochránce  práv.  Hlavním argumentem byla  skutečnost,  že  prokuratura  jako veřejná 

žaloba  nemá  přímé  ústavní  vazby  a  není  proto  nutné,  aby  byla  ústavně  zakotvena.  Podle 

původního vládního návrhu Ústavy ČR mělo být státní zastupitelství  upraveno v hlavě čtvrté 

věnující  se  moci  soudní.  Při  projednávání  návrhu  ústavněprávním  výborem  bylo  však  po 

všeobecné  shodě  navrženo  přesunutí  úpravy  státního  zastupitelství  do  moci  výkonné. 

Různorodost názorů na zakotvení státního zastupitelství dokládají četné námitky a pozměňovací 

návrhy, které byly napříč politickým spektrem uplatněny při projednávání návrhu Ústavy ČR 

Českou národní radou v prosinci 1992. Upozorňovalo se zejména na absenci začlenění státního 

zastupitelství do soustavy státních orgánů, způsobu ustavování, odpovědnosti či řízení státního 

zastupitelství. Jeden z návrhů usiloval o vyčlenění úpravy státního zastupitelství do samostatné 

hlavy  po  vzoru  Nejvyššího  kontrolního  úřadu  nebo  České  národní  banky.  Pro  tento  návrh 

hlasovalo 70 poslanců.53

Přestože se systematika Ústavy ČR přiklonila k začlenění státního zastupitelství do moci 

výkonné,  jsou  úzké  vazby  tohoto  specifického  orgánu  k moci  soudní  nezpochybnitelné. 

Příkladem  tohoto  spojení  je  skutečnost,  že  jednotlivé  orgány  státního  zastupitelství  kopírují 

strukturu  soudů,  ačkoliv  to  nevyplývá  z textu  samotné  Ústavy  ČR.  Z dikce  ústavního  textu 

zakotvující  státní  zastupitelství  jako orgán veřejné žaloby v trestním řízení  je patrné,  že jeho 

úloha se neomezuje toliko na podání obžaloby a její zastupování před soudem, ale významným 

způsobem se projevuje také v předsoudní fázi trestního řízení. Ústavněprávní význam nalézáme 

především  v tom,  že  se  státní  zastupitelství  podílí  na  ochraně  základních  práv  a  svobod 

v trestním  řízení,  která  náležejí  obviněným  i  poškozeným.  Vzhledem  k výše  nastíněným 

souvislostem bývá  státní  zastupitelství  označováno  jako  orgán  sui  iuris,  který  se  vyznačuje 

justičním charakterem, přestože se formálně nejedná o orgán moci soudní.54 

53 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 32-35.
54 Tamtéž, str. 35-36. 
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3.1.3 Budoucí směřování ústavní úpravy státního zastupitelství 

Úvahy de constitutione ferenda se v souvislosti s otázkou ústavního zakotvení státního 

zastupitelství pravidelně objevují v odborných diskuzích. Jejich cílem je zhodnocení současného 

stavu právní úpravy a posouzení, zda tento poskytuje dostatečné záruky k zajištění spravedlivého 

procesu  v trestním  řízení.  V moderních  demokratických  právních  státech  je  kladen  důraz 

zejména  na  vysokou  specializovanost,  nezávislost  a  nestrannost  státního  zastupitelství.  Pro 

budoucí  ústavní  úpravu přicházejí  do úvahy tři  možnosti,  kdy u každé  z nich nacházíme jak 

pozitiva,  tak  negativa.  První  variantou  je  zachování  statusu  quo,  tedy  zachování  státního 

zastupitelství  v rámci  vládní  části  moci  výkonné.  Argumentem  svědčícím  ve  prospěch  této 

možnosti je princip právní jistoty a stability a bezesporu také jednoduchost tohoto postupu. Na 

druhou  stranu  jsou  zde  patrné  nezanedbatelné  problémy  spojené  s tímto  ukotvením,  a  to 

především v tom smyslu,  že  není  žádoucí,  aby  byly  orgány  veřejné  žaloby  podřízeny  moci 

výkonné, a to nejenom fakticky, ale i formálně. Zjevný je rovněž rozdíl v povaze orgánů veřejné 

žaloby, které mají v mnoha ohledech blízko k orgánům moci soudní, oproti typickým orgánům 

moci výkonné. Naopak promyšlená změna ústavního zakotvení by mohla přinést zefektivnění 

fungování  státního  zastupitelství  a  větší  autonomii  orgánů  veřejné  žaloby.  Druhou  možnou 

cestou je systematické zařazení orgánů veřejné žaloby pod moc soudní. Přínosem tohoto návrhu 

by  bezpochyby  bylo  zajištění  větší  míry  autonomie  státního  zastupitelství  ve  vztahu  k moci 

výkonné  a  zamezení  užívání  veřejné  žaloby  jako  specifického  nástroje  k prosazování  vládní 

politiky. V neprospěch pak hovoří četné odlišnosti mezi soudy a státním zastupitelstvím, z nichž 

systematicky  nejzásadnější  je  skutečnost,  že  státní  zastupitelství  nemůže  na  rozdíl  od  soudů 

autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob, respektive o vině a trestu či omezení 

osobní  svobody.  Další  odlišnost  je  opakovaně  spatřována  v tom,  že  nezávislost  státního 

zastupitelství  kvalitativně  nedosahuje  nezávislosti  soudů.55 Právě  fakt,  že  státní  zastupitelství 

není možné bez výhrad zařadit ani do moci výkonné ani do moci soudní, vede k třetí eventualitě 

budoucího vývoje, a sice zakotvení státního zastupitelství jako orgánu sui generis v samostatné 

hlavě po vzoru Nejvyššího kontrolního úřadu či České národní banky. Zjevnou výhodou této 

varianty  je  možnost  zohlednit  specifika  státního  zastupitelství  a  možnost  dosažení  větší 

nezávislosti  na  politické  reprezentaci.  V neprospěch  této  úpravy  hovoří  klasické  státoprávní 

dělení  moci  na  moc  zákonodárnou,  výkonnou a  soudní,  do  kterého  by  nebylo  možné  takto 

definované  státní  zastupitelství  zařadit.56 Osobně  se  domnívám,  že  právě  ústavní  zakotvení 

55 Vymezením nezávislosti státního zastupitelství a rozdíly v nezávislosti ve srovnání se soudy se opakovaně 
zabýval ve svých nálezech i Ústavní soud ČR, konkrétně tak činil např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 17/10 či sp. zn. I.
ÚS 573/02
56 ŠÁMAL, Pavel.  Ústavní zakotvení státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2018, 
2018(4), str. 8-10. ISSN 1214-3758.
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státního zastupitelství je problematikou, u které je vhodné uvažovat o ústavních změnách, jelikož 

vhodně  provedené  změny  by  mohly  vést  k vyšší  míře  autonomie  a  nezávislosti  státního 

zastupitelství,  celkově  přispět  ke  zvýšení  efektivity  práce  státních  zástupců  a  předcházet 

eventuálním budoucím snahám o prosazování politických zájmů skrz státní zastupitelství,  což 

považuji za žádoucí. Z nabízených řešení se nejvíce přikláním k zakotvení státního zastupitelství 

jako orgánu sui generis, kterému by byla vyčleněna samostatná hlavy Ústavy ČR. Tento model 

může dle mého názoru nejlépe zohlednit specifickou hybridní povahu státního zastupitelství, u 

něhož můžeme sledovat jak prvky správních, tak i soudních orgánů. Ztotožňuji se rovněž z výše 

nastíněnými  argumenty,  dle  kterých  by  právě  toto  řešení  vedlo  k větší  nezávislosti  státního 

zastupitelství a lepší ochraně před případnými politickými vlivy. Vzhledem k vymezení NKÚ a 

ČNB v samostatných hlavách Ústavy ČR nepovažuji za nepřekonatelnou překážku ani klasickou 

triádu dělby moci. Ponechání státního zastupitelství  v rámci moci výkonné či jeho přesun do 

moci soudní se mi nejeví jako nejlepší možnost, a to zejména z toho důvodu, že obě tyto varianty 

narážejí na rozdílnost instituce státního zastupitelství od zbývající části příslušné moci a nejsou 

proto dle mého názoru schopny i při sebelepší právní úpravě plně zohlednit všechna specifika 

státního zastupitelství.

Nutnost  odborných  diskuzí  a  přijetí  promyšlené  změny  lze  sledovat  rovněž 

z kriminologických  a sociologických  dat  o  stavu kriminality  a  způsobu jejího  vypořádání  ze 

strany  státních  orgánů.  Významným jevem,  který  je  možné  vypozorovat,  je  masový  výskyt 

kriminality. Nápad trestní kriminality je dnes natolik enormní, že znemožňuje projednání všech 

trestných činů v klasickém soudním řízení. Za účelem předcházení přetížení justičního systému 

byly zavedeny určité filtry,  díky kterým část potenciálních deliktů není pro svou bagatelnost 

vůbec  předmětem  trestního  řízení  a  další  část  je  potom vyřešena  přímo  státním  zástupcem 

v průběhu přípravného řízení prostřednictvím tzv. odklonů. V důsledku toho státní zástupce stále 

častěji meritorně rozhoduje a zasahuje tak do práv a svobod osob. Z logiky věci by měla být u 

státního zástupce vyžadována stejná nezávislost,  jako je požadována u soudců a přichází  tak 

v úvahu i její zakotvení na ústavní úrovni. Druhým problematickým jevem je zvyšující se podíl 

nových forem tzv. kriminality bílých límečků. S těmito trestnými činy se setkáváme zejména 

v oblasti  hospodářské  a  majetkové  kriminality,  korupce,  daňových  deliktů,  subvenčních  či 

dotačních  podvodů.  Specifickým a velmi  nebezpečným znakem pachatelů  této kriminality  je 

skutečnost, že disponují politickým, ekonomickým, mediálním či mocenským vlivem. Tento vliv 

se snaží uplatnit i v potenciálním trestním stíhání, kdy zejména v raných stádiích přípravného 

řízení mají největší příležitost jak uniknout trestnímu stíhání. Pro ochranu státních zástupců před 
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těmito vnějšími vlivy je nutné zakotvit princip jejich nezávislosti a nestrannosti a garantovat ho 

na ústavní úrovni.57

Kromě samotného začlenění státního zastupitelství do systému dělby moci je předmětem 

častých diskuzí eventuální rozšíření čl. 80 Ústavy ČR a povýšení úpravy některých otázek na 

ústavní úroveň. Prvně lze uvést požadavek, aby bylo v ústavním textu deklarováno, že státní 

zastupitelství je soustavou orgánů, případně aby zde byla tato soustava vypočtena. Za druhé je 

často  požadováno  ústavní  zakotvení  nejvyššího  státního  zástupce  po  vzoru  prezidenta 

Nejvyššího kontrolního úřadu. V Ústavě ČR by se tak mohla objevit délka funkčního období 

nejvyššího  státního  zástupce,  způsob  jeho  jmenování  či  možnosti  odvolání.  Navrhovanými 

možnostmi  ustavení  do  funkce  jsou  zejména  jmenování  prezidentem  republiky,  které  by 

podléhalo kontrasignaci předsedy vlády nebo by bylo možné jen se souhlasem Senátu, případně 

jmenování  prezidentem  republiky  na  návrh  určitého  ústavního  orgánu  (např.  Poslanecké 

sněmovny, Senátu či vlády). Tato úprava je žádoucí s ohledem na posílení autonomie státního 

zastupitelství.  Pro  případ  zachování  státního  zastupitelství  v hlavě  třetí  je  navrhováno  její 

doplnění  o  určité  subtitulky.  Aktuálně  nalezneme  v úpravě  moci  výkonné  prvně  subtitulek 

prezident  republiky,  poté vláda a následně bez dalšího úpravu ministerstev,  jiných správních 

úřadů  a  státního  zastupitelství.  Doplnění  vhodných  subtitulků  by  přineslo  nejenom grafické 

zpřehlednění hlavy třetí a tím i lepší orientaci pro čtenáře, ale mohlo by přispět také k posílení 

autonomie státního zastupitelství.  Kromě výše zmíněného se objevují  např. diskuze o úpravě 

vnitřních poměrů státních zástupců (např. zakotvení délky funkčního období vedoucích státních 

zástupců),  zakotvení  určitých  zásad  na  ústavní  úrovni  či  zřízení  rady  státních  zástupců.58 

Z uvedených návrhů se mi jeví jako nejpřínosnější snaha o ústavní zakotvení nejvyššího státního 

zástupce.  Po vzoru NKÚ by bylo dle  mého názoru přínosné,  aby byl  způsob jmenování  do 

funkce ústavně zakotven. Vzhledem k relativní rigiditě Ústavy ČR by to přineslo větší stabilitu a 

vyšší míru autonomie státního zastupitelství. V této souvislosti by bylo vhodné důsledně zvážit, 

kdo  by  měl  nejvyššího  státního  zástupce  jmenovat.  V současnosti  je  dle  §  9  odst.  1  ZSZ 

jmenován  nejvyšší  státní  zástupce  vládou na  návrh  ministra  spravedlnosti.  Výběr  nejvyššího 

žalobce  je  tedy  plně  v rukou  moci  výkonné  a  potenciálně  zde  hrozí  nebezpečí  nežádoucích 

politických vlivů při jeho výběru. Ačkoliv by bylo před případnou změnou způsobu jmenování 

nejvyššího státního zástupce nutné podrobit tuto problematiku hlubší odborné debatě, dovolím si 

na tomto místě vyjádřit  svůj osobní názor, kdy se domnívám, že by bylo vhodné do procesu 

57 MUSIL, Jan.  Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2016, 
2016(1), str. 9-12. ISSN 1214-3758. 
58 GERLOCH, Aleš. Ústavní zakotvení státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2018, 
2018(4), str. 21-23. ISSN 1214-3758.
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jmenování  nejvyššího  státního  zástupce  zapojit  Senát  ČR,  který  může  dle  mého  názoru 

poskytnout relevantní a cenné názory a být určitou protiváhou k mnohdy nežádoucím politickým 

vlivům moci výkonné.        

Problémem,  na  který  často  naráží  snahy  o  změnu  ústavního  zakotvení  státního 

zastupitelství, je rigidita našeho ústavního zákona. Přijetí či změna ústavního zákona není možná 

standardním  legislativním  postupem,  ale  je  vyžadován  souhlas  kvalifikované  většiny.  Podle 

čl. 39  odst.  4  Ústavy  ČR  se  k takovéto  změně  vyžaduje  souhlas  třípětinové  většiny  všech 

poslanců a souhlas třípětinové většiny přítomných senátorů. Případná změna ústavního zakotvení 

by tak vyžadovala shodu napříč politickým spektrem a komorami parlamentu. Právě zde vidím 

největší  slabinu  dlouhodobých  snah  o  změnu  ústavního  zakotvení  státního  zastupitelství. 

O odborné debaty a názory není v této oblasti dlouhodobě nouze, jak jsem se sama přesvědčila 

při hledání pramenů k mé diplomové práci. Přestože se odborníci mnohdy neshodnou na závěru, 

který  z možných  modelů  ústavního  zakotvení  státního  zastupitelství,  by  byl  v podmínkách 

českého právního řádu nejlepší, dává nám množství a kvalita odborných pramenů solidní základ 

pro prosazení případné změny. Největší překážkou pro realizaci těchto změn je dle mého názoru 

nedostatek politické vůle, kdy v rámci Parlamentu ČR nedochází k úvahám a diskuzím na toto 

téma  či  dokonce  předkládání  návrhů  změn.  Domnívám se,  že  je  v této  souvislosti  důležité, 

abychom nerezignovali  na  snahy o  prosazení  změn  a  neutvrzovali  se  v názoru,  že  současné 

uspořádání  je  to  nejideálnější.  Naopak  je  žádoucí,  abychom  uvažovali  o  změně  ústavního 

zakotvení státního zastupitelství v rámci širších úvah o změnách ústavního pořádku a předkládali 

argumentačně  dostatečně  podložené  důvody,  které  povedou  k širší  společenské  poptávce  po 

těchto změnách a reálně umožní  nalezení  politické  vůle a shody napříč  různými politickými 

stranami.

3.2 Zákonná úprava státního zastupitelství a její chystaná novelizace 

Těžiště  právní  úpravy  státního  zastupitelství  na  zákonné  úrovni  nalezneme 

v trestněprávních normách, z nichž klíčovými předpisy jsou zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Oba předpisy byly v minulosti 

mnohokrát novelizovány a v souvislosti se snahou o rekodifikaci trestního práva procesního se 

často hovoří a navrhuje jejich nové znění. 

3.2.1 Trestní řád a jeho chystaná rekodifikace

Trestní řád je základním pramenem trestního práva procesního. Platný a účinný trestní 

řád je normou poměrně starou, která nabyla účinnosti 1. ledna 1962. Vzhledem k tomu byl tento 
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předpis  pod tíhou  řady  společenských  změn  a  vývoje  moderního  práva  již  více  než  stokrát 

novelizován,  přičemž  převážná  většina  změn  nastala  až  po  roce  1989.  Předpis  byl  měněn 

v důsledku přímých i nepřímých novel, ale také zásahy Ústavního soudu působícího v postavení 

negativního zákonodárce. Systematika trestního řádu se rozpadá do pěti částí a dvaceti pěti hlav, 

z nichž vybrané se ještě dále člení do oddílů. Trestní řád komplexním způsobem upravuje celé 

trestní řízení.

Trestní řád byl při svém vzniku v roce 1961 výrazně poznamenán tehdejším politickým 

režimem.  K prosazování  komunistické  ideologie  a  s tím  úzce  související  politicko-právní 

doktríny státu byly používány mimo jiné i prostředky trestního práva uplatňované v trestním 

řízení. Tento vliv se v původním znění trestního řádu promítl do § 1 vymezujícího účel zákona, 

kde  bylo  mimo  jiné  řečeno,  že  řízení  musí  působit  k upevňování  socialistické  zákonnosti  a 

k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel socialistického soužití i 

čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Po pádu komunistického režimu a nastolení 

demokratického právního státu a tržního hospodářství nemohla celá řada dosavadních institutů 

obstát ve své původní podobě a bylo potřeba mnohých změn. Ačkoliv byl text trestního řádu po 

roce 1989 mnohokrát novelizován a došlo ke změně celé řady podstatných i dílčích otázek, je 

jeho celková koncepce do určité míry stále poznamenaná a poplatná době svého vzniku. Z těchto 

důvodů  není  současný  trestněprocesní  kodex  v plném  souladu  s  uplatňovanými  moderními 

trendy tzv. restorativní justice.59

Před rokem 1989 byl trestní řád novelizován minimálně, velké změny přišly až po změně 

politického  režimu.  Jednou  z největších  a  nejvýznamnějších  novel  byla  tzv.  velká  novela 

trestního řádu č. 265/2001 Sb., která mimo jiné posílila postavení státních zástupců v přípravném 

řízení na úkor policejních orgánů a zavedla větší zodpovědnost státního zástupce za průběh a 

výsledek přípravného řízení. Státní zástupci nově začali vykonávat dozor nad celým přípravným 

řízením, a to již od počátku prověřování, kdy je policejní orgán povinen bezodkladně doručit 

státnímu  zastupitelství  záznam  o  zahájení  úkonů  trestního  řízení.  V důsledku  toho  je  státní 

zástupce mnohem intenzivněji  zapojen do operativní  práce policie.  Dalším cílem této novely 

byla snaha o zrychlení, zjednodušení a odformalizování přípravného řízení, kterých mělo být 

docíleno přenesením těžiště dokazování před soudy. Konečně byla velkou novelou trestního řádu 

výrazně posílena úloha nejvyššího státního zástupce, který nově získal dvě významná oprávnění. 

Prvně  byla  zavedena  možnost  zrušit  do  dvou měsíců  od  právní  moci  nezákonné usnesení  o 

zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci a za druhé byla nejvyššímu státnímu zástupci 

59 Východiska  a  principy  nového  trestního  řádu  [online].  [cit.  2020-06-16].  Dostupné  z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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dána možnost podat dovolání ve prospěch i neprospěch obviněného. Pro velký rozsah změn bývá 

tato novela trestního řádu přirovnávaná k rekodifikaci.60

Další  významná  novelizace  přišla  v reakci  na  přijetí  nového trestního  zákoníku,  tedy 

zákona č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Vzhledem k tomu, že se trestní právo 

hmotné uskutečňuje pomocí trestního práva procesního a že se nepodařilo přijmout rekodifikaci 

trestního  práva  procesního  zároveň  s rekodifikací  trestního  práva  hmotného,  byla  nutná 

novelizace v podobě zákona č. 41/2009 Sb. Jejím obsahem byly zejména terminologické změny 

a některé dílčí koncepční změny.

Koncepčně velmi problematická novela trestního řádu byla přijata zákonem č. 163/2016 

Sb. Tato norma mimo jiné nově zavádí institut dočasného odložení trestního stíhání, který dává 

osobám podezřelým ze  spáchání  vypočtených  trestných  činů  spočívajících  v pasivní  korupci 

možnost  vyhnout  se  natrvalo  trestnímu  stíhání,  jestliže  svou  výpovědí  pomohou  usvědčit 

pachatele  korupce  aktivní.  Pokud  podezřelý  dostojí  svých  slibů  a  nevyjdou-li  najevo  nové 

skutečnosti, rozhodne státní zástupce usnesením o tom, že podezřelý nebude trestně stíhán, čímž 

je  dána  překážka  věci  pravomocně  rozhodnuté.  Problematická  je  úprava  v tom,  že  proti 

takovému usnesení je možné podat stížnost, o níž rozhoduje soud, v jehož obvodu je činný státní 

zástupce, který toto usnesení vydal. Toto uspořádání je v rozporu s koncepcí dosavadního pojetí 

vzájemných  vztahů  státního  zástupce  a  soudu,  jelikož  jde  o  ojedinělý  případ,  kdy  o  otázce 

důvodnosti zahájení trestního stíhání nerozhoduje výhradně státní zástupce, ale samotný soud, 

který by o případné obžalobě nakonec rozhodoval. Soudní kontrola přípravného řízení trestního 

se doposud objevovala pouze v případech intenzivních zásahů do ústavně zaručených práv a 

svobod. S ohledem na výše uvedené by bylo z koncepčního hlediska vhodnější, aby přezkumná 

pravomoc v dané věci spadala do působnosti nadřízeného státního zastupitelství.61

Navzdory  celé  řadě  novelizací  současná  právní  úprava  trestního  procesu  neodpovídá 

požadavkům trestního práva 21. století a proto se od přelomu tisíciletí intenzivně diskutuje o její 

rekodifikaci.  Nezbytnost  tohoto  postupu  mimo  jiné  vyplývá  ze  ztráty  jednoty,  promyšlené 

koncepce a systematiky trestního řádu, rozporuplnosti výkladu a aplikace některých ustanovení, 

jakož  i  nutnosti  zajištění  kompatibility  českého  trestního  práva  s mezinárodními  požadavky. 

Palčivým  problémem  současné  úpravy  je  rovněž  existence  velkého  množství  výjimek  ze 

základních zásad trestního procesu zakotvených v § 2 TŘ, což přináší pochybnosti o tom, zda se 

60 LATA, Jan. Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 117-122.
61 VYCHYTA, Jan. Několik otazníků nad soudní kontrolou veřejné žaloby ve světle aktuálních změn trestního řádu. 
StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2016, 2016(4), str. 49-51. ISSN 1214-3758.
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tyto ideje vůbec reálně uplatňují v zákonem předvídané podobě. V zájmu zachování koncepční 

jednoty je nutné, aby nový trestní řád organicky navazoval na již účinný trestní zákoník.62

Za účelem vzniku nového moderního trestního řádu vznikla v roce 2014 při Ministerstvu 

spravedlnosti pracovní Komise pro nový trestní řád, která je složena z řady odborníků na trestní 

právo procesní napříč právními profesemi. Pro urychlení procesu tvorby nového kodexu Komise 

využívá již dříve schválené věcné záměry z let 2004 a 2008, kterým se nikdy nedostalo podoby 

paragrafového znění. Klíčovými záměry nového trestního řádu jsou zrychlení trestního řízení, 

posílení  řízení  před  soudem  na  úkor  přípravného  řízení,  zvýšení  aktivity  procesních  stran, 

posílení pravomocí státního zástupce při výkonu dozoru v přípravném řízení, zavedení procesní 

odpovědnost státního zástupce, posílení ochrany poškozených, včetně možnosti využití majetku, 

který připadl státu v důsledku majetkových trestů uložených v trestním řízení, ve prospěch obětí 

trestných činů a  nová úprava  opravného řízení.  V rámci  přípravných prací  schválila  Komise 

koncem roku 2014 dokument nazvaný Východiska a principy nového trestního řádu, ve kterém 

mimo jiné nalezneme zhodnocení současné úpravy, cíle a systematiku připravovaného trestního 

řádu, zamýšlené základní zásady či jednotlivá stádia trestního řízení.63 

Práce  na  přípravě  nového  trestního  řádu  stále  běží  a  jejich  výsledky  jsou  průběžně 

zveřejňovány  v podobě  pracovní  verze  paragrafového  znění  nového  trestního  řádu.  Návrhy 

nového znění jsou předmětem častých diskuzí, a pokud vůbec současný návrh dojde do fáze 

schvalování v rámci legislativního procesu, dozná ještě bezpochyby řady změn.

Ačkoliv cílem této práce není analyzovat navrhované změny v rámci nového trestního 

řádu, dovolím si upozornit na vybrané novinky týkající se činnosti státního zástupce. V rozporu 

s věcným  záměrem  a  principy  nového  trestního  řádu  absentuje  v současném  znění  návrhu 

možnost soukromé žaloby v trestním právu, v důsledku čehož má být soudní stádium trestního 

řízení i nadále iniciováno výlučně na základě návrhu podaného státním zástupcem. Tyto procesní 

návrhy mohou mít i nadále podobu obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu. 

Ve stádiu hlavního líčení je navrhováno několik změn. Prvně má být obviněnému dána možnost 

předem se písemnou formou vyjádřit k podané obžalobě, a to za účelem zjištění jeho stanoviska 

k podanému návrhu. Návrh rozšiřuje a blíže specifikuje případy, kdy může státní zástupce využít 

pomoci právního čekatele, případně kdy se jim může nechat zastoupit. Naopak se do současného 

návrhu neprosadilo pravidlo, aby byla veřejná žaloba reprezentována vždy státním zástupcem, 

který vykonával v dané věci dozor již v přípravném řízení. Návrh zachovává povinnost státního 

62 Východiska  a  principy  nového  trestního  řádu  [online].  [cit.  2020-07-13].  Dostupné  z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
63 Rekodifikace  trestního  práva  procesního [online].  [cit.  2020-07-13].  Dostupné  z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460  
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zástupce  přednést  obžalobu,  ale  ve  snaze  o  zrychlení  řízení  nově  konstatuje,  že  budou 

předneseny pouze podstatné body s odůvodněním a ve zbytku bude odkázáno na její písemné 

vyhotovení. Tato novinka má zamezit zdlouhavému čtení rozsáhlých žalobních návrhů. Snahou o 

podporu širšího využívání  dohody o vině a  trestu je  možnost  ji  nově uzavřít  i  v řízení  před 

soudem. Nastíněné změny, které jsou prozatím zakotveny v paragrafovém návrhu nového znění 

trestního řádu, nelze chápat jako nikterak revoluční a celkovou úpravu v této oblasti lze chápat 

jako kontinuální s dosavadní právní úpravou.64 Osobně vnímám většinu navrhovaných změn jako 

žádoucí a způsobilou zefektivnit  a zrychlit  trestní řízení.  Vzhledem k množství navrhovaných 

změn a již dnes exitujícímu množství novelizací současného TŘ, vidím přijetí nového procesního 

kodexu jako nejvhodnější možnost. 

V důsledku neustálých průtahů v procesu přijetí nového trestního řádu dochází v poslední 

době  k tomu,  že  navrhované  změny,  které  měly  být  původně  realizovány  přijetím  nového 

trestního řádu, vstupují v účinnost na základě novelizací platných a účinných právních předpisů. 

Příkladem tohoto jevu je povinnost státních zástupců navrhnout v obžalobě trest pro případ, že 

soud  uzná  obviněného  vinným.  Tato  povinnost  byla  státním  zástupcům  původně  uložena 

závazným pokynem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který ji  odůvodnil  snahou o 

zvýšení transparentnosti  a férovosti  řízení.65 Dnes má tato povinnost svou oporu i  v trestním 

řádu, jelikož zákonem č. 333/2020 Sb., byl novelizován § 177 TŘ, který upravuje náležitosti 

obžaloby. Druhým příkladem je institut tzv. nesporných skutečností, který byl do trestního řádu 

zakotven rovněž zákonem č. 333/2020 Sb. Tento institut dává státnímu zástupci a obžalovanému 

možnost vymezit důkazy, o jejichž zákonnosti a důkazních dopadech nemají sporu a netrvají tak 

na jejich provedení v hlavním líčení.66 

Vzhledem ke  stáří  současného  procesního  kodexu  a  řadě  významných  společenským 

změn, které se za dobu jeho účinnosti udály, je dle mého názoru přijetí nového trestního řádu 

nezbytné. Nutnost tohoto kroku je možné vyvozovat i ze skutečnosti, že máme již přes deset let  

platný a účinný TZ a bylo by vhodné mít k němu lépe kompatibilní moderní procesní kodex. 

Průtahy, které jsou s přijetím nového trestního řádu spojeny, vnímám negativně a domnívám se, 

že více než dvacet let  jeho příprav bylo dostatečným časovým prostorem k přijetí  kvalitního 

kodexu.  Jako  hlavní  překážku  vzniku  nového  procesního  předpisu  vidím  nedostatečnou 

64 VYCHYTA,  Jan.  K některým  aspektům  obžaloby  a  postavení  státního  zástupce  v hlavním  líčení  podle 
paragrafovaného znění návrhu nového trestního řádu. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2019, 2019(3), 
str. 17-23. ISSN 1214-3758
65 CHALOUPSKÁ, Markéta. Novinka v justici. Státní zástupci musí ještě před začátkem soudu odkrýt karty a říct, 
jaký navrhují trest. [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-
zastupitelstvi-navrh-trestu-pavel-zeman-novinka-v-justici-obzaloba_2002060703_vtk 
66 Přehled novinek v trestněprávních předpisech [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 
https://www.kgslegal.cz/cs/prehled-novinek-v-trestnepravnich-predpisech
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politickou vůli a narušení kontinuity příprav v důsledku končících volebních období jednotlivých 

vlád. Pozitivně hodnotím zřízení odborné Komise pro vznik nového trestního zákona, která by 

měla změnu připravit po odborné stránce. Vzhledem k dosavadnímu tempu přípravných prací a 

aktuální  politické situaci se domnívám, že konečné přijetí  nového trestního řádu potrvá ještě 

minimálně několik let.  K úspěšnému dokončení těchto snah by bylo dle mého názoru vhodné 

hledat skrz konstruktivní debatu širší konsenzus napříč politickým spektrem, a to proto, aby se 

předešlo případnému krachu příprav v důsledku změny vládních politických sil. Rovněž je nutné, 

aby byly přípravy postaveny na odborné a otevřené debatě tak, aby výsledkem těchto prací byl 

moderní trestně procesní kodex, způsobilý obstát v 21. století.                          

3.2.2 Zákon o státním zastupitelství              

Klíčovou  normou  upravující  postavení,  působnost,  organizaci  a  správu  státního 

zastupitelství  je  již  několikrát  zmiňovaný  zákon  č.  283/1993  Sb.,  o  státním  zastupitelství. 

Ačkoliv jde oproti výše popsanému trestnímu řádu o podstatně mladší právní předpis, ani tento 

neunikl v průběhu let řadě novelizací.

Celou  řadu  významných  změn  přinesla  v roce  2001  novela  zákona  o  státním 

zastupitelství, která byla vyhlášena pod č. 14/2002 Sb. Podle důvodové zprávy bylo mimo jiné 

nutné přesněji  vymezit  úlohu státního zastupitelství  a vyjádřit  základní  principy  fungování  a 

postavení  státního  zastupitelství,  kterými  jsou  zásada  zákonnosti,  nestrannosti,  objektivity, 

účinnosti, nezávislosti na jiných orgánech, nedílnosti a hierarchie.67 Za tímto účelem stanovil § 2 

odst.  2  ZSZ  státnímu  zástupci  povinnost  při  výkonu  své  působnosti  postupovat  nestranně, 

respektovat  a  chránit  lidskou  důstojnost,  rovnost  všech  před  zákonem  a  dbát  na  ochranu 

základních lidských práv a svobod. Navíc § 24 odst. 1 ZSZ uložil státním zástupcům povinnost 

postupovat svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů, stejně tak 

jako nutnost odmítnout jakýkoliv vnější zásah či vliv. Novela dále přinesla posílení postavení 

vedoucích státních zástupců a s tím související oslabení pozice ministra spravedlnosti při jejich 

jmenování  a  odvolávání.  Novelizované  znění  §  12  ZSZ konkretizovalo  a  posílilo  oprávnění 

nejvyššího státního zástupce. Zákon dále přesněji vymezoval vztahy mezi jednotlivými stupni 

státního zastupitelství a definoval institut vnějšího i vnitřního dohledu. I vzhledem k celé řadě 

dalších změn, které daná novela přinesla, ji můžeme fakticky stavět na úroveň přijetí nového 

zákona.68    

67 Důvodová zpráva k zákonu č. 14/2002 Sb., změna zákona o státním zastupitelství
68 LATA, Jan.  Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 122-126.
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Další významnou změnu přinesla novela vyhlášená pod č. 121/2008 Sb., která nově v 

§ 32a ZSZ zakotvila pozici asistenta státního zástupce. Podle § 32a odst. 3 ZSZ se asistentem 

státního  zástupce  mohl  stát  bezúhonný  občan,  který  dovršil  vysokoškolské  vzdělání 

v magisterském studijním programu v oboru právo. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem tohoto 

institutu mělo být odlehčení  nápadu práce státních zástupců se záměrem docílit  toho, aby se 

samotný státní zástupce mohl věnovat vysoce odborné činnosti a činnosti přípravné či pomocné 

delegoval  na  svého  právně  vzdělaného  pomocníka.  Zároveň  bylo  umožněno  uznání  praxe 

asistenta  za  výkon  praxe  právního  čekatele,  což  umožnilo  asistentům  usilovat  o  pozici 

samotného státního zástupce.69 Přestože byly vkládány do nově zavedeného institutu asistentů 

státních zástupců četné naděje, tato pozice se v širší míře neprosadila a působení asistentů se 

omezuje výhradně na činnost u Nejvyššího státního zastupitelství.70  

Důsledkem řady novelizací je účinné znění ZSZ do jisté míry nekoncepční a neorganické, 

což  vede  v posledním  desetiletí  k četným  diskuzím  a  předkládání  návrhů  nového  zákona  o 

státním zastupitelství. Politická vůle k přijetí nového zákona o státním zastupitelství a jeho hrubé 

rysy byly nastíněny již v srpnu 2010 v programovém prohlášení vlády. Zákon byl připravován 

velmi  pečlivě,  došlo  ke  schválení  jeho  věcného  záměru  i  schválení  vládou.  Jednou 

z nejzásadnějších změn, kterou měl předkládaný zákon přinést, bylo zrušení vrchních státních 

zastupitelství,  v důsledku  čehož  mělo  dojít  k zavedení  toliko  třístupňové  soustavy  státních 

zastupitelství, která se jeví jako funkčnější. Zákon dále počítal se zřízením nového Úřadu pro 

potírání  korupce,  se zavedením funkčních období vedoucích státních zástupců či  se zřízením 

poradního  sboru  státních  zástupců  jako  jisté  protiváhy  nejvyššího  státního  zástupce.  Návrh 

zákona byl v červnu roku 2013 projednáván v Poslanecké sněmovně a očekávalo se jeho hladké 

přijetí. Události následujících dnů tomu však chtěly jinak a doposud nevídané politické události a 

následná demise vlády Petra Nečase vedly k náhlé nepřijatelnosti předkládaného návrhu zákona. 

Navrhovaný  předpis  by  přinesl  posílení  postavení  státních  zástupců,  což  bylo  vzhledem 

k prohloubení  nedůvěry  řady  politiků  ve  státní  zástupce  rázem  neakceptovatelné  a  nová 

úřednická vláda Jiřího Rusnoka ho vzala zpět.71

Ani  po výše  zmíněném neúspěchu neustaly  snahy o přijetí  nového zákona o  státním 

zastupitelství.  Součástí  programového  prohlášení  vlády  Bohuslava  Sobotky  z roku  2014  byl 

závazek, podle kterého měla vláda prosadit nový zákon o státním zastupitelství, jehož cílem bude 

lepší zajištění nezávislosti státních zástupců a jejich odpovědnost při vyšetřování trestných činů. 

69 Důvodová  zpráva  k  zákonu  č.  121/2008  Sb.  o  vyšších  soudních  úřednících  a  vyšších  úřednících  státního 
zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 
70 LATA, Jan.  Státní zastupitelství ve světle proměn: drama o čtyřech dějstvích. Praha: Auditorium, 2016. ISBN 
978-80-87284-58-2, str. 151.
71 Tamtéž, str. 234-247.
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Po personální změně ve funkci ministra spravedlnosti byl v daném volebním období předložen 

v dubnu  2016  Poslanecké  sněmovně  návrh  příslušného  zákona,  který  mimo  jiné  prosazoval 

zavedení třístupňové soustavy státního zastupitelství a zřízení speciálního státního zastupitelství 

zaměřeného na oblast závažné majetkové a hospodářské kriminality, včetně korupce. Ani tento 

návrh  se  však  nesetkal  s přílišnou  politickou  podporou  a  jeho  projednávání  bylo  ukončeno 

s koncem volebního období.72

Aktuální programové prohlášení vlády Andreje Babiše z roku 2018 je ve vztahu k nové 

legislativě  v oblasti  státního  zastupitelství  zdrženlivější,  když  se  vláda  výslovně  nezavazuje 

přijmout nový zákon. Ve vztahu ke státnímu zastupitelství se vláda toliko zavazuje k přísnému 

respektování  nezávislosti  státních  zástupců  a  k předložení  změn  ve  státním  zastupitelství 

vedoucích  k účinnější  správě  a  posílení  odpovědnosti  státních  zástupců.73 Dosavadní  průběh 

volebního období potvrzuje, že současná vláda nemá v úmyslu předkládat návrh nového zákona 

o  státním  zastupitelství,  ale  usiluje  o  změny  současného  zákona  formou  jeho  novelizace. 

Důkazem  toho  je  návrh  novely  zákona  o  státním  zastupitelství,  který  poslalo  ministerstvo 

spravedlnosti  do připomínkového  řízení  v červnu 2019.  Mezi  nejvýznamnější  novinky,  které 

návrh zákona přináší, patří proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Nově 

mají být zákonem stanoveny minimální požadavky, které musí osoba splňovat, aby mohla tuto 

pozici  vykonávat,  tato  osoba  má  být  obligatorně  vybírána  v rámci  výběrového  řízení  a  její 

funkční období má být časově omezeno, a to na dobu 7 let. Odvolání z funkce před uplynutím 

funkčního období má být nově možné pouze v důsledku kárného provinění rozhodnutím kárného 

soudu.  Návrh  počítá  s účinností  zákona od 01.  01.  2022,  tedy  až  po  ustavení  nové  vlády.74 

Předložený návrh však čelí kritice z řady míst, zejména od samotných žalobců, poslanců napříč 

politickým spektrem či soudců. Do Poslanecké sněmovny se dostalo také několik alternativních 

návrhů novely zákona o státním zastupitelství. Kritika poukazuje zejména na obavy o nezávislost 

státních  zástupců  a  velmi  rychlou  obměnu  současných  nejvyšších  představitelů  státního 

zastupitelství. Neshody dále panují v otázce vhodné délky funkčního období vedoucích státních 

zástupců či účinnosti předkládané novely.75 Vzhledem k tomu, že výše popsaný návrh novely 

zákona o státním zastupitelství nebyl doposud projednán Poslaneckou sněmovnou ČR, nelze dle 

72 Tamtéž, str. 248-250.
73 Programové prohlášení vlády České republiky ze dne 27. 06. 2018 [online].  [cit.  2020-07-15].  Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/
#Pravo_a_spravedlnost 
74 Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu zákona o státním zastupitelství [online]. [cit. 2020-07-15]. Dostupné 
z:  https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/ministerstvo-spravedlnosti-pripravilo-novelu-zakona-o-statnim-
zastupitelstvi 
75 Koalici  čeká  další  střet.  Plánovaný  zákon  o  státním  zastupitelství  čelé  kritice.  [online].  [cit.  2020-07-15]. 
Dostupná  z:  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2905460-koalici-ceka-dalsi-stret-planovany-zakon-o-statnim-
zastupitelstvi-celi-kritice
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mého názoru očekávat, že by byl tento návrh schválen do konce současného volebního období, 

tedy do podzimu 2021. Jeho další osud je tak velmi nejistý a osobně se domnívám, že se zařadí 

mezi již poměrně velmi početnou skupinu návrhů na změnu či významnou novelizaci zákona o 

státním zastupitelství, které nikdy nedošly ke své realizaci.

Z vývoje situace v posledním desetiletí je patrné, že jsou zde četné snahy o přijetí nového 

zákona o státním zastupitelství či o schválení významné novely stávajícího právního předpisu. 

Podstatná  část  zainteresovaných  volá  po  silnější  garanci  nezávislosti  státního  zastupitelství, 

stejně  tak  jako  po  větší  transparentnosti,  předvídatelnosti  a  stabilitě  při  výběru  a  působení 

vedoucích státních zástupců. Doposud nepřekonatelnou překážkou bránící v přijetí zamýšlených 

změn je  absence politické shody na podobě nové či  aktualizované právní  normy. Obecně se 

domnívám, že pro prosazení rozsáhlejších změn by bylo vhodnější přijetí zcela nového zákona o 

státním  zastupitelství,  který  by  byl  koncepčně  a  systematicky  jistě  přehlednější  než  změny 

provedené  případnou novelou současného právního předpisu.  Na druhou stranu je  vzhledem 

k současné politické situaci, která je ovlivněna blížícími se volbami, pandemií viru SARS-CoV-2 

a nutností prioritního přijetí některých jiných zákonů (např. v oblasti volebního práva), dle mého 

názoru  velmi  nereálné,  že  by  v nejbližší  době  došlo  k přijetí  nového  zákona  o  státním 

zastupitelství. Proto vidím jako reálnější možnost přijetí novely současného zákona. Za účelem 

jejího přijetí by bylo dle mého názoru vhodné, zaměřit se toliko na úzký okruh nejpalčivějších 

problémů, nalézt politickou shodu na jejich řešení a širší koncepční změny, související s přijetím 

zcela nového zákona, ponechat do budoucna. Za nejpalčivější problémy, u kterých se domnívám, 

že by bylo vhodné zaměřit se na jejich brzké řešení, patří způsob odvolání vedoucích státních 

zástupců či nastavení vhodné délky jejich funkčního období. Za nežádoucí považuji  zejména 

možnost vlády odvolat na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce, a to z toho 

důvodu, že zde potenciálně hrozí prosazování politických zájmů ze strany vlády.
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3.3 Úřad evropského veřejného žalobce 

Ačkoliv  je  oblast  trestního  práva  tradičně  chápána  jako  výlučná  součást  národní 

suverenity každého státu a integrace v oblasti trestního práva není primárním cílem Evropské 

unie, bylo s ohledem na historické zkušenosti a stále rostoucí zneužívání finančních prostředků 

Evropské unie nutné tuto zásadu do jisté míry prolomit a umožnit tak vytvoření efektivnějších 

nástrojů v boji proti tomuto rostoucímu fenoménu.

3.3.1 Stručný historický vývoj a institut posílené spolupráce

První myšlenky ohledně zřízení evropské prokuratury se objevují v 90. letech 20. století 

v reakci  na  nedostatečnou  úroveň  ochrany  finančních  zájmů  Evropského  společenství. 

Mezinárodní tým odborníků na trestní právo představil v roce 1997 harmonizační návrh trestního 

práva hmotného a procesního tzv. Corpus Juris, ve kterém se patrně poprvé objevuje myšlenka 

vytvoření  evropské  prokuratury.  Podle  studie  se  mělo  jednat  o  nezávislý  orgán  Evropského 

společenství odpovídající za vyšetřování, trestní stíhání, obžalování a výkon rozhodnutí. Dalším 

milníkem bylo v roce 2001 vydání tzv. Zelené knihy o trestněprávní ochraně finančních zájmů 

Evropského  společenství  a  zřízení  Úřadu  evropského  veřejného  žalobce.  Tento  dokument 

zkoumal  možnost  implementace  daného  institutu,  dopady  jeho  zakotvení,  jakož  i  případné 

kompetence Úřadu. Jiným směrem se v roce 2004 vydala tzv. Smlouva o Ústavě pro Evropu, 

která sice počítala se zřízením Úřadu, nikoliv však jako samostatného orgánu, ale jako důsledek 

transformace Eurojustu.  Tato  však nebyla  nikdy ratifikována.  Klíčovou událostí  pro možnost 

zřízení Úřadu bylo přijetí  Lisabonské smlouvy v roce 2009, která mimo jiné zakotvila právní 

základ pro vznik Úřadu v podobě čl. 86 Smlouvy o fungování Evropské unie. V následujících 

letech narážely četné diskuze o vzniku Úřadu na celou řadu sporných otázek a skutečná realizaci 

projektu byla odkládána. Z tehdejší politické situace bylo zřejmé, že jednomyslné shody nebude 

dosaženo.  Odpůrci  vzniku Úřadu argumentovali  především absencí  exaktních  dat  a analýz  o 

nutnosti jeho vzniku a nepokládali jeho zřízení za naléhavé. Vzniklá situace tak stále intenzivněji 

směřovala k uplatnění institutu tzv. posílené spolupráce.76  

Evropská  komise  předložila  v červenci  2013  návrh  Nařízení  Rady  o  zřízení  Úřadu 

evropského veřejného žalobce, který se však nesetkal s jednomyslnou shodou členských států a 

v roce  2017  proto  Evropská  rada  konstatovala,  že  ohledně  návrhu  nepanuje  shoda,  čímž  se 

otevřela cesta k uplatnění institutu posílené spolupráce.77 Tento nástroj dává možnost skupině 

76 KOŘÍNEK, Štěpán. Evropský veřejný žalobce. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2019, 2019(4), str. 11-13. 
ISSN 0323-0619. 
77 JELÍNEK, Jiří, Tomáš GŘIVNA, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Sergej ROMŽA, Jiří HERCZEG, Katarína 
DANKOVÁ, Vladimír PELC a Anna SYKOVÁ. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-375-9, str. 390-391. 
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minimálně devíti členských států upravit určitou oblast zájmu mezi sebou pro případ, kdy není 

možné společné přijetí všemi členskými státy. Oblast policejní a justiční spolupráce ve věcech 

trestních navíc podléhá zvláštnímu procedurálnímu postupu, kdy neprobíhá standardní proces 

posouzení a schválení Radou EU, ale povolení k posílené spolupráci je automaticky uděleno a 

integrace  mezi  dotčenými  státy  se  evropským institucím  toliko  oznamuje.78 Forma  posílené 

spolupráce s sebou nese celou řadu výhod i nevýhod. Mezi hlavní nevýhody patří fragmentace 

právních úprav mezi  zúčastněnými a nezúčastněnými státy,  která může bránit  větší efektivitě 

činnosti  Úřadu při ochraně finančních zájmů EU. V důsledkem toho také dochází k oslabení 

principu právní jistoty.  Často předkládaným problémem je i tzv.  first  move advantage,  který 

spočívá  v tom,  že  se  prvotní  státy  podílejí  na  tvorbě  všech  budoucích  pravidel  posílené 

spolupráce, zatímco později přistupující státy se musí podrobit všem platným pravidlům, aniž by 

je mohly jakkoliv ovlivnit. Neopomenutelnou slabinou posílené spolupráce je rovněž skutečnost, 

že panují značné nejasnosti okolo vztahů s neparticipujícími členskými státy a smlouvy nikterak 

neupravují  eventuální  možnost  vystoupení  určitého  členského  státu  z posílené  spolupráce  a 

dopady tohoto kroku na další fungování spolupráce. Na druhou stranu lze v institutu posílené 

spolupráce nalézt také řadu výhod. Na prvním místě je třeba zmínit, že tento institut umožňuje 

prohlubování  integrace,  které  by  jinak  nebylo  v daný okamžik  možné  a  temporálně  směřuje 

k úplné integraci v dané oblasti. Kvitovanou výhodou je rovněž dobrovolnost účasti na posílené 

spolupráci,  která  je  ponechána  na  uvážení  jednotlivých  členských  států,  což  je  projevem 

liberalismu a svobodné vůle. Institut posílené spolupráce dává rovněž cennou možnost jak obejít 

veto při přijímacím procesu legislativního aktu. Závěrem lze shrnout, že právě institut posílené 

spolupráce  umožnil  uvedení  Úřadu v život,  jelikož  při  jeho absenci  by nebylo možné obejít 

principiální odpor některých členských států se zřízením evropské prokuratury. Zřízení Úřadu 

formou posílené spolupráce má v dlouhodobém horizontu směřovat k postupnému zapojování 

dalších členských států, a to až do maximalizace integrace v podobě společné politiky.79

3.3.2 Důvody vzniku Úřadu a jeho právní úprava

Mnoho let se vedly četné diskuze o tom, zda je nutné a vhodné zřídit institut evropského 

prokurátora.  Nejčastějším důvodem, kterým se obhajovala  potřeba jeho vzniku,  byla nutnost 

vytvořit  vhodný nástroj k efektivní  ochraně finančních zájmů EU. Podle analýz EU dosahuje 

újma  na  jejích  finančních  zájmech,  způsobená důsledkem řady podvodů,  výše  přibližně  500 

78 PIKNA, Bohumil. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva: (prizmatem Lisabonské smlouvy). 3. rozš. 
vyd. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-889-5, str. 84-85.
79 KOŘÍNEK,  Štěpán.  (Ne)výhody  posílené  spolupráce  jako  formy  pro  zřízení  Úřadu  evropského  veřejného 
žalobce. Právník. 2020, 2020(4), str. 358-369. ISSN 0231-6625. 
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miliónů EUR ročně, navíc odhady ukazují, že by tato škoda mohla reálně dosahovat výše až tří 

miliard EUR ročně.80 Druhým důvodem je málo efektivní vyšetřování a sankcionování těchto 

podvodů ze strany národních orgánů, jehož příčiny lze spatřovat v přílišné složitosti těchto kauz, 

přeshraničním  rozměru,  jakož  i  skutečnosti,  že  stíhání  tohoto  druhu  kriminality  není  jejich 

prioritou. Problémem je v tomto ohledu také rozdílná úroveň vyšetřování, stíhání a obžalování 

pachatelů v jednotlivých členských státech.  Cílem EU tak bylo vytvořit  jednotný a nezávislý 

orgán,  který  umožní  zefektivnění  trestního  stíhání  a  zlepší  zpětné  vymáhání  zneužitých 

peněžních prostředků, v důsledku čehož dojde ke zvýšení důvěry daňových poplatníků v EU. 

Argumentem pro  zřízení  Úřadu byl  rovněž  závazek EU zajistit  vysokou úroveň bezpečnosti 

v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Za jistý vedlejší  cíl  zřízení Úřadu můžeme u 

některých příznivců této instituce považovat skutečnost, že jeho ustavení představuje důležitý 

krok k postupným federalizačním snahám v rámci EU.81        

Právní základ pro zřízení Úřadu poskytuje v unijních dokumentech čl. 86 SFEU, který 

získal  své současné  znění  přijetím  Lisabonské  smlouvy  v roce  2009.  Ustanovení  zakotvilo 

kompetenci  Rady  EU  zřídit  formou  nařízení  Úřad  za  účelem  boje  proti  trestným  činům 

poškozujícím  nebo  ohrožujícím  finanční  zájmy  EU.  Po  letech  diskuzí  předložila  Evropská 

komise v červenci 2013 legislativní návrh nařízení, kterým by došlo ke zřízení Úřadu. Jak již 

bylo popsáno výše, v rámci Rady nebyla nalezena jednomyslná shoda, a proto se postupovalo 

skrz  institut  posílené  spolupráce.  Bodem  zlomu  bylo  přijetí  Nařízení  Rady  EU  2017/1939, 

kterým byl zřízen první evropský orgán pro trestní vyšetřování a stíhání. Ačkoliv toto nařízení 

vstoupilo v platnost dne 20. listopadu 2017, proces uvádění Úřadu v život byl teprve na svém 

počátku.82 Dalším klíčovým krokem bylo v červenci 2018 přijetí prováděcího rozhodnutí Rady 

EU 2018/1696, které zřídilo výběrovou komisi, jenž dostala za úkol zúžit seznam kandidátů na 

Evropského veřejného žalobce. Hmotněprávní základ fungování Úřadu položila Směrnice EP a 

Rady  (EU)  2017/1371 ze  dne  15.  července  2017 o  boji  vedeném trestněprávní  cestou  proti 

podvodům poškozujícím  finanční  zájmy Unie,  která  je  s přihlédnutím ke  své  transpozici  do 

vnitrostátního práva klíčová pro určení věcné působnosti Úřadu.

S ohledem na chybějící  jednotné trestní unijní  právo je pro fungování Úřadu v mnoha 

ohledech  klíčová  vnitrostátní  právní  úprava.  Důsledkem účasti  České  republiky  na  posílené 

80 Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce  (COM(2013)0534 – 
2013/0255(APP)) ze  dne  18.03.2015  [online].  [cit.  2020-07-17].  Dostupné  z: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0055_CS.html, str. 3.
81 ZARIVNIJ, Petr.  Správné načasování jako alfa omega pro zřízení a fungování Úřadu evropského veřejného 
žalobce. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2017, 2017(1), str. 30-36. ISSN 1214-3758.
82 MAICAN, Ovidiu-horia. European Public Prosecutor‘s Office - A New Beginning ? Law Review: Judicial 
Doctrine [online]. 2019, 10(2), 82-86 [cit. 2021-01-03]. ISSN 22469435.
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spolupráci za účelem zřízení Úřadu byla povinnost připravit vnitrostátní právní řád na fungování 

Úřadu a legislativní změny byly proto nevyhnutelné. V druhé polovině roku 2019 byly potřebné 

legislativní změny provedeny zákonem č. 315/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., 

o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon vstoupil v účinnost 1. 12. 2019 a 

novelizoval celou řadu zákonů. Ačkoliv hlubší analýza provedených změn není předmětem této 

práce, stručně zmíním nejpodstatnější z nich. Část první přinesla změny v rámci ZSZ, kde bylo 

potřeba zejména zakotvit postavení státních zástupců působících v Úřadu a vzájemné vztahy a 

součinnost  mezi  vnitrostátními  orgány  veřejné  žaloby  a  Úřadem.  Nejrozsáhlejší  změnou  je 

vložení nové části dvanácté, která se nazývá „Zvláštní ustanovení o Úřadu evropského veřejného 

žalobce“.  Část  druhá  je  věnována  změnám  TŘ,  ve  kterém  bylo  nutné  zakotvit  působnost 

evropského pověřeného žalobce,  evropského žalobce  a  evropského nejvyššího žalobce  v celé 

řadě  kompetencí  doposud  náležejících  výhradně  vnitrostátním  orgánům  veřejné  žaloby. 

V důsledku vytvoření Úřadu vznikla rovněž potřeba novelizace trestního práva hmotného, což 

zajišťuje část třetí zmíněného zákona, která novelizuje TZ. Do TZ byl nově vložen § 127a, který 

stanovuje,  že státním zástupcem se rozumí i evropský pověřený žalobce,  evropský žalobce a 

evropský  nejvyšší  žalobce,  a  to  v rozsahu  jejich  působnosti  stanovené  přímo  použitelným 

předpisem Evropské unie. Podstatná je rovněž novelizace § 260 TZ, která mění definici skutkové 

podstaty trestného činu „poškození finančních zájmů Evropské unie“.83

Ve vztahu k činnosti státních zástupců je důležitý pokyn obecné povahy č. 1/2021, který 

byl nejvyšším státním zástupcem vydaný 18. 02. 2021. Tento pokyn reaguje právě na zřízení 

Úřadu a upravuje postup státních zástupců v trestním řízení. Obsahem pokynu je zejména úprava 

vzájemných vztahů mezi Úřadem a státními zástupci. Obecně lze shrnout, že v případě střetu 

pravomocí je dána přednost Úřadu. Pokud v určité věci vykonává své pravomoci Úřad, nesmí 

v ní být činný státní zástupce.  Ten je naopak povinen aktivně napomáhat a podporovat Úřad 

v jeho činnosti. Právě spolupráce vnitrostátních orgánů jednotlivých členských států s Úřadem, 

je jedním z klíčových předpokladů pro úspěšné fungování Úřadu a naplnění jeho cílů. Proto lze 

zakotvení povinnosti státních zástupců spolupracovat s Úřadem hodnotit jednoznačně pozitivně. 

Pokud státní zástupce při své činnosti zjistí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán 

trestný čin, u kterého může mít Úřad pravomoc k jeho stíhání,  zakládá tento pokyn státnímu 

zástupci povinnost neprodleně oznámit tato zjištění Úřadu. Případné kompetenční spory mezi 

83 Zákon č. 315/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
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státním zastupitelstvím a Úřadem bude rozhodovat Nejvyšší státní zastupitelství,  a to formou 

usnesení,  proti  kterému  není  přípustná  stížnost.  Vzhledem  k tomu,  že  výše  popsaný  interní 

předpis je pro státní zástupce závazný, je nezbytné, aby se s ním blíže seznámili.  Zároveň se 

domnívám, že může být tento pokyn pro státní zástupce užitečným vodítkem pro jejich činnost, 

které odstraní případné pochybnosti a spory ohledně jejich činnosti ve vztahu k nově vzniklému 

Úřadu.        

3.3.3 Úloha a struktura Úřadu evropského veřejného žalobce         

  Úlohu Úřadu v nejobecnější  rovině nalezneme zakotvenou již  v čl.  86 SFEU, podle 

kterého je Úřad zřízen za účelem boje proti  trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím 

finanční zájmy Unie a jeho pravomoci mohou být rozšířeny rozhodnutím Evropské rady o boj 

proti závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem. Primární úkoly Úřadu jsou podrobněji 

vymezeny v čl. 4 Nařízení Rady EU 2017/1939, který zní:  „Úřad odpovídá za vyšetřování a 

trestní  stíhání  pachatelů  a  spolupachatelů  trestných  činů  poškozujících  nebo  ohrožujících 

finanční  zájmy  Unie,  jež  jsou  stanoveny  ve  směrnici  (EU)  2017/1371  a  vymezeny  tímto 

nařízením, a jejich postavení před soud. Úřad v této souvislosti  provádí úkony vyšetřování a 

trestního stíhání a vykonává před příslušnými soudy členských států úlohu žalobce, dokud není v 

daném případě vydáno pravomocné rozhodnutí.“ Z dikce ustanovení lze vyčíst, že k projednání 

jednotlivých případů budou věcně a místně příslušné soudy v jednotlivých členských státech. Pro 

určení  působnosti  Úřadu  je  klíčové  zjistit,  které  skutkové  podstaty  patří  mezi  trestné  činy 

poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie. Relevantní skutkové podstaty jsou vymezeny 

zejména  ve  Směrnici  EP  a  Rady  (EU)  2017/1371.  Z textu  směrnice  a  její  transpozice  do 

vnitrostátního  práva  je  možné  vyvodit,  že  stěžejním úkolem Úřadu  bude boj  proti  aktivní  i 

pasivní  korupci,  dotačním  podvodům,  podvodům  s DPH,  zpronevěře  a  legalizaci  výnosů 

z trestné činnosti. Pro účely zefektivnění stíhání této kriminality a ochrany veřejných unijních 

rozpočtů se koncepce Úřadu snaží překonat dosavadní překážky v rámci tohoto boje, kterými 

byly  zejména  nedostatečná  mezinárodní  spolupráce  OČTŘ,  meze  institutu  právní  pomoci  či 

komplikace při volném pohybu důkazů v přeshraničních trestních kauzách. Z textu citovaného 

ustanovení  je  dále  možné  vyvodit,  že  Úřad  nebude  provádět  dozor  nad  výkonem  trestu.84 

Zneužívání finančních prostředků EU vnímám jako palčivý problém, který můžeme sledovat i na 

celé  řadě  dotačních  kauz  v České  republice.  Tyto  kauzy  se  mnohdy  vyznačují  zdlouhavým 

vyšetřováním s neurčitými výsledky či rozsáhlou strukturou subjektů zapojených do podvodů, 

84 HENDRYCH, Lukáš. Úřad evropského veřejného žalobce: Velké ambice i pochybnosti. [online]. [cit. 2021-01-
05]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/linksdossier/urad-evropskeho-verejneho-zalobce-
velke-ambice-i-pochybnosti  /   
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které působí v různých státech EU či světa. Z toho důvodu se domnívám, že zaměření Úřadu 

primárně na tyto trestné činy je žádoucí a mělo by být podpořeno dostatečnými personálními i 

finančními prostředky.   

Při výběru struktury Úřadu byly zvažovány celkem tři varianty. První z nich byl model 

decentralizovaného orgánu, v důsledku čehož by byly pro fungování Úřadu klíčové vnitrostátní 

justiční  systémy.  Odmítnuta  byla  druhá  možnost,  a  to  myšlenka  vytvoření  nové  centrální 

instituce,  která  počítala  s naprostou  podřízeností  národních  žalobců  přidělených  k Úřadu 

evropskému veřejnému žalobci. Tento model by přinesl výrazné oslabení suverenity členských 

států  a  nutnost  harmonizace  trestněprávních  předpisů.  Třetí  možnou variantou bylo  rozšíření 

pravomocí  Eurojustu,  který  by  napříště  získal  nové  oprávnění  v oblasti  zahajování  trestního 

stíhání, koordinace vyšetřování či řešení sporů o příslušnost.85    

Výsledkem těchto úvah je vytvoření hybridního systémy, obsahujícího centralizovanou i 

decentralizovanou úroveň.86 Stěžejním tělesem v rámci centrální úrovně je tzv. kolegium, které 

se skládá z nejvyššího evropského žalobce a evropských žalobců, přičemž každý členský stát 

účastnící se posílené spolupráce je v kolegiu zastoupen jedním evropským žalobcem. Kolegium 

je řídícím orgánem Úřadu, který rozhoduje o strategických otázkách a vykonává obecný dohled 

nad  činností  Úřadu.  Významnou  úlohou  kolegia  je  rovněž  tvorba  tzv.  stálých  komor,  které 

kolegium vytvoří ze svých členů. Každá stálá komora se skládá ze tří členů (předsedy a dvou 

stálých členů) a jejím hlavním úkolem je sledovat a řídit vyšetřování jednotlivých případů, které 

byly  příslušné  komoře  přiděleny  na  základě  předem  stanoveného  náhodného  mechanismu. 

Naopak decentralizovaná úroveň je představována evropskými pověřenými žalobci. Jedná se o 

národní  žalobce  v jednotlivých  členských  státech,  kteří  jsou  zároveň  členy  Úřadu.  Tato 

problematika bývá označována jako tzv. „double hat problem“, který říká, že pokud nosí žalobce 

národní klobouk a vykonává tak svou běžnou činnost, je stále národním žalobcem, a to se všemi 

důsledky a povinnostmi z toho plynoucími. Pokud však má tentýž žalobce evropský klobouk, je 

při své činnosti podřízen Úřadu, musí sledovat evropské zájmy a být nezávislý na jakémkoliv 

tlaku ze strany vnitrostátních orgánů, včetně orgánů vlastního státu. Evropský pověřený žalobce 

je povinen respektovat pokyny, které mu byly uděleny příslušnou stálou komorou.87      

Úřad má své sídlo v Lucemburku. Evropský nejvyšší žalobce je jmenován Evropským 

parlamentem a Radou na funkční období sedmi let, přičemž jeho funkci nelze obnovit. Vůbec 

85 JELÍNEK, Jiří, Tomáš GŘIVNA, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jiří HERCZEG, Katarína DANKOVÁ a 
Vladimír PELC. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-041-3, str. 331-332. 
86 Podle čl. 8 Nařízení Rady EU 2017/1939 je Úřad nedělitelnou institucí Unie s decentralizovanou strukturou a je 
organizován na centrální i decentralizované úrovni
87 MAICAN, Ovidiu-horia. European Public Prosecutor‘s Office - A New Beginning ? Law Review: Judicial 
Doctrine [online]. 2019, 10(2), 86-88 [cit. 2021-01-06]. ISSN 22469435.
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poprvé  byla  tato  funkce  obsazena  v  listopadu  2019,  kdy  se  ji  ujala  zvolená  rumunská 

prokurátorka  Laura Codruţa  Kövesiová,  která  ihned  započala  s personálním  a  finančním 

zabezpečováním Úřadu. Evropští žalobci jsou do funkce jmenování Radou na funkční období 

šesti let, které je možné prodloužit o dobu maximálně tří let. Jednou za tři roky má docházet 

k obměně jedné třetiny evropských žalobců.88 Za Českou republiku byl v červenci  2020 jako 

evropský  žalobce  jmenován  státní  zástupce  Petr  Klement.89 Evropští  pověření  žalobci  jsou 

jmenování kolegiem na návrh evropského nejvyššího žalobce, a to na funkční období pěti let.90 

Po prvotních nejasnostech a kritice nízkého počtu evropských pověřených zástupců náležejících 

České republice, budeme mít celkem deset těchto žalobců. V listopadu 2020 byli ve výběrovém 

řízení  vybráni  první  tři  kandidáti.91 Ve druhém kole  výběrového  řízení,  které  se  uskutečnilo 

v únoru 2021, byli vybráni další dva kandidáti.92 Zbylé volné pozice budou teprve obsazeny.      

Úřad  musí  při  veškeré  své  činnosti  vycházet  z principů  právního  státu  a  zásady 

přiměřenosti. S ohledem na absenci jednotného evropského trestního práva, je pro činnost Úřadu 

obecně rozhodující národní právo členského státu, z něhož pochází evropský pověřený zástupce, 

který  daný  případ  řeší.  Pro  účely  efektivního  fungování  Úřadu  mají  příslušné  státní  orgány 

jednotlivých  členských  států  povinnost  spolupracovat  a  podporovat  Úřad  při  vyšetřování  a 

stíhání.  Úřad jako celek je za svou činnost odpovědný Radě EU, Komisi EU a Evropskému 

parlamentu.  Jedním z projevů této skutečnosti  je povinnost  Úřadu předložit  těmto institucím, 

stejně tak jako zúčastněným členským státům, výroční zprávu o své činnosti.93

3.3.4 Perspektivy Úřadu evropského veřejného žalobce    

Úřad evropského veřejného žalobce je dlouho očekávaným nástrojem, který má přinést 

větší efektivitu v boji proti trestným činům ohrožujícím či přímo poškozujícím finanční zájmy 

EU. Vzhledem ke skutečnosti, že současné nástroje neposkytují dostatečnou ochranu veřejným 

88 HENDRYCH, Lukáš. Úřad evropského veřejného žalobce: Velké ambice i pochybnosti. [online]. [cit. 2021-01-
06]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/linksdossier/urad-evropskeho-verejneho-zalobce-
velke-ambice-i-pochybnosti/
89 Tisková  zpráva  Rady  EU  ze  dne  27.  července  2020:  Úřad  evropského  veřejného  žalobce  (EPPO):  Rada 
jmenovala  evropské  žalobce  [online].  [cit.  2021-01-06].  Dostupné  z: 
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-  releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-  
appoints-european-prosecutors/# 
90 Čl. 17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem 
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 
91 Komise na posty evropského pověřeného žalobce vybrala 3 kandidáty. [online]. [cit. 2021-01-06]. Dostupné z: 
https://www.ceska-justice.cz/2020/11/komise-na-posty-evropskeho-povereneho-zalobce-vybrala-3-kandidaty/
92 MALÝ, Petr. Ve výběrovém řízení uspěli další dva kandidáti na evropské pověřené žalobce [online]. [cit. 2021-
04-12]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/nsz/ve-vyberovem-rizeni-uspeli-dalsi-dva-kandidati-na-evropske 
poverene-zalobce/
93 MAICAN, Ovidiu-horia. European Public Prosecutor‘s Office - A New Beginning ? Law Review: Judicial 
Doctrine [online]. 2019, 10(2), 82-88 [cit. 2021-01-06]. ISSN 22469435.
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financím v rámci EU, jsou ambice nově vznikajícího Úřadu obrovské. Před Úřadem tak stojí celá 

řada výzev a teprve čas ukáže, jak se s nimi dokáže vypořádat. V této podkapitole upozorním na 

perspektivy Úřadu a otazníky s ním spojené.  

I navzdory hluboké evropské integraci v posledních desetiletích, je trestní právo tradičně 

považováno za  výlučnou součást  suverenity  každého státu,  do které  je  vměšování  jiné  moci 

nepřípustné. Tento princip plně respektuje i nově vznikající Úřad, který svou povahou a činností 

nemá narušovat  suverenitu  a  legitimitu  moci  členského státu,  ale  má ji  vhodným způsobem 

doplňovat. Projevem toho je, že jednotlivé členské státy svobodně přenesly určitou část výkonu 

svých svrchovaných pravomocí na Úřad. Respektování této zásady je patrné i ze skutečnosti, že 

byl  Úřad  zřízen  cestou  tzv.  posílené  spolupráce.  V důsledku  toho  se  do  fungování  Úřadu 

aktuálně  zapojilo  22 členských států EU, zatímco jiné  (např.  Maďarsko, Polsko či  Švédsko) 

z různých důvodů zůstávají  mimo tuto spolupráci.  Některé zúčastněné státy (např.  Dánsko či 

Irsko)  si  svou  participaci  podmínili  opt-out  doložkami.  Z koncepčního  hlediska  je  posílená 

spolupráce řešením dočasným, které by mělo vést k postupnému prohlubování integrace, a to až 

do zapojení všech členských států EU, a tedy k vytvoření společné politiky EU. Dosažení tohoto 

cíle bude bezpochyby závislé také na budoucím fungování Úřadu a míře naplňování vytyčených 

úkolů.94 Právě postupné prohlubování integrace a zapojení zbývajících států EU vnímám jako 

klíčovou podmínku k tomu, aby byl Úřad v budoucnu dlouhodobě funkční a efektivní institucí, 

která bude naplňovat vytyčené cíle.        

Dalším významným a velmi diskutovaným kritériem budoucího úspěchu či neúspěchu 

představovaného projektu je dostatečná personální vybavenost Úřadu a dostupnost potřebných 

finančních prostředků. Evropská nejvyšší žalobkyně Laura Kövesiová ihned po svém nástupu do 

funkce zdůrazňovala potřebu navýšení počtu zaměstnanců Úřadu, stejně tak jako navýšení jeho 

rozpočtu. Na základě rozsahu pravomocí Úřadu Kövesiová odhadla, že jen během prvního roku 

jeho fungování, by se měl Úřad vypořádat s více než 3000 případy. Tento objem není možné dle 

jejich  odhadů efektivně zvládnout  se schváleným množstvím členů Úřadu a jeho rozpočtem. 

Kövesiová dále kritizuje již výše popsaný systém tzv. „double hat“ prokurátorů, kdy dle jejího 

názoru  není  možné,  aby  žalobci  vykonávali  svoji  funkci  efektivně  a  nezávisle,  pokud  se  ji 

nebudou  moci  plně  věnovat.95 Ačkoliv  je  zřejmé,  že  požadavkům  Kövesiové  nebude  plně 

vyhověno,  došlo  v druhé  polovině roku 2020 k dílčím posunům při  personálním obsazování 

Úřadu.  V  důsledku  navýšení  rozpočtu  byl  například  počet  evropských  pověřených  zástupců 

94 KOŘÍNEK, Štěpán. Komplikace a perspektivy Úřadu evropského veřejného žalobce. Jurisprudence. 2020, 
2020(3), str. 21-22. ISSN 1210-9126.
95 Banks, M. New EU Public Prosecutor’s Office chief says it has insufficient funds and staff. In: The Parliament 
Magazine [online]. [cit. 2021-01-07]. Dostupné z: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/new-eu-
public-prosecutors-office-chief-says-it-has-insufficient-funds-and-staff 
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v České  republice  navýšen  z původních  dvou  na  deset.96 V nejbližších  letech  tak  bude  pro 

úspěšné fungování Úřadu nepochybně nezbytné zjistit, jaká personální a finanční vybavenost je 

pro efektivitu jeho činnosti potřebná, a tuto rovněž i zajistit.         

Neméně  významným  faktorem  pro  úspěšné  fungování  Úřadu  bude  důvěra  a  přístup 

zúčastněných členských států. Tyto budou muset prokázat, že to s ochranou finančních zájmů 

EU myslí skutečně vážně a nespokojí se s pouhou existencí Úřadu jakožto dalšího nefunkčního 

byrokratického orgánu. Úkolem států, které doposud určovaly pravidla trestní politiky a jejich 

vymáhání, bude zejména podání pomocné ruky Úřadu. Nově vznikající Úřad potřebuje ze strany 

kompetentních  národních  orgánů  především  součinnost,  podporu  a  relevantní  informace.97 

Palčivým  problémem  se  taktéž  jeví  vztahy  Úřadu  s členskými  státy  EU,  které  se  neúčastní 

posílené  spolupráce.  Například  v případě  Polska  či  Maďarska  se  jedná  o  státy,  které  jsou 

významnými příjemci evropských dotací, a proto prostor pro potenciální trestnou činnost je zde 

značný.  Z toho důvodu je velmi žádoucí,  aby si  Úřad nastavil  vzájemné vztahy a spolupráci 

s vládami  nezapojených  zemí  tak,  aby  byl  schopen  opatřovat  si  důkazy  i  v těchto  státech. 

V opačném případě hrozí, že se právě tyto země stanou centrem evropské finanční kriminality, 

na kterou bude Úřad krátký.98

Závěrem je  možné konstatovat,  že  pokud má být  Úřad skutečným zlomovým bodem 

v rozvoji prostoru svobody, bezpečnosti a práva na úrovni EU bude muset prokázat svůj význam 

zvýšením  množství  úspěšně  stíhaných  trestních  kauz,  přesvědčivými  výsledky  své  práce  a 

řešením konfliktů  soudních  pravomocí.99 Zde  je  dle  mého  názoru  naprosto  klíčové,  aby mu 

všechny zúčastněné subjekty (a to jak na úrovni centralizované, tak decentralizované), poskytly 

maximální možnou součinnost a spolupráci. Pokud Úřad v tomto nelehkém úkolu obstojí lze do 

budoucna  očekávat  rozšiřování  jeho  kompetencí,  o  kterém  se  vážně  diskutuje  již  nyní. 

V diskuzích o rozšíření věcné působnosti Úřadu nejsilněji rezonují témata terorismu či ochrany 

životního prostředí.100 I v těchto oblastech by bylo bezpochyby velmi žádoucí zvýšit úspěšnost 

trestního stíhání, domnívám se však, že je vhodné počkat s rozšiřováním kompetencí Úřadu do 

96 HENDRYCH, Lukáš. ČR nebude mít dva, ale deset žalobců. Rozpočet EPPO se podařilo na poslední chvíli 
výrazně navýšit. [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-
evropske-pravo/cr-nebude-mit-dva-ale-deset-zalobcu-rozpocet-eppo-se-podarilo-na-posledni-chvili-vyrazne-navysit 
97 MAICAN, Ovidiu-horia. European Public Prosecutor‘s Office - A New Beginning ? Law Review: Judicial 
Doctrine [online]. 2019, 10(2), 97 [cit. 2021-01-06]. ISSN 22469435. 
98 HENDRYCH, Lukáš. Úřad evropského veřejného žalobce: Velké ambice i pochybnosti. [online]. [cit. 2021-01-
05]. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/linksdossier/urad-evropskeho-verejneho-zalobce-
velke-ambice-i-pochybnosti/
99 Tamtéž 
100 KOŘÍNEK, Štěpán. Komplikace a perspektivy Úřadu evropského veřejného žalobce. Jurisprudence. 2020, 
2020(3), str. 23. ISSN 1210-9126.
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doby, než se jeho fungování a činnost stabilizují a prokáže se schopnost naplňování stanovených 

cílů.

3.4 Soukromá žaloba v trestním právu 

Trestní  stíhání  je  dnes  tradičně  chápáno  jako  doména  veřejné  moci,  kdy  jsou  osoby 

podezřelé ze spáchání trestného činu stíhány příslušným veřejným žalobcem z úřední povinnosti. 

Pro  zahájení  trestního  stíhání  s určitými  výjimkami  není  rozhodné,  zda  se  poškozená  osoba 

domáhá spravedlnosti či nikoliv. Trestnímu právu je ovšem obecně známý také institut soukromé 

žaloby,  který  se  vyskytuje  v různých podobách napříč  dějinami  i  státy.  Podrobnější  analýze 

soukromé žaloby je věnována tato kapitola.

3.4.1 Historický vývoj soukromé žaloby 

Kořeny  soukromé  žaloby  sahají  až  do  starověku,  kdy  tento  institut  převažoval  nad 

žalobou veřejnou. Došlo-li ke spáchání trestného činu ve starověkých Athénách, mohl každý 

občan  podat  obžalobu  před  archonta.  Trestní  řízení  zde  bylo  plně  v dispozici  jednotlivců, 

neexistoval  žádný  orgán  veřejné  moci,  který  by  z úřední  povinnosti  řízení  zahájil.  Institut 

soukromé žaloby převažoval i ve starověkém Římě, přestože zejména v pozdějších vývojových 

etapách  se  rozvíjelo  trestní  stíhání  z úřední  povinnosti  u  závažnějších  deliktů,  např.  za 

velezradu.101 

Období  raného  středověku  je  charakteristické  paralelní  existencí  veřejné  a  soukromé 

žaloby, což je patrné např. v germánském trestním řízení. Obecně dochází k sociálním změnám 

ve společnosti, které se mimo jiné projevují vznikem nových forem kriminality, tzv. kriminality 

mas. V důsledku toho přestává být soukromá žaloba dostatečně efektivním nástrojem v boji proti 

trestné  činnosti  a  sílí  snahy o institucionalizaci  trestního  řízení.  Výsledkem těchto  trendů je 

postupné  prosazování  inkvizičního  procesu  spolu  se  zásadou  oficiality  a  výrazné  upozadění 

soukromé  žaloby.  Inkviziční  proces  byl  postupně  kodifikován  v nejrůznějších  dokumentech 

napříč Evropou a soukromý akuzační proces vedle něho ztrácel svůj význam, ačkoliv formálně 

stále existoval. To se změnilo přijetím kodexu Criminalis Constitutio Theresiana v roce 1768, 

kdy  byla  soukromá  žaloba  zcela  odstraněna.  Důvodem  byla  rostoucí  kriminalita  a  snaha  o 

efektivní boj proti ní prostřednictvím inkvizičního procesu zahajovaného ex offo.102 

České země se zásadnější novely trestního procesu dočkaly až v průběhu 19. století, kdy 

byly zohledněny vlivy francouzského osvícenství a anglického akuzačního procesu. Řízení se 

101 KRISTKOVÁ,  Alena.  Komparativní  pohled  na  kontinentální  trestní  řízení. TP.  -  Trestní  právo  (Wolters 
Kluwer). 2015, 2015(3), str. 1-10. ISSN 1211-2860.
102 Tamtéž
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postupně stává veřejné, ústní, přímé a klíčovou úlohu v něm hraje veřejný žalobce, jakožto státní 

orgán. Soukromou žalobu vrátil do národní legislativy již trestní zákon z roku 1803, který ještě 

nebyl poznamenaný reformními snahami. V oblasti tzv. těžkých policejních přestupků existovalo 

několik skutkových podstat, u kterých se trestní řízení zahajovalo z podnětu oprávněné soukromé 

osoby.  Jednalo  se  např.  o  krádež  a  zpronevěru  v rodině,  veřejné  zlé  nakládání  a  nadávky, 

cizoložství, smilstvo ženské osoby služebné s nezletilým v domě žijícím synem nebo příbuzným 

či opilství. Trestní zákon z roku 1852 v oblasti soukromé žaloby přejal skutkové podstaty zákona 

z roku  1803  a  doplnil  k nim  nové  přečiny,  a  to  např.  přečiny  proti  majetku  uměleckému  a 

literárnímu či urážku na cti.103   

Vedle  hmotněprávních  předpisů  se  nastalé  změny  projevily  i  v procesněprávních 

pramenech trestního práva. Würthův trestní řád z roku 1850 reflektoval reformní změny a stál na 

kombinaci  francouzského  inkvizičního  procesu  s  anglickým  akuzačním  procesem.  Předpis 

přinesl  značné  posílení  funkce  státního  zástupce,  kterému  byla  svěřena  obžalovací  funkce 

v rámci  trestního  řízení.  Za  tímto  účelem byl  státní  zástupce  nově  oprávněn  stíhat  všechny 

trestné  činy.  Würthův  trestní  řád  ovšem  neopomněl  ani  soukromou  žalobu,  když  zakotvil 

podpůrnou žalobu soukromou. Tento institut mohly využít oprávněné osoby u vybraných tzv. 

návrhových deliktů v případě, kdy státní zástupce nevyhověl jejich žádosti.  Dotčená osoba se 

poté sama mohla zhostit úlohy žalobce. Trestní řád z roku 1853 nepřinesl výrazné změny v úloze 

státního zástupce. Za zmínku ovšem stojí zavedení tzv. ryze soukromožalobních deliktů, kterými 

se nově staly přestupky a u nichž bylo vyloučeno spolupůsobení státního zástupce. Posledním 

významným trestněprávním předpisem 19. století se stal Glaserův trestní řád z roku 1873, který 

utvrdil  zakotvení  institutu  soukromé  a  podpůrné  žaloby  v právním  řádu,  jakožto  běžných 

trestněprávních  nástrojů.  Během účinnosti  tohoto  zákona se soukromá i  podpůrná  žaloba  na 

našem území rozvinula v moderní institut hojně využívaný v praxi. Předpis obsahoval poměrně 

podrobnou úpravu, soukromý či podpůrný žalobce musel pro úspěch ve věci dbát o svá práva a 

řádně vykonávat  povinnosti.  Žalobce  byl  například  vázán řadou procesních  lhůt,  které  měly 

prekluzivní charakter. Takto nastolená úprava trestního řízení byla u nás účinná až do července 

1950.104 

Po rozvoji soukromé žaloby v 19. století a první polovině 20. století, přišel její soumrak 

spolu  s únorem  1948.  Důvody  je  potřeba  hledat  v nastalých  společenských  a  politických 

změnách. Mezi hlavní myšlenky nastoleného komunistického režimu patřila zásada, podle které 

zájem lidu stojí nad zájmem jednotlivce. Jedním z mnoha projevů tohoto principu je fakt, že pro 

103 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, str. 11-12. ISBN 
80-246-1107-4
104 Tamtéž, str. 12-35.
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soukromou žalobu, jakožto jakési privilegium jednotlivce není v socialistické společnosti místo. 

Trestní  řád  z roku 1950 proto  svěřil  podání  obžaloby  bezvýjimečně  do rukou prokurátora  a 

institut soukromé či podpůrné žaloby se v něm nevyskytoval. Postavení poškozeného nikterak 

výrazně neposílil ani doposud účinný trestní řád z roku 1961, podle kterého měl prokurátor velmi 

silné postavení. S ohledem na kontext historických událostí se postavení a práva poškozeného 

postupně začaly posilovat až četnými novelizacemi po roce 1989. Navzdory tomuto trendu se 

institut  soukromé  či  podpůrné  žaloby  do  českého  trestního  procesu  doposud  nevrátil.105 

Z historického exkurzu je možné vyvodit, že institut soukromé žaloby není českému prostředí 

cizí a v minulosti se opakovaně v různých podobách objevoval. Jeho význam a četnost využití se 

lišili  v závislosti  na  historickém  období.  Právě  historické  poznatky  mohou  být  užitečné  při 

úvahách o možném zakotvení a podobě soukromé žaloby do účinného trestního řádu.

3.4.2 Soukromá žaloba ve vybraných státech Evropy      

Při  úvahách  o  nutnosti  a  přínosu  zakotvení  soukromé žaloby do současného českého 

právního řádu přináší cenné informace komparace se zahraniční právní úpravou. V Evropě má 

soukromou žalobu v určité podobě upravenou celá řada států, níže podrobněji rozeberu vybrané 

z nich. 

3.4.2.1 Německo

Ačkoliv je německé trestní řízení ovládáno zásadou legality, zakotvuje německý trestní 

řád z roku 1950 soukromou i  vedlejší  žalobu,  a to v části  páté věnované účasti  poškozeného 

v trestním  řízení.  Pro  pochopení  kontextu  je  vhodné  zdůraznit,  že  německá  právní  úprava 

zakotvuje  tzv.  návrhové delikty.  Jedná se o široký okruh méně závažných trestných činů,  u 

kterých je k podání návrhu oprávněn poškozený.   

Klíčovým institutem v této oblasti je soukromá žaloba, kterou je možné podat v poměrně 

širokém okruhu případů.  Tyto  trestné  činy  nalezneme zpravidla  upraveny v trestním zákoně, 

vzácněji poté v jednotlivých zvláštních zákonech. Jedná se např. o porušování domovní svobody, 

pomluvu,  porušení  listovního  tajemství,  ublížení  na  zdraví,  podplácení  a  přijímání  úplatku 

v obchodním  styku  či  poškozování  cizí  věci.  Žaloba  musí  být  podána  oprávněnou  osobou 

písemně  nebo ústně  do  protokolu.  Soukromý žalobce  nemusí  být  při  podání  žaloby  ani  při 

hlavním  líčení  zastoupen  advokátem.  Soukromého  žalobce  tíží  povinnost  složení  zálohy  na 

soudní  poplatky  a  poskytnutí  jistiny.  Dále  mu náleží  všechny  opravné prostředky,  které  má 

105 Tamtéž, str. 13
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k dispozici  veřejný  žalobce.106 V případě  smrti  soukromého  žalobce  dochází  zpravidla 

k zastavení  řízení.  Je-li  trestní  stíhání  u  některého  z trestných  činů  spadajících  mezi 

soukromožalobní delikty ve veřejném zájmu, není veřejná žaloba vyloučena. 

Za zmínku rovněž stojí institut podpůrné žaloby v podobě vedlejší žaloby. Podstatou je 

pravidlo,  že  soukromý žalobce  stojí  vedle  žalobce  veřejného,  ale  nemůže  stát  na  místo  něj. 

Podpůrným  žalobcem  je  zpravidla  osoba  poškozená  trestným  činem  nebo  jeho  pokusem. 

Oprávněná  osoba  se  může  připojit  k obžalobě  v kterémkoliv  stádiu  trestního  řízení,  a  to 

písemným prohlášením, které musí být doručeno soudu. Nejedná se o všeobecnou možnost u 

všech trestných činů, ale pouze u těch výslovně vyjmenovaných. Podpůrný žalobce je závislý na 

žalobci  veřejném  a  s výjimkou  svěřených  oprávnění  nemůže  nikterak  ovlivňovat  průběh 

samotného řízení. Mezi práva vedlejšího žalobce patří nárok na přítomnost u hlavního líčení, 

možnost kladení otázek se souhlasem soudu obviněnému, svědkům i znalcům, vznášení námitky 

podjatosti soudu či znalců, navrhování důkazů či pronesení závěrečné řeči. Velmi omezena jsou 

práva vedlejšího žalobce v oblasti opravného řízení.107 

V německé odborné literatuře můžeme nalézt úvahy a diskuze o správnosti právní úpravy 

v oblasti  soukromožalobních  deliktů.  Diskutabilní  je  hranice  soukromého a veřejného zájmu, 

zejména u některých trestných činů proti zdraví či proti svobodě rozhodování. Tyto na jednu 

stranu  zcela  zjevně  zasahují  zájmy  soukromé,  ale  na  druhou  stranu  i  pro  společnost  velmi 

důležité. Problematická se jeví také skutečnost, že se mezi soukromožalobními delikty objevují i 

trestné činy, které s ohledem na trestní sazbu není možné řadit do kategorie méně závažných 

deliktů. Jde například o trestné činy vydírání, podplácení nebo přijímání úplatku v obchodním 

styku, za které hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Nejvyšší trestní sazba je u úmyslného 

ublížení na zdraví, kde hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Je proto otázkou, zda by stíhání 

takto závažných deliktů mělo záviset na vůli poškozeného. Problematickým se jeví také zjištění, 

že rozhodnutí řady poškozených nepodat soukromou žalobu je ovlivněno strachem z povinnosti 

nahradit náklady řízení, v případě neúspěchu návrhu.108

3.4.2.2 Rakousko   

Při  komparaci  zahraničních  právních  řádů  není  možné  opomenout  rakouskou  právní 

úpravu, a to mimo jiné proto, že byla historicky po dlouhou dobu aplikována na území současné 

106 Spory se vedou pouze o možnost podání odvolání ve prospěch obviněného. Zákon tento problém neřeší a teorie 
se přiklání spíše k názoru, že tak učinit nemůže. 
107 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, str. 55-61. ISBN 
80-246-1107-4
108 ŠČERBA, Filip.  Soukromožalobní delikty. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2018, 2018(3), str. 9-
10. ISSN 1214-3758.
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České republiky. Trestněprocesní úprava je zde zakotvena v novelizovaném trestním řádu z roku 

1975,  který  vychází  ze  zásady  legality  a  zásady  obžalovací.  Pro  účely  této  práce  jsou 

v rakouském trestním řádu relevantní instituty soukromé a subsidiární žaloby.109   

Skupinu  soukromožalobních  deliktů  v Rakousku  tvoří  ty  trestné  činy,  o  kterých  tak 

výslovně stanoví rakouský trestní zákon. Teorie uvádí, že podstata soukromožalobních deliktů 

spočívá v tom, že jimi chráněný zájem je výhradně v soukromé sféře poškozeného. Za dělící 

kritérium zde není chápána míra protiprávnosti, která bývá v jiných státech často považována za 

nižší  než  u  trestných  činů  stíhaných  z úřední  povinnosti.  Výčet  soukromožalobních  deliktů 

v rakouském  trestním  zákoně  je  velmi  široký,  nalezneme  zde  například  trestný  čin 

neoprávněného léčení, pomluvy, obvinění z již zahlazeného trestného činu, obecně potom trestné 

činy porušování tajemství (listovního, profesního či obchodního), trestné činy proti cti či vybrané 

majetkové trestné  činy,  které  byly  spáchány mezi  příbuznými.  Kategorie  soukromožalobních 

deliktů je dále rozšířena v některých zvláštních zákonech,  a to např.  o zásahy do autorského 

práva nebo o zásahy do práv k ochranné známce či průmyslovému vzoru. Obecně lze shrnout, že 

jde ve všech případech o trestné činy velmi nízké závažnosti,  kdy horní hranice trestní sazby 

trestu odnětí svobody je s určitými výjimkami maximálně šest měsíců.110 

Jak bylo přiblíženo v předchozím odstavci,  okruh trestných činů,  které  se v Rakousku 

stíhají na základě soukromé žaloby je ve srovnání s jinými zeměmi mimořádně široký. Trestní 

řád  stanovuje  procesní  pravidla  pro  podání  soukromé  žaloby.  Oprávněná  osoba  musí  podat 

žádost o trestní stíhání písemně nebo ústně u příslušného soudu, a to do šesti týdnů ode dne, kdy 

se o protiprávním jednání  dozvěděla.  Samotné hlavní  líčení  dále  probíhá podle standardních 

pravidel,  mezi  řízením o  veřejné  a  soukromé žalobě  nejsou žádné rozdíly.  Vedle  soukromé 

žaloby existuje v rakouském právu také žaloba subsidiární. Jedná se o právo oprávněné osoby za 

stanovených podmínek podat a vést veřejnou žalobu na místo veřejného žalobce. Podmínky a 

způsoby tohoto postupu jsou různé v závislosti na fázi trestního řízení. Obecně má subsidiární 

žalobce  s určitými  výjimkami  stejná  procesní  práva  jako  žalobce  veřejný.  Rakouská  právní 

úprava obsahuje i velmi podrobnou a precizní úpravu nákladů řízení.111

109 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, str. 47-48. ISBN 
80-246-1107-4
110 ŠČERBA, Filip. Soukromožalobní delikty. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2018, 2018(3), str. 10. 
ISSN 1214-3758
111 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, str. 51-55. ISBN 
80-246-1107-4
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3.4.2.3 Španělsko   

Závěrem této podkapitoly bych ráda velmi stručně upozornila  také na odlišný přístup 

k vymezení soukromožalobních deliktů, který se vyskytuje v některých evropských státech, např. 

ve Španělsku. Španělský trestní zákon upravuje zvláštní kategorii trestných činů, které lze stíhat 

pouze  na  základě  trestní  žaloby  podané  poškozeným.  Významným  rozdílem  oproti  výše 

nastíněné německé a rakouské právní úpravě je skutečnost, že okruh soukromožalobních deliktů 

ve španělském trestním právu je velmi úzký. Trestní zákon do této kategorie zařazuje protiprávní 

jednání spojené s útoky proti osobní cti, konkrétně potom pouhé dva trestné činy, a sice křivé 

obvinění a pomluvu.112 Při takto nízkém počtu soukromožalobních deliktů zůstává otázkou, zda 

není význam takového institutu v právním řádu spíše zanedbatelný, a to i vzhledem k poměrně 

malé četnosti tohoto typu trestné činnosti.

Komparativní srovnání a analýza právní úpravy soukromé žaloby v jiných státech může 

přinést  užitečné  poznatky  pro  posouzení  toho,  zda  je  vhodné  zavedení  tohoto  institutu  do 

českého  právního  řádu.  Pokud  by  bylo  k tomuto  kroku  přistoupeno,  je  vhodné  na  základě 

komparativního srovnání zjistit, který model soukromé žaloby se jeví jako nejefektivnější a tento 

využít.  Dále je žádoucí vyvarovat se problémů, které jsou s právní úpravou soukromé žaloby 

v zahraničí  spojeny.  Z výše představených právních úprav by bylo dle  mého názoru vhodné, 

inspirovat  se  našimi  sousedy,  tedy  rakouským  či  německým  právním  řádem.  Tyto  nabízí 

podrobnou  úpravu  daných  institutů  a  díky  celkové  blízkosti  právních  řádů  by  bylo  možné 

uvažovat  o  jejich  použitelnosti  v českém  prostředí.  Naopak  spíše  kriticky  vidím  eventuální 

zakotvení  soukromé žaloby pro velmi úzký okruh trestných činů po vzoru španělské úpravy, 

jelikož se domnívám, že pro takto malý okruh trestných činů není nezbytně nutné zavádět do 

trestního řádu zcela nový institut.  

3.4.3 Výhody a nevýhody soukromé žaloby  

Při pátrání po smyslu soukromé žaloby v nejrůznějších formách je cenným informačním 

zdrojem historický vývoj  tohoto institutu,  stejně  tak jako komparativní  pohled a  zhodnocení 

fungování soukromé žaloby v jiných státech.  Tato problematika byla nastíněna v předchozích 

podkapitolách.  Při  diskuzích  o  významu  institutu  soukromé  žaloby  se  objevuje  celá  řada 

argumentů pro i proti její existenci. Vybranými z nich se zabývá tato část podkapitoly třetí.

V souvislosti  s diskuzemi  o  zavedení  soukromé  žaloby  je  často  skloňován  pojem 

veřejného zájmu. Problémem je, že neexistuje jeho jednotná definice. V literatuře můžeme nalézt 

112 ŠČERBA, Filip. Soukromožalobní delikty. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2018, 2018(3), str. 10
-11. ISSN 1214-3758
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celou řadu definic, které jsou ovlivněny zejména subjektivním vnímáním jejich autorů či oborem 

práva,  v jehož  rámci  jsou  vykládány.  Ačkoliv  se  v trestním  právu  procesním  setkáváme  na 

několika místech s pojmem veřejného zájmu, legislativní definici v něm nenajdeme. Dle právní 

teorie  se  jedná  o  tzv.  neurčitý  pojem,  jehož  obsah  se  mění  v závislosti  na  situaci  a  širším 

kontextu.113 Cílem  této  práce  není  analýza  jednotlivých  definic  pojmu  veřejný  zájem,  pro 

ilustraci jsem však vybrala vymezení Jiřího Pipeka, který říká: „Veřejný zájem je dán potřebou 

ochrany před porušováním takových hodnot,  které mají  zásadní význam z hlediska zachování 

potřebného stupně integrity společnosti žádoucího pro její řádné fungování, které by bylo možno 

charakterizovat jejich společenskotvorným charakterem.“ Zmíněnými hodnotami má na mysli 

jak  obecný  zájem,  tak  zájem  individuální  (např.  zdraví  nebo  soukromé  vlastnictví).  Pipek 

k veřejnému zájmu dále dodává, že se jedná o zájem takového významu, který je potřeba upravit 

zákonem  a  k rozhodování  o  něm  musí  být  kompetentní  soud.114 Nejobecnějším  vymezením 

veřejného zájmu je poté konstatování, že se nejedná o soukromý zájem jednotlivce, tedy definice 

negativní.  Je však nutné si uvědomit,  že v určitých případech se veřejný zájem může krýt se 

soukromým zájmem jednotlivce, protože veřejný zájem je zobecněním zájmů soukromých, a to 

jako  zájem  většiny.  V rámci  trestního  práva  je  veřejný  zájem  vyjádřen  již  v samotných 

skutkových podstatách jednotlivých trestných činů a dále také v potřebě stíhání pachatelů těchto 

deliktů a jejich potrestání. Ve vztahu k soukromé žalobě je důležitá přítomnost veřejného zájmu 

u soukromožalobních deliktů.  Obecně se má za to, že i u těchto deliktů je přítomen veřejný 

zájem jednoduše proto, že se jedná o trestné činy. Veřejný zájem zde ovšem není tak výrazný a 

právní řád proto přihlíží k zájmům poškozeného. V důsledku toho stát obecně zakotvuju hrozbu 

trestu, ale v jednotlivých případech závisí na vůli poškozeného, zda trestní stíhání proběhne či 

nikoliv.  Soukromá žaloba tak obecně přináší  výhodu v podobě úspory finančních  prostředků 

státu  a  snížení  nápadu  trestné  činnosti,  který  tíží  veřejného  žalobce.  Tento  má  potom  více 

prostoru k potírání závažnější kriminality.115         

Trestní  řízení  v jednotlivých státech se liší  mimo jiné tím,  zda je založeno na zásadě 

legality nebo oportunity. Český trestní řád upřednostňuje zásadu legality, podle které je státní 

zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, není-li stanoveno jinak. Zásada 

oportunity naopak říká,  že veřejný žalobce je oprávněn stíhat  trestné činy,  o nichž se dozví. 

Rozdíl  tedy spočívá v tom, zda se jedná o povinnost či  oprávnění veřejného žalobce.  Napříč 

113 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, str. 73-77. ISBN 
80-246-1107-4
114 PIPEK, Jiří. Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. Trestněprávní revue. 2004, 2004(11), str. 309 
– 320. ISSN 1213-5313
115 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, str. 76-78. ISBN 
80-246-1107-4
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právními  řády se nesetkáváme s čistou formou uplatňování  některé ze zásad,  vždy nalézáme 

výjimky  ve  prospěch  druhé  z nich.  Proto  je  existence  soukromé  žaloby  přípustná  v obou 

případech. Institut soukromé žaloby může být v tomto ohledu vhodným nástrojem k zabránění či 

zneužívání  diskreční  pravomoci  veřejným žalobcem,  jelikož poškozený by byl  v dané situaci 

subjektem řízení s protichůdným zájmem a mohl by iniciovat soudní kontrolu v případě, má-li 

pochybnost o rozumném použití diskrečního oprávnění veřejným žalobcem. Zahraniční právní 

řády za tímto  účelem buď umožňují  poškozenému podat  stížnost  proti  rozhodnutí  veřejného 

žalobce nebo přiznávají právo podat subsidiární žalobu. Naopak v případě soukromožalobních 

deliktů může jako pojistka pro naplnění účelu trestního řízení sloužit veřejný žalobce. Pro tyto 

účely může ve stanovených případech sám zahájit  trestní  stíhání  soukromožalobního deliktu, 

např. tehdy je-li výrazněji zasažen veřejný zájem, není-li poškozený schopen podat obžalobu či 

je-li na poškozeného vyvíjen nátlak ze strany pachatele.116 Domnívám se proto, že při vhodném 

nastavení právní úpravy se mohou veřejný a soukromý žalobce navzájem doplňovat a vytvářet 

protiváhu proti případnému selhání toho druhého.   

Argumentem  proti  zavedení  soukromé  žaloby  je  rovněž  obava  ze  zneužívání  tohoto 

institutu, a to prostřednictvím podávání bezdůvodných žalob. Ačkoliv není možné tuto hrozbu 

zcela eliminovat, existují pravidla, pomocí kterých je možné množství tzv. kverulantských žalob 

omezit. Děje se tak prostřednictvím povinnosti platit soudní poplatek či složit zálohu na úhradu 

nákladů  řízení,  oprávnění  podat  vzájemnou  žalobu  nebo  trestní  odpovědnosti  soukromého 

žalobce  za  křivé  obvinění.  Odpůrci  soukromé  žaloby  dále  upozorňují  na  nízkou  odbornost 

soukromých  žalobců.  I  tuto  překážku  je  možné  řešit  vhodnými  nástroji,  např.  povinností 

soukromého žalobce nechat se zastoupit advokátem či poučovací povinností ze strany OČTŘ.117 

3.4.4 Soukromá žaloba v právním řádu ČR de lege ferenda 

Zavedení soukromé žaloby do českého právního řádu je pravidelně rezonujícím tématem 

řady diskuzí  o  budoucí  podobě trestního  procesu,  a  to  zejména  s ohledem na  již  mnoho let 

připravované přijetí nového trestního řádu.

V obecné rovině můžeme soukromou žalobu chápat jako  „právo poškozeného, kterému 

vznikla soukromožalobním trestným činem bezprostřední újma, obrátit  se s žalobou přímo na 

trestní  soud,  a to  i bez  součinnosti  s veřejným  žalobcem,  a žalobu  před  tímto  soudem 

zastupovat.“118 Bližší obsah pojmu soukromé žaloby je dán konkrétní právní úpravou.

116 Tamtéž, str. 79-86
117 Tamtéž, str. 86-87
118 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). Trestněprávní revue. 2005, 
2005(12), str. 317. ISSN 1213-5313
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Platný  a  účinný  trestní  řád  nedává  poškozenému,  jehož  zájmy  byly  trestným  činem 

dotčeny, právo obrátit  se přímo na trestní soud. Jednou ze zvažovaných možností,  jak posílit  

postavení této procesní strany je znovuzavedení institutu soukromé žaloby. Vývoj přípravných 

prací  k přijetí  nového  trestního  řádu  je  blíže  popsán  v kapitole  3.2.1.  této  práce.  V rámci 

přípravných prací byl zpracován dokument nazvaný Východiska a principy nového trestní řádu, 

který si mimo jiné klade za cíl zvýšení aktivity procesních stran a ochranu práv poškozeného. 

Cílem  je  dát  poškozenému  možnost,  aby  účinně  vykonával  svá  procesní  práva.  K dosažení 

tohoto záměru je navrhováno zavedení soukromé či subsidiární žaloby. Trestní proces má být i 

nadále ovládán zásadou legality při současném výrazném posílení prvků oportunity. Mezi tyto 

prvky se řadí také soukromá či subsidiární žaloba. 119

Komise pro nový trestní řád při své činnosti vychází z věcných záměrů z roku 2004 a 

2008. Právě věcný záměr z roku 2008 předpokládá zakotvení řízení o soukromé žalobě. Řízení 

má být určeno pouze pro stanovený okruh trestných činů, u kterých veřejný zájem do jisté míry 

ustupuje soukromému. Po podání soukromé žaloby soud vyrozumí o této skutečnosti státního 

zástupce,  kterému by  mělo  náležet  oprávnění  žalobu  převzít  a  dále  v ní  působit.  Soukromý 

žalobce by měl být oprávněn ke zpětvzetí žaloby a to až do okamžiku, než se odvolací soud 

odebere  k závěrečné  poradě.  Účel  zavedení  soukromé  žaloby  je  kromě  posílení  postavení 

poškozeného,  druhotně  spatřován  také  v omezené  kontrole  pravomoci  státního  zástupce 

rozhodnout o nezahájení trestního stíhání. Vedle soukromé žaloby počítá věcný záměr z roku 

2008 rovněž se zakotvením řízení o subsidiární žalobě. Oprávnění podat subsidiární žalobu má 

poškozenému  náležet  tehdy,  pokud  státní  zástupce  odloží  danou  věc  z důvodu  nedostatku 

veřejného zájmu nebo pokud je ze stejného důvodu trestní stíhání zastaveno. Aby měl poškozený 

informace potřebné k podání subsidiární žaloby, bude mu pro tyto účely umožněno nahlížet do 

spisu a opatřovat si příslušné materiály.120    

Přípravné práce došly k předložení návrhu paragrafového znění vybraných částí nového 

trestního  řádu v roce 2018. Z pohledu existence  soukromé žaloby přinesl  tento návrh nemilé 

překvapení,  když  v rozporu  s věcným  záměrem  z roku  2008  nezakotvuje  soukromou  ani 

subsidiární žalobu. Obecně návrh nového trestního řádu nepřináší v oblasti  zahájení  trestního 

stíhání a vlastní podobě nalézacího řízení žádné revoluční změny. V návrhu je počítáno s tím, že 

trestní řízení u soudu bude možno zahájit výlučně na návrh státního zástupce, a to konkrétně na 

základě obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Ačkoliv se jedná o pracovní 

119 Východiska a principy nového trestního řádu [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
120 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) z roku 2008 [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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verzi návrhu, která se před svým případným přijetím ještě nepochybně dočká řady změn, zdá se, 

že  v současnosti  nemá  Komise  pro  nový  trestní  řád  vůli  upravit  institut  soukromé  žaloby 

v českém  trestním  právu  v některém  z jeho  možných  podob.121 Ministerstvo  spravedlnosti 

k nastíněné  změně  názoru  uvádí,  že  místo  subsidiární  žaloby  bude  postavení  poškozeného 

posíleno tím, že bude mít možnost podat žádost o soudní přezkum usnesení státního zástupce o 

odložení věci nebo zastavení trestního stíhání z vybraných důvodů.122

Obecně  institut  soukromé  žaloby  považuji  za  způsobilý  nástroj  k posílení  postavení 

poškozeného  v trestním  řízení.  Na  základě  komparativního  srovnání  bych  se  přiklonila 

k taxativnímu vymezení okruhu trestných činů, u kterých by byla soukromá žaloba přípustná. 

Hledala bych ty trestné činy, které jsou méně závažné a u kterých je ve větší míře přítomný 

soukromý zájem.  Konkrétně  by  se  dalo  dle  mého názoru  uvažovat  např.  o  trestných činech 

pomluvy, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí či poškození 

cizí věci. Současně považuji za důležité, vhodným způsobem nastavit mechanismy, které zabrání 

podávání  bezdůvodných  žalob,  které  by  nadbytečně  zatížily  soudní  systém.  Takovýmto 

mechanismem může být povinnost zaplatit soudní poplatek. Kriticky vnímám úplné vypuštění 

institutu soukromé žaloby z návrhu nového trestního řádu. Domnívám se, že se jedná o institut 

natolik  významný,  že  by  si  zasloužil  širší  odbornou  diskuzi  nad  tím,  zda  by  jeho  vhodné 

zakotvení v novém trestním řádu nepřineslo žádoucí výsledky.  

3.5 Důkazní břemeno v trestním řízení

Problematika  důkazního  břemene  v trestním  řízení  je  velmi  diskutovaným  a 

komplikovaným tématem. Polemiky nad tímto tématem v posledních letech zesílily v souvislosti 

s chystanou rekodifikací  trestního  procesu.  Vybraným aspektům této  problematiky  se věnuje 

následující kapitola. 

3.5.1 Obecně k důkaznímu břemeni a jeho historii 

Důkazní břemeno v trestním právu je velmi komplikované téma, které s sebou přináší 

řadu  otázek,  na  které  není  jednoznačná  odpověď.  Důkazem  tohoto  tvrzení  je  již  samotná 

skutečnost,  že  se  řada  významných  odborníků  mnohdy  neshodne  ani  na  tom,  zda  důkazní 

břemeno v trestním řízení existuje, případně v jaké podobě.  

121 VYCHYTA, Jan. K některým aspektům obžaloby a postavení státního zástupce v hlavním líčení podle 
paragrafovaného znění návrhu nového trestního řádu. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2019, 2019(3), 
str. 17-23. ISSN 1214-3758.
122 Proč potřebujeme nový trestní řád? [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné z: https://tpp.justice.cz/uvod/
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Při hledání definice pojmu důkazní břemeno rovněž nalezneme celou řadu pokusů o jeho 

vymezení.  Pro účely této práce jsem vybrala obecné vymezení  soudce Nejvyššího soudu ČR 

Františka  Púry,  který  říká:  „Důkazním  břemenem  obecně  rozumíme  zpravidla  procesní 

odpovědnost  účastníka  určitého  řízení  za  to,  že  v takovém řízení  budou prokázány rozhodné 

skutečnosti  tak, aby soud (resp. jiný orgán) mohl rozhodnout v jeho prospěch.“123 Je tedy na 

účastníkovi,  aby  tvrdil  rozhodné  skutečnosti  a  podložil  je  patřičnými  důkazy.  Neunese-li 

účastník důkazní břemeno, soud (resp. jiný orgán) rozhodne v jeho neprospěch. Obecné pojetí 

důkazního břemene tak, jak bylo nastíněno, je plně uplatňováno zejména v občanském soudním 

řízení. V trestním řízení není v našem trestním právu důkazní břemeno takto zakotveno a o jeho 

úloze v trestním procesu je vedena řada diskuzí.124   

Chápání důkazního břemene v novodobé české historii prošlo svým vlastním vývojem a 

přineslo  řadu změn.  Zmínky o důkazním břemeni  můžeme nalézt  již  v dokumentech  z doby 

rakouské  monarchie.  Storchova  učebnice  rakouského práva  mimo  jiné  upozorňuje  na  to,  že 

rakouský trestní řád z roku 1873 neobsahuje žádná ustanovení, která by rozdělovala povinnost 

nést důkazy mezi zúčastněné procesní strany. Takovéto rozdělení by bylo v rozporu se zásadou 

oficiality  a  znemožňovalo  by  to  soudu  považovat  určité  okolnosti  za  prokázané.  Ačkoliv 

formální důkazní břemeno rakouský trestní řád nezakotvoval, průběh trestního řízení nutil strany 

ke snaze o to, prokázat okolnosti svědčící v jejich prospěch. Rakouský trestní řád platil na našem 

území  až  do  roku  1950,  ovšem ani  po  druhé  světové  válce  se  chápání  důkazního  břemene 

nezměnilo.  Strany trestního řízení  (obvykle i  včetně veřejného žalobce)  neprováděly důkazy, 

formální  důkazní  břemeno  zákon  stranám  neukládal.  V tomto  období  lze  proto  uvažovat 

nanejvýš o materiálním důkazním břemeni, chápeme-li ho jako právní či faktický zájem strany 

dokázat skutečnosti, které tvrdí. Přijetí doposud účinného trestního řádu v roce 1961 nepřineslo 

zásadnější  změny  v oblasti  chápání  důkazního  břemene.  Předpis  stranám  neukládá  formální 

důkazní  břemeno,  ale  i  nadále  platí  pro trestní  řízení  materiální  důkazní  břemeno.  Názorový 

zlom přišel  v roce  1967,  kdy profesor  Antonín  Růžek  ve  své  práci  „Povinnost  dokazovat  a 

důkazní břemeno“ zcela odmítá existenci důkazní povinnosti i důkazního břemene, a to včetně 

tzv. materiálního důkazního břemene. Růžek svůj názor odůvodňuje tím, že trestní právo hmotné 

ani  procesní,  neukládá  v žádném svém ustanovení  obviněnému povinnost  prokázat  rozhodné 

okolnosti. Tento úkol je povinností soudu. Teorie tento názor přijala a tzv. materiální důkazní 

břemeno  zmizelo  z učebnic  trestního  práva.  Kritika  Růžkových  názorů  a  úplného  odmítnutí 

123 PÚRY F., Existuje důkazní břemeno v trestním řízení? In: FENYK, Jaroslav, ed. Pocta Dagmar Císařové k 75. 
narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-25-2, str. 104
124  Tamtéž
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existence důkazního břemene v trestním řízení se začala objevovat až po roce 1989, kdy byly 

postupně stále častěji vedeny diskuze nad touto problematikou.125

3.5.2 Důkazní břemeno v českém trestním právu 

Jak již bylo zmíněno výše, při úvahách o existenci důkazního břemene v českém trestním 

řízení je nutné rozlišovat mezi tzv. formálním a materiálním důkazním břemenem. Uplatňování 

institutu formálního důkazního břemene je typické pro trestní řízení v zemích angloamerického 

právního  systému.  V České  republice  se  s formálním  důkazním  břemenem  v trestním  řízení 

nesetkáme  a  je  možné  proto  uvažovat  toliko  o  materiálním  důkazním  břemeni.  Materiální 

důkazní břemeno chápeme jako právní a faktický zájem stran trestního řízení na tom, aby byly 

prokázány skutkové okolnosti  a  skutečnosti,  které  strana tvrdí  a  naopak aby byla  vyvrácena 

tvrzení protistrany.126 Pojem strana není v českém právním řádu legislativně definován, trestní 

řád pouze v § 12 odst. 6 poskytuje taxativní výčet stran, když říká: „Stranou se rozumí ten, proti 

němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba a poškozený a v řízení před soudem též státní 

zástupce a společenský zástupce; stejné postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh 

nebo  žádost  se  řízení  vede  nebo  která  podala  opravný  prostředek.“ Z pohledu  existence 

materiálního  důkazního  břemene  se  nejčastěji  hovoří  o  obviněném,  poškozeném  a  státním 

zástupci.

Existenci  materiálního  důkazního  břemene  u  obviněného  je  možné  odůvodňovat 

výskytem některých kontradiktorních prvků v trestním řízení, které posilují práva obviněného a 

na jejichž základě nese obviněný část odpovědnosti za výsledek dokazování. Ačkoliv obviněný 

nemá povinnost  aktivně  se účastnit  dokazování  či  prokazovat  svoji  nevinu,  je  to  právě  jeho 

zájem na výsledku řízení, který ho nutí dokazovat skutečnosti a tvrzení svědčící v jeho prospěch. 

Tento svůj zájem může obviněný prosazovat skrz uplatnění řady oprávnění, které mu TŘ nabízí, 

jedná se zejména o možnost být přítomen při provádění důkazů, vyjádřit se k nim, navrhnout, 

vyhledat či provést důkazy. Naopak o neexistenci formálního důkazního břemene u obviněného 

svědčí skutečnost, že obviněný není povinen prokazovat svoji nevinu, obhajovat se či se aktivně 

účastnit dokazování, přičemž z jeho případné pasivity nelze vyvozovat jeho vinu. Naopak jsou to 

orgány činné v trestním řízení, které mají povinnost řádně objasňovat všechny důkazy svědčící 

ve  prospěch  i  v neprospěch  obviněného.  Této  povinnosti  nejsou  zbaveny  ani  případným 

doznáním obviněného.127    

125 Tamtéž, str. 104-106
126 ZEMAN, Pavel. K některým otázkám postupu státního zástupce v trestním řízení. StZ. – Státní zastupitelství 
(Wolters Kluwer). 2019, 2019(4), str. 11-12. ISSN 1214-3758.
127 PÚRY F., Existuje důkazní břemeno v trestním řízení? In: FENYK, Jaroslav, ed. Pocta Dagmar Císařové k 75. 
narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-25-2, str. 107-108

62



Z obdobných  důvodů  jako  u  obviněného,  můžeme  dovozovat  existenci  materiálního 

důkazního břemene také u státního zástupce. Veřejný žalobce má právo v řízení před soudem 

vyhledávat,  navrhovat a provádět důkazy, stejně tak může požadovat provedení důkazu, a to 

zejména výslech svědka či znalce.  Podle § 179 odst. 2 TŘ je státní zástupce oprávněn žádat 

policejní orgán o opatření důkazu, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení před soudem. 

Právě státní zástupce by měl být stranou řízení, která bude v řízení před soudem prokazovat vinu 

obviněného a bude za tímto účelem aktivně opatřovat důkazy, a to včetně těch,  které nebyly 

navrženy  v obžalobě.  Formální  důkazní  břemeno  český  právní  řád  nestanovuje  ani  státnímu 

zástupci. Pokud strany nevyužijí svých možností a jsou v řízení příliš nečinné, je soud povinen 

doplnit dokazování v rozsahu nezbytném pro své rozhodnutí.128 

U poškozeného  můžeme  uvažovat  o  existenci  důkazního  břemene  v souvislosti  s tzv. 

adhézním řízením. Jedná se o řízení,  ve kterém se prokazuje nárok poškozeného na náhradu 

škody  či  nemajetkové  újmy  způsobené  trestným  činem.  Materiální  důkazní  břemeno 

poškozeného vyvozujeme z faktu, že je v jeho zájmu prokázat skutečnosti, které tvrdí. Zákon pak 

ukládá  poškozenému,  aby  svůj  nárok  určitým  způsobem  prokázal.  Poškozený  je  zejména 

povinen  uplatnit  svůj  nárok včas,  vůči  konkrétní  osobě (konkrétnímu  obviněnému)  a  řádně. 

Řádným  uplatněním  rozumíme  uvedení  údajů,  ze  kterých  vyplývá  důvod  nároku  a  jeho 

minimální výše či rozsah. Nutno podotknout, že podle ustálené soudní praxe jako důvod nároku 

postačuje pouhý poukaz poškozeného na to, že mu byla daným skutkem způsobená škoda či 

nemajetková újma. Poškozený je dále povinen důvod a výši škody doložit, přičemž výši škody je 

nutné  doložit  příslušnými  doklady,  zejména  účtenkou,  odborným  vyjádřením  či  znaleckým 

posudkem.129 Na druhou stranu ani u poškozeného nemůžeme hovořit o formálním důkazním 

břemeni. Jednak proto, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny dokazovat také okolnosti 

podstatné pro stanovení výše škody, která byla trestným činem způsobená. Druhým argumentem 

je skutečnost, že adhézní řízení je vedeno procesním postupem podle trestního řádu a není možné 

použití jiného procesního předpisu.130 Podle samotného trestního řádu poškozený není povinen 

důkazy přímo označit či předložit.131 V souvislosti s úvahami de lege ferenda poukazuje velmi 

výstižně  Pelc  na  možnost  využitelnost  historických  poznatků,  které  jsou  v oblasti  adhezního 

128 Tamtéž, str. 109
129 ŘEZNÍČEK, David. Adhézní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy 
či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení [online]. [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/adhezni-rizeni-aneb-moznosti-poskozeneho-domahat-se-nahrady-skody-
nemajetkove-ujmy-ci-bezduvodneho-obohaceni-v-ramci-trestniho-rizeni-99567.html   
130 Nelze se dovolávat použití občanského soudního řádu, který zakotvuje důkazní břemeno poškozeného, ani jeho 
jednotlivých ustanovení či použití analogie s ním.
131 PÚRY F., Existuje důkazní břemeno v trestním řízení? In: FENYK, Jaroslav, ed. Pocta Dagmar Císařové k 75. 
narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-25-2, str. 110-111
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řízení a práv poškozeného velmi kvalitně zpracovány. Inspiraci a použitelné vědecké poznatky 

můžeme nalézt již v dílech z první poloviny 20. století. Příkladem je článek Kronbergera vydaný 

v časopise  Právník  v roce  1925  pod  názvem:  „Adhese  a  trestný  zátvor  na  Slovensku  a 

v Podkarpatské Rusi“.132      

O formálním důkazním břemeni v českém trestním řízení lze vést úvahy de lege ferenda. 

Diskuze o jeho zakotvení výrazně posílil Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním z roku 

2008. Z dokumentu jsou patrné snahy o posílení kontradiktorních prvků v řízení před soudem a o 

posílení aktivity stran. Věcný záměr počítá s výrazným zásahem do struktury a základních zásad 

trestního  procesu,  a  to  prostřednictvím  zakotvení  formálního  důkazního  břemene  státního 

zástupce. Formální důkazní břemeno má státního zástupce tížit výhradně ve stádiu řízení před 

soudem. Pro unesení důkazního břemene v řízení před soudem je nutné, aby si státní zástupce 

vytvořil k tomu vhodné podmínky již v přípravném řízení. Procesní odpovědnost za neunesení 

důkazního břemene a důsledky s tím spojené mají primárně tížit státního zástupce, nikoliv soud, 

jak  je  tomu  dnes.  Soud  má  mít  například  jasně  zakotvenou  možnost  požadovat  po  státním 

zástupci  opatření  nebo  provedení  důkazu.  Obavám  z toho,  že  státní  zástupce  jako  nositel 

formálního důkazního břemene bude usilovat o usvědčení obviněného za každou cenu, má být 

mimo jiné předcházeno zakotvením zásady,  dle  které  státní  zástupce nesmí  zatajit  podstatný 

důkaz svědčící ve prospěch obviněného. U jiných stran trestního řízení Věcný záměr sice počítá 

se zachováním materiálního důkazního břemene, ale rovněž s posílením jejich aktivity. Za tímto 

účelem má dojít např. k posílení odpovědnosti obhájce za náležitý výkon obhajoby, a to tím, že 

důkazy  svědčící  ve  prospěch  obviněného  má  provádět  právě  obhájce.133 Navzdory  obsahu 

Věcného záměru další  přípravy nového trestního řádu spíše naznačují,  že  se v něm formální 

důkazní břemeno neprosadí, což dokazuje i zveřejněná část návrhu paragrafového znění nového 

trestního řádu. Zda a případně v jaké formě bude formální důkazní břemeno v českém trestním 

právu  zakotveno,  bude záviset  na  budoucích  diskuzích,  předložených  argumentech  a  směru, 

kterým se  bude  posouvat  příprava  rekodifikace  trestního  procesu.  Osobně se  domnívám,  že 

snahy  o  posílení  kontradiktorních  prvků  v rámci  trestního  řízení  jsou  správné  a  je  vhodné 

posilovat aktivitu procesních stran. Pokud se nám povede vhodným způsobem strany motivovat 

k vyšší aktivitě,  povede to dle mého názoru k účelnějšího a efektivnějšímu trestnímu řízení a 

v konečném důsledku i k jeho zrychlení. Pro dosažení těchto cílů ovšem nepovažuji za nezbytně 

132 PELC, Vladimír. Vybrané excelence československé nauky trestního práva v 1. polovině 20. století. In: 
JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní - minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
185-4, str. 365-366.
133 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) z roku 2008. str. 15-17 [online]. [cit. 2021-01-31].
Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
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nutné zavádět formální důkazní břemeno státního zástupce, upřednostnila bych spíše cestu méně 

revoluční.  V neprospěch  zavedení  formálního  důkazního  břemene  dle  mého  názoru  hovoří 

skutečnost, že se jedná o institut typický spíše pro angloamerický právní systém, který je obtížně 

adaptovatelný do našeho prostředí. 

3.5.3 Zastavení trestního stíhání   

S problematikou důkazního břemene a samotné činnosti státního zástupce rovněž souvisí 

možnost  zastavení  trestního  stíhání  podle  §  172  TŘ,  kterou  se  budu  blíže  zabývat  v této 

podkapitole. 

Státní  zástupce  může  na  základě  výsledků  přípravného  řízení  podat  obžalobu.  Jde  o 

rozhodnutí sui generis, ke kterému je oprávněn pouze státní zástupce a bez kterého nemůže soud 

rozhodnout o vině a trestu. Jedná se o projev právní zásady nemo iudex sine actore (tedy bez 

žalobce  není  soudce).  K tomu,  aby  státní  zástupce  podal  obžalobu,  je  potřeba,  aby  byl 

v přípravném řízení zjištěn skutkový stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu 

nezbytném  pro  podání  obžaloby.  Za  důvodné  pochybnosti  můžeme  považovat  ty,  které  po 

pečlivém, objektivním a nestranném zhodnocení, vyvolají nerozhodnost v zásadních otázkách. 

Jde o posouzení toho, zda se dané skutečnosti vůbec staly, zda je možné se důvodně domnívat,  

že trestný čin spáchal obviněný a je tedy důvodné ho postavit před soud. K rozhodnutí podat 

obžalobu by mělo státního zástupce dovést přesvědčení o vině obviněného a důvodnosti jeho 

postavení před soud. Toto přesvědčení je nutné opřít o důkazy, které byly v souladu se zákonem 

provedeny v přípravném řízení a které je možné použít v řízení před soudem, nikoliv o pouhé 

poznatky, které nasvědčují tomu, že nelze vyloučit, že obviněný trestný čin spáchal. Na státním 

zástupci  tak  mnohdy  leží  nelehké  rozhodnutí,  zda  obžalobu  podat  či  nikoliv.  Kompetenci 

k zastavení  trestního  stíhání  dává  veřejnému žalobci  §  172 TŘ,  podle  kterého nemusí  státní 

zástupce podat obžalobu například tehdy, dospěje-li k závěru, že se skutek nestal, že se sice stal, 

ale nejde o trestný čin nebo proto, že se neprokázalo, že ho spáchal obviněný. Pro rozhodnutí 

veřejného žalobce o případném podání obžaloby je klíčová míra jistoty,  že obviněný spáchal 

trestný čin. Obecně by měla být vyšší než při zahájení trestního stíhání, ale na druhou stranu 

může být výrazně nižší než míra potřebná k vydání odsuzujícího rozsudku. Lze shrnout, že platí 

pravidlo „v pochybnosti žaluj“, a to za předpokladu, že byly provedeny všechny důkazy, které 

přicházejí v úvahu, zejména byla-li prověřena obhajoba obviněného.134  

134 ZEMAN, Pavel. K některým otázkám postupu státního zástupce v trestním řízení. StZ. – Státní zastupitelství 
(Wolters Kluwer). 2019, 2019(4), str. 12-13. ISSN 1214-3758.
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K nastíněné problematice se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 06. 05. 2003 

vydaném pod sp. zn.  4 Tz 20/2003, kde mimo jiné zdůraznil, že výsledkem přípravného řízení 

musí  být  spolehlivý  podklad  pro  projednání  věci  v hlavním  líčení.  Z toho  důvodu  by  státní 

zástupce neměl podat obžalobu tehdy, pokud nebyla věc dostatečně objasněna a jsou k dispozici 

indicie, na jejichž základě může příslušný orgán v rámci přípravného řízení provést či zajistit 

další důkazy, které mohou pomoci k objasnění věci. V rozsudku je uvedeno:  „Státní zástupce 

nesmí postupovat tak, že by v přípravném řízení neprovedl či nezajistil část důkazů významných 

pro zjištění skutečností rozhodných z hlediska zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu 

či osoby pachatele, a to ani tehdy, jestliže by tyto skutečnosti neuplatnil v podané obžalobě.“       

Popsaná právní úprava se s ohledem na zkušenosti z praxe jeví jako problematická, a to 

zejména v tom, že v nezanedbatelné množině případů je státní zástupce nucen podat obžalobu, 

ačkoliv si je vědom toho, že před soudem neobstojí. Tato problematika byla v posledních letech 

hojně diskutována a výsledek těchto  debat je  vtělen do návrhu nového trestního řádu. Podle 

předloženého paragrafového znění z roku 2018 má dojít k rozšíření pravomoci státního zástupce 

zastavit  trestní  stíhání  v přípravném  řízení,  čímž  dojde  k posílení  oportunitních  prvků. 

Navrhované  ustanovení  nově říká,  že  státní  zástupce  rozhodne o  zastavení  trestního  stíhání, 

jestliže spáchaný skutek je trestným činem, ale s ohledem na nízkou společenskou škodlivost 

nelze  uplatňovat  trestní  odpovědnost.  Odstavec  2  má  potom nově nabízet  státnímu  zástupci 

možnost  zastavit  trestní  stíhání  tehdy,  pokud  shromážděné  důkazy  nejsou  dostatečným 

podkladem pro úspěšné zastupování obžaloby v řízení před soudem nebo pokud není na dalším 

trestním stíhání veřejný zájem.135 Právě možnost státního zástupce zastavit trestní stíhání proto, 

že  shromážděné  důkazy  nejsou  dostatečným  podkladem  pro  úspěšné  zastupování  obžaloby 

v řízení  před  soudem,  by  mohla  být  využívána  v případě  nedosažení  potřebné  míry  jistoty 

k podání  obžaloby.  Na  druhou  stranu  je  třeba  zdůraznit,  že  i  nový  trestní  řad  počítá  se 

zakotvením zásady legality, v důsledku které bude státní zástupce i nadále povinen stíhat až na 

výjimky všechny trestné činy, o nichž se dozví. Pokud tedy bude státní zástupce vědět o určitém 

trestném činu, bude povinen ho stíhat, ale jestliže shromážděné důkazy nebudou dostatečným 

podkladem pro zastupování veřejné žaloby před soudem, bude omezen akuzační princip. Tato 

možnost  zastavení  trestního  stíhání  má  řešit  případy,  kdy je  patrné,  že  další  činnost  OČTŘ 

nemůže  vést  k náležitému  zjištění  trestného  činu  a  další  postup  ve  věci  by  byl  neúčelný. 

V případě pochybností o tom, zda jsou důkazy dostatečné či nikoliv, by obžaloba i nadále měla 

být podána, a to z toho důvodu, že vzhledem k ústavnímu pořádku je k rozhodnutí o vině o trestu 

135 Návrh  nového  trestního  řádu  v paragrafovém  znění  [online].  [cit.  2021-02-03].  Dostupné  z: 
https://tpp.justice.cz/
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povolán  soud.  S ohledem  na  tuto  skutečnost  by  to  měl  být  právě  soud,  který  případné 

pochybnosti rozptýlí.136 Jak již bylo v této práci několikrát zdůrazněno, jedná se zatím toliko o 

návrh paragrafového znění nového trestního řádu, který pokud vůbec bude někdy schválen, může 

doznat ještě řady změn. Zda se tedy v budoucnu rozšíří pravomoc státního zástupce v oblasti 

zastavení trestního stíhání, a jaký to bude mít případně dopad na činnost státních zástupců je 

zatím jen předmětem odhadů a diskuzí. Navrhovaná změna podle mého názoru přináší státním 

zástupcům velmi potřebný nástroj k tomu, aby nemuseli podávat obžaloby v případech, kdy jsou 

si vědomi toho, že jejich návrh nemá prakticky žádnou šanci uspět. Současná praxe dle mého 

mínění  zbytečně  zatěžuje  soudy  i  státní  zástupce  případy,  u  kterých  může  státní  zástupce 

relevantně  rozhodnout  o  tom,  že  obžaloba  nemá  šanci  před  soudem  uspět.  Schválení 

navrhovaných změn by zajisté přineslo časové i finanční úspory, které by mohly být dále využity 

k řešení  jiných  případů.  Z těchto  důvodů  považuji  navrhované  rozšíření  pravomoci  státních 

zástupců za velmi žádoucí a užitečné.

3.6 Latentní kriminalita, dekriminalizace a depenalizace 

Práce orgánů činných v trestním řízení vždy naráží na určité limity a v praxi proto není 

možné,  aby  byly  odhaleny  a  potrestány  všechny  trestné  činy,  k jejichž  spáchání  dojde. 

Kriminologie  se  z tohoto  důvodu  zabývá  mimo  jiné  také  popisem  a  studiem  tzv.  latentní 

kriminality. Dynamický vývoj a proměny společnosti mnohdy vyvolávají nutnost změny trestní 

politiky a přístupu k některým společensky škodlivým jednáním, v důsledku čehož se otevírá 

prostor  pro  dekriminalizaci  a  depenalizaci.  Těmto  tématům  se  budu  věnovat  v následující 

podkapitole.

3.6.1 Latentní kriminalita

Ačkoliv je problematika latentní kriminality tématem spíše kriminologickým, domnívám 

se, že její zkoumání může přinést užitečné poznatky i pro orgány činné v trestním řízení, včetně 

státního  zastupitelství.  Cílem předkládané  práce  je  mimo jiné  hledat  způsoby,  jakými  by  se 

mohla  veřejná  žaloba  zlepšovat,  za  tímto  účelem  se  pokusím  využít  i  poznatky  o  latentní 

kriminalitě.  Na druhou stranu vidím latentní  kriminalitu  ve vztahu ke státnímu zastupitelství 

problematickou v tom ohledu, že může zkreslovat výsledky činnosti státních zástupců a zároveň 

jim  vytváří  určité  hranice  pro  výsledky  jejich  práce.  I  z toho  důvodu  považuji  za  přínosné 

latentní kriminalitu blíže představit. 

136 MOUDRÁ, Ludmila. Diskreční oprávnění státního zástupce a navrhovaná možnost zastavení trestního stíhání 
pro nedostatek shromážděných důkazů. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2019, 2019(4), str. 44-54. 
ISSN 1214-3758.
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Latentní, nebo též skrytá, kriminalita představuje významnou část kriminality jako celku.

Latentní  kriminalitu  tvoří  rozdíl  mezi  kriminalitou  skutečnou  a  kriminalitou  registrovanou. 

Skutečnou  kriminalitou  rozumíme  souhrn  všech  trestných  činů,  které  byly  spáchány. 

Registrovaná  kriminalita  je  ta  část  skutečné  kriminality,  kterou  policejní  orgány  zjistí  a 

zaevidují. Nedosažitelným ideálem je zjištění a evidování všech spáchaných trestných činů, tedy 

skutečné  kriminality.  Policejní  orgány  ovšem  v praxi  zjistí  pouze  určitou  část  skutečné 

kriminality,  v důsledku  čehož  vzniká  kriminalita  latentní,  která  není  evidována.  Latentní 

kriminalitu  je  dále  možno  rozdělit  na  latenci  přirozenou  a  umělou.  Míru  přirozené  latence 

vyjadřují tzv. černá čísla, která obsahují tu část kriminality, o které se OČTŘ vůbec nedozví. 

Naopak umělou latenci tvoří ty trestné činy, o kterých se OČTŘ sice dozví, ale z nejrůznějších 

důvodů je neregistrují. Latentní kriminalita způsobuje problém tím, že relativizuje všechny údaje 

o stavu, struktuře a dynamice kriminality. 137 Tuto skutečnost je nutné mít na paměti při analýze a 

interpretaci  dostupných  statistických  údajů,  které  zachycují  toliko  kriminalitu  registrovanou, 

nikoliv kriminalitu latentní. Tento závěr se vztahuje taktéž na statistiky o trestné činnosti, které 

jsou vydávány státním zastupitelstvím nebo které informují o jeho činnosti. 

Vznik latentní  kriminality  v praxi  způsobují  nejrůznější  faktory.  Obecně míra  latentní 

kriminality závisí zejména na ochotě osob (obětí, svědků, pachatelů či jiných osob, které se o 

trestném  činu  dozvěděly)  ohlašovat  spáchání  trestného  činu.  Právě  oznámení  je  totiž 

dominantním způsobem,  prostřednictvím kterého se  OČTŘ o spáchání  trestného činu  dozví. 

Studie uvádí,  že díky oznámení  se OČTŘ dozví o 70 až 90 % registrované trestné činnosti. 

Ochota  osob  oznamovat  trestné  činy  je  dána  řadou  různých  vlivů.  O  spáchání  některých 

trestných činů ví pouze pachatel, který zpravidla nemá vůli své jednání oznamovat. Typicky se 

zde jedná o trestné činy daňové či autorskoprávní. Svědci neoznamují trestné činy zpravidla díky 

skutečnosti,  že si neuvědomují trestnost určitého jednání nebo díky toleranci daného jednání, 

která se vyskytuje zejména u méně závažné trestné činnosti (např. při podávání alkoholu dítěti). 

Dalším důvodem neohlášení trestného činu je absence oběti, kdy se nikdo necítí být trestným 

činem poškozen. Děje se tak např. u trestných činů proti životnímu prostředí nebo u drogové 

kriminality,  kdy  si  závislá  osoba  kupuje  vybranou  látku  dobrovolně  a  nemá  v úmyslu 

upozorňovat  na  svého  dealera.  Samy  oběti  trestných  činů,  které  jsou  protiprávním  jednání 

zpravidla  nejvíce  postiženy,  mnohdy  skutek  neoznámí.  Vede  je  k tomu  zejména  obava 

z projednávání věci, odsuzujících reakcí okolí, strach z případné pomsty pachatele nebo naopak 

blízký vztah k němu. Příčinou může být také nedůvěra v OČTŘ či přesvědčení o tom, že se 

137 GŘIVNA,  Tomáš,  Miroslav  SCHEINOST  a  Ivana  ZOUBKOVÁ. Kriminologie.  4.,  aktualiz.  vyd.  Praha: 
Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, str. 32–33. 
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případ nepodaří vyřešit ani OČTŘ. V obecné rovině je také nutné si uvědomit, že ochota osob 

oznamovat  trestné činy je výrazně ovlivněna závažností  spáchaného trestného činu.  Vysokou 

míru latence a neochotu zúčastněných osob oznamovat protiprávní jednání lze očekávat např. u 

korupčních trestných činů, a to vzhledem k výhodnosti jednání pro všechny zúčastněné. Naopak 

velice  nízkou míru  latence  a  vysokou ochotu  osob oznamovat  delikty  je  možné spatřovat  u 

trestných činů proti životu, zejména u vraždy.138 Tyto poznatky nám umožňují zjistit, které druhy 

kriminality  se  vyznačují  vyšší  mírou  latence  a  častěji  tak  unikají  veřejné  žalobě.  U  těchto 

kategorií je vhodné se zaměřit na kvalitnější práci OČTŘ a hledat způsoby, jakými tyto skutky 

zjistit a efektivněji stíhat. Problémovými se jeví trestné činy daňové, autorskoprávní, korupční, 

drogové  či  trestné  činy  proti  životnímu  prostředí.  Dalším  cenným  poznatkem  je  rovněž 

skutečnost,  že  kvalitní  práce  OČTŘ (včetně  státního  zastupitelství)  vede  k vyšší  důvěře  lidí 

v tyto instituce a tudíž i větší ochotě oznamovat trestné činy, o kterých se dozví, což může vést 

k vyššímu počtu registrovaných trestných činů na úkor těch latentních.

 V souvislosti s latentní kriminalitou se velmi často diskutuje otázka, jaká je její míra, 

respektive  jaké  je  množství  spáchaných  trestných  činů,  které  stojí  mimo  oficiální  statistiky 

kriminality. Z podstaty věci je zjištění míry latentní kriminality velmi obtížné a je tudíž potřeba 

si uvědomit omezenou vypovídací hodnotu dostupných údajů a skutečnost, že výsledky bádání 

nám  poskytují  pouze  představu  o  míře  latentní  kriminality,  nikoliv  její  skutečnou  hodnotu. 

K zjišťování míry latentní kriminality jsou využívány zejména kriminologické výzkumy, v rámci 

kterých se standardně používá několik metod. První z nich je tzv.  výzkum informátorů,  tedy 

osob, které se dozvěděly o trestném činu jiné osoby. Výzkum probíhá pomocí dotazníkového 

šetření a jeho hlavními nevýhodami jsou možnost uvedení totožného trestného činu více osobami 

či  nesprávné  právní  posouzení  jednání  laikem.  Druhou  metodou  jsou  tzv.  self-reporty,  tedy 

dotazníkové šetření či rozhovory, jejichž účelem je zjistit, zda se daná osoba někdy dopustila 

trestného činu. Slabinou těchto výzkumů je zpravidla jejich aplikace na malém vzorku populace, 

uvádění  nepravdivých  údajů  respondenty  či  skutečnost,  že  jsou  tyto  skutky  již  evidovány 

v oficiálních statistikách jako neobjasněné.  Třetí  metodou jsou viktimizační výzkumy, jejichž 

respondenty jsou osoby, které se staly obětí  trestného činu. Tyto se snaží zjistit,  zda byl čin 

ohlášen či nikoliv a proč, charakteristiku pachatele či vybrané kriminologické faktory. Zkreslení 

výsledků  viktimizačních  výzkumů  je  způsobeno  nedůvěrou  či  strachem  oběti  z uvedení 

pravdivých údajů, uvedením nepravdivých či neúplných údajů nebo vlivem stereotypů, které se 

138 TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2982-4, 
str. 72-74.
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odrážejí v názorech oběti. Vedle těchto nejčastěji používaných metod existují také další způsoby 

výzkumu, například expertní šetření, experimenty či zúčastněné pozorování.139  

Ačkoliv nám výše popsané vědecké metody nemohou poskytnout přesné číselné údaje o 

míře  latentní  kriminality,  lze  jejich  zobecněním vyvodit  obecné  poznatky  o  podobě latentní 

kriminality.  Prvním poznatkem je  skutečnost,  že  téměř  u všech druhů kriminality  je  latentní 

kriminalita větší než kriminalita registrovaná. Míra latentní kriminality je různá a závisí na druhu 

kriminality.  U vybraných  druhů je  míra  latence  vyšší,  jde  například  o  sexuálně  motivované 

trestné činy, zneužívání dětí, organizovaný zločin či drogovou kriminalitu. V případě majetkové 

kriminality je míra latence vyšší u méně závažných trestných činů než u závažnějších deliktů. 

Obecně platí, že je-li trestná činnost četnější, je vyšší pravděpodobnost jejího zachycení orgány 

činnými  v trestním  řízení.  I  v oblasti  latentní  kriminality  se  ženy  dopouštějí  protiprávního 

jednání  méně  než  muži.  Obecné  poznatky  lze  vyvozovat  také  v oblasti  kriminality  dětí  a 

mládeže, kdy je obecně míra latence u této skupiny pachatelů vysoká, a to zejména u bagatelní 

trestné činnosti. Naopak u závažné trestné činnosti je míra latence nižší.140 Dalším zajímavým 

poznatkem je zjištění,  že je daleko vyšší pravděpodobnost, že člověk alespoň jednou za svůj 

život spáchá trestný čin, než pravděpodobnost, že k tomu nedojde. V průzkumech totiž většina 

respondentů  uvádí,  že  alespoň  jednou  v životě  trestný  čin  spáchala,  zpravidla  se  tak  stalo 

v mládí.141 Tyto  statistiky  mohou  poskytnout  státním  zástupcům  pokoru  a  vědomí  toho,  že 

ačkoliv bude jejich práce sebe lepší, vždy bude existovat nemalá skupina latentně spáchaných 

trestných činů a je proto vždy možné svou práci posouvat.

Údaje  o  registrované  kriminalitě  můžeme  nalézt  v celé  řadě  statistik,  které  vytvářejí 

nejrůznější instituce a resorty. Pravděpodobně nejrozsáhlejším a nejkomplexnějším dokumentem 

je každoročně vydávaná „Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 

území  České  republiky  v roce  XY“.  Zpráva  je  vždy  zveřejněna  na  internetových  stránkách 

Ministerstva vnitra a v současnosti je nejaktuálnější dostupnou zprávou ta, která popisuje stav 

kriminality v roce 2019. Obecně zpráva vždy obsahuje stručný popis zjištěných základních údajů 

o trestné činnosti  a přestupcích,  bezpečnostních  rizicích  či  vývoji  jednotlivých druhů trestné 

činnosti.  Dokument  je  doplněn  tabulkami  a  grafy,  které  popisují  vývoj  vybraných  jevů 

v posledním desetiletí.  Vedle této zprávy vydává Institut  pro kriminologii  a sociální prevenci 

139 GŘIVNA,  Tomáš,  Miroslav  SCHEINOST  a  Ivana  ZOUBKOVÁ. Kriminologie.  4.,  aktualiz.  vyd.  Praha: 
Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, str. 33-34.
140 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: Beck, 2005. Beckovy 
mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-813-4, str. 127. 
141 GŘIVNA,  Tomáš,  Miroslav  SCHEINOST  a  Ivana  ZOUBKOVÁ. Kriminologie.  4.,  aktualiz.  vyd.  Praha: 
Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, str. 34.
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každým  rokem  tzv.  ročenku  kriminality,  která  se  snaží  o  propojení  jednotlivých  resortních 

pohledů na kriminalitu a o hlubší komentář zjištěných jevů.142    

Ačkoliv cílem této práce není hlubší analýza vývoje kriminality,  dovolím si na tomto 

místě uvést vybrané statistické poznatky pro rok 2019. Ze statistik vyplývá, že došlo v roce 2019 

k mírnému nárůstu registrovaných trestných činů oproti roku 2018. Zatímco v roce 2018 bylo 

registrováno  v celé  České  republice  192 405  trestných  činů,  v roce  2019  jich  bylo  199 221. 

Meziroční  nárůst registrovaných skutků, ke kterému došlo poprvé od roku 2013, se zvýšil  o 

6 816 případů, tedy o 3,5 %. Objasněnost trestné činnosti činí 46,8 %, což představuje nárůst o 

0,3 % oproti roku 2018. Největší nárůst byl zaznamenán u majetkové kriminality. Nebezpečný 

fenomén  posledních  let  představuje  tzv.  kyberkriminalita,  která  i  v roce  2019  zaznamenala 

nárůst.  K mírnějšímu  nárůstu  došlo  v oblasti  dopravní  kriminality,  násilné  trestné  činnosti  a 

mravnostní  kriminality.  Jediným  druhem  kriminality,  který  zaznamenal  pokles  oproti 

předchozímu roku je kriminalita hospodářská.143 Mezi pětici nejčastěji páchaných trestných činů 

podle počtu pachatelů v roce 2019 patří krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení 

pod vlivem návykové látky/opilství, zanedbání povinné výživy a nedbalostní silniční dopravní 

nehody.  Statistikám  kriminality  dominují  muži,  kteří  tvořili  v roce  2019  z celkového  počtu 

stíhaných či vyšetřovaných osob 82,2 %, zatímco ženy pouhých 17, 2 %. 144 Ve vztahu k činnosti 

státního zastupitelství můžou být dle mého názoru tyto statistické údaje užitečné pro jeho další 

činnost. Tuto důležitost  je možné demonstrovat právě na nebezpečně se zvyšujícím množství 

kyberkriminality.  Na  tento  fenomén  musí  být  státní  zastupitelství  do  budoucna  kvalitně 

připraveno tak, aby bylo schopné efektivně stíhat tyto trestné činy. Je proto podle mého názoru 

nezbytné zajistit dostatečné množství státních zástupců, kteří se budou specializovat na oblast 

kyberkriminality  a  poskytnout  jim  dostatečně  kvalitní  vzdělání  v této  problematice.  Právě 

statistické údaje o latentní kriminalitě dávají státnímu zastupitelství možnost se na tyto potřeby 

co možná nejdřív připravit.

Snahou  řady  kriminologů  při  bádání  nad  mírou  latentní  kriminality  je  využití  dat  o 

registrované  kriminalitě  k získání  poznatků  o  kriminalitě  latentní.  Za  tímto  účelem  vznikla 

v minulosti řada hypotéz, které hledaly korelaci mezi mírou latentní a registrované kriminality. 

Někteří kriminologové se domnívali, že existuje neměnný poměr mezi registrovanou a latentní 

142 MAREŠOVÁ, Alena. Končí kontinuita statistických dat o kriminalitě? Trestněprávní revue. 2010, 2010(6), str. 
181 a násl. ISSN 1213-5313
143 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve 
srovnání s rokem 2018) [online]. [cit. 2021-02-10], str. 5-6. Dostupné z: 
file:///C:/Users/zuzka/Downloads/Zprava_o_VBaVP_2019_verze_2.5_prijate-rev-VVB-1.pdf 
144 SCHEINOST, Miroslav a kol. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2020, ISBN 978-80-7338-187-5, str. 23-26.  
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kriminalitou, a je proto možné vyvozovat z kriminálních statistik závěry o skutečné a latentní 

kriminalitě.  Jiní naopak došli  k závěru,  že existuje jakýsi sčítací  poměr mezi registrovanou a 

latentní  kriminalitou,  který  stojí  na  předpokladu,  že  pokud  dojde  k poklesu  registrované 

kriminality, dojde tím zároveň k nárůstu kriminality latentní. Obě uvedené hypotézy byly později 

zpochybněny  kriminologickými  výzkumy  a  začala  se  prosazovat  myšlenka,  že  mezi 

registrovanou a latentní kriminalitou neexistuje žádný zvláštní poměr. Hlavním argumentem pro 

neexistenci  zvláštního  poměru  je  skutečnost,  že  dostupné  statistiky  jsou  výrazně  ovlivněny 

fungováním a efektivitou práce institucí,  které mají  na starosti  kontrolu kriminality,  zejména 

policie. Pokles či naopak nárůst registrované kriminality lze velmi pravděpodobně často vysvětlit 

změnou  v možnostech  či  schopnostech  těchto  institucí  zjistit  a  objasnit  protiprávní  jednání. 

V důsledku toho nemuselo vůbec dojít ke změně skutečné kriminality, ale k pouhému přesunu 

její části mezi latentní a registrovanou kriminalitou.145 Lze tedy konstatovat, že jestliže v roce 

2019 došlo k mírnému nárůstu počtu případů registrované kriminality, nelze z toho bez dalšího 

vyvozovat, že došlo rovněž k nárůstu latentní kriminality. Je totiž možné, že OČTŘ pracovaly 

efektivněji a odhalili větší část skutečné kriminality, než tomu bylo v roce 2018. Pokud by byl 

tento předpoklad pravdivý,  došlo by v roce 2019 k nárůstu skutečné kriminality,  ale  zároveň 

k poklesu  kriminality  latentní.  Na  druhou  stranu  pokud  by  došlo  k  poklesu  registrované 

kriminality,  je vhodné se zabývat tím, zda se nesnížila efektivita práce OČTŘ a nedošlo tím 

k navýšení kriminality latentní. Jelikož není možné empiricky sledovat míru latentní kriminality, 

zůstávají  tyto  úvahu pouhými hypotézami,  které  není  možno vyloučit  ani  potvrdit.  Možnost 

využití údajů o registrované kriminalitě ke zkoumání latentní kriminality je tak do značné míry 

omezená. 

Závěrem lze  shrnout,  že  existence  latentní  kriminality  představuje  jev,  který  výrazně 

komplikuje práci kriminologům, kteří musí mít při svém bádání a práci se statistickými údaji 

neustále  na  paměti,  že  mají  dostupné  poznatky  pouze  o  určité  výseči  celkové  kriminality, 

přičemž velikost této výseče neznají. Na druhou stranu není vhodné zcela rezignovat na snahy o 

popis  a  zjištění  míry  latentní  kriminality,  protože  se  jedná  o  velmi  cenné  údaje,  které  nám 

poskytují  významný  díl  obrazu  celkové  kriminality.  Kromě  toho  tyto  údaje  přináší  cenné 

informace pro přípravu a schvalování nových opatření proti kriminalitě, stejně tak jako opatření 

preventivních  a  mohou  být  i  zdrojem  cenných  informací  pro  další  směřování  státního 

zastupitelství.

145 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: Beck, 2005. Beckovy 
mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-813-4, str. 127-129.
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3.6.2 Dekriminalizace a depenalizace

Dekriminalizace je prostředek trestní politiky, pomocí kterého dochází k vyloučení nebo 

zúžení určitých druhů sociálních jevů, které zákon prohlašuje za trestné a podléhají tak trestnímu 

postihu.146 Fenomén  dekriminalizace,  který  byl  v trestním  právu  nastolen  zejména  v druhé 

polovině  20.  století,  je  výsledkem bádání  trestní  vědy a  zkušeností  trestní  politiky.  Z těchto 

vyplývá závěr,  že pokud je  trestněprávní  represe nadměrná,  dochází  k otupování  ostří  trestů. 

Dalším  důvodem  pro  dekriminalizaci  je  omezená  personální  i  ekonomická  kapacita  orgánů 

činných  v trestním  řízení  a  snaha  o  to,  aby  se  tyto  věnovaly  zejména  závažnějším  formám 

kriminality.  Dekriminalizace se rozvíjela na úrovni hmotného práva výrazně zejména u méně 

závažné  kriminality  ve  vybraných  oblastech,  např.  v oblasti  dopravní,  sexuální  či  drogové 

kriminality. Kromě toho se prosadila také tzv. faktická dekriminalizace, která spočívá v nových 

procesních možnostech vyřízení věci, zejména institutu zastavení trestního stíhání a upuštění od 

trestního  stíhání.147 Ve  prospěch  dekriminalizace  hovoří  rovněž  jedna  ze  základních  zásad 

trestního práva, kterou je zásada subsidiarity trestní represe, legislativně zakotvená v § 12 odst. 2 

TZ. Dle této zásady by mělo trestní právo nastoupit v boji proti problémovým jevům až jako 

prostředek ultima ratio, tedy v okamžiku, kdy všechny ostatní dostupné prostředky nepostačují. 

Stát  by  měl  před  trestněprávní  represí  upřednostňovat  nástroje  správního  práva,  preventivní 

opatření a sociální politiku.148     

V praxi dekriminalizace  probíhá skrz legislativní  změny v oblasti  trestního práva,  kdy 

dochází ke zrušení či modifikaci skutkových podstat trestných činů nebo k novelizaci obecné 

části trestního zákona, zejména k zúžení trestní odpovědnosti. Příkladem dekriminalizace, mající 

dopad  na  statistické  údaje  o  kriminalitě,  je  zvyšování  hranice  pro  škodu nikoliv  nepatrnou, 

malou, větší, značnou a škodu velkého rozsahu. S ohledem na ekonomický rozvoj společnosti a 

měnící se hodnotu peněz je částku určující hranici trestní odpovědnosti nezbytné ve vhodným 

intervalech  zvyšovat,  k čemuž  naposledy došlo  novelou  trestního  zákoníku  č.  333/2020 Sb., 

účinnou od 01. 10. 2020. K dekriminalizaci bylo přistoupeno rovněž při přijetí nového trestního 

zákoníku  č.  40/2009  Sb.,  a  to  např.  nepřevzetím  skutkové  podstaty  trestného  činu  řízení 

motorového vozidla bez řidičského oprávnění.149 K výrazné dekriminalizaci  došlo v reakci na 

změnu  společenských  poměrů  také  po  roce  1989,  kdy  byly  zcela  zrušeny  nebo  změněny 

146 CHROMÝ, Jakub. O dekriminalizaci z pohledu státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters 
Kluwer). 2019, 2019(4), str. 39. ISSN 1214-3758.
147 KAISER, Günther. Kriminologie: úvod do základů.  Praha: Beck, 1994. Právnické učebnice.  ISBN 80-7179-
002-8, str. 127-128.
148 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ, et al. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 257-259. 
149 VÁLKOVÁ,  Helena,  Josef  KUCHTA  a  Jana  HULMÁKOVÁ. Základy  kriminologie  a  trestní  politiky.  3. 
vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-732-3, str. 152-153.
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skutkové  podstaty  vybraných  trestných  činů,  např.  příživnictví  či  spekulace.150 Na  příkladu 

periodického zvyšování hranic pro způsobenou škodu je patrné,  že dekriminalizace  je  jevem 

žádoucím  a  nezbytným.  V opačném  případě  by  docházelo  k nebývalé  kriminalizaci  i  méně 

závažného společenského jednání v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe.   

Dekriminalizace  má  dopad  i  na  činnost  státního  zastupitelství,  jakožto  aplikujícího 

orgánu  justice,  který  se  podílí  na  prosazování  trestní  politiky.  Prostřednictvím  oportunitních 

rozhodnutí  státního zástupce dochází k faktické dekriminalizaci.  Státní  zastupitelství  se může 

podílet  také  na  tvorbě  trestního  zákonodárství  a  obohacovat  touto  cestou  úvahy  o  případné 

dekriminalizaci  o  své  zkušenosti.  Tuto  možnost  dávají  státnímu  zastupitelství  Legislativní 

pravidla  vlády,  dle  kterých  je  státní  zastupitelství  tzv.  povinným  připomínkovým  místem. 

Ačkoliv se pravidelně objevují četné návrhy trestných činů vhodných k dekriminalizaci, je vždy 

nutné  provést  hlubší  analýzu  dané  problematiky  a  zvážit  všechny  dopady  případné 

dekriminalizace.  Je  potřeba  zvážit  stav  a  vývoj  kriminality  v  dané  oblasti,  důvody  pro 

dekriminalizaci  daného  chování,  vhodné  načasování  a  dopady  na  orgány  činné  v trestním 

řízení.151   

Otázkou zůstává, u kterých trestných činů je vhodné uvažovat o jejich dekriminalizaci. 

Obecně  se  hovoří  o  společensky  méně  závažné  trestné  činnosti.  Konkrétní  příklady  uvedl 

profesor Jelínek, který se domnívá, že by trestní zákoník v budoucnu nemusel obsahovat trestný 

čin  pomluvy,  opilství,  provozování  nepoctivých  her  a  sázek či  zanedbání  povinné  výživy.152 

Praktické zkušenosti přidávají do odborné debaty státní zástupci, jakožto představitelé orgánu 

veřejné žaloby, kteří  se svou činností  podílí  na kontrole kriminality.  Z úst  veřejných žalobců 

nejsilněji rezonují úvahy o dekriminalizaci trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 

TZ. Ze statistik vyplývá, že zanedbání povinné výživy je jedním z nejčastěji páchaných trestných 

činů v České republice.153 Kritika kriminalizace daného jednání spočívá zejména ve skutečnosti, 

že se dle názoru mnohých jedná o civilní pohledávku, která by měla být vymáhána občansko-

právní  cestou.  Úvahy  o  dekriminalizaci  trestného  činu  zanedbání  povinné  výživy  probíhají 

v několika  odstupňovaných  variantách.  Jednou  z nich  je  částečná  dekriminalizace,  kdy  by 

v působnosti  trestního  práva  zůstaly  pouze  vybrané  kvalifikované  skutkové  podstaty,  např. 

150 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: Beck, 2005. Beckovy 
mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-813-4, str. 141.
151 CHROMÝ, Jakub. O dekriminalizaci z pohledu státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters 
Kluwer). 2019, 2019(4), str. 39-40. ISSN 1214-3758.
152 VÁLOVÁ, Irena. 10 let trestního zákoníku: Experti vyzvali k dekriminalizaci některého lidského chování 
[online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/03/10-let-trestniho-zakoniku-experti-
vyzvali-k-dekriminalizaci-nektereho-lidskeho-chovani/
153 V roce 2019 se jednalo o čtvrtý nejčastěji se vyskytující trestný čin, když bylo evidováno 6941 pachatelů. Zdroj: 
SCHEINOST, Miroslav a kol. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2020, ISBN 978-80-7338-187-5, str. 24.
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úmyslné zaviněné zanedbání povinné výživy či vyhýbání se zákonné povinnosti vyživovat jinou 

osobu.  Na  druhou  stranu  se  ve  veřejné  diskuzi  objevují  také  názory  volající  po  úplné 

dekriminalizaci neplacení výživného, tedy postavení tohoto jednání zcela mimo rámec trestní 

odpovědnosti.154

Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  před  samotným  rozhodnutím  o případné  dekriminalizaci 

některé ze stávajících skutkových podstat trestného činu je vždy nezbytné zvážit všechny dopady 

takového  postupu.  V případě  trestného  činu  zanedbání  povinné  výživy  byl  v roce  2017 

Ministerstvem  spravedlnosti  zpracován  poměrně  podrobný  dokument,  který  byl  vydán  pod 

názvem  „Analýza  aktuálních  otázek  výživného“.  Materiál  se  mimo  jiné  věnuje  výhodám  a 

rizikům  případné  dekriminalizace  trestného  činu  zanedbání  povinné  výživy.  Argumentem 

hovořícím pro dekriminalizaci je jednoznačně skutečnost, že by tímto krokem došlo k značnému 

odbřemenění  orgánů činných v trestním řízení,  které  jsou vzhledem k četnosti  tohoto deliktu, 

velmi  zatíženy  jeho  stíháním.  Kritizován  je  dále  fakt,  že  trestním  stíháním  a  případným 

odsouzením se mnohým pachatelům výrazně zmenšují možnosti výdělku a jejich dluh neustále 

roste, což je mnohdy vede k rezignaci na další placení výživného. Trestný čin zanedbání povinné 

výživy se vyznačuje vysokou mírou recidivy, která se pohybuje okolo 50 %. Právě u stálých 

neplatičů již trestní represe nemá vliv na jejich chování ve vztahu k placení výživného. Případná 

dekriminalizace s sebou nese také rizika, na které je nutné se dopředu připravit. Prvním z nich je 

nebezpečí  nedostatečně  efektivních  nástrojů  k vymáhání  pohledávky  v rukou  oprávněných. 

Tomuto problému by bylo vhodné čelit zlepšením vymahatelnosti nároků cestou civilního práva. 

Problematické  je  také  vytvoření  predikce,  jaký  dopad  by  měla  případná  dekriminalizace  na 

množství  případů zanedbání  vyživovací  povinnosti.  Je  totiž  nepochybné,  že  hrozba  trestního 

postihu plní u řady potenciálních pachatelů efektivně svou preventivní funkci. Velmi pozitivně 

se  osvědčila  možnost  uložení  přiměřeného  omezení  v podobě  zdržení  se  řízení  motorových 

vozidel podle § 196a TZ. Dalším efektivním nástrojem, motivujícím pachatele k dodatečnému 

splnění svých vyživovacích povinností, je zvláštní ustanovení o účinné lítosti v § 197 TZ. Je 

proto  na zákonodárcích,  aby přihlédli  k názorům odborníků a  pro  případnou dekriminalizaci 

našli  vhodné  podmínky  i  načasování.155 Osobně  souhlasím  s kritickými  názory  ohledně 

kriminalizace  trestného  činu  zanedbání  povinné  výživy v tom ohledu,  že  daný nárok rovněž 

chápu spíše jako civilní pohledávku. Na druhou stranu se obávám, že by úplná dekriminalizace 

154 CHROMÝ, Jakub. O dekriminalizaci z pohledu státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters 
Kluwer). 2019, 2019(4), str. 40-41. ISSN 1214-3758.
155 Analýza aktuálních otázek výživného. Ministerstvo spravedlnosti, 2017, str. 114-118. [online]. [cit. 2021-02-26]. 
Dostupné z: 
https://justice.cz/documents/12681/724488/Anal%C3%BDza_V%C3%BD%C5%BEivn%C3%A9ho.pdf/93c70207-
570a-4e7c-886a-0f7d208cc6fb 
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tohoto  jednání  vedla  k menší  efektivitě  vymáhání  výživného.  Proto  bych se  v rámci  úvah  o 

změně přikláněla spíše k variantě částečné dekriminalizace, které by na jednu stranu umožnila 

v odůvodněných  případech  trestněprávní  postih,  ale  na  druhou  stranu  by  odfiltrovala  část 

případů, které státní zastupitelství velmi zatěžují.        

Spolu  s dekriminalizací  se  často  hovoří  také  o  depenalizaci.  Proces  depenalizace  se 

v obecné  rovině  projevuje  omezováním  možností  pro  ukládání  nepodmíněného  trestu  odnětí 

svobody  a  naopak  rozšiřováním  prostoru  pro  využívání  alternativních  trestů  a  jiných 

hmotněprávních  alternativ  potrestání.  Depenalizace  je  součástí  fenoménu  tzv.  restorativní 

justice,156 která  mimo  jiné  usiluje  o  obnovení  narušených  vztahů  v důsledku  spáchaného 

trestného činu,  a to za aktivní účasti  pachatele,  oběti  i  společnosti.  K úvahám o depenalizaci 

vedou zejména statistické údaje, ze kterých při komparaci s jinými státy vyplývá, že má Česká 

republika  velmi  vysoký  počet  uložených  nepodmíněných  trestů  odnětí  svobody  a  dále  také 

pravidelně  se  opakující  problém  s přeplněností  vězeňských  zařízení.  Právě  úvahy  o  řešení 

nedostatečné  kapacity  věznic  směřují  jak  k dekriminalizaci,  tak  k  depenalizaci.  Příkladem 

depenalizace  je  častější  využívání  alternativních  trestů,  zejména  peněžitého  trestu,  domácího 

vězení  či  propadnutí  věci.  Konkrétní  kroky  v oblasti  depenalizace  prosazuje  rovněž  státní 

zastupitelství, které volá po mnohem větším využívání peněžitého trestu namísto trestu odnětí 

svobody, nebo alespoň jeho ukládání jakožto doplňující sankce. Toto úsilí státního zastupitelství 

vychází z přesvědčení, že peněžitý trest může být velmi efektivním nástrojem v boji s trestnou 

činností,  a  to  zejména  v oblasti  ekonomické  kriminality,  kde  pachatelé  disponují  značnými 

finančními prostředky a velmi dobře si uvědomují  jejich hodnotu.  Aktivní  přístup a precizní 

činnost  policejního  orgánu a  státního  zastupitelství  je  pro možnost  uložení  peněžitého trestu 

soudem klíčová, protože v rámci přípravného řízení je nutné zjistit majetkové poměry pachatele 

a  na jejich základě připravit  kvalitní  obžalobu s návrhem uložení  peněžitého trestu.  Snahy o 

častější  ukládání  tohoto alternativního  trestu se  jeví  jako úspěšné,  neboť v posledních  letech 

dochází  k nárůstu  počtu  ukládaných  peněžitých  trestů.  Dalším  diskutovaným  fenoménem 

v oblasti  depenalizace  je  častější  uplatňování  tzv.  odklonů  v přípravném  řízení.  Použitím 

odklonu  nedochází  k dekriminalizaci,  jelikož  jednání  zůstává  i  nadále  trestným  činem,  ale 

procesní řešení daného jednání se svými účinky výrazně blíží depenalizaci.157 Právě v ukládání 

156 Pojmem restorativní justice chápeme strategie a programy, výrazně se prosazující od 80. let 20. století, které 
usilují o obnovení trestným činem narušených společenských vztahů, a to zejména prostřednictvím svěření 
klíčových rozhodnutí do rukou těch, kterých se trestný čin bezprostředně týká. Cílem je maximální zapojení všech 
dotčených subjektů, kteří společně identifikují újmu, naleznou cestu k jejímu odčinění a budou respektovat závazky 
a povinnosti z toho plynoucí. Zdroj: VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy 
kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-
7400-732-3, str. 6.
157 CHROMÝ, Jakub. O dekriminalizaci z pohledu státního zastupitelství. StZ. – Státní zastupitelství (Wolters 
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alternativních trestů vidím do budoucna velký potenciál a je podle mého názoru důležité, aby 

k jejich většímu uplatňování státní zastupitelství aktivně přispívalo svou činností. U peněžitého 

trestu je  klíčové,  aby státní  zástupce vytvořil  ve spolupráci  s policejním orgánem dostatečné 

podmínky  k tomu,  aby  soud mohl  k jeho  uložení  přistoupit.  I  s ohledem na  poměrně  novou 

povinnost  státního  zástupce  uvádět  v obžalobě  návrh  trestu  je  úloha  státního  zástupce  v této 

oblasti nezastupitelná. Nevyužitý potenciál vidím u trestu domácího vězení, který je v mnohých 

případech způsobilý nahradit nepodmíněný trest odnětí svobody, proto by bylo dle mého názoru 

vhodné, aby jeho ukládání státní zastupitelství více iniciovalo. 

3.7 Média a důvěra veřejnosti ve státní zastupitelství

V dnešní informační společnosti představují média dominantní zdroj, ze kterého veřejnost 

čerpá  informace  o  kriminalitě  a  justici.  Tato  skutečnost  jim  umožňuje  značným  způsobem 

ovlivňovat povědomí a názory svých adresátů. Vlivem a chováním médií se věnuje první část 

následující  podkapitoly.  V druhé  polovině  podkapitoly  se  budu  zabývat  významem  důvěry 

občanů v justici  jako celek a ve státní zastupitelství  jako jeho součást. Nastíněny budou také 

možnosti, jakými může státní zastupitelství pracovat na posílení důvěry občanů v instituci.   

3.7.1 Kriminalita v médiích

Kriminalitu obecně považujeme za sociální jev, který přitahuje velkou pozornost široké 

veřejnosti. Z výzkumů veřejného mínění vyplývá, že drtivá většina populace získává informace o 

kriminalitě z médií. Jsou to právě nejrůznější média, která nepřetržitým poskytováním informací, 

výrazně ovlivňují povědomí společnosti o kriminalitě a formulují její názor na trestní politiku. 

S ohledem na tuto nezpochybnitelnou roli médií se kriminologie dlouhodobě a soustavně věnuje 

právě zobrazování kriminality v médiích.158

Nepochybně významnou roli  hraje výběr konkrétního sdělovacího prostředku,  z něhož 

osoba přijímá informace, na jejichž základě si utváří vlastní názor. Možnosti výběru jsou dnes 

prakticky  neomezené.  Výzkumem povědomí  občanů  o  kriminalitě  a  zdrojů,  ze  kterých  tyto 

informace čerpají, se zabýval Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve své studii z roku 

2010.  Z výzkumu vyplývá,  že  obecně  se  o  kriminalitu  a  boj  s ní  zajímá  přibližně  polovina 

respondentů, konkrétně 47 %, což je srovnatelné se zájmem o jiné otázky společenského života, 

např. politiku, životní prostředí či ekonomiku. Vyšší zájem o kriminalitu ve výzkumu projevili 

muži, osoby s vyšším vzděláním a starší osoby. Výzkum se dále zaměřil právě na volbu médií. 

Kluwer). 2019, 2019(4), str. 42-44. ISSN 1214-3758.
158 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ, et al. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 234.
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Mezi  dotázanými  respondenty  60  % z nich  nemá  žádnou  preferovanou  televizní  stanici  pro 

získávání informací o kriminalitě. Z odpovědí adresátů, kteří uvedli konkrétní televizní stanici, 

plyne,  že nejvíce  preferovanou stanicí  je  TV NOVA s 13 % a poté ČT 1 s  7  %. V televizi 

nesleduje informace o kriminalitě 14 % dotázaných. V případě rozhlasových stanic nepreferuje 

žádnou konkrétní  stanici  přibližně 50 % respondentů,  mezi  zbylými odpověďmi má nejvyšší 

podíl Český rozhlas 1 – Radiožurnál, který preferuje 4 % respondentů. Naopak v rozhlase vůbec 

nevyhledává  informace  o  kriminalitě  35  %  oslovených  osob.  Mezi  tištěnými  deníky  nemá 

preferované periodikum 47 % dotázaných a tento zdroj informací o kriminalitě nevyužívá 25 % 

respondentů. Téměř 9 % dotázaných preferuje MF Dnes a 6 % obyvatel deník Blesk.159       

Velkým  problémem  je  zkreslování  informací  a  selektivní  výběr  toho,  co  dostane 

v médiích svůj prostor a co nikoliv. Média obecně upřednostňují zejména závažné trestné činy, 

které  obsahují  prvky  násilí  a  mnohdy  zveličují  pravděpodobnost  stát  se  obětí  zločinu. 

Kriminologické  výzkumy  poukazují  na  skutečnost,  že  existuje  významná  disproporce  mezi 

mediálním obsahem a kriminálními  statistikami,  a  to  zejména v tom smyslu,  že mediálně  je 

významně nadhodnocen podíl  násilné kriminality  ve srovnání  se  statistickými  údaji.160 Tento 

trend  potvrzuje  rovněž  výzkum  Institutu  pro  kriminologii  a  sociální  prevenci  z roku  2015. 

Výsledky ukazují,  že  obsahově více  než  20  % příspěvků v televizním zpravodajství  se  týká 

kriminality  a  bezpečnosti  obecně,  a  jde  tak  o  druhou  nejčetnější  kategorii.  Z této  množiny 

kriminálního  zpravodajství  je  43  %  příspěvků  věnováno  násilné  kriminalitě,  ačkoliv  dle 

policejních statistik je její podíl na celkové kriminalitě pouhých 6 %. Z dat je patrné, že dochází 

k významnému  nadhodnocení  násilné  kriminality  v mediálním  prostoru  oproti  její  skutečné 

četnosti  dle  policejních  statistik.  Naopak  výrazně  dominantní  majetková  kriminalita,  která 

v policejních statistikách představuje 60 % všech trestných činů, je v televizním zpravodajství 

promítnuta  jen  ve 14  %  reportáží.  Stejný  trend  je  patrný  i  při  analýze  konkrétních  druhů 

trestných činů, kdy vraždě je v televizním zpravodajství věnováno 24 % příspěvků, zatímco dle 

statistik se trestný čin vraždy podílí na celkové kriminalitě 0,08 %. Z kriminologických výzkumů 

rovněž vyplývá závěr, že výše popsaná disproporce je mnohem více patrná u tzv. bulvárních 

médií  než  u  těch  seriózních.  Tento  fenomén  se  potvrdil  i  při  analýza  českého  televizního 

zpravodajství,  kdy  televize  NOVA věnuje  téměř  50  % všech  příspěvků  svého  kriminálního 

zpravodajství  násilné  trestné  činnosti,  zatímco  Česká  televize  pouhých  18  %.  Stejně  tak 

trestnému  činu  vraždy  televize  NOVA  věnuje  takřka  30  % kriminálních  reportáží,  zatímco 

159 ZEMAN, Petr. Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2010. Studie. ISBN 978-80-7338-098-4, str. 27–34.
160 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ, et al. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 234-236.
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veřejnoprávní Česká televize pouhých 12 %.161 Nebezpečí je skryto také ve skutečnosti, že se 

média  snaží  oslovit  co největší  množství  potenciálních  příjemců  a  za  tímto  účelem mnohdy 

upřednostňují  zábavnou funkci sdělení,  nad funkcí informační.  Upřednostňuje se vyprávění o 

události před jejím skutečným průběhem, následek události před její příčinou a v neposlední řadě 

konflikt  před  shodou.  Problémem  je  rovněž  omezený  vysílací  prostor,  který  je  jednotlivým 

událostem věnován, který např. v případě televizního vysílání zpravidla nepřesahuje dvě minuty 

zpravodajského  času.  Toto  vede  ke  zjednodušování,  obětování  kontextu,  historie  či  absenci 

vysvětlení složitějších faktorů.162 Závěry plynoucí z těchto statistik ukazují, že míra informací 

přinášených jednotlivými médii neodpovídá reálné struktuře trestné činnosti. Veřejní žalobci tak 

budou novináři častěji konfrontování v mediálně zajímavých a sledovaných kauzách, i když tyto 

mnohdy tvoří jen zlomek jejich celkové práce. Na druhou stranu důvěra lidí v instituci státního 

zastupitelství a práci jejich představitelů může být mnohdy silně formulována právě vyjádřeními 

v mediálně sledovaných kauzách. Proto je dle mého názoru nezbytné,  aby státní zástupci svá 

vyjádření ve vztahu k reportérům vždy pečlivě uvážili. 

Jedním ze základních cílů  zkoumání kriminologie v oblasti  médií  je  otázka,  jaký vliv 

mají média na veřejnost při vytváření povědomí a názoru na kriminalitu a trestní politiku. Díky 

masivnímu  rozvoji  technologií  máme  dnes  nepřetržitý  přístup  k obrovskému  objemu 

kriminálních informací a zpráv. Tato skutečnost má nepochybně celou řadu důsledků, na jedné 

straně to může být určité otupění a otrlost vůči těmto zprávám, na straně druhé nepřiměřený 

strach a  úzkost  z kriminality  a  potenciálních  nebezpečí.  V rámci  kriminologie  se objevily  tři 

základní teorie, zabývající se vztahem mezi kriminalitou a médii. První z nich jsou teorie, které 

přisuzují  médiím kriminogenní  účinek.  Tyto  teorie  vycházejí  ze  sociálního  učení  a  tvrdí,  že 

násilné  mediální  obsahy mají  přímý odraz  v chování  lidí  a  mohou iniciovat  jejich  deviantní 

chování. Často se hovoří o napodobování mediálních obsahů, kdy médii hojně prezentované činy 

mohou  být  inspirací  pro  další  pachatele,  např.  střelba  ve  škole  či  teroristický  útok.  Druhou 

názorovou skupinou jsou teorie morální paniky, které tvrdí, že zveličování kriminality ze strany 

médií vede u většinové populace k přehnanému strachu, antisociálnímu jednání a volání po větší 

státní  kontrole  a  přísnějších  trestech.  Třetí  skupinou  jsou  teorie  vycházející  ze  sociálního 

konstruktivismu. Tyto teorie tvrdí, že média jsou základním informačním zdrojem, na základě 

kterého si utvářejí lidé představu o kriminalitě, v její reálné podobě. Toto platí mnohem silněji 

v západním světě,  kde drtivá většina  obyvatel  nemá přímou osobní zkušenost  s kriminalitou. 

161 SCHEINOST, Miroslav. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. 
III., Trestní sankce - jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství. Praha: Institut 
pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie. ISBN 978-80-7338-148-6, str. 38-45.
162 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ, et al. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5, str. 238-245.
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Cílem je zejména zjištění, jak lidé získávají informace a vnímají realitu a jakým způsobem média 

ovlivňují jejich postoje ke kriminalitě a trestní justici.163   

V posledních  letech  se  velmi  výrazně  rozvíjí  fenomén  internetového  zpravodajství  a 

sociálních sítí, jakožto zdrojů informací nejen o kriminalitě. Jedná se o jev, který stál doposud 

stranou kriminologického bádání, které bylo zaměřeno na tradiční zdroje informací o kriminalitě, 

jakými  jsou  televize,  rozhlas  a  tisk.  Sociální  sítě  jsou  představitelem  tzv.  nových  médií  a 

vyznačují  se  takřka  neomezenou  časovou,  prostorovou  i  osobní  dostupností,  interaktivitou, 

hypertextualitou, disperzí a virtualitou. Z průzkumů vyplývá, že v roce 2007 četlo internetové 

zpravodajství 20 % obyvatel ČR, zatímco v roce 2017 to bylo již 71 % obyvatel.  Obdobným 

tempem stoupá počet uživatelů sociálních sítí, když v roce 2009 jich bylo 5 %, zatímco v roce 

2017 šlo o 44 %. Novým trendům se postupně přizpůsobují i tradiční média, která svůj obsah 

stále častěji zveřejňují i na sociálních sítích. Vedle řady výhod s sebou sociální sítě nesou také 

nemalá  rizika,  která  mohou  mít  významný  dopad  na  povědomí  a  názory  veřejnosti  na 

kriminalitu. Prvním problémem jsou tzv. sociální bubliny, které vycházejí z přirozeného chování 

člověka, obklopovat se podobně smýšlejícími osobami. Sociální sítě toto chování usnadňují tím, 

že na nich lze nalézt zastánce téměř jakéhokoliv názoru. Rovněž komunikace s těmito osobami je 

velmi snadná a dojde tak k vytvoření sociální bubliny, v rámci které dochází ke stále silnějšímu 

utvrzování  daného názoru.  Druhým rizikem,  které  umocňuje  problematiku  sociálních  bublin, 

jsou tzv.  informační  bubliny,  kdy dochází  k personalizaci  online obsahu.  Řada aplikací  totiž 

upravuje  prezentovaný obsah v závislosti  na dříve  projevených zájmech  uživatele  a  ten tedy 

snadno nabyde dojmu, že jeho názor je obecně přijímaný. V současné době velmi diskutovaným 

problémem  jsou  tzv.  fake  news  či  dezinformace,  tedy  nepravdivé  či  zavádějící  informace. 

Mohou být  vytvořené  nevědomky či  záměrně,  jejich  autorem může  být  prakticky  kdokoliv. 

V rozmanitém prostředí  sociálních  sítí  prakticky vždy najdou své zastánce  a začnou se šířit. 

Významným nástrojem v boji proti všem výše popsaným rizikům je rozvoj a posilování mediální 

gramotnosti  jedinců.  Je  velmi  důležité,  aby uživatelé  uměli  kriticky  posoudit  důvěryhodnost 

předkládaného  obsahu,  zejména  skrz  ověřování  zdrojů  informací,  údajích  o  autorovi, 

ověřitelnosti informací apod. Online prostředí nabízí i z hlediska informování o kriminalitě celou 

řadu doposud nevídaných možností, ale taktéž rizik a je proto potřebné ho v budoucnu podrobit 

hlubšímu  kriminologickému  bádání  a  předcházet  jeho  negativním  dopadům.164 Vzhledem  k 

raketovému vzestupu tzv.  nových médií  v posledních  letech  je  patrné,  že ani  orgány veřejné 

žaloby nemohou do budoucna tyto zdroje informací ignorovat. K tomu aby udržely krok s dobou 

163 Tamtéž, str. 243-248.
164 Tamtéž, str. 248-251.
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a  mohly  účinně  budovat  svůj  obraz  v očích  veřejnosti,  bude  nezbytné,  aby  se  vhodným 

způsobem prezentovaly i na sociálních sítích. Na místě je však i notná dávka ostražitosti před 

nástrahami, které toto prostředí přináší.  

3.7.2 Důvěra veřejnosti ve státní zastupitelství    

Mediální  obraz  státního  zastupitelství  je  z velké  části  formulován  vystupováním  a 

chováním samotných státních zástupců. Jsou to právě oni, kteří svými veřejnými vyjádřeními 

formulují názor veřejnosti na jejich činnost a důvěryhodnost. 

Otázka důvěryhodnosti justice, kterou je státní zastupitelství nepostradatelnou součástí, je 

často zkoumaným faktorem. Z výsledků výzkumů provedených během posledních let plyne, že 

se  důvěra  veřejnosti  v justici  zvyšuje.  Podle  údajů  Eurobarometru  důvěřuje  justici  v České 

republice přibližně 47 % obyvatel. Ačkoliv se důvěra zvyšuje, v rámci evropského srovnání jsme 

stále v druhé polovině žebříčku. Nejvyšší důvěryhodností se v Evropě pyšní Finsko a Dánsko, 

kde míra důvěry obyvatelstva v justici  dosahuje hodnot okolo 85 %.165 V rámci pravidelných 

průzkumů,  prováděných  Centrem  pro  výzkum  veřejného  mínění,  v České  republice  nejsou 

respondenti tázáni na důvěru v justici či státní zastupitelství, ale toliko na důvěru v soudy. Dle 

výzkumu provedeného v září 2020 důvěřuje soudům 55 % dotázaných, konkrétně 13 % uvedlo, 

že  soudům rozhodně  důvěřuje  a  42  % odpovědělo,  že  jim  spíše  důvěřuje.  Ačkoliv  v rámci 

krátkodobého  srovnání  mezi  jednotlivými  měsíci  či  lety  jsou  viditelné  výkyvy  míry  důvěry 

v řádech jednotek procent, při dlouhodobém srovnání je zřetelné zvyšování důvěry respondentů 

v soudy. V únoru 1994 soudům důvěřovalo pouhých 30 % respondentů, zatímco od roku 2016 se 

důvěra stabilně pohybuje nad 50 % dotázaných.166 Obdobně podrobné a dlouhodobé výzkumy 

důvěry veřejnosti ve státní zastupitelství nejsou bohužel k dispozici. Domnívám se, že by mohlo 

být do budoucna velmi užitečné realizovat podrobnější výzkumy důvěry veřejnosti  i v oblasti 

orgánů veřejné žaloby.    

Důvěra občanů v justici a její jednotlivé složky, včetně státního zastupitelství, je velmi 

důležitá  a  úzce  souvisí  s důvěrou  lidí  v systém  jako  celek.  Toto  úzké  spojení  plyne  ze 

skutečnosti,  že  zástupci  justice  jsou  představitelé  veřejné  moci,  tudíž  mohou  mít  důvěru 

obyvatelstva pouze tehdy, pokud lidé důvěřují legitimitě státu. Druhým směrodatným spojením 

je důvěra obyvatelstva v právo, jelikož justice je laickou veřejností chápána jako reprezentantka 

práva. Je proto žádoucí, aby lidé vnímali právo jako funkční systém, který jim přináší spolehlivá 

165 ROSŮLEK, Adéla. Konference Unie státních zástupců a Soudcovské unie na téma Důvěryhodnost a mediální 
obraz justice. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2019, 2019(6), str. 54 a násl. ISSN 1214-3758.
166 Tisková zpráva: Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2020, str. 1-3. [online]. [cit. 2021-03-15].
Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5307/f9/po201021.pdf

81

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5307/f9/po201021.pdf


pravidla pro řešení krizových a problémových situací. Toto přesvědčení je povede k dodržování 

práva a k důvěře v justici a její jednotlivé složky. Důvěru společnosti v justici je nutné budovat 

soustavně a dlouhodobě a vyvarovat se přešlapů, které ji mohou velice snadno a hluboce narušit. 

Samotná  důvěra  je  ovlivněna  celou  řadou  faktorů.  Ze  studií  v zemích  s vysokou  mírou 

důvěryhodnosti v justici plyne, že jedním z klíčových faktorů je transparentnost a s ní spojená 

vysoká  míra  odpovědnosti  představitelů  justice  za  fungování  systému.  Nezbytnou  součástí 

procesu  budování  důvěry  je  rovněž  soustavné  a  dlouhodobé  zlepšování  znalostí  veřejnosti 

z oblasti práva, jelikož mnohdy právě neznalost či špatné pochopení sdělovaných informací vede 

ke ztrátě  důvěry  v právo  a  justiční  systém.  Zásadní  je  rovněž  vhodná a  včasná  komunikace 

představitelů justice ve vztahu k médiím a veřejnosti.167

V poslední době hojně zmiňovaným nástrojem pro posilování důvěry veřejnosti v justici 

je koncept tzv. otevřené justice, který stojí na transparentnosti a aktivní komunikaci představitelů 

justice s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti o jejím fungování a snaze o zlepšení 

srozumitelnosti  jejích  projevů.  V tomto  pojetí  je  zdůrazňována  důležitost  signalizační  a 

výchovné funkce justičních rozhodnutí, které mnohdy lidem na konkrétních případech ukazují, 

co se smí a co nikoliv. Z toho důvodu je mimořádně důležité, aby se představitelé justice (včetně 

státních zástupců) neomezovali toliko na písemné vyhotovení rozhodnutí, ale aby ve vhodných 

případech své závěry blíže dovysvětlili.  Vhodnými nástroji  k dosažení tohoto cíle mohou být 

např. tiskové zprávy či konference nebo profily na sociálních sítích. Cestou k otevřené justici 

může  být  rovněž  zaměstnání  profesionálních  tiskových  mluvčích,  tak  jak  je  tomu  např.  u 

policejního orgánu. Při kvalitním materiálním a personálním vybavení tiskových oddělení, by 

mohli jeho představitelé aktivně komunikovat s médii a veřejností a zlepšovat informovanost a 

povědomí o justici a jejích složkách, nikoliv pouze pasivně odpovídat na položené dotazy.168    

Jak již bylo řečeno výše klíčovým faktorem, ovlivňujícím míru důvěryhodnosti státního 

zastupitelství,  je  vystupování  a  chování  jednotlivých  státních  zástupců.  Prvním  významným 

činitelem  je  komunikace  státních  zástupců  s novináři.  Zde  je  potřeba  vnímat  specifika 

jednotlivých médií, kdy zejména televizní či rozhlasové vysílání poskytuje státnímu zástupci jen 

velmi  omezený  čas  pro  sdělení  požadovaných  informací.  Novináři  vyžadují  informace  o 

aktuálních kauzách co možná nejrychleji a veřejnost si svůj názor vytváří mnohdy spíše podle 

vzhledu či sympatií státního zástupce, než podle obsahu jeho sdělení. Tyto faktory představují 

pro státní zástupce nemalé překážky, a to i vzhledem ke skutečnosti, že na rozdíl od policejních 

167 ROSŮLEK, Adéla. Konference Unie státních zástupců a Soudcovské unie na téma Důvěryhodnost a mediální 
obraz justice. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2019, 2019(6), str. 54 a násl. ISSN 1214-3758.
168 STÁDNÍK, Jakub. Otevřená justice jako prostředek posilování důvěry veřejnosti v soudní moc. Sdc. - Soudce 
(Wolters Kluwer). 2020, 2020(9), str. 14 a násl. ISSN 1211-5347.
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orgánů státní zástupci  nedisponují  rozsáhlou strukturou profesionálních tiskových mluvčích a 

musí  informace  sdělovat  sami,  ačkoliv  se  k tomuto  úkolu  primárně  nepřipravují.  Ze  strany 

státních  zástupců  je  vítané,  aby byli  jejich  sdělení  stručné,  výstižné,  srozumitelné  a  včasné. 

Stejně tak je vhodné dbát na celkovou kultivovanost projevu.169 Pro státní zástupce je rovněž 

klíčové uvědomění si skutečnosti, že adresátem sdělovaných informací je laická veřejnost, která 

má zpravidla  pouze  velmi  základní  či  dokonce  mylné  představy o  činnosti  a  úloze  státního 

zastupitelství  či  průběhu trestního  řízení.  Je  proto  nutné,  aby se v projevu státního  zástupce 

vyskytovalo naprosté minimum odborných právních výrazů a pokud je jejich použití nezbytné, je 

třeba je vhodným způsobem vysvětlit.  Rovněž v případě tiskových zpráv a jiných písemných 

výstupů  ze  strany  státního  zastupitelství,  je  žádoucí  pracovat  s novými  sociálními  médii. 

Samotné zveřejnění těchto dokumentů na webových stránkách příslušné instituce není v dnešní 

informační společnosti dostatečné. Pokud státní zastupitelství skutečně usiluje o to, aby se obsah 

dokumentů  dostal  k novinářům  a  skrz  ně  i  k veřejnosti,  je  vhodné  sdílet  odkaz  na  ně  na 

platformách, které novináři hojně využívají, jakými jsou např. Twitter, Instagram či Linkedin. 

Příkladem těchto moderních trendů v domácím prostředí je účet Vrchního státního zastupitelství 

v Praze  na  Twitteru.  Dalším významným atributem úspěšné komunikaci  státního  zástupce  je 

poskytování odpovědí na relevantní dotazy i  za situace,  kdy jsou možnosti  sdělení informací 

významně omezeny. Vždy je lepší odpověď včas poskytnout a vhodným způsobem vysvětlit, 

proč není možné požadovanou informaci sdělit než vytvářet hradbu mlčení, která otevírá prostor 

ke spekulacím. Základní zásadou správné komunikace státního zástupce je vyhnout se interakci 

s tzv. bulvárními médii. Kromě komunikace s médii a veřejností je u státních zástupců významné 

dodržování  určitých  omezení  soukromého  života,  která  plynou  z jejich  postavení.  Mezi  tato 

omezení  řadíme například  nutnost  určité  zdrženlivosti  při  projevování  soukromých  názorů  v 

určitých oblastech, typicky v otázkách politické soutěže. Navíc by měl mít státní zástupce vždy 

na paměti, že i jeho soukromé vyjádření může být zaznamenáno a zveřejněno. Závěrem je rovněž 

vhodné zdůraznit, že nepostradatelným základním klíčem k získání důvěry veřejnosti ve státní 

zastupitelství je jeho kvalitní rozhodovací činnost.170 V souvislosti s nastíněnou problematikou se 

domnívám,  že  je  na  místě  se  v rámci  vzdělávání  státních  zástupců  zaměřit  i  na  jejich 

komunikační a prezentační schopnosti ve vztahu k médiím. Tato dovednost by mohla být dle 

mého názoru rozvíjena již během studií na právnických fakultách formou vhodného volitelného 

předmětu. Vzhledem k dynamice mediálního prostoru a rychlosti vzniku nových forem médií se 

169 ŠŤASTNÝ, Ondřej. Rozhovor s Veronikou Dvořákovou. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2020, 
2020(2), str. 6 a násl. ISSN 1214-3758. 
170 ROSŮLEK, Adéla. Konference Unie státních zástupců a Soudcovské unie na téma Důvěryhodnost a mediální 
obraz justice. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 2019, 2019(6), str. 54 a násl. ISSN 1214-3758.

83



však  nelze  spokojit  se  znalostmi  nabytými  během  studia  po  celou  profesní  kariéru.  Proto 

považuji  za  nezbytné  zajistit  veřejným žalobcům možnost  prohlubování  těchto  dovedností  i 

během jejich profesní kariéry, a to například formou přednášek, seminářů či školení.    

Problémem,  kterému  musí  státní  zastupitelství  v poslední  době  stále  častěji  čelit,  je 

populismus a jeho narůstající vliv i do oblasti justice. Definicí populismu nalezneme v odborné 

literatuře  celou  řadu,  účelem této  práce  ovšem není  jejich  podrobnější  analýza.  Populismus 

můžeme definovat jako ideologii či politickou doktrínu, která vychází z černobílé vize světa, ve 

kterém proti sobě stojí dva protikladní aktéři, a to lid a elity. Lid je dobrý, ctnostný a svrchovaný, 

zatímco elity jsou zlé, zkorumpované a jejich cílem je narušování svrchovanosti lidu a zbavování 

lidu jeho politických a jiných práv. Populismus v sobě nenese vizi společnosti jako celku, ale 

zaměřuje se pouze na vybrané aspekty společenského a politického života.171 Vliv populismu na 

justiční systém a mnohdy nestabilní politická situace je v posledních letech stále více patrný, a to 

zejména v zemích střední a východní Evropy. Je to právě právo, které by mělo být stabilním 

nástrojem snižování nejistoty a mělo by svým adresátům poskytovat vodítko k řešení složitých 

situací. Aby mohlo právo naplňovat tento svůj úkol, musí oplývat určitými kvalitami, zejména 

přístupností laické veřejnosti a neměnností. Problémem současného práva je, že trpí celou řadou 

neduhů, zejména v tom ohledu, že netvoří ucelený logický celek, jelikož je velmi často měněno, 

je  fragmentarizované  a  odrážejí  se  v  něm zájmy  jednotlivých  rezortů  či  zákonodárců.  Tyto 

faktory vedou ke skutečnosti, že adresáti práva se zpravidla neobejdou bez pomoci právníků, což 

narušuje  celkovou  důvěru  a  víru  veřejnosti  v právo.  Boj  s těmito  nepříznivými  fenomény 

v oblasti  práva  je  rovněž  úkolem státních  zástupců.  Stejně  jako ostatní  právníci,  tak  i  státní 

zástupci,  by  měli  být  hodnotově  ukotvené  osobnosti,  které  by  měli  v  právu  nalézat  jeho 

hodnotový význam. Rovněž je na místě ostražitost státních zástupců vůči signálům ohrožujícím 

demokratický právní stát, jakými jsou zejména populistická a věcně nepodložená kritika práce 

justice či útoky na novináře a zpravodajské služby.172         

Závěrem lze shrnout, že státní zástupci by nikdy neměli rezignovat na snahu o posilování 

důvěryhodnosti  státního  zastupitelství  v očích  veřejnosti.  Měli  by  si  být  vědomi  svého  dílu 

osobní  odpovědnosti  za  obraz  instituce  jako  celku  a  s tímto  vědomím  soustavně  kvalitně 

pracovat, vzdělávat se v oblasti komunikace s veřejností a zlepšovat svůj veřejný projev. Jedině 

tak  může  být  státní  zastupitelství  důvěryhodnou  a  stabilní  institucí,  která  bude  posilovat 

demokratický právní stát.

171 KYSELA, Jan a kolektiv. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?.  Praha:  Leges, 
2019.Teoretik, str. 45-47. ISBN 978-80-7502-402-2.
172 ŠŤASTNÝ, Ondřej. Justice musí být ve středu před populismem. StZ. - Státní zastupitelství (Wolters Kluwer). 
2019, 2019(4), str. 61-62. ISSN 1214-3758. 
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Závěr
Současná  podoba  státního  zastupitelství,  jakožto  orgánu  veřejné  žaloby,  je  obrazem 

několika  set  letého  vývoje  a  řady  zlomových  událostí.  Nepopíratelný  vliv  na  vývoj 

kontinentálního  evropského práva  v období  středověku mělo  právo římské.  Trestní  řízení  na 

našem území mělo zpočátku soukromožalobní charakter a neexistovaly zde žádné orgány veřejné 

žaloby.  Výrazný rozvoj trestání  z úřední povinnosti  je zaznamenán v husitském období a byl 

dovršen  zřízením  úřadu  královského  prokurátora  v roce  1437.  Naopak  18.  století  přineslo 

naprostou  dominanci  inkvizičního  řízení,  ve  kterém  není  pro  orgány  veřejné  žaloby  místo. 

Klíčovým milníkem ve vývoji orgánů veřejné žaloby, který se odráží i v dnešní podobě státního 

zastupitelství,  byl  vznik  Československého  státu  v roce  1918.  Prvorepublikové  uspořádání 

orgánů veřejné žaloby bylo významnou inspirací pro formování státního zastupitelství po roce 

1989.  Temným vývojovým obdobím procházely  orgány  veřejné  žaloby  v období  2.  světové 

války a poté v době komunistické nadvlády. Tyto neblahé zkušenosti přinesly řadu varovných 

signálů, které bylo nutné zohlednit při formování současné podoby státního zastupitelství a které 

nás dodnes upozorňují na nebezpečí ovládnutí orgánů veřejné žaloby mocenskými či politickými 

představiteli. Historické zkušenosti nás rovněž zavazují k tomu, abychom zodpovědněji přijímali 

právní předpisy, které významně ovlivňují naši budoucnost. 

Státní zastupitelství je zakotveno v čl. 80 Ústavy ČR, který je řazen v závěru hlavy třetí, 

věnující se moci výkonné. Těžiště právní úpravy státního zastupitelství nalezneme na zákonné 

úrovni, zejména v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Jelikož podstatná část práce 

státního zástupce je  vykonávaná v rámci  trestního řízení,  je  nezbytnou právní  normou zákon 

č. 141/1961 Sb.,  o  trestním řízení  soudním.  V posledních  letech  dochází  k rozšiřování  mimo 

trestních  kompetencí  státního  zástupce,  kterých  je  dnes  více  než  sto.  Z jejich  bližší  analýzy 

vyvozuji závěr, že pro řádný výkon profese státního zástupce, je nezbytná kvalitní znalost práva 

jako celku, nikoliv pouze práva trestního. Nezbytnými se jeví znalosti zejména v oblasti práva 

občanského či obchodního. Z uvedeného proto vyvozuji závěr, že bude do budoucna nutné klást 

důraz na celoživotní vzdělávání státních zástupců v různých odvětvích práva. 

Ústava  systematicky  řadí  státní  zastupitelství  k moci  výkonné,  v důsledku  čehož  je 

zkoumaná  instituce  podřízena  moci  výkonné  v otázkách  personálních,  organizačních  i 

materiálních. Správu a dohled nad státním zastupitelstvím vykonává Ministerstvo spravedlnosti 

ČR. Soustava orgánů veřejné žaloby je u nás čtyřstupňová a je tvořena Nejvyšším, vrchním, 

krajským a okresním státním zastupitelstvím. Státní zastupitelství je monokratickým orgánem, 

v jehož čele stojí vedoucí státní zástupce.
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Úkolem  orgánů  veřejné  žaloby  je  chránit  veřejné  zájmy  společnosti  a  zabezpečit 

dodržování  právních  předpisů.  Mezi  veřejné  zájmy  patří  lidský  život,  zdraví,  lidská  práva, 

majetek  či  životní  prostředí.  Tento  úkol  plní  v České  republice  státní  zastupitelství 

prostřednictvím státních zástupců, kteří mají výlučnou pravomoc podat obžalobu, případně jiný 

návrh na zahájení soudního řízení (např. návrh na potrestání či návrh na schválení dohody o vině 

a trestu). K naplnění svých úkolů může státní zástupce využívat celou řadu kompetencí, které 

jsou mu zákonem svěřeny. U hlavního líčení je přítomnost státního zástupce nezbytná, jelikož 

státní zástupce přednáší obžalobu, závěrečnou řeč a podílí se na provádění důkazů. Je to právě 

veřejný žalobce, který má povinnost tvrdit a prokazovat vinu obviněného, a to bez ohledu na 

jeho postoj k trestnímu stíhání. 

Z komparativního srovnání orgánů veřejné žaloby ve vybraných zemích Evropy plyne 

závěr,  že se  na kontinentu utvořily  dva modely  organizace  veřejné žaloby.  Prvním z nich je 

model  státního zastupitelství,  který je známý z domácího prostředí  a v rámci  komparativního 

srovnání  je  v předkládané  práci  stručně  nastíněn  model  státního  zastupitelství  Slovinska. 

Druhým je model prokuratury, který je v práci popsán na příkladech Polska, Finska a Itálie. Ze 

srovnání  fungování  prokuratury  v Polsku  a  Finsku  je  patrný  obrovský  rozdíl  v nezávislosti, 

kterou se orgány veřejné žaloby v těchto zemích pyšní. Zatímco v Polsku má exekutiva značný 

vliv  na  nezávislost  veřejné  žaloby,  ve Finsku naopak sledujeme velkou nezávislost  na  moci 

výkonné. Z uvedené komparace plyne závěr, že nelze a priori říct, který z modelů veřejné žaloby 

je  lepší,  vždy  záleží  na  specifikách  konkrétního  státu  a  způsobu  implementace  modelu  do 

vnitrostátního práva. 

Prvním rozebíraným problémem mé práce bylo ústavní zakotvení státního zastupitelství. 

Ústava  ČR  upravuje  státní  zastupitelství,  jakožto  orgán  veřejné  žaloby,  v čl.  80,  který  je 

systematicky řazen na konec hlavy třetí, upravující moc výkonnou. Toto zařazení je důsledkem 

velmi rychlého procesu přijetí současné Ústavy ČR v roce 1992 a od samého počátku vyvolává 

řadu odborných diskuzí a úvah o možných alternativních řešeních. Nelze a priori tvrdit, že by 

zařazení  státního  zastupitelství  do  moci  výkonné  bylo  bez  dalšího  špatné,  ale  je  vhodné  se 

zamýšlet  nad jeho lepším a efektivnějším zakotvením. V příslušné kapitole mé práce jsem se 

blíže zabývala třemi možnými cestami budoucího vývoje. Prvním a beze sporu nejjednodušším 

řešením je zachování statusu quo, tedy ponechání státního zastupitelství v hlavě upravující moc 

výkonnou. Pokud by byla zvolena tato cesta, je dle mého názoru vhodné uvažovat nad některými 

dílčími  úpravami  v podobě  doplnění  vhodných  subtitulků,  které  by  graficky  danou  hlavu 

zpřehlednili a zdůraznili autonomii státního zastupitelství či nad rozšířením okruhu záležitostí, 

které jsou ústavním zákonem upraveny. Druhou nabízenou alternativou je přesun úpravy státního 
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zastupitelství  do  hlavy  čtvrté,  věnující  se  moci  soudní.  Tato  možnost  má  potenciál  zvýšit 

autonomii  státního  zastupitelství  ve  vztahu  k moci  výkonné  a  předejít  tak  eventuálním 

nežádoucím politickým vlivům na orgány veřejné žaloby. Třetí možností je přijmutí myšlenky 

státního zastupitelství jako orgánu sui generis a jeho zakotvení v samostatné hlavě Ústavy ČR, 

podobně jako je tomu u NKÚ nebo ČNB. Ve své práci jsem došla k závěru, že je dle mého 

názoru právě toto řešení nejlepší možností, ačkoliv nelze ignorovat výhody i nevýhody, které se 

pojí s každou z nabízených možností. Zakotvení státního zastupitelství v rámci samostatné hlavy 

mi přijde vhodné zejména proto, že tato varianta může jako jediná dostatečně zohlednit specifika 

instituce státního zastupitelství, jakožto orgánu, který v sobě obsahuje prvky orgánu správního i 

soudního.  Další  výhodu  vidím  v tom,  že  toto  zakotvení  má  potenciál  zajistit  státnímu 

zastupitelství vyšší míru autonomie a nezávislosti na moci výkonné, a to zejména v porovnání se 

současnou  právní  úpravou.  Tuto  skutečnost  vnímám vzhledem k historickým zkušenostem a 

komparativnímu srovnání jako mimořádně důležitou proto, aby se v budoucnu orgány veřejné 

žaloby nestaly nástrojem k prosazování politické vůle. V příslušné kapitole jsem dále dospěla 

k závěru, že by bylo pro futuro vhodné zvážit úpravu vybraných otázek týkajících se státního 

zastupitelství na ústavní úrovni. Zejména se domnívám, že by nebylo od věci zakotvit na ústavní 

úrovni způsob jmenování nejvyššího státního zástupce a upravit ho tak, aby tato volba nebyla 

plně  v rukou  moci  výkonné.  Velkými  překážkami  ve  skutečné  realizaci  těchto  změn  jsou 

relativní rigidita naší ústavy a nedostatek politické vůle k těmto změnám. Přesto jsem dospěla 

k názoru, že není vhodné na tyto snahy rezignovat a je třeba nadále vést odbornou diskuzi a 

předkládat dostatečně podložené argumenty, aby došlo k širší společenské a politické poptávce 

po těchto změnách.        

Ve druhé podkapitole  mé  práce,  která  se  věnuje  problémům veřejné  žaloby,  jsem se 

zabývala zákonnou úpravou státního zastupitelství. Nejprve jsem rozebrala trestní řád, jakožto 

základní pramen trestního práva procesního, u kterého lze kriticky vnímat jeho stáří. Procesní 

kodex byl přijat  v roce 1961 a přes celou řadu novelizací se v něm dodnes odráží doba jeho 

vzniku. Častými novelizacemi byla výrazně narušena jeho systematika a přehlednost,  což by 

bylo vhodné překonat přijetím nového trestního řádu. Rovněž by bylo žádoucí přijetí nového 

procesního kodexu s ohledem na již platný a účinný trestní zákoník z roku 2010, a to za účelem 

lepší  vzájemné  kompatibility.  Z výše  uvedených  důvodů  vyvozuji  závěr,  že  přijetí  nového 

trestního řádu je žádoucí. Kriticky hodnotím dobu, po kterou se o nutnosti této změny mluví a je 

bez významnějších výsledků připravována. Ačkoliv vnímám nutnost kvalitní a odborné přípravy 

nového  kodexu,  domnívám  se,  že  uplynulé  roky  poskytovaly  dostatečný  časový  prostor 

k realizaci. Pro futuro je dle mého názoru důležité, aby zůstala v činnosti zřízená Komise pro 
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nový trestní  řád.  Kromě její  kvalitní  odborné práce  je  rovněž potřeba hledat  širší  politickou 

shodu na chystaných změnách a skrz silnější společenskou poptávku iniciovat silnější politickou 

vůli  k přijetí  nového  trestně  procesního  kodexu.  Zákon  o  státním  zastupitelství  je  normou 

výrazně mladší, přijatou v roce 1993. I tento zákon dostál za dobu své existence řady novelizací 

a v propadlišti dějin skončilo několik návrhů na jeho nové znění. Neúspěšné návrhy zpravidla 

narazily na změnu politických sil či nedostatečnou shodu v rámci politického spektra. Zamýšlené 

širší koncepční změny by si zajisté zasloužily přijetí zcela nového zákona. S ohledem na aktuální 

politickou situaci, ovlivněnou blížícími se sněmovními volbami, problémy spojenými s pandemií 

viru  SARS-CoV-2  a  vyšší  prioritou  jiných  zákonů  (např.  v oblasti  volebního  práva),  se 

domnívám, že není přijetí nového zákona v nejbližší době reálné. Z toho důvodu bych větší úsilí 

věnovala řešení těch nejpalčivějších problémů současného zákona, které by mohly být řešeny 

novelizací  současné  normy.  Takto  by  bylo  dle  mého  názoru  vhodné  řešit  otázku  způsobu 

odvolání či vhodné délky funkčního období vedoucích státních zástupců. 

Třetím  rozebíraným  tématem  byl  Úřad  evropského  veřejného  žalobce.  Zřízením  této 

instituce EU rozšířila oblast, v níž usiluje o integraci členských států, jelikož trestní právo bylo 

tradičně  chápáno jako oblast,  o níž  si  rozhodují  výlučně jednotlivé  státy.  Pod tíhou velkého 

množství finančních prostředků EU, které jsou zneužívány, se začalo od 90. let 20. století mluvit 

o zřízení  evropské prokuratury. Jelikož se nenašla jednomyslná shoda napříč členskými státy 

EU, byl ke zřízení Úřadu využit institut tzv. posílené spolupráce. Na zřízení Úřadu bylo nutné 

reagovat i novelou některých vnitrostátních právních předpisů, přičemž bych na tomto místě ráda 

připomněla  zejména  velmi  aktuální  pokyn  nejvyššího  státního  zástupce  č.  1/2021,  který 

vymezuje  vztah  mezi  státními  zástupci  a  Úřadem.  Hlavním  cílem  Úřadu  je  omezit  objem 

zneužívaných finančních prostředků EU a to skrz efektivní vyšetřování a sankcionování těchto 

deliktů. K dosažení tohoto účelu musí Úřad překonat překážky, které dnes efektivnímu stíhání 

brání, a to zejména nedostatečnou mezinárodní spolupráci OČTŘ a problémy s přeshraničním 

zajišťováním důkazů. V této činnosti Úřadu vidím do budoucna velký potenciál, jehož naplnění 

by bylo vhodné podpořit dostatečnými finančními a personálními prostředky. Domnívám se, že 

v případě skutečně efektivního trestního stíhání by se prostředky vynaložené na fungování Úřadu 

vrátily právě skrz snížení objemu zneužitých finančních prostředků EU. Jak bylo blíže popsáno 

v mé práci,  potenciál  Úřadu je obrovský a pro naplnění vytyčených cílů je dle mého názoru 

klíčové, aby bylo ze strany všech zúčastněných subjektů vynaloženo maximální úsilí k tomu, aby 

byly dokončeny poslední přípravné práce a aby dostal Úřad dostatečný prostor k výkonu své 

pravomoci.  Rovněž  je  nutné usilovat  o  stálé  větší  zapojení  členských států v rámci  posílené 
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spolupráce a usilovně hledat způsoby, jak nejlépe nastavit vztahy s členskými státy EU, které se 

jí neúčastní, aby se právě tyto nestaly semeništěm Úřadem stíhané trestné činnosti.

Čtvrtá  podkapitola  se  zabývala  soukromou  žalobou  v trestním  právu.  Z historického 

exkurzu  vyplynul  závěr,  že  se  institut  soukromé  žaloby  v českém trestním  právu  objevoval 

opakovaně,  ovšem  nikoliv  kontinuálně.  Komparativní  zkoumání  přináší  dle  mého  názoru 

užitečné  poznatky pro hledání  vhodného modelu  soukromé žaloby v České republice.  V této 

souvislosti považuji za velmi užitečnou zejména německou či rakouskou právní úpravu. Po jejich 

vzoru by bylo dle mého názoru vhodné taxativně vymezit okruh trestných činů, u kterých by 

bylo možné podat soukromou žalobu. Domnívám se, že by se v našem trestním zákoníku dalo 

uvažovat  např.  o  trestných  činech  pomluvy,  porušení  tajemství  listin  a  jiných  dokumentů 

uchovávaných v soukromí či poškození cizí věci. Naopak kriticky se stavím k právním úpravám, 

které soukromou žalobu umožňují  jen u velmi omezeného okruhu málo páchaných trestných 

činů,  což vede k tomu, že je  soukromá žaloba legislativně  zakotvená,  ale  v praxi se využívá 

naprosto minimálně. Pokud by byla snaha do našeho právního řádu zavést soukromou žalobu 

v takto omezené míře, je dle mého názoru zbytečné tento institut  vůbec zavádět.  Na základě 

srovnání přínosů a rizik soukromé žaloby se domnívám, že soukromá žaloba je způsobilá posílit 

postavení poškozeného v trestním řízení, ušetřit finanční prostředky státu a dát státnímu zástupci 

větší  prostor  ke  stíhání  závažnější  trestné  činnosti.  Kriticky  vnímám  skutečnost,  že  byla 

soukromá žaloba bez hlubšího vysvětlení vyjmuta z návrhu nového trestního řádu. Domnívám 

se, že si tento institut zaslouží hlubší odbornou diskuzi a pečlivé uvážení, zda by nemohl být 

efektivním nástrojem k dosažení žádoucích cílů.  

Pátým  rozebíraným  problémem  mé  práce  bylo  důkazní  břemeno  v trestním  řízení  a 

institut zastavení trestního stíhání. Důkazní břemeno v trestním řízení obecně představuje velmi 

komplikovanou  problematiku,  na  kterou  dlouhodobě  nedokáže  řada  odborníků  najít  shodu. 

Prvotně  je  potřeba  rozlišovat  mezi  formálním a  materiálním  důkazním břemenem.  Formální 

důkazní břemeno český právní řád nezakotvuje, nicméně chystaná rekodifikace uvažovala o jeho 

uložení  státnímu  zástupci.  Paragrafový  návrh  znění  nového  trestního  řádu  ovšem  formální 

důkazní břemeno u státního zástupce nezakládá, což vnímám v kontextu problematické adaptace 

do našeho právního řádu jako žádoucí. O existenci materiálního důkazního břemene můžeme 

v našem  prostředí  uvažovat  u  obviněného,  státního  zástupce  a  poškozeného  (zde  v rámci 

adhezního řízení). V souvislosti s institutem zastavení trestního stíhání je navrhováno rozšíření 

pravomoci státního zástupce zastavit trestní stíhání, jestliže s ohledem na nízkou společenskou 

škodlivost nelze uplatňovat trestní odpovědnost nebo pokud shromážděné důkazy neposkytují 

dostatečný  podklad  pro  úspěšné  zastupování  obžaloby  v řízení  před  soudem.  Tento  návrh 
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hodnotím velmi pozitivně, jelikož přináší řešení pro situace, kdy státní zástupce podává k soudu 

obžalobu, ačkoliv si je plně vědom toho, že s ní nemůže uspět. Veřejného žalobce považuji za 

natolik odborně erudovaného, aby byl schopen posoudit, kdy je na místě z těchto důvodů řízení 

zastavit.  Přínosem této  úpravy bude zejména  úspora  personálních  a  materiálních  prostředků, 

stejně jako šetření času.

Šestá  podkapitola  se  věnovala  poznatkům  o  latentní  kriminalitě,  dekriminalizaci  a 

depenalizaci. Představa o tom, že OČTŘ zjistí a evidují všechny trestné činy je nedosažitelným 

ideálem. Tu část kriminality, která není evidována, označuje kriminologie jako latentní, neboli 

skrytou. V hodnocené kapitole jsem se snažila nalézt poznatky o latentní kriminalitě, které by 

mohly být užitečné ve vztahu k veřejné žalobě. V rámci svého bádání jsem nalezla několik dle 

mého  názoru  užitečných  souvislostí.  První  z nich  je  nutnost  uvědomit  si  existenci  latentní 

kriminality při posuzovaní statistických dat o kriminalitě či práci státního zastupitelství, jelikož 

skrytá kriminalita tyto data určitým způsobem zkresluje. Druhým je zjištění, že z údajů o latentní 

kriminalitě můžeme vyčíst, u kterých druhů trestné činnosti je míra latence vyšší a na tyto se 

efektivněji  zaměřit  v rámci činnosti OČTŘ, včetně státního zastupitelství.  Třetím je závěr, že 

statistiky  o  latentní  kriminalitě  nám  mohou  poskytnout  informace,  ze  kterých  je  možné 

odhadovat, který druh kriminality má vzestupnou tendenci (např. kyberkriminalita) a bude i do 

budoucna  představovat  palčivý  problém.  Díky  tomu  se  může  státní  zastupitelství  připravit, 

zajistit  dostatečný  počet  státních  zástupců  se  specializací  pro  tyto  oblasti  a  poskytnout  jim 

potřebné vzdělání.  Dekriminalizace je nedílnou součástí  vývoje trestního práva,  bez které by 

docházelo ke stíhání méně závažných trestných činů a tedy i narušení zásady subsidiarity trestní 

represe. Dlouhodobě se vedou diskuze o tom, které trestné činy by si zasloužily dekriminalizaci. 

S ohledem na veřejnou žalobu nejsilněji rezonuje trestný čin zanedbání povinné výživy, který je 

jedním z nejčastěji páchaných trestných činů. V této podkapitole jsem dospěla k názoru, že by 

bylo  nejvhodnější  přistoupit  k částečné  dekriminalizaci  tohoto  deliktu.  Depenalizace  je 

aktuálním tématem  díky  neustálému  přeplnění  věznic  a  vysokému podílu  ukládaných  trestů 

nepodmíněného  odnětí  svobody.  V této  souvislosti  je  velmi  důležité  usilovat  o  co  nejširší 

ukládání alternativních trestů, zejména peněžitého trestu či domácího vězení. Tento trend by měli 

podporovat i státní zástupci, a to zejména kvalitní přípravou podkladů nezbytných k tomu, aby 

mohl soud uložit alternativní tresty. Jejich uložení mohou iniciovat v návrhu trestu v obžalobě, 

který je poměrně nově obligatorní součástí žalobního návrhu.

Posledním rozebíraným problémem byla kriminalita  v médiích  a  důvěra  veřejnosti  ve 

státní zastupitelství. Kriminalita je v médiích obecně velmi oblíbeným a poptávaným tématem. 

Klasická média se mnohdy zaměřují toliko na prezentaci zajímavých či poutavých kauz, zejména 
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z oblasti  násilné  kriminality,  což  vede  ke  zkreslení  pohledu  veřejnosti  na  stav  kriminality 

v České republice. Toto může u veřejnosti vyvolat otupělost, iracionální strach či poptávku po 

zpřísnění  trestní  represe.  Z těchto poznatků plyne závěr,  že je  vhodné k mediálním sdělením 

přistupovat kriticky, informace vnímat v širším kontextu a ověřovat si je. Veřejné žalobce by 

tyto závěry měly vést k uvědomění, že v očích veřejnosti je jejich práce vnímána a hodnocena 

především na základě informací, která přinesou média. Fenoménem posledních let je masivní 

rozvoj tzv. nových médií, zejména sociálních sítí. Tyto se stávají zejména pro mladší generace 

mnohdy jediným zdrojem informací,  proto se domnívám, že je do budoucna žádoucí,  aby se 

orgány  veřejné  žaloby  zaměřili  na  svou  prezentaci  i  prostřednictvím  těchto  médií.  Důvěra 

představuje  významný  atribut,  o  který  by  mělo  státní  zastupitelství  dlouhodobě  a  soustavně 

usilovat. Vysoká míra důvěry v orgány veřejné žaloby podporuje důvěru společnosti v právo a ve 

stát jako celek, což vede občany k vyššímu dodržování právních předpisů a ochotě oznamovat 

trestné činy, o kterých se dozví. Samotní veřejní žalobci jsou klíčovými aktéry, od kterých se 

míra důvěry odvíjí.  Ve svém bádání jsem dospěla k několika pravidlům, které by měli státní 

zástupci  respektovat,  aby  se  důvěra  veřejnosti  ve  státní  zastupitelství  prohlubovala.  Prvním 

z nich je nutnost kvalitní a vysoce odborné práce v rozsahu svěřených pravomocí. Druhým je 

vhodná,  stručná,  srozumitelná  a  výstižná  komunikace  ve  vztahu  k veřejnosti  a  médiím.  Zde 

vidím do budoucna prostor k prohlubování komunikačních a prezentačních schopností veřejných 

žalobců, ať již v průběhu jejich studií či celé profesní kariéry. Třetím je nutnost silné hodnotové 

ukotvenosti a vnímání hodnotového významu práva, který by měl státní zástupce v mezích svých 

možností  přibližovat  veřejnosti.  Závěrem  je  možné  zmínit  také  nutnost  strpět  jistá  omezení 

soukromého života.

Úplným závěrem je vhodné podotknout, že sebelepší uspořádání orgánů veřejné žaloby 

bude vždy generovat určité problémy a poskytovat prostor pro zlepšení. Do daného tématu jsem 

se  snažila  touto  prací  přinést  přínos  komplexním  shrnutím  dle  mého  názoru  aktuálně 

nejpalčivějších problémů veřejné žaloby. Do budoucna je potřeba dále vést odborné diskuze nad 

těmito problémy a hledat jejich efektivní řešení. 

91



Seznam použitých zkratek 

ČNB

EU

JŘSZ

Komise

Česká národní banka

Evropská unie

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb. o jednacím řádu 

státního  zastupitelství,  zřízení  poboček  některých  státních 

zastupitelství  a  podrobnostech  o  úkonech  prováděných  právními 

čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Komise pro nový trestní řád při Ministerstvu spravedlnosti

LZPS Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a 

svobod, ve znění pozdějších předpisů

NKÚ

OČTŘ

Nejvyšší kontrolní úřad

Orgán činný v trestním řízení

OSŘ Zákon  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších 

předpisů

SFEU

TŘ

Smlouva o fungování Evropské unie

Zákon  č.  141/1961  Sb.,  o  trestním  řízení  soudním,  ve  znění 

pozdějších předpisů

Úřad

Ústava ČR

Úřad evropského veřejného žalobce

Ústavní  zákon  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České  republiky,  ve  znění 

pozdějších předpisů

ZŘS Zákon  č.  292/2013  Sb,  o  zvláštních  řízeních  soudních,  ve  znění 

pozdějších předpisů

ZSZ Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 

předpisů
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Abstrakt

Diplomová  práce  se  věnuje  problémům  veřejné  žaloby  se  zaměřením  na  státní 

zastupitelství v České republice. Cílem práce je poskytnout informace o aktuálním stavu veřejné 

žaloby a provést analýzu vybraných problémů. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola 

stručně představuje historický vývoj orgánů veřejné žaloby. Druhá kapitola se věnuje státnímu 

zastupitelství  v České  republice,  jeho  právní  úpravě,  organizaci,  postavení  a  úloze.  Znalost 

fungování státního zastupitelství je nezbytným předpokladem k pochopení problémů, které jsou 

rozebírány v této diplomové práci.  Závěr  kapitoly obsahuje komparativní  srovnání s veřejnou 

žalobou v Polsku, Finsku, Itálii a Slovinsku. Těžištěm diplomové práce je kapitola třetí, která 

rozebírá vybrané problémy veřejné žaloby. Cílem práce je hledat možná řešení těchto problémů. 

Prvním problémem je ústavní zakotvení státního zastupitelství. Podkapitola popisuje a hodnotí 

možné úpravy státního zastupitelství v Ústavě České republiky. Druhým problémem je zákonná 

úprava státního zastupitelství a jeho připravovaná novelizace. Tato podkapitola rozebírá zákon o 

státním  zastupitelství  a  trestní  řád.  Třetím  rozebíraným  problémem  je  Úřad  evropského 

veřejného žalobce.  Cílem podkapitoly  je  představení  této  instituce  a  zamyšlení  se  nad jejím 

budoucím fungováním. Čtvrtým problémem je soukromá žaloba v trestním právu. Podkapitola 

obsahuje  historický  vývoj  tohoto  institutu,  shrnutí  jeho  výhod a  nevýhod a  úvahy o  možné 

existenci soukromé žaloby v právním řádu České republiky. Práce rovněž nabízí komparativní 

srovnání  úpravy soukromé žaloby  v Německu,  Rakousku a  Španělsku.  Pátým problémem je 

důkazní  břemeno  v trestním  řízení.  Podkapitola  poskytuje  obecné  informace  o  důkazním 

břemeni  a  jeho  historii,  úvahy  o  důkazním  břemeni  v České  republice  a  analýzu  možnosti 

státního  zástupce  zastavit  trestní  stíhání.  Šestým  problémem  je  latentní  kriminalita, 

dekriminalizace a depenalizace. Podkapitola obsahuje představení těchto témat a analyzuje jejich 

vztah k veřejné žalobě. Posledním vybraným problémem veřejné žaloby je důvěra veřejnosti ve 

státní  zastupitelství  a  jeho  mediální  obraz.  Podkapitola  zkoumá  úroveň  a  význam  důvěry 

veřejnosti  ve  státní  zastupitelství.  Podkapitola  je  dále  zaměřena  na  prezentaci  kriminality 

v médiích a její vliv na vnímání státního zastupitelství veřejností. 

104



Klíčová slova

Veřejná žaloba

Státní zastupitelství v České republice

Trestní řízení

Úřad evropského veřejného žalobce

105



Název práce v anglickém jazyce

Problems of Public Prosecution

106



Abstract

The Diploma thesis deals with problems of Public Prosecution with a focus on Public 

Prosecution in the Czech Republic. The main purpose of this thesis is to provide information 

about current condition of Public Prosecution and  perform analysis of selected problems. The 

thesis is divided in to three chapters. The first chapter briefly introduces historical development 

of bodies of Public Prosecution.  The second chapter  is devoted to  Public Prosecution in the 

Czech Republic,  its  legislation,  organization,  position and role.  Knowledge of functioning of 

Public Prosecution is a necessary prerequisite for understanding the problems that are analyzed 

in  this  thesis.  The conclusion of the chapter  contains  a comparative comparison with Public 

Prosecution in Poland, Finland, Italy and Slovenia. The third chapter is a major part of this thesis 

and analyses selected problems of Public Prosecution. The aim of this thesis is to search for 

possible solutions of these problems. The first problem is the constitutional framework of Public 

prosecution.  Subsection  of  a  chapter  describes  and  evaluates  possible  frameworks  of  Public 

Prosecution in the Constitution of the Czech Republic. The second issue is statutory regulation of 

Public Prosecution and prepared amendments. This subsection of a chapter analyses the act of 

the Prosecution and criminal procedure code. The third discussed problem is  European Public 

Prosecutor´s Office. The goal of this subsection of a chapter is to introduce this institution and 

reflections about its future functioning. The fourth problem is private prosecution in criminal 

law.  Subsection  of  a  chapter  includes  historical  development  of  this  institute,  summary  of 

advantages and disadvantages and considerations about possible existence of private prosecution 

in  legal order of the Czech Republic.  This thesis also offers a comparative comparison with 

private prosecution in Germany, Austria and Spain. The fifth issue is the burden of proof in 

criminal procedure. Subsection of a chapter provides general information about the burden of 

proof and its history, consideration about the burden of proof in the Czech Republic and analysis 

of  the  possibility  of  the  public  prosecutor  to  stop  prosecution.  The  sixth  problem is  latent 

criminality, decriminalization and depenalization. Subsection of a chapter contains introduction 

of these topics and analyzes their relationship to Public Prosecution. The last selected problem of 

Public Prosecution is public confidence in Public Prosecution and its media image. Subsection of 

a  chapter  researches  the  level  and  meaning  of  public  confidence  in  Public  Prosecution. 

Subsection of a chapter is also focused on the presentation of criminality in the media and its 

impact on the public's perception of Public Prosecutor.
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