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Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na postavení a úkoly soudce v přípravném řízení. 

Přípravné řízení je významným procesním stádiem trestního řízení, neboť výsledky a závěry v 

rámci něj učiněné podstatně ovlivní navazující procesní stádium – hlavní líčení. Přípravné řízení 

bývá častým předmětem diskuzí, především právě v souvislosti vztahu mezi přípravným řízením 

a hlavním líčením. Domnívám se, že vzhledem k plánované rekodifikaci trestního práva 

procesního se jedná o aktuální problematiku.  

V průběhu přípravného řízení dochází poměrně často k zásahům do lidských práv a 

svobod, přičemž právě soudce je orgánem rozhodujícím o nejzávažnějších zásazích. Cílem mé 

práce je za pomoci především deskriptivní, ale také komparativní a analytické metody a za užití 

relevantní judikatury přiblížit podstatu přípravného řízení, představit roli soudce v daném stádiu 

a seznámit čtenáře s úkony prováděnými dle TŘ, na nichž soudce participuje, přičemž vzhledem 

k povaze a četnosti daných úkonů by mělo být zřejmé, že postavení soudce v přípravném řízení 

je velmi významné. Téma mé práce je rozsáhlé, tudíž není možné vystihnout veškerou 

problematiku, ale i přesto se pokusím o ucelený přehled činnosti soudce v předsoudním stádiu 

trestního řízení. 

  V první kapitole se budu zabývat obecně trestním řízením, tedy jeho pojmem a úkoly, 

stranami a subjekty a stádii, přičemž se zaměřím hlavně na základní zásady, neboť jsou 

považovány za základní stavební kameny trestního řízení, které se výrazně promítají i v řízení 

přípravném. 

 Druhá kapitola bude zaměřena na představení přípravného řízení jako stádia trestního 

řízení a s ním souvisejícími aspekty. V rámci této kapitoly se plánuji zabývat konkrétně pojmem 

a funkcemi přípravného řízení, jeho fázemi, formami, jeho vztahem k hlavnímu líčení, ale též 

historií a návrhy rekodifikační komise, která se zabývá přípravou nového trestního řádu.  

 Třetí kapitola bude věnována obecným poznatkům týkajících se postavení a úkolů soudce 

v přípravném řízení. Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s rolí soudce v daném stádiu obecně, 

s určováním příslušnosti soudu a formami rozhodnutí, které soudce v daném stádiu vydává. 

 Součástí čtvrté kapitoly mé práce je pak charakteristika a rozbor jednotlivých úkonů 

přípravného řízení prováděných dle TŘ, na nichž se soudce podílí, přičemž je zde snaha o 

specifikaci úkolů soudce, především prostřednictvím uvedení skutečností, jež soudce při svém 

rozhodování musí brát v úvahu, a forem, kterými úkony činí, včetně uvedení náležitostí 

jednotlivých rozhodnutí. 
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Ačkoli se v rámci jednotlivých kapitol čtenáře budu snažit seznámit s plánovanými 

změnami a rekodifikačními návrhy, poslední kapitolu mé práce věnuji stručnému shrnutí 

stěžejních návrhů de lege ferenda. 
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1. Trestní řízení 

 Ačkoli je má práce zaměřena na postavení a úkoly soudce v přípravném řízení trestním, 

považuji za důležité zmínit se alespoň velmi stručně o stěžejních pojmech a institutech 

souvisejících s trestním řízením obecně, jelikož pochopitelně mají velký význam i pro oblast 

mého zaměření.  

1.1. Pojem a úkoly trestního řízení 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, (dále jen 

„TŘ“) definuje trestní řízení v § 12 odst. 10 jako řízení podle TŘ a zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních. Dle Jelínka lze trestní řízení definovat jako „zákonem upravený 

postup orgánů činných v trestním řízení, případně i jiných osob zúčastněných na trestním řízení, 

jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl trestní čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele 

a uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření, učiněné rozhodnutí vykonat, popřípadě 

jeho výkon zařídit, dále působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti a k výchově občanů“.
1
 Je patrné, že v dané formulaci můžeme kromě definice pojmu 

trestního řízení nalézt i jeho funkce a účel, který je též vymezen v § 1 odst. 1 TŘ.  

Úkol trestního řízení spočívá v rozhodování o skutku, jenž je předmětem trestního řízení. 

Konkrétně jde především o zjištění skutku a jeho pachatele, o posouzení skutku podle trestního 

práva hmotného, uložení trestní sankce a o její výkon a o uplatnění odklonů. V širším pojetí se 

jedná též o rozhodování o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy či na 

vydání bezdůvodného obohacení způsobených trestným činem v adhezním řízení a objasnění 

příčin trestné činnosti, popř. příčin, jež trestnou činnost umožnily, jejichž nezjištění však nebrání 

vydání meritorního rozhodnutí.
2
 Jak již zdůraznil Ústavní soud, cílem trestního řízení není pouze 

spravedlivě potrestat pachatele, ale také v celém řízení dodržet právo na spravedlivý proces 

(tzv. fair trial).
3
 Toto právo v sobě zahrnuje celou řadu dílčích zásad a práv (např. zásada 

rovnosti zbraní, právo na přiměřenou rychlost řízení nebo právo na přípravu obhajoby), jež jsou 

zakotveny nejen v TŘ, ale též v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“), usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“), 

a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod neboli Evropské úmluvě o lidských 

                                                 
1
 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 

2018. Student. ISBN 978-80-7502-278-3, s. 19–20. 
2
 Tamtéž, s. 27–28. 

3
 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
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právech vyhlášené v České republice pod č. 209/1992 Sb. (dále jen „EÚLP“).
4
 Vedení trestního 

řízení v souladu s právem na spravedlivý proces, jež má zabránit existenci omylů a přehmatů ze 

strany státních orgánů, má za úkol zajistit důvěru občanů v řádný výkon činnosti orgánů činných 

v trestním řízení a státu.
5
 Z definice trestního řízení též vyplývá, že je jeho úkolem působit k 

upevňování zákonnosti, což mimo jiné znamená, že úkony spojené se zásahy do práv a svobod 

jednotlivců musí být provedeny postupy na základě a v mezích zákona („secundum et intra 

legem“).
6
 Zachování zákonnosti je zaručeno striktní úpravou postupu orgánů činných v trestním 

řízení v TŘ, přičemž tyto orgány jsou samozřejmě povinny se danou úpravou řídit. Dodržení 

zákonného postupu je zaručeno TŘ, jenž také umožňuje podat opravný prostředek za účelem 

zjednání nápravy případných chyb. Trestní řízení by též mělo působit výchovně a preventivně, 

jinými slovy by mělo být jeho cílem zabránit páchání trestné činnosti. Trestní řízení ve věci 

mladistvých by dále mělo směřovat k předcházení recidivě, obnově narušených sociálních 

vztahů a začlenění mladistvého pachatele do společnosti.
7
 

1.2. Základní zásady trestního řízení 

1.2.1. Pojem a funkce základních zásad 

V trestním řízení dochází ke konfliktu dvou významných zájmů, jež se v mnoha 

hlediscích prolínají. Jedná se konkrétně o zájem společnosti na zaručení zachování stability a 

bezpečnosti a zájem jednotlivce na ochraně svých práv a svobod. Za účelem zajištění 

rovnovážného stavu mezi danými zájmy byly vymezeny určité základní zásady, které se 

kontinuálně vyvíjí.
8
 Ačkoli existuje několik definic základních zásad, dle mého názoru mají 

všechny stejnou podstatu a jsou založené na stejné koncepci. Jelínek základní zásady definuje 

jako „určité právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení“.
9
 Dle jiné 

definice, z níž jasně vyplývají též funkce zásad, se základními zásadami rozumí „ústavou a 

mezinárodněprávními závazky podmíněná východiska tvorby, interpretace a aplikace systému 

trestněprávně procesních norem“.
10

 Ve zkratce tedy základní zásady můžeme definovat jako 

                                                 
4
 ŠÁMAL, Pavel. K § 1 TŘ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. Čerpáno z databáze beck.online.cz. 
5
 MUSIL, Jan. In: ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Trestní 

právo procesní. 4. přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-496-4, s. 9. 
6
 CHMELÍK, Jan. In: CHMELÍK, Jan a kol. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 

ISBN 978-80-7380-488-6, s. 21–22. 
7
 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 26–27. 
8
 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-

7502-387-2, s. 58. 
9
 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 121. 
10

 STOČESOVÁ, Simona, Jan CHMELÍK. In: CHMELÍK, Jan a kol. Trestní řízení. 2014. Opak. cit., s. 50. 
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vůdčí právní ideje, jež jsou základním stavebním kamenem trestního řízení. V literatuře se často 

uvádí, že zásady byly poprvé výslovně zakotveny v úvodních ustanoveních trestního řádu až v 

roce 1961.
11

 Mulák však zdůrazňuje, že výčet zásad obsahoval již trestní řád z roku 1956.
12

 

Souhlasím tedy s jeho názorem, že je zřejmé, že již v roce 1956 bylo dle zákonodárce žádoucí 

základní zásady definovat, ačkoli tak učinil velmi stroze.  

I přesto, že jednotlivé zásady tvoří ucelený systém, neuplatní se v každém stádiu trestního 

řízení stejnou měrou. V hlavním líčení jakožto nejvýznamnějším stádiu trestního procesu se 

uplatní základní zásady v nejširší míře. Též je důležité říci, že existují tzv. výjimky ze základních 

zásad.
13

 Domnívám se, že je logické, že každé stádium trestního řízení má svou typickou povahu 

a účel, a proto v nich nelze uplatňovat všechny zásady stejně. Jelikož se v hlavním líčení 

rozhoduje o vině a trestu, je zřejmé, že je žádoucí, aby v daném stádiu byly uplatňovány zásady 

co možná nejdůsledněji a nejúplněji. 

Význam základních zásad spočívá ve stanovení mantinelů, mezi nimiž se orgány činné 

v trestním řízení mohou při dosahování cíle trestního řízení pohybovat. Jinak řečeno, základní 

zásady stanovují limity zákonnosti a oprávněnosti úkonů zasahujících do zaručených základních 

lidských práv a svobod jednotlivých subjektů trestního řízení.
14

 Základní zásady trestního řízení 

plní několik funkcí. První z nich je funkce poznávací. Základní zásady nám umožňují porozumět 

nejen trestnímu řízení obecně, ale i jeho jednotlivým institutům a ustanovením TŘ. Též nám 

umožňují porozumět cílům trestního řízení. Další funkcí je funkce interpretační, jelikož základní 

zásady ovlivňují výklad zákona a jeho konkrétních právních institutů. Především sporné otázky 

musí být vykládány v souladu se základními zásadami trestního řízení. Předposlední funkcí je 

funkce aplikační; zásady totiž slouží jako vodítko pro uplatnění základních zásad v praxi. 

Poslední funkcí je pak funkce zákonodárná, jež vyjadřuje, že nová právní úprava a nově 

zakotvované právní instituty musí být v souladu se stávajícími základními zásadami.
15

 Ovšem 

jak je již uvedeno výše, i zásady se neustále vyvíjí a přizpůsobují se stupni vývoje a potřebám 

společnosti. Mulák se též zmiňuje o funkci kontrolní, jež spočívá jednak v kontrole činnosti 

zákonodárce a jednak v institutu opravného řízení, kdy dochází ke kontrole rozhodnutí nižších 

                                                 
11

 Viz CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Tomáš GŘIVNA. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0, 

s. 93.  
12

 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. 2019. Opak. cit., s. 61–62. 
13

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 124–125. 
14

 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. 2019. Opak. cit, s. 63. 
15

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 122–123. 
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instancí z hlediska patřičné aplikace a interpretace jednotlivých základních zásad.
16

 Šámal dále 

mluví o funkci trestně politické, jež vyjadřuje, že základní zásady mají „nezastupitelný význam i 

pro formování kvalitního právního vědomí občanů“.
17

 To ve zkratce znamená, že pokud jsou 

základní zásady občany vnitřně akceptovány, působí jako prevence kriminality. 

Výčet základních zásad můžeme nalézt v § 2 TŘ. Jedná se konkrétně o tyto zásady: 

 zásada stíhání jen ze zákonných důvodů neboli zásada řádného zákonného 

procesu (§ 2 odst. 1 TŘ) 

 zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2 TŘ) 

 zásada legality (§ 2 odst. 3 TŘ) 

 zásada oficiality (§ 2 odst. 4 TŘ) 

 zásada rychlosti řízení (§ 2 odst. 4 TŘ) 

 zásada přiměřenosti neboli zásada zdrženlivosti (§ 2 odst. 4 TŘ) 

 zásada materiální pravdy neboli zásada zjištění skutkového stavu věci bez 

důvodných pochybností (2 odst. 5 TŘ) 

 zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 TŘ) 

 zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 TŘ) 

 zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů (§ 2 odst. 7 TŘ) 

 zásada obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ) 

 zásada rozhodování v řízení před soudem (§ 2 odst. 9 TŘ) 

 zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ) 

 zásada ústnosti (§ 2 odst. 11 TŘ) 

 zásada bezprostřednosti (§ 2 odst. 12 TŘ) 

 zásada zajištění práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 TŘ) 

 zásada práva používat svého mateřského jazyka a právo na tlumočníka (§ 2 odst. 

14 TŘ) 

 zásada zajištění práv poškozeného (§ 2 odst. 15 TŘ) 

 Je otázkou, zda daný výčet zásad v TŘ je výčtem taxativním, či demonstrativním. Jelínek 

ve své učebnici uvádí, že „respektuje posloupnost, v jaké uvádí základní zásady trestního řízení 

zákonodárce a vykládá je tedy v pořadí uváděném v ustanovení § 2 trestního řádu“.
18

 Z dané 

                                                 
16

 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. 2019. Opak. cit, s. 85–86. 
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 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. 2013. Opak. cit, s. 86. 
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 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 127. 
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věty je možné odvodit taxativnost daného výčtu. Úplnost výčtu lze odvodit i z další učebnice, jež 

říká, že „základní zásady trestního řízení vypočítává platný trestní řád v ustanovení § 2“.
19

 

Šámal ve své učebnici uvádí, že: „Normativně vymezené základní zásady v § 2..“
20

, což též 

svědčí spíše o uzavřeném výčtu základních zásad. Dle Muláka se ale jedná o výčet 

demonstrativní z důvodu možnosti doplnění výčtu o další základní zásady vyplývající z TŘ.
21

 Já 

se musím ztotožnit s názorem Muláka, jelikož v trestním řízení se uplatňuje více základních 

zásad, jež nejsou ve výčtu § 2 TŘ uvedeny. Je zřejmé, že z důvodu právní jistoty by samozřejmě 

bylo lepší, aby zákonodárce zvolil výčet taxativní. Také je pravda, že některé zásady neuvedené 

v § 2 TŘ se vztahují jen k určitému stádiu či institutu nebo by se o nich dalo říci, že jsou jakousi 

podzásadou, tedy že je možné je podřadit pod některou ze zásad v § 2 TŘ uvedených. Já se 

ovšem také domnívám, že se opravdu jedná spíše o výčet demonstrativní, jelikož například 

zásada ne bis in idem, jež je zaručena čl. 40 odst. 5 Listiny a jejíž promítnutí můžeme nalézt v § 

11 odst. 1 písm. h), i), j) a k) TŘ, je dle mého názoru též základní zásadou, která by měla být 

postavena na roveň zásadám uvedeným v § 2 TŘ. 

 Jak již bylo řečeno, základní principy vyplývají i z dalších ustanovení TŘ (např. zásada 

dvouinstančnosti řízení, zásada zákazu reformationis in peius), popřípadě z jiných zákonů. 

Například zákon č. 218/2013 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže (dále jen „ZSVM“), stanovuje specifické zásady uplatňované v řízení proti 

mladistvým v § 3, přičemž dané zásady pozměňují či doplňují zásady vymezené v TŘ. Jedná se 

o zásadu zvláštního přístupu k projednávání trestních věcí mladistvých, jejímž cílem je zamezit 

negativnímu vlivu na další vývoj mladistvého, zásadu spolupráce s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí, se zájmovými sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy, 

zásadu ochrany soukromí a osobnosti mladistvého, která se projevuje například možností utajení 

informací o spáchaném provinění, povinností tajit totožnost mladistvého či neveřejností hlavního 

líčení, dále se jedná o zásadu rychlosti řízení stanovující speciální lhůty pro provedení 

jednotlivých úkonů a zásadu uspokojení zájmů poškozeného. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), neobsahuje žádný výčet 

zásad, z čehož můžeme na základě zásady speciality uvedené v § 1 odst. 2 TOPO usoudit, že se v 

řízení proti právnické osoby uplatní zásady uvedené v § 2 TŘ, pokud TOPO nestanoví něco 

jiného nebo pokud použití daných zásad není z povahy věci vyloučeno. Zakotvení některých 
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 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Tomáš GŘIVNA. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. 2019. Opak. cit., s. 94. 
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KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. 2013. Opak. cit, s. 86. 
21
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základních zásad můžeme ale nalézt též v Ústavě, Listině a v jiných mezinárodních 

dokumentech o lidských právech. Ústavní ochrana je přiznána konkrétně zásadě zajištění práva 

na obhajobu, zásadě presumpce neviny, zásadě veřejnosti, ústnosti a zásadě stíhání jen ze 

zákonných důvodů. Z mezinárodních dokumentů, v nichž jsou některé základní zásady 

promítnuty, je vhodné zmínit Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a EÚLP, jež 

upravují dílčí zásady práva na spravedlivý proces.
22

 V trestním řízení se taktéž uplatňují zásady 

organizace soudnictví, jež jsou upraveny především v Ústavě, Listině a v zákoně č. 6/2002, 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). 

Jedná se například o zásadu nezávislosti a nestrannosti soudců a jejich vázanosti jen zákonem či 

zásadu, která stanoví, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.
23

 

Existuje několik kritérií, dle nichž můžeme základní zásady dělit. Z hlediska dělení podle 

převažujícího obsahu je dělíme na zásady obecné (např. zásada stíhání jen ze zákonných důvodů, 

zásada přiměřenosti či zásada rychlosti řízení), zásady zahájení řízení (zásada oficiality, legality 

a obžalovací), zásadu veřejnosti, zásady dokazování (např. zásada vyhledávací a 

bezprostřednosti) a zásadu materiální pravdy. Teorie člení zásady na obecné (např. zásada stíhání 

jen ze zákonných důvodů), meziodvětvové (např. zásada práva na obhajobu) a zásady specifické 

(např. zásada legality). Základní zásady též můžeme dělit podle trestně procesního předpisu, 

v němž jsou zakotveny, a to na zásady trestního řízení uvedené v TŘ a zásady uvedené 

v ZSVM.
24

  

1.2.2. Jednotlivé základní zásady trestního řízení 

 

 Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (§ 2 odst. 1 TŘ) 

 Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů neboli zásada řádného zákonného procesu 

vyjadřuje, že „nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak, než ze zákonných důvodů a 

způsobem, který stanoví tento zákon“.
25

 Tato zásada, jež má všeobecný charakter, a tedy dopadá 

na každou obviněnou osobu a uplatní se ve všech stádiích trestního řízení, má svůj původ v čl. 8 

odst. 2 Listiny. A právě ústavní ochrana, jež je poskytována této zásadě, svědčí o její 

významnosti. Za nejdůležitější zásadu ji dle všeho považuje i zákonodárce, který ji vyčlenil první 

místo ve výčtu základních zásad. Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů je vyjádřením 
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 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 121–122, 125, 183–188. 
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cit. 
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cit., s. 126–127. 
25

 § 2 odst. 1 TŘ. 



 

9 

 

 

hmotněprávní zásady „nullum crimen sine lege“ v trestním procesu.
26

 Tato zásada má tedy 

zaručit, že nebude docházet k neopodstatněnému stíhání, nepřiměřeným zásahům do lidských 

práv a svobod či k nedodržování zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení. Ovšem 

zásada stíhání jen ze zákonných důvodů nemá vliv jen na zahájení trestního stíhání, nýbrž i na 

jeho průběh vzhledem k tomu, že stíhat je možné jen takovým způsobem, jaký stanoví TŘ.
27

 

V závislosti na této zásadě tedy musí veškerá rozhodnutí (např. usnesení o zahájení trestního 

stíhání, příkaz k domovní prohlídce či příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu) obsahovat náležitosti stanovené zákonem a mohou být vydána jen v případě splnění 

všech podmínek stanovených zákonem. V případě porušení této zásady vzniká odpovědnost 

nejen trestněprávní (např. trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby), ale i občanskoprávní 

(např. odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem).
28

 Daná zásada bude vždy nadřazena zásadě materiální pravdy, 

jelikož není možné zjistit skutkový stav věci bez důvodných pochybností cestou odporující 

zákonu. Vyjádření tohoto vztahu můžeme nalézt například v § 89 odst. 3 TŘ, jenž stanoví 

absolutní neúčinnost důkazu, který byl získán nezákonným donucením nebo hrozbou takového 

donucení.
29

 Kromě tohoto důvodu bude důkaz absolutně neúčinný i v dalších případech, 

například pokud by došlo k provedení domovní prohlídky bez příkazu předsedy senátu či soudce 

či v přípravném řízení bez příkazu soudce.
30

  

Opatřování a provádění důkazů v přípravném řízení musí být prováděno v souladu se 

zákonem, na což by měl dbát především státní zástupce, který v daném stádiu vykonává dozor 

nad zachováním zákonnosti. V případě nezákonného postupu vedoucího k absolutní neúčinnosti 

důkazu, který může zjistit během prověrky spisů a dokumentů, při osobní účasti na provádění 

úkonů policejním orgánem či při předložení spisu, vydá státní zástupce závazný pokyn 

k opakování důkazu či úkonu. Dodržení zákonného postupu při opatřování a provádění důkazů 

ve fázi, kdy trestní stíhání ještě nebylo zahájeno, umožní postupovat v trestním řízení rychleji, 

                                                 
26

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 127–128. 
27

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Tomáš GŘIVNA. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. 2019. Opak. cit., s. 96. 
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 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. 2013. Opak. cit, s. 90. 
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cit., s. 128–129. 
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KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. 2013. Opak. cit, s. 90. 
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jelikož ve fázi vyšetřování pak není nutné tyto důkazy získané zákonnou cestou policejním 

orgánem opakovat.
31

 

 

 Zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2 TŘ) 

 Zásada presumpce neviny vyjadřuje, že „dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl 

vinen“.
32

 Pozitivní vymezení této zásady můžeme nalézt též v čl. 40 odst. 2 Listiny a ve čl. 6 

odst. 2 EÚLP, což opět deklaruje její významnost. Cílem zde je kromě zajištění nestranného a 

nezaujatého postupu orgánů činných v trestním řízení úplné a nepochybné prokázání viny 

obviněného či obžalovaného. Pokud se tohoto cíle nepodaří dosáhnout, daná osoba musí být 

zproštěna obžaloby. Evropský soud pro lidská práva judikoval, že kromě odsuzujícího rozsudku 

lze za zákonné zjištění viny považovat též její uznání, což je důvodem, proč dohoda o vině a 

trestu, jež je jedním z druhů odklonů, je schvalována formou odsuzujícího rozsudku.
33

  

 Smyslem zásady je též chránit čest a dobrou pověst osoby, proti níž se řízení vede. 

V tomto směru však zásada koliduje s právem na informace, což často vede k tomu, že v případě 

nepatřičného zveřejňování informací v médiích není tato zásada zcela respektována.
34

 Dle mého 

je zřejmé, že interpretace kriminálních případů v médiích často nectí zásadu presumpce neviny. 

Například pokud soud rozhodne o vzetí obviněného či obžalovaného do vazby a média zobrazí, 

jak jej eskorta odvádí s pouty, je zřejmé, že laickou veřejností bude taková osoba odsouzena 

dříve, než je o daném trestném činu vůbec pravomocně rozhodnuto, a ne vždy následné vydání 

zprošťujícího rozsudku soudem vede k považování osoby za nevinnou očima veřejnosti.  

 V přípravném řízení, ačkoli je neveřejné, je dle § 8d odst. 1 TŘ umožněno zveřejňování 

informací v případě, že jejich zveřejnění umožní zákon, nebo pokud by zveřejnění mohlo pomoci 

při pátrání po hledaných či pohřešovaných osobách nebo při dosahování účelu trestního řízení. 

 Zásada presumpce neviny v sobě zahrnuje dvě pravidla. Prvním je pravidlo in dubio pro 

reo, jež stanoví povinnost soudu vydat zprošťující rozsudek v případě důvodných pochybností o 

skutkové otázce, kterou nelze odstranit provedením dalších důkazů. Dané pravidlo tedy svědčí o 

blízkém vztahu této zásady a zásady materiální pravdy. Zde je vhodné říci, že toto pravidlo se 

uplatní též v přípravném řízení. Zatímco v hlavním líčení pochybnosti o skutkové otázce vedou k 

                                                 
31

 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA, František VONDRUŠKA, Jaroslava NOVOTNÁ a 
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vydání zprošťujícího rozsudku, v případě přípravného řízení existence důvodných pochybností o 

tom, zda se skutek stal či nikoli, vede k povinnosti státního zástupce podat obžalobu a je poté na 

soudu, aby provedl potřebné dokazování a za předpokladu, že se nepovede jednoznačně 

prokázat, že se skutek stal, zprostil obžalovaného obžaloby. Podobně je státní zástupce povinen 

obžalobu podat v případě, kdy závěr o tom, že skutek nebyl spáchán obviněným, je založen na 

hodnocení rozporuplných důkazů. Existence pochybností v přípravném řízení tedy nemůže 

odůvodnit zastavení trestního stíhání. Pochybnosti týkající se otázek právních nejsou důvodem 

k vydání zprošťujícího rozsudku, jelikož platí zásada „iura novit curia“, tedy že soud zná právo. 

Druhým pravidlem je pravidlo, dle něhož je nutné obviněnému vinu prokázat, což a contrario 

znamená, že obviněný nemá povinnost jakkoli dokazovat svou nevinu.
35

 Lze uvést i třetí 

pravidlo vyplývající ze zásady presumpce neviny a to, že v průběhu trestního řízení lze osobě, 

proti níž se řízení vede, ukládat pouze omezení nutná k naplnění účelu daného řízení.
36

 

 

 Zásada oficiality a zásada legality (§ 2 odst. 4 a 3 TŘ) 

 Tyto dvě zásady uvádím společně, jelikož stojí na stejném základu a úzce spolu souvisí. 

 Zásada oficiality, jež je zakotvena v § 2 odst. 4 TŘ, vyjadřuje, že orgány činné v trestním 

řízení činí jednotlivé úkony trestního řízení ex officio, pokud TŘ nestanoví něco jiného. Z 

ustanovení, v němž je daná zásada upravena, vyplývá, že zásada oficiality souvisí se zásadou 

rychlosti a přiměřenosti. Daná zásada stanoví, že určitý procesní úkon musí být proveden, 

jakmile jsou pro jeho uskutečnění splněny podmínky kladené zákonem. Zásada oficiality, jež je 

příznačná právě pro trestní řízení, se vztahuje na všechny orgány činné v trestním řízení, je 

zárukou rovnosti před zákonem a uplatňuje se v celém trestním řízení. Z této zásady existuje celá 

řada výjimek, přičemž jde o situace, kdy orgány činné v trestním řízení mohou určitý úkon 

provést pouze na základě návrhu, podnětu či žádosti subjektu, jenž je k jejich podání oprávněn. 

Výjimkou ze zásady oficiality je například možnost zahájení trestního stíhání jen se souhlasem 

osoby poškozené. Dále se může jednat například o opravné řízení, jež je možné konat pouze 

v případě podání opravného prostředku, či o adhezní řízení, jež je možné konat jen za 

předpokladu, že poškozený podá včasný a řádný návrh.
37

 

 Zásada legality uvedena v § 2 odst. 3 TŘ stanoví povinnost státního zástupce stíhat 

všechny zjištěné trestné činy, pokud není zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské 

                                                 
35

 ŠÁMAL, Pavel. K § 2 TŘ. In: ŠÁMAL, Pavel a a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. 2013. 

Opak. cit. 
36

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Tomáš GŘIVNA. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. 2019. Opak. cit., s. 115 
37

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 136–137. 
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unie
38

 či vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, stanoveno něco 

jiného. Ačkoli zákon v daném ustanovení zmiňuje pouze státního zástupce, je možné z dalších 

ustanovení TŘ (např. § 157 odst. 1 TŘ) dovodit, že se zásada legality vztahuje též na policejní 

orgán.
39

 Tato povinnost se skládá z více dílčích povinností, mezi které patří kromě jiného např. 

povinnost postupovat způsobem vedoucím k odhalení trestných činů a identifikaci jejich 

pachatelů či povinnost přijímat podněty, jež svědčí o podezření ze spáchání trestného činu.
40

 

Z dané zásady existují dvě skupiny výjimek. První skupinu tvoří případy, kdy státní zástupce 

stíhat nesmí. Mezi tyto lze uvést například situaci, kdy je osoba vyňata z pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení, či situaci, kdy je trestní stíhání nepřípustné. Druhou skupinou jsou 

případy, kdy státní zástupce stíhat nemusí, ale může. Do této skupiny řadíme např. neúčelnost 

trestního stíhání z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 písm. a), b) a c) TŘ či případy, kdy je 

možné věc vyřídit odklonem. Samostatnou výjimku tvoří dočasné odložení trestního stíhání. 

Opakem této zásady je zásada oportunity, jež poskytuje určitou míru diskrece státního zástupce, 

který se může rozhodnout v případě neúčelnosti nestíhat pachatele trestného činu i přesto, že mu 

ve stíhání nic nebrání.
41

 

 

 Zásada rychlosti řízení (§ 2 odst. 4 TŘ) 

 Zásada rychlosti řízení je opět zásadou všeobecného charakteru, jejíž vyjádření můžeme 

kromě TŘ nalézt v § 38 odst. 2 Listiny, § 5 odst. 2 zákona o soudech a soudcích, § 3 odst. 6 

ZSVM a čl. 6 odst. 1 EÚLP. Tato zásada je stanovena v rámci úpravy zásady oficiality, v níž je 

stanoven požadavek co nejrychlejšího projednání trestní věci. Dodržení této zásady má vliv na 

efektivnost trestního řízení, na jeho preventivní a výchovnou funkci a také na zachování autority 

právního řádu a orgánů činných v trestním řízení. Dodržování této zásady má též zásadní vliv na 

dokazování, jelikož vypovídací hodnota důkazu závisí na délce trvání trestního řízení; platí zde 

nepřímá úměrnost, tedy čím déle bude trestní řízení trvat, tím bude vypovídací hodnota důkazu 

menší. V neposlední řadě je rychlost řízení důležitá pro obviněného a poškozeného, jež mají 

zájem, aby trestní řízení skončilo co nejdříve.
42

 V souvislosti se stádiem, na něž je zaměřena má 

práce, je vhodné zmínit § 157a TŘ, jenž umožňuje osobě, proti níž je řízení vedeno, a osobě 

                                                 
38

 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení 

Úřadu evropského veřejného žalobce. 
39

 MUSIL, Jan. In: ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. 2013. Opak. cit, s. 102. 
40

 STOČESOVÁ, Simona, Jan, CHMELÍK. In: CHMELÍK, Jan a kol. Trestní řízení. 2014. Opak. cit., s. 58. 
41

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 138–139 a 141. 
42

 Tamtéž, s. 142–143. 
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poškozené podat v přípravném řízení státnímu zástupci žádost o odstranění průtahů v řízení či 

chyb v postupu policejního orgánu, kterou je státní zástupce povinen neprodleně vyřídit. 

 

 Zásada přiměřenosti (§ 2 odst. 4 TŘ) 

 Zásada přiměřenosti neboli zásada zdrženlivosti stanoví, že v rámci projednávání 

trestních věci je nezbytné šetřit lidská práva a svobody, jež jsou zaručena Listinou a 

mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, které jsou v souladu s čl. 

10 Listiny součástí právního řádu České republiky. V rámci trestního řízení je možné provést 

úkony, jimiž je do takových práv a svobod zasahováno, pouze v opodstatněných případech, a to 

na základě zákona a v nezbytném rozsahu.
43

 Cílem této zásady tedy je minimalizovat zásahy do 

základních práv a svobod. Tato zásada se použije ve vztahu ke všem osobám, jichž se úkony 

trestní řízeního nějakým způsobem dotýkají. V případě osoby, proti které se řízení vede, má 

zásada přiměřenosti souvislost se zásadou stíhání jen ze zákonných důvodů a zásadou presumpce 

neviny. Zásada je dále rozvedena v § 52 TŘ, jenž stanoví nutnost šetření osobnosti osob 

zúčastněných na jednotlivých úkonech a jejich práv zaručených ústavou. Povaha této zásady 

svědčí o tom, že se uplatní především při zajišťování osob a věcí důležitých pro TŘ.
44

  

Co se týče přípravného řízení, lze zmínit například § 9 zákona č. 273/2008, o Policii ČR 

(dále jen „zákon o Policii ČR“), jenž zakotvuje povinnost policistů a zaměstnanců Policie ČR 

dodržovat pravidla zdvořilosti, dbát na čest, vážnost a důstojnost svou i ostatních. 

 

Zásada materiální pravdy (§ 2 odst. 5 TŘ) 

 Zásada materiální pravdy, která někdy bývá nazývána jako zásada zjištění skutkového 

stavu bez důvodných pochybností, je v TŘ vymezena následovně: „Orgány činné v trestním 

řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za 

součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to 

v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.“
45

 Před rokem 1989 se jednalo o vůdčí 

zásadu, jež byla nadřazena ostatním zásadám, což vedlo k tomu, že byla často porušována 

základní práva a svobody. Důležité je říci, že materiální pravda není synonymem pravdy 

absolutní, jelikož není v silách orgánů činných v trestním řízení pravdu absolutní zjistit. 

Rozhodnutí lze vydat pouze na základě skutečností, o jejichž pravdivosti není pochyb, tedy jako 

podklad nemohou sloužit skutečnosti pravděpodobné. Výjimku ze zásady tvoří například 

                                                 
43

 § 2 odst. 4 TŘ. 
44

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 147. 
45

 § 2 odst. 5 TŘ. 
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zjednodušené řízení před samosoudcem, v němž dochází k výslechu zadrženého podezřelého, 

během něhož je dotazován kromě jiného na nesporné skutečnosti a na souhlas s jejich 

nedokazováním v hlavním líčení. Další výjimkou je dohoda o vině a trestu, jejíž podstata závisí 

na doznání obviněného a souhlasu státního zástupce.
46

  

 

Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 TŘ) 

 Zásada vyhledávací ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost z vlastní 

iniciativy vyhledávat a objasňovat právně relevantní skutečnosti, ať už svědčí ve prospěch či 

neprospěch osoby, proti níž je řízení vedeno, za účelem zjištění materiální pravdy.
47

 Daná zásada 

je realizací zásady oficiality v oblasti dokazování, z čehož vyplývá, že se uplatní v každém stádiu 

trestního řízení v odlišné míře. Dané ustanovení TŘ též počítá se součinností stran, jelikož každá 

strana může činit důkazní návrhy. V souvislosti s danou zásadou je třeba zmínit pojem 

nesporných skutečností, což jsou skutečnosti, o nichž neexistuje spor a které tedy není třeba 

dokazovat. S nespornými skutečnostmi se lze setkat ve zkráceném přípravném řízení (viz 

výše).
48

 Zde by bylo vhodné zmínit novelu TŘ provedenou zákonem č. 333/2020 Sb., jež je 

účinná od 1. 10. 2020. V rámci ní došlo k úpravě § 196 TŘ, který v odst. 2 dává obviněnému 

právo se vyjádřit k obžalobě, přičemž toto právo v sobě zahrnuje možnost obviněného sdělit 

soudu, které skutečnosti považuje za nesporné. O nesporných skutečnostech pojednává též nově 

přidaný § 206d TŘ, jenž umožňuje soudu upustit od dokazování skutečností, které jsou státním 

zástupcem i obviněným považovány za nesporné.
49

 

Výjimkou z této zásady je institut dohody o vině a trestu, jenž je založen na dohodě, 

kterou uzavírá obviněný se státním zástupcem, kdy skutkový stav vychází z doznání obviněného, 

nikoli z rozsáhlého dokazování.
50

 Ačkoli § 314q odst. 5 TŘ říká, že dokazování se v řízení o 

schválení dohody o vině a trestu neprovádí, musí být dle § 175a odst. 3 TŘ provedeny takové 

důkazy, aby nevznikla důvodná pochybnost o pravdivosti daného doznání, což zkráceně 

znamená, že prohlášení obviněného o vině musí být v souladu se zjištěnými skutečnostmi, jinak 

soud dohodu o vině a trestu dle § 314r odst. 2 TŘ neschválí.  

V části TŘ věnované přípravnému řízení lze zásadu vyhledávací nalézt např. v § 164 

odst. 3 TŘ, jenž stanoví povinnost policejního orgánu vyhledávat a případně provádět důkazy 

                                                 
46

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 148–150. 
47

 § 2 odst. 5 TŘ. 
48

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 151–153 
49

 Čl. III bod 30 a 33 zákona č. 57/2017 Sb. 
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 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 154. 
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svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného s tím, že obviněného nelze nutit k sebeobviňování 

(zásada nemo tenetur se ipsum accusare) a je nutné přezkoumávat jeho obhajobu i jím 

navrhované důkazy. 

 

Zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 TŘ) 

 Zásada volného hodnocení důkazů vyjadřuje, že „orgány činné v trestním řízení hodnotí 

důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností 

případu jednotlivě i v jejich souhrnu“.
51

 Z dané zásady vyplývá, že orgány činné v trestním 

řízení nemají k dispozici žádný soubor pravidel, jenž by stanovil kritéria pro hodnocení důkazů. 

Není tedy předepsána kvantita důkazů nutná k považování skutečnosti za prokázanou či důkazní 

hodnota jednotlivých důkazních prostředků. Orgány činné v trestním řízení dle svého uvážení 

hodnotí důkazy z hlediska relevance, pravdivosti a zákonnosti. Dané hodnocení je třeba řádně a 

přesvědčivě odůvodnit, aby bylo možné jej případně přezkoumat – z toho vyplývá, že orgán 

činný v trestním řízení není vázán hodnocením jiného orgánu činného v trestním řízení. Daná 

zásada se uplatní v průběhu celého trestního řízení a platí pro všechny orgány činné v trestním 

řízení.
52

 K hodnocení důkazů dochází již v přípravném řízení v souvislosti s posuzováním 

jednotlivých kriminalistických verzí, kdy policejní orgán a státní zástupce hodnotí, zda je důkaz 

relevantní a zda byl získán zákonným postupem.
53

 

 

Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů (§ 2 odst. 7 TŘ) 

 Tato zásada upravena v § 2 odst. 7 TŘ zakotvuje spolupráci mezi orgány činnými 

v trestním řízení a zájmovými sdruženími občanů, přičemž se v trestním řízení uplatní jejich 

výchovné a preventivní funkce. Zájmovými sdruženími se rozumí „odborové organizace nebo 

organizace zaměstnavatelů a ostatní občanská sdružení s výjimkou politických stran 

a politických hnutí, církve, náboženské společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své 

činnosti charitativní účely“.
54

 Z hlediska tématu mé práce je relevantní kromě preventivní funkce 

zmínit například § 6 odst. 2 TŘ, který zakotvuje možnost zájmového sdružení nahradit vazbu, jež 

byla uvalena na obviněného, svou zárukou. 
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 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., s. 155–158. 
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František NOVOTNÝ. Přípravné řízení trestní. 2003. Opak. cit., s. 69. 
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Zásada obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ) 

 Zásada obžalovací vyjadřuje, že „trestní stíhání před soudy je možné jen na základě 

obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí 

trestu [...], které podává státní zástupce“.
55

 Daná zásada je tedy projevem akuzačního principu. 

V důsledku této zásady dochází k oddělení procesních rolí s tím, že každý subjekt plní jinou 

funkci. Tato zásada je stěžejní pro stádium hlavního a odvolacího líčení, v přípravném řízení se 

uplatní pouze omezeně, a to v případech, kdy rozhoduje soud na návrh státního zástupce.
56

 

 

Zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ) 

 Zásada veřejnosti stanoví, že trestní věci je nutné projednávat veřejně, tedy tak, aby bylo 

veřejnosti umožněno vykonávat kontrolní funkci prostřednictvím přítomnosti při soudním 

jednání. Vyloučit přítomnost veřejnosti v hlavním líčení či veřejném zasedání je možné jen na 

základě zákona.
57

 Daná zásada má též svůj původ v Ústavě, konkrétně v čl. 96 odst. 2, a v 

Listině, konkrétně v čl. 38 odst. 2, a zároveň je prvkem práva na spravedlivý proces, jež je 

stanoven v čl. 6 odst. 1 EÚLP. Kromě zmíněné funkce kontrolní se prostřednictvím přítomnosti 

veřejnosti realizuje i funkce výchovná, ochranná a preventivní. Je zřejmé, že daná zásada se plně 

uplatní až v řízení před soudem, přípravné řízení je až na výjimky vedeno zásadou 

neveřejnosti.
58

 Neveřejnost v přípravném řízení dle mého názoru úzce souvisí se zásadou 

presumpce neviny, jež se snaží chránit pověst obviněného. Dále se domnívám, že neveřejnost 

přípravného řízení přispívá k předcházení zničení či znehodnocení důkazních materiálů. 

 

Zásada ústnosti (§ 2 odst. 11 TŘ) a bezprostřednosti (§ 2 odst. 12 TŘ) 

Zásada ústnosti vyjadřuje, že jednání před soudem je vedeno ústní formou, jinak řečeno 

rozhodnout lze jen na základě důkazů, jež byly před soudem ústně provedeny. Z její povahy je 

zřejmé, že své uplatnění najde především v řízení před soudem, ale omezeně se realizuje i v 

řízení přípravném. Důležité je říci, že zásada ústnosti neplatí v řízení před soudem bezvýjimečně, 

například lze v hlavním líčení číst protokol o dřívější výpovědi obžalovaného v případě jeho 

nepřítomnosti, uplatnění práva na odepření výpovědi, či pokud vyvstanou podstatné rozpory 

mezi dřívější a současnou výpovědí.
59
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56

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. Opak. 

cit., 161, 165-166. 
57

 § 2 odst. 10 TŘ. 
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Zásada bezprostřednosti klade důraz na povinnost soudů rozhodovat na podkladě důkazů, 

jež před ním byly provedeny, jinak řečeno soud je povinen se se všemi důkazy sám seznámit. 

Zásada bezprostřednosti též stanoví, že soud by měl vycházet z pramene, jenž má nejbližší vztah 

ke zjišťované skutečnosti.
60

 Právě toto pravidlo je významné pro přípravné řízení, jelikož klade 

důraz na to, aby se státní zástupce a policejní orgán vždy snažili vyhledat důkaz bezprostřední. 

Význam důkazů odvozených však nelze v přípravném řízení znevažovat, jelikož často vedou k 

získání právě onoho bezprostředního důkazu.
61

 

 

Zásada zajištění práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 TŘ) 

Zásada zajištění práva na obhajobu stanoví, že „ten, proti němuž se trestní řízení vede, 

musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o 

tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit 

mu uplatnění jeho práv“.
62

 Tato zásada je upravena též na ústavněprávní (konkrétně čl. 40 odst. 

3 Listiny) a mezinárodněprávní úrovni (čl. 14 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech a čl. 6 odst. 3 písm. b) a c) EÚLP) a je součástí práva na spravedlivý 

proces.
63

 Úkolem obhájce je dle § 41 odst. 1 TŘ poskytnout obviněnému právní pomoc, hájit 

jeho zájmy a dbát na objasnění skutečností prokazujících nevinu obviněného nebo jeho vinu 

alespoň zmírňujících.  

Rozlišujeme obhajobu materiální a formální. Materiální obhajoba, jež vyjadřuje právo 

hájit se sám a prostředky podle vlastního rozhodnutí, zahrnuje například osobní účast 

obviněného při soudním jednání či právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, které 

mu obžaloba klade za vinu, včetně důkazů o nich. Obhajobou formální se rozumí právo hájit se 

prostřednictvím obhájce. Kromě materiální a formální obhajoby je složkou práva na obhajobu 

právo na náležitý postup orgánů činných v trestním řízení, jenž má zaručit vyhledávání a 

objasňování i takových důkazů, které svědčí ve prospěch obviněného. S tímto právem souvisí též 

právo na používání mateřského jazyka, které je zakotveno v § 2 odst. 14 TŘ a které má svůj 

právní základ v čl. 37 odst. 4 Listiny.
64

 

O institutech, jež s právem na obhajobu souvisí, se zmíním v rámci kapitoly týkající se 

konkrétních úkonů soudce v přípravném řízení. 
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Zásada zajištění práv poškozeného (§ 2 odst. 15 TŘ) 

 Trestní řád stanoví, že poškozenému musí v každé fázi trestního řízení být umožněno, 

aby mohl plně uplatnit svá práva, o čemž musí být orgány činnými v trestním řízení náležitě 

poučen, přičemž je při projednávání a rozhodování věci nezbytné postupovat ohleduplně a šetřit 

osobnost poškozeného.
65

 Tuto zásadu, jež plní ochrannou funkci, do trestního řádu zakotvila 

novela provedená zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, v roce 2013. Jejím smyslem 

je zamezit prohlubování újmy, jež je důsledkem spáchaného trestného činu, též má zabránit 

vzniku újmy druhotné a reviktimizaci.
66

 

1.2.3. Základní zásady ve světle rekodifikace trestního řádu 

Četnost novel v současnosti účinného TŘ vedla kromě jiného k pozměnění základních 

zásad a jejich vzájemných vztahů a dále ke stanovení velkého množství výjimek ze základních 

zásad, což vede k nutnosti zabývat se v rámci rekodifikace též základními zásadami.
67

  

V rámci rekodifikace TŘ vyvstala otázka, zda a případně jakou úpravu pro základní 

zásady zvolit. Dle věcného záměru je první možností uvedení základních zásad v preambuli či v 

uvozujících ustanoveních, aniž by byly blíže definovány.  Další zvažovanou možností, jak 

základní zásady upravit, bylo jejich uvedení „v základních článcích uvozovací části zákona jako 

maximy (formulace by měla být stručná, jasná a jednoznačná), přičemž by měly být aplikovány 

pouze prostřednictvím ustanovení zákona, nikoli přímo, a jejich význam by spočíval především v 

legislativní a interpretační funkci“.
68

 Poslední zvažovanou možností bylo neuvádět výčet 

základních zásad s tím, že by trestní řád neobsahoval ani definice jednotlivých základních zásad. 

Jednotlivé instituty a ustanovení trestního řádu by však obsah základních zásad reflektovaly.
69

 

Upřímně si myslím, že nedefinování základních zásad jakožto základu celého trestního řízení by 

mohlo v určitých případech vést i k výkladovým sporům či k nesjednocené soudní praxi. Jsem 

toho názoru, že stěžejní pojmy by měly být uvedeny a definovány vždy, protože jejich nesprávný 

výklad či aplikace mohou mít fatální následky.  
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Komise pro rekodifikaci trestního práva se nakonec rozhodla pro variantu, kdy obecné, 

nejvýznamnější základní zásady, jež se uplatní ve všech stádiích trestního řízení, budou 

upraveny v úvodních ustanoveních a ostatní zásady budou upraveny v rámci úpravy stádia či 

institutu, s nímž souvisí.
70

 S tímto záměrem naprosto souhlasím. Opakovaně zdůrazňuji, že je dle 

mého názoru určitě žádoucí základní zásady výslovně v trestním řádu upravit a definovat, jelikož 

se jedná o základní stavební kameny trestního procesu. Explicitní úprava je též vhodnější 

z důvodu právní jistoty. Co se týče systematiky, rozdělení zásad na zásady obecné a zásady 

ostatní, jejichž úprava bude rozptýlená, mi též přijde vcelku vhodné. Úprava zásad v závislosti 

na stádiu či institutu, ke kterému se daná zásada vztahuje, bude dle mého názoru srozumitelnější 

a přehlednější co se jejich aplikace týče. Problém ale spatřuji v komplikovanosti úpravy 

v případě, kdy zásada typická pro určité stádium se omezeně uplatní i ve stádiu jiném. Konkrétně 

mohu zmínit například zásadu veřejnosti, jež se plně uplatní až v řízení před soudem. Přípravné 

řízení je tedy v zásadě neveřejné, ačkoli mohu zmínit například § 8a TŘ, jenž umožňuje orgánům 

činným v trestním řízení zveřejňovat veřejnosti informace o své činnosti v přípravném řízení. 

Lze uvést i zásadu obžalovací typickou pro řízení před soudem, jež se ale v přípravném řízení též 

může uplatnit, pokud soud rozhoduje na návrh státního zástupce. Nejsem si jistá, zda je v silách 

zákonodárce při tvorbě nového trestního řádu zachytit veškerou problematiku. Též by tato 

rozptýlená úprava mohla budit dojem, že jsou zásady rozděleny do jakýchsi hierarchických 

skupin, a zásady uvedené na začátku trestního řádu jsou nadřazené zásadám, jež jsou upravené 

dále. Řešením by možná bylo uvést výčet všech zásad v rámci prvního ustanovení TŘ a až jejich 

definice uvést v rámci institutů, s nimiž souvisí. 

Co se týče konkrétní úpravy základních zásad, dojde k několika výrazným změnám. 

Zásada legality bude doplněna o prvky oportunity, jež umožní státnímu zástupci se za určitých 

podmínek rozhodnout, zda bude, či nebude stíhat méně závažně přečiny. Též se nově mezi 

základní zásady přidá zásada ne bis in idem, zásada kontradiktornosti a rovnosti stran. Dále bude 

nově formulována i zásada in dubio pro reo a pravidlo, jež stanoví, že „nikdo nesmí být odsouzen 

výlučně či v určující míře na základě důkazu, k němuž neměl možnost se vyjádřit, či na základě 

výslechu svědka, kterému neměl možnost klást otázky“. Stěžejní změnou je pak zavedení 

formálního důkazního břemene státního zástupce, jenž znamená zakotvení procesní 

odpovědnosti státního zástupce za neprovedení důkazů v potřebném rozsahu prokazujících vinu 

obžalovaného v řízení před soudem. Tato změna se promítne v zásadě oficiality, obžalovací, 

vyhledávací, v zásadě volného hodnocení důkazů a zásadě materiální pravdy.
71

 Zavedením 
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formálního důkazního břemene dojde ke změně konstrukce procesu, jež ovlivní nejen řízení před 

soudem vzhledem k nutné zvýšené aktivitě státního zástupce, ale i řízení přípravné či řízení 

odvolací. V souvislosti se zaměřením mé práce je vhodné zmínit, že konkrétně v přípravném 

řízení bude muset státní zástupce vyhledávat a opatřovat důkazy, ať již ve prospěch či 

neprospěch obviněného, jež mu umožní se rozhodnout, zda podat obžalobu, tedy zda si může být 

jist, že v řízení před soudem unese důkazní břemeno.
72

  

Naopak z výčtu základních zásad bude vypuštěn zákaz ovlivňování orgánů činných 

v trestním řízení peticemi, zásada spolupráce se zájmovými sdruženími a zásada složení soudu, 

jelikož nejsou základními zásadami. Neznamená to však, že by dané instituty zmizely z trestního 

řádu úplně. Jejich úprava se pouze přesune v závislosti na oblasti, které se týkají.
73

 S tímto 

souhlasím, jelikož konkrétně u zásady složení soudu se jedná spíše o organizační pravidlo 

týkající se obsazení a příslušnosti soudu.  

1.3. Strany a subjekty trestního řízení 

„Subjekty trestního řízení rozumíme ty činitele, kteří mají a vykonávají vlastním jménem 

vliv na průběh řízení, a kterým zákon dává k uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva nebo 

ukládá určitě procesní povinnosti.“
74

 V souvislosti se subjekty je vhodné zmínit pojem právní 

subjektivita, jenž vyjadřuje, že subjekt je „nositelem procesních práv a povinností, které může 

uplatňovat vlastním jménem“, přičemž právě jednání vlastním jménem je zde nutno zdůraznit.
75

 Subjekty trestního řízení jsou v prvé řadě orgány činné v trestním řízení, jimiž se dle § 12 

odst. 1 TŘ rozumí soud, státní zástupce a policejní orgán. Dále je subjektem též osoba, proti níž 

se řízení vede. Tuto osobu lze označit jako podezřelý, obviněný, obžalovaný či odsouzený v 

závislosti na tom, v jaké fázi se trestní řízení nachází a jaké má v něm daná osoba postavení. 

Dále se jedná o osobu poškozenou, osobu zúčastněnou, osoby se samostatnými obhajovacími 

právy, úředníka Probační a mediační služby a orgán sociálně-právní ochrany dětí v řízení ve 

věcech mladistvých. Subjektem trestního řízení může být ve vymezených případech též obhájce, 

svědek, znalec či tlumočník – konkrétně se jedná o případy, kdy uplatňují svůj vlastní procesní 

zájem, čímž se rozumí případy, kdy uplatňují nárok na odměnu a náhradu výdajů za obhajobu, 

nárok na svědečné, znalečné či tlumočné. Tyto osoby však nejsou subjektem řízení v případě, 
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kdy obhájce zastupuje obviněného, jelikož v tomto případě jedná jménem obviněného, a kdy 

svědek a znalec vypovídají v rámci dokazování a tlumočníci provádí tlumočení.
76

  

Důležité je říci, že subjekt a strana trestního řízení nejsou synonymy. Pojem subjekt je 

velmi široký a zahrnuje v sobě též pojem strany, což se dá jinak vyjádřit tak, že osoba v 

postavení strany je též subjektem trestního řízení, zatímco opačně se to říci nedá.
77

 Definice 

strany v trestním řízení se liší od definice nauky. Stranou se dle nauky rozumí subjekt, jenž je 

„oprávněný uplatňovat nebo podporovat obžalobu anebo sebe nebo jiného proti obžalobě 

obhajovat“.
78

 TŘ v § 12 odst. 6 uvádí: „Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, 

zúčastněná osoba a poškozený a v trestním řízení před soudem též státní zástupce a společenský 

zástupce; stejné postavení jako strana má i osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo 

která podala opravný prostředek.“ Odlišnost mezi danými definicemi lze spatřovat například v 

tom, že osoba, proti níž se řízení vede, je dle zákona stranou od začátku trestního řízení, naopak 

státní zástupce získává postavení strany až v řízení před soudem, což naznačuje, že zákonná 

definice nespojuje pojem strany pouze s řízením před soudem. Dle Jelínka strany trestního řízení 

mají natolik výsadní postavení, že jim náleží určitá specifická procesní práva. Konkrétně se 

jedná například o právo vystupovat vlastním jménem v řízení před soudem či právo podávat 

opravné prostředky. Tato práva však mohou být uplatněna právě až v řízení před soudem, což 

svědčí o tom, že pojem strany se vztahuje pouze na tuto fázi trestního řízení.
79

 To lze dle mého 

názoru dovodit právě i z definice nauky, jež váže pojem strany na speciální oprávnění vztahující 

se k obžalobě. 

Trestní řízení je postaveno na střetu zájmů státního zástupce a obžalovaného, což je 

důvodem toho, že právě státní zástupce a obžalovaný jsou hlavními stranami v trestním řízení. 

Na výsledku trestního řízení mají ale často zájem i jiné osoby, např. poškozený, osoby se 

samostatnými obhajovacími právy, osoba, jejíž věc má být zabrána, orgán sociálně-právní 

ochrany dětí či osoby, které byly dotčeny určitými úkony směřujícími k dosažení cíle trestního 

řízení.
80

 

S problematikou vymezení subjektů a stran též souvisí problematika vyloučení osob z 

vykonávání úkonů trestního řízení, jež je upravena v § 30 a násl. TŘ. Jde především o vyloučení 

orgánu činného v trestním řízení, u něhož vznikne pochybnost o jeho nestrannosti či nezávislosti. 
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Z daného institutu plyne, že orgán činný v trestním řízení nesmí být v dané věci angažován, tedy 

nesmí být podjatý.
81

 Cílem daného institutu je posílit nejen důvěru osob, kterých se trestní řízení 

dotýká, ale i důvěru veřejnosti jako celku v nestranný postup orgánů činných v trestním řízení.
82

 

Důvodem vyloučení orgánu činného v trestním řízení může být pochybnost o podjatosti pro 

poměr k projednávané věci, čímž se myslí například situace, kdy je orgán činný v trestním řízení 

osobou poškozenou nebo kdy orgán činný v trestním řízení byl svědkem trestného činu. Dalším 

důvodem vyloučení je poměr k osobám, jichž se úkon trestního řízení přímo dotýká, k jejich 

obhájcům, zákonným zástupcům či k jinému orgánu činnému v trestním řízení. Jedná se zde 

například o poměr příbuzenský, přátelský, ale i naopak nenávistný. Vyloučení je založeno nejen 

na pochybnostech o nestrannosti či nezávislosti, ale též na hmotněprávním rozboru skutečností, 

jež vyvolaly danou pochybnost.
83

 Soudce může být dále vyloučen z důvodu jeho angažovanosti 

v předchozích stádiích trestního řízení. Vyloučen tedy může být například soudce, který vydal 

příkaz k domovní prohlídce, či soudce, který rozhodoval o vzetí do vazby. Pokud by soudce 

nebyl vyloučen, hrozilo by, že při rozhodování bude ovlivněn právě předchozí účastí v dané věci. 

Výjimku v tomto případě tvoří rozhodování o obnově řízení, jež může být svěřeno soudci, který 

rozhodoval o věci v prvním stupni. Namítat podjatost může nejen strana, ale i samotný orgán 

činný v trestním řízení, pokud u něj vyvstane pochybnost o nestrannosti.
84

 Námitku podjatosti 

posoudí a rozhodne o ní orgán, jehož se pochybnosti týkají. O vyloučení může ale též 

rozhodnout i bez návrhu. Pokud je rozhodováno v senátu a vznikne pochybnost týkající se 

nestrannosti či nezávislosti soudce či přísedícího, rozhoduje o vyloučení daný senát. Dané 

rozhodnutí je možno napadnout stížností, o níž rozhodne bezprostředně nadřízený orgán orgánu, 

který dané rozhodnutí o vyloučení vydal.
85

 

1.4. Stádia trestního řízení 

Trestní řízení můžeme rozdělit na několik časových úseků, jež se označují jako stádia 

trestního řízení. Konkrétně se jedná o přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby, hlavní 

líčení, opravné řízení a řízení vykonávací. Důležité je zmínit, že trestní řízení může být ukončeno 

v kterémkoli stádiu, též může dojít k alternativnímu řešení či výjimkám z pravidelného 
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postupu.
86

 Takovou výjimkou, jež narušuje pravidelný průběh trestního řízení, mohou být 

například odklony, mezi které se řadí podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, 

podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, trestní příkaz, dohoda o vině a trestu a 

odstoupení od trestního stíhání mladistvého.
87

 

Přípravné řízení je prvním stádiem trestního řízení, jež můžeme nazvat jako stádium 

předsoudní, které je typické pro kontinentální typ trestního procesu.
88

 Cílem je vyhledat a 

shromáždit důkazy prokazující či vyvracející podezření ze spáchání trestného činu konkrétní 

osobou, které slouží státnímu zástupci jako podklad pro rozhodnutí, zda podat obžalobu či učinit 

rozhodnutí vedoucí ke skončení trestního řízení.
89

 Vzhledem k zaměření práce se danému stádiu 

budu podrobněji věnovat v následující kapitole. 

Předběžné projednání obžaloby je fakultativním stádiem trestního řízení, které slouží 

k zamezení projednávání neodůvodněných a nepřipravených žalob v hlavním líčení. Podaná 

obžaloba je prozkoumána jak z hledisek formálních, tak materiálních. Co se týče formálních 

hledisek, je kladen důraz na zákonnost přípravného řízení. Především jde o přezkum souladu 

úkonů přípravného řízení se zákonem a o zjištění, zda nedošlo v průběhu přípravného řízení k 

závažným procesním vadám, jimiž se rozumí vady, které vyvolávají pochybnost právě o 

zákonnosti přípravného řízení, nebo vady, v jejichž důsledku není možné použít za důkaz některé 

úkony provedené v této fázi soudního procesu. Takovou závažnou vadou může být například 

porušení práva na obhajobu, kdy v případě nutné obhajoby neměl obviněný v přípravném řízení 

obhájce. Materiálním přezkumem se zde rozumí poznání obsahu dané věci a posouzení, zda 

obžaloba tvoří dostatečný podklad pro řízení před soudem.
90

 Toto stádium tedy plní jakousi 

funkci filtrační, přičemž zde nedochází k provádění dokazování či projednávání týkající se 

meritu věci.
91

 Jak stanoví § 314c TŘ, v řízení před samosoudcem se toto stádium nekoná, 

nicméně je samosoudce povinen obžalobu přezkoumat z totožných hledisek. 

Hlavní líčení je těžištěm dokazování a rozhodování trestního řízení, jelikož se v něm 

rozhoduje o nejdůležitější otázce, tedy otázce o vině a trestu. Též, jak již bylo zmíněno, se v něm 

uplatní základní zásady v nejširší míře. Hlavní líčení má povahu sporného řízení, jelikož zde 
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proti sobě stojí státní zástupce a obžalovaný, jež jsou rovnoprávnými procesními stranami, a 

rozhodování o daném sporu je svěřeno nezávislému a nestrannému soudu. Procesní role jsou 

tedy rozděleny mezi jednotlivé subjekty.
92

 

Opravné řízení je fakultativním stádiem sloužícím k přezkumu řízení a rozhodnutí a 

nápravě vad, jež mohly ovlivnit správnost či zákonnost rozhodnutí. Účelem tohoto stádia je tedy 

především zabránění existence nesprávných či nezákonných rozhodnutí. Dané stádium má ale i 

širší dopad, jelikož je zárukou naplnění zásady materiální pravdy a přispívá též ke správnému a 

jednotnému výkladu zákonů. Toto stádium lze dále dělit na řádné a mimořádné opravné řízení 

podle toho, zda opravný prostředek směřuje vůči pravomocnému či nepravomocnému 

rozhodnutí. Řádné opravné řízení je řízením, v němž se rozhoduje o odvolání (zde lze pak 

hovořit o řízením odvolacím) či stížnosti, jež jsou řádnými opravnými prostředky. Mimořádné 

opravné řízení je řízením o mimořádných opravných prostředcích, jimiž jsou dovolání, stížnosti 

pro porušení zákona či obnova řízení.
93

 

Řízení vykonávací nastává právní mocí odsuzujícího rozsudku a od ostatních stádií se 

vzhledem ke své povaze výrazně odlišuje.
94

 Jedná se o stádium fakultativní, jelikož ne všechna 

rozhodnutí jsou jeho předmětem. Toto stádium má za cíl nucené vykonání obsahu daného 

rozhodnutí.
95

  

Chmelík dělí trestní řízení na stádium přípravného řízení trestního, jež lze dále členit na 

stádium prověřování a stádium vyšetřování, a stádium řízení před soudem, jehož obsahem jsou 

zbývající stádia uvedená výše.
96

 Šámal dále považuje zahlazení odsouzení za zvláštní samostatné 

stádium trestního řízení.
97
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2. Přípravné řízení trestní 

2.1. Pojem a funkce 

Jak již bylo řečeno, přípravné řízení je prvním stádiem trestního řízení, jehož existence je 

typická pro kontinentální trestní řízení.
98

 Přípravné řízení je upraveno v části druhé TŘ, 

konkrétně v § 157 až 179h.  

Definici přípravného řízení můžeme nalézt v § 12 odst. 10 TŘ, jenž charakterizuje 

přípravné řízení jako „úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů 

trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu 

bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do 

podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, 

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

zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího 

přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin, a vyšetřování“. Daná definice je dle mého názoru opravdu rozsáhlá a 

komplikovaná, tudíž je poměrně složité se v ní zorientovat. Dle Jelínka lze ve zkratce přípravné 

řízení charakterizovat jako úsek řízení, který „začíná od zahájení úkonů trestního řízení až do 

případného podání obžaloby, sjednání dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání nebo jiného 

procesně relevantního úkonu, který má účinky zastavení trestního stíhání“.
99

 Daná definice je 

kratší a tím pádem i srozumitelnější, jen dle mého nereflektuje všechny možné způsoby počátku 

přípravného řízení, jelikož mluví pouze o zahájení úkonů trestního řízení a možnost zahájení 

přípravného řízení provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů či vydáním usnesení o 

zahájení trestního stíhání nezmiňuje. 

 Ačkoli jsem se o použití základních zásad trestního řízení v přípravném řízení zmínila již 

v předchozí kapitole, opětovně zdůrazňuji, že v přípravném řízení nedochází k uplatnění všech 

základních zásad. V přípravném řízení je především nutné dbát na uplatnění zásady rychlosti, 

přičemž za tímto účelem jsou stanoveny pořádkové lhůty pro provedení určitých úkonů. 

V přípravném řízení se dále realizuje zásada neveřejnosti, ačkoli z ní existují výjimky. Jako 

příklad lze uvést například procesní nárok obhájce na účast při vyšetřovacích úkonech, jejichž 

výsledek může sloužit v řízení před soudem jako důkaz, přičemž tento nárok mu náleží již od 

zahájení trestního stíhání (obviněnému může být přítomnost při vyšetřovacích úkonech 
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umožněna, avšak na ni nemá procesní nárok). Dále v přípravném řízení nedochází k 

plné realizaci zásady obžalovací vzhledem k jeho nesporné povaze.
100

 

 Přípravné řízení plní kromě obecného účelu trestního řízení jako celku i jiné zvláštní 

účely, které se promítají v jeho funkcích a které jsou pro dané stádium trestního řízení příznačné. 

První takovou funkcí je funkce rozhodovací, jež vyjadřuje, že právě na základě výsledků 

přípravného řízení se státní zástupce rozhodne, zda by v dané věci měl podat obžalobu a zda tedy 

výsledky představují dostatečný podklad pro řízení před soudem, nebo zda by již v dalším 

trestním stíhání nemělo být pokračováno. Druhou funkcí je funkce vyhledávací neboli zjišťovací, 

jež značí, že v přípravném řízení dochází k úkonům, které mají za cíl vyhledat potřebné 

informace týkající se spáchaných trestných činů.
101

 Tuto funkci zajišťuje především policejní 

orgán, který má k dispozici prostředky a postupy, které umožňují odhalit i takové trestné činy a 

skutečnosti, jež jsou latentní.
102

 Další funkcí je funkce zajišťovací neboli fixační, neboť 

v přípravném řízení je třeba důkazy procesně podchytit pro další stádia trestního řízení. Důležité 

je zde říci, že účelem přípravného řízení rozhodně není shromáždit a podchytit veškeré důkazy 

k dané věci. Orgány činné v trestním řízení se v přípravném řízení orientují pouze na takové 

důkazy, jež jsou nutné pro rozhodnutí státního zástupce o tom, zda by měl podat obžalobu, či 

vyřídit věc jiným způsobem, z čehož vyplývá, že půjde především o důkazy, jejichž možnost 

provedení před soudem je ohrožena vzhledem k jejich nestálosti či riziku poškození. Poslední 

funkcí je funkce odklonná, jež souvisí s možností uplatňování odklonů v případě bagatelní 

trestné činnosti.
103

 Šámal také zmiňuje funkci filtrační neboli verifikační, která je naplněním 

zásady přiměřenosti, jelikož předchází postavení nevinných osob či osob, u nichž neexistuje 

odůvodněné podezření ze spáchání daného trestného činu, před soud. Postavení takových osob 

před soud by totiž mohlo mít nepříznivé následky v podobě připravení dané osoby o čest či 

dobrou pověst.
104

 

2.2. Stručný historický vývoj 

České trestní řízení obecně prošlo dlouhým vývojem, přičemž za jeho původce můžeme 

považovat trestní řízení rakouské. Trestní řízení rakouské bylo řízeno zásadou obžalovací a 

oficiality. Již v této době byl dán požadavek na oddělení procesních rolí, tedy aby subjekt 
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podávající obžalobu byl oddělen od osoby soudce. Za zmínku zde stojí institut tzv. soukromé 

žaloby, jenž umožňoval jednotlivci podat obžalobu ve prospěch státu. Pro rakouské trestní řízení 

bylo příznačné dělení na stádium přípravné a na stádium hlavního přelíčení. Přípravné řízení 

bylo možno dále dělit na stádium vyhledávání, jež bylo svěřeno úřadům bezpečnosti či 

vyšetřujícímu soudci a na jehož základě mohl státní zástupce zahájit trestní řízení, a stádium 

přípravného vyšetřování, které se konalo před soudem, přičemž pro něj byla charakteristická 

inkviziční povaha a neveřejnost. Přípravné řízení bylo možné vést na základě dvou titulů. Prvním 

z nich byla žádost osoby, jež byla oprávněna požadovat, aby byl viník trestně stíhán, přičemž se 

pak jednalo o řízení soukromé povahy a nebylo upraveno trestněprocesními předpisy. Druhým 

titulem bylo oznámení o spáchaných trestných činech či skutečnostech nasvědčujících tomu, že 

byl spáchán trestný čin, které bylo možné učinit ústní či písemnou formou a mohlo být podáno 

dokonce anonymně. V tomto případě se jednalo o řízení povahou oficiální, v němž již sehrával 

významnou roli státní zástupce, který se ovšem o spáchání trestného činu mohl dozvídat i z 

úřední povinnosti.
105

 

 Zásadní změna nastala v roce 1939, kdy se v českých zemích začalo uplatňovat německé 

fašistické právo, pro nějž bylo příznačné tzv. stanné právo, jež umožňovalo omezit občanská 

práva. Po skončení 2. světové války došlo k znovunastolení trestního řízení rakouského, přičemž 

klíčová zde byla osoba vyšetřujícího soudce. Též započaly přípravy nové legislativy, což vedlo 

kromě jiného k vytvoření nových trestněprocesních právních předpisů.
106

 

 V rámci právnické dvouletky došlo k vytvoření a přijetí nového trestního řádu č. 87/1950 

Sb. Je zřejmé vzhledem k tehdejší situaci, že zde panovala snaha o přiblížení úpravy trestního 

řízení úpravě sovětské. Důležité je říci, že tento trestní řád neobsahoval ani definici trestního 

řízení, ani definici řízení přípravného, z čehož vyplývá, že neobsahoval výkladová ustanovení. 

Přijetím tohoto trestního řádu došlo k rozštěpení přípravného řízení na stádium vyhledávání, 

které bylo svěřeno orgánům národní bezpečnosti, a stádium vyšetřovací. Vyšetřování bylo 

svěřeno prokurátorovi a konalo se pouze tehdy, když nedošlo k objasnění věci v rámci 

vyhledávání. Pokud k objasnění věci ve stádiu vyhledávání naopak došlo, mohl prokurátor 

okamžitě podat žalobu. Tento zákon neobsahoval ustanovení vymezující počátek či konec 

přípravného řízení, čímž docházelo k omezení práv obviněného, především tedy jeho práva na 

obhajobu, které v přípravném řízení prakticky neexistovalo.
107
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 Trestní řád č. 64/1956 Sb. byl dle všeho vypracován na podkladě závěrů dvacátého sjezdu 

KSSS. Ačkoli již tento trestní řád obsahoval definici trestního řízení, definice řízení přípravného 

stále scházela, avšak z dané úpravy lze odvodit, že zákon považoval pojem přípravné řízení a 

pojem vyšetřování za synonyma, a tedy vyšetřování bylo jedinou formou přípravného řízení.
108

 

Jak již bylo zmíněno, tento trestní řád ve svých úvodních ustanoveních obsahoval výčet 

základních zásad. Tento trestní řád zdůrazňoval důležitost náležitého zjištění trestných činů a 

spravedlivého potrestání jejich pachatelů a též kladl důraz na zásadu rychlosti a přiměřenosti. 

Projednávání trestních věcí též mělo plnit výchovnou funkci nejen vůči osobě, proti níž se trestní 

řízení vede, ale též mělo vést všechny občany „k ostražitosti vůči nepřátelům pracujícího lidu a 

jiným rušitelům jeho budovatelského úsilí, jakož i k plnění občanských povinností“.
109

 Co se týče 

změn týkajících se přípravného řízení, došlo k zintenzivnění dozoru prokurátora nad tímto 

stádiem trestního řízení a k zakotvení institutu vyšetřovatele. V zájmu osoby, proti níž se řízení 

vede, došlo k rozšíření práv obhájce a zakotvení zákonných lhůt týkajících se nejvyšší přípustné 

doby trvání vazby a lhůt pro skončení vyšetřování.
110

 Zákon též zakotvil institut seznámení 

obviněného a jeho obhájce s vyšetřovacím spisem po skončení vyšetřování, přičemž obviněnému 

i jeho obhájci bylo umožněno podat návrh na doplnění vyšetřování.
111

  

 V důsledku dosažení socialismu v naší zemi došlo k přijetí nové socialistické ústavy 

č. 100/1960, což vyvolalo nutnost vypracování nového trestního řádu. Následně byl tedy přijat 

trestní řád č. 141/1961 Sb., který je účinný do současnosti.
112

 V přípravném řízení se klade důraz 

na co nejrychlejší a nejúplnější objasnění veškerých skutečností důležitých pro posouzení dané 

trestní věci a nároku poškozeného a pro identifikaci pachatele. Orgány činné v trestním řízení též 

plní preventivní funkci pomocí objasňování příčin trestné činnosti, případně příčin, jež trestnou 

činnost umožnily či usnadnily, s tím, že je kladen apel na jejich poukázání a odstranění. Ačkoli 

řízení před soudem mělo být považováno za stěžejní stádium trestního řízení, rozsah dokazování 

v přípravném řízení musel odpovídat rozsahu dokazování v řízení před soudem, což svědčí o 

tom, že trestní řízení bylo původně postaveno na koncepci silného přípravného řízení.
113

 

 Novela provedená zákonem č. 57/1965 Sb. zakotvila novou formu přípravného řízení, 

kterou je vyhledávání. To se od formy vyšetřování lišilo tím, že bylo jednodušší a konalo se 
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v případě bagatelních trestných činů. Forma vyšetřování se obligatorně uplatňovala v případě 

spáchání trestného činu osobou mladistvou. Též došlo k posílení práv obhájce, například bylo 

zakotveno právo obhájce na účast při vyšetřovacích úkonech již od vznesení obvinění či právo 

obhájce se souhlasem vyšetřovatele pokládat vyslýchané osobě otázky, přičemž toto právo 

mohlo být za určitých podmínek odepřeno.
114

 

Dále je určitě vhodné zmínit zákon č. 149/1969 Sb., jenž zakotvil nový postup 

projednávání přečinů jako bagatelních deliktů, přičemž k jejich objasňování mohlo docházet 

v rámci předsoudního stádia, které můžeme považovat za předchůdce zkráceného přípravného 

řízení. Daná úprava však byla pro svou komplikovanost zrušena zákonem č. 178/1990 Sb.
115

 

Důležité je říci, že v rámci této novely došlo poprvé k zakotvení definice přípravného řízení
116

 a 

zvláštního druhu trestního řízení, kterým je řízení před samosoudcem, které je upraveno v § 314a 

a následující TŘ.
117

 

Za zmínku též stojí novela provedena zákonem č. 178/1990 Sb., která nejen že rozšířila 

práva obviněného a jeho obhájce, ale především došlo k první zákonné úpravě odposlechů 

telefonů. Také došlo k úpravě zahájení trestního stíhání se souhlasem poškozeného. Zákon č. 

558/1991 Sb. přinesl změnu, jež je stěžejní pro mou práci. Do přijetí této novely byl k provádění 

nejzávažnějších zásahů do základních lidských práv a svobod v řízení oprávněn prokurátor, 

avšak dané oprávnění bylo touto novelou přeneseno na soud.
118

 

 Další důležitou novelou, jež stojí za zmínku, je novela č. 292/1993 Sb., která přinesla 

velký počet změn. Cílem této novely bylo snížit význam přípravného řízení, a naopak 

vyzdvihnout důležitost řízení před soudem, a proto došlo k zúžení rozsahu dokazování 

v přípravném řízení. Úprava rozsahu a forem dokazování však byla poměrně vágní, a proto 

nezřídka docházelo k rozporům, které vedly k tomu, že trestní věci byly hojně soudy vraceny 

zpět do stádia přípravného řízení. Vzhledem k tomu, že vyšetřovací a vyhledávací orgán činily 

ve finále duplicitní úkony, došlo ke zrušení vyhledávání jako formy přípravného řízení. Zmínit je 

určitě vhodné to, že touto novelou bylo zrušeno tzv. trestní stíhání zahajované ve věci, jež 

omezovalo právo obviněného na obhajobu, jelikož poskytovalo možnost provádět platné 
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procesní úkony, jež sloužily v řízení před soudem jako důkazy, i bez účastí obviněného a jeho 

obhájce.
119

 

 Novela provedená zákonem č. 166/1998 Sb. zakotvila oprávnění státního zástupce 

vedoucí k posílení jeho postavení ve stádiu před přípravným řízením. Došlo především k bližší 

specifikaci oprávnění státního zástupce týkajícího se udělování pokynů vyšetřovateli a 

policejnímu orgánu.
120

 

 Za nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu je považována novela provedená zákonem 

č. 265/2001 Sb., která se kromě jiného velmi dotkla přípravného řízení. Účelem přijetí této 

novely bylo zrychlení a simplifikace všech stádií trestního řízení, přičemž za tímto účelem došlo 

kromě jiného k zakotvení zkráceného přípravného řízení a na něj navazujícího zjednodušeného 

řízení před soudem. Došlo také ke změně vztahu přípravného řízení a řízení před soudem, 

přičemž těžiště dokazování se má nacházet právě v řízení před soudem. V přípravném řízení bylo 

opětovně zdůrazněno postavení státního zástupce, jenž je odpovědný za průběh přípravného 

řízení a jenž je oprávněn vykonávat značný počet pravomocí; rozhoduje nově například o použití 

operativně pátracích prostředků, které dřívější trestní řády neupravovaly. Funkce vyšetřovatele 

zanikla, což dalo za vznik Službě kriminální policie a vyšetřování. Přípravné řízení může mít 

nově formu standardního, zkráceného a rozšířeného přípravného řízení.
121

 Došlo též k zostření 

podmínek pro vzetí do vazby a ke stanovení nových lhůt pro její trvání. Novela také klade důraz 

na posílení kontradiktornosti řízení, což se projevuje především v oblasti dokazování, kdy je 

stranám ve větší míře umožněno vyhledávat a provádět důkazy. Dále byl v rámci dokazování 

rozšířen explicitní výčet důkazních prostředků a došlo k významným změnám v oblasti 

znaleckého dokazování.
122

 

 Z dalších novel dotýkajících se přípravného řízení lze zmínit například zákon č. 79/2006 

Sb., který se zabýval provedením domovní prohlídky u advokáta, nebo zákon č. 177/2008 Sb., 

kterým došlo k pozměnění úpravy odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Je také 

vhodné zmínit novelu č. 52/2009 Sb., jež změnila § 8a TŘ o poskytování informací o trestním 

řízení a zúčastněných osobách, či novelu č. 197/2010, jež zakotvila nové předběžné opatření, 

kterým je zákaz vycestování do zahraničí upravený v § 77a TŘ. Již jsem několikrát zmínila 

dohodu o vině a trestu, která byla zakotvena zákonem č. 193/2012 Sb. Také bych ráda uvedla 
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zákon č. 273/2012, který změnil znění § 88a TŘ o vyžadování údajů o telekomunikačním 

provozu.
123

 Zákon č. 105/2013 poté přidal nový § 76a TŘ týkající se zakotvení příkazu 

k zadržení
124

 a zákon č. 141/2014 Sb. klade důraz na poučení osoby, proti níž se řízení vede, o 

jejích právech.
125

 Novela provedená zákonem č. 57/2017 Sb. pak na základě směrnice Evropské 

unie rozšiřuje práva zatčené a zadržené osoby.
126

  

 Dalo by se shrnout, že novelizace byly zaměřeny na postupné zvyšování úrovně ochrany 

základních lidských práv, přičemž tuto tendenci bylo možné spatřovat především po roce 1989. 

Cílem novelizací bylo dosáhnout úrovně srovnatelné s úrovní v zahraničí za současného 

naplňování požadavků plynoucích z mezinárodních úmluv.
127

 Je dle mého názoru zřejmé, že 

novelizace jsou také do značné míry ovlivněny procesem europeizace trestního práva.  

2.3. Fáze přípravného řízení 

Již ze systematiky TŘ lze dovodit, že přípravné řízení upravené v části druhé TŘ dělíme 

na dvě fáze. Fází prověřování, jež je upravena v hlavě deváté, konkrétně v § 158 až 159d TŘ, se 

rozumí postup před zahájením trestního stíhání. Druhá fáze neboli fáze vyšetřování, jejíž úpravu 

můžeme nalézt v hlavě desáté, konkrétně v § 160 až 179h TŘ, začíná zahájením trestního stíhání. 

Toto rozdělení bylo zakotveno novelou č. 265/2001.
128

 

2.3.1. Postup před zahájením trestního stíhání 

Postup před zahájením trestního řízení je fází přípravného řízení, jejíž počátek zpravidla 

nastává zahájením úkonů trestního řízení sloužících k objasnění a prověření skutečností, na nichž 

je založeno podezření ze spáchání trestného činu, a ke zjištění konkrétní fyzické nebo právnické 

osoby podezřelé z jeho spáchání, a končí buď zahájením trestního stíhání, nebo učiněním jiného 

rozhodnutí.
129

 

V § 158 odst. 1 TŘ je stanoveno, že „policejní orgán je povinen na základě vlastních 

poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit 

závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k 

odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho 
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pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti“. Tato činnost 

policejního orgánu se řídí především zákonem o Policii ČR, přičemž mezníkem mezi šetřením 

dle zákona o Policii ČR a šetřením dle TŘ je sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení.
130

 Jak z dané definice vyplývá, policejní orgán plní též preventivní funkci.  

Kromě policejního orgánu je dle § 158 odst. 2 TŘ povinen přijímat oznámení o 

skutečnostech, jež nasvědčují spáchání trestného činu, i státní zástupce. Z ustanovení § 59 odst. 5 

TŘ vyplývá, že trestní oznámení je možno podat též u soudu, přičemž soud má poté povinnost 

bez zbytečného odkladu zaslat protokol o ústně podaném trestním oznámení státnímu zástupci. 

Podnět, jenž je zdrojem podezření ze spáchání trestného činu, však nemusí pramenit jen od 

fyzických či právnických osob a orgánů, nýbrž může vyvstat i na základě vlastní činnosti 

státního zástupce či policejního orgánu. Takový podnět však nemusí sloužit jen jako základ pro 

zahájení úkonů trestního řízení, mnohdy může sloužit jako důkaz či v případě podání 

nepravdivého trestního oznámení je základem pro vznik trestní odpovědnosti za trestný čin 

křivého obvinění.
131

 

Policejní orgán je povinen o zahájení úkonů trestního řízení bez zbytečných průtahů 

sepsat úřední záznam obsahující skutkové okolnosti, pro něž se trestní řízení zahajuje, a 

informace týkající se způsobu, jakým se dané skutečnosti dozvěděl. Opis úředního záznamu je 

policejní orgán povinen zaslat státnímu zástupci do 48 hodin. V případě nebezpečí z prodlení 

dojde nejprve k provedení nutných neodkladných a neopakovatelných úkonů a až následně je 

policejním orgánem sepsán úřední záznam. Sepsání úředního záznamu je považováno za začátek 

přípravného řízení, z čehož také vyplývá, že tímto okamžikem je státní zástupce oprávněn a 

zároveň povinen vykonávat dozor nad tímto stádiem trestního řízení.
132

 Sepsání záznamu o 

zahájení úkonů trestního řízení má vícero funkcí. První funkcí je funkce iniciační, jež, jak již 

bylo řečeno, značí, že sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení dochází k začátku 

trestního řízení obecně, přesněji je jím zahájeno přípravné řízení, konkrétně fáze prověřování. 

Další funkcí je funkce informační, jelikož zasláním opisu záznamu se státní zástupce dozvídá o 

zahájení úkonů dle TŘ, což mu umožňuje realizovat veškerá oprávnění a dozor nad zachováním 

zákonnosti v daném stádiu. Sepsání záznamu též plní funkci garanční, jelikož záznam má 

zaručit, že bude postupováno v souladu se zákonem za současného uznávání a zachovávání práv 

zúčastněných subjektů. Poslední funkcí záznamu je, že vymezuje okruh prověřování, jimž se 
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myslí „skutkové okolnosti vyplývající z podnětu, jenž vedl k zahájení úkonů trestního řízení, které 

ještě nezakládá překážku věci rozhodnuté a uplatnění principu ne bis in idem. Skutkové okolnosti 

popsané v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ještě nevymezují skutek, který je rozhodný 

pro zahájení trestního stíhání.“.
133

 

V § 158 odst. 3 TŘ je uveden demonstrativní výčet oprávnění policejního orgánu, jež mu 

jsou udělena za účelem objasnění a prověření skutečností nasvědčujících spáchání trestného 

činu, přičemž policejní orgán musí obstarat nezbytné podklady a vysvětlení a zajistit 

kriminalistické stopy. Mezi tato oprávnění patří například oprávnění vyžadovat vysvětlení od 

fyzických a právnických osob a státních orgánů či oprávnění vyžadovat odborná vyjádření či 

znalecké posudky od příslušných orgánů, pokud je to nutné pro posouzení věci.
134

 Mezi potřebné 

podklady, jež je policejní orgán povinen opatřit, můžeme zařadit například odpovědi na jeho 

dotazy v písemné podobě, doklady, corpus delicti neboli předmět doličný a jiné věci, pokud 

nejsou stopami trestného činu, z nichž lze konkrétně zmínit například spisy o trestném činu 

spáchaném v minulosti, pro nějž byla daná osoba odsouzena. Nezbytnými vysvětleními, o nichž 

musí být sepsán úřední záznam, rozumíme odpovědi osoby na dotazy policejního orgánu, 

přičemž tyto odpovědi policejní orgán získává nejčastěji při pohovoru s danou osobou. Co se 

týče zajištění stop trestného činu, existuje mnoho druhů stop na základě dělení podle 

jednotlivých oborů kriminalistiky, např. se jedná o stopy mechanoskopické či trasologické, 

přičemž stopy může policejní orgán zajišťovat ať už na místě činu, tak na jiných místech např. v 

rámci domovní či osobní prohlídky.
135

 Za splnění zákonných podmínek může policejní orgán dle 

§ 158b TŘ používat operativně pátrací prostředky, k nimž se vrátím v kapitole o konkrétních 

úkonech soudu v rámci přípravného řízení. 

Jak již bylo zmíněno, v rámci prověřování skutečností nasvědčujících spáchání trestného 

činu často dochází k podání vysvětlení, přičemž v TŘ je zakotveno právo osoby podávající 

vysvětlení na právní pomoc advokáta a povinnost apriorního vyrozumění zákonného zástupce 

v případě nutnosti podání vysvětlení nezletilým, přičemž ve vymezených případech se tato 

povinnost neuplatní. Úřední záznam o obsahu vysvětlení, jež nebylo provedeno jako neodkladný 

či neopakovatelný úkon, nelze použít jako důkaz v řízení před soudem, přičemž výjimka je 

zakotvena v § 211 odst. 6 TŘ nebo § 314d odst. 2 TŘ. Smyslem úředního záznamu o podání 

vysvětlení je poskytnout státnímu zástupci a obviněnému potřebné podklady a informace 
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pro rozhodnutí, zda by daná osoba měla být vyslechnuta jako svědek v řízení před soudem, a 

samozřejmě slouží později též soudu jako podklad pro rozhodnutí, zda tento důkaz provést.
136

 

Osoba podávající vysvětlení může, ale nemusí být policejním orgánem pokládána za osobu 

podezřelou ze spáchání trestnému činu, přičemž je důležité říci, že ve fázi prověřování nemusí 

být osoba podezřelá vůbec známa, což odlišuje tuto fázi přípravného řízení od přípravného řízení 

zkráceného, kde je nutné identifikovat osobu podezřelou již na začátku zkráceného přípravného 

řízení.
137

 

S danou fází přípravného řízení též souvisí neodkladné a neopakovatelné úkony, kterými 

se budu zabývat až v rámci kapitoly o konkrétních úkonech soudu v rámci přípravného řízení. 

Ke zvýšení efektivnosti mají sloužit pořádkové lhůty pro skončení fáze prověřování, 

které jsou stanoveny v § 159 odst. 1 TŘ. Fáze prověřování musí být ukončena do dvou měsíců 

od přijetí podnětu o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestnému činu, jedná-li se o věc 

spadající do příslušnosti samosoudce, o které se nekoná zkrácené přípravné řízení. Pokud věc 

spadá v prvním stupni do příslušnosti okresního soudu, pak fáze prověřování musí být skončena 

do tří měsíců, a v případě věci spadající v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu musí 

policejní orgán prověřování ukončit do šesti měsíců. Tyto lhůty ovšem nejsou prekluzivní, proto 

jejich nedodržení nevede k ukončení trestního řízení. Policejní orgán má každopádně povinnost 

překročení těchto lhůt státnímu zástupci náležitě písemně zdůvodnit, přičemž jej musí též 

informovat o úkonech, které je nutno dále provést, a o předpokládané době trvání prověřování.
138

 

V souvislosti s těmito lhůtami vázanými na příslušnost k projednání dané věci v prvním stupni 

zde považuji za důležité zmínit, že záznam o zahájení úkonů trestního řízení nemusí právní 

kvalifikaci vůbec obsahovat. Příslušnost rozhodná pro určení lhůty se pak určí dle skutkových 

okolností obsažených v tomto záznamu, z nichž je možno pomocí dedukce rámcově právní 

kvalifikaci určit. Pokud vyvstanou v určování právní kvalifikace pochybnosti, určujícím bude 

stanovisko státního zástupce.
139

 

Pokud ze závěru prověřování podnětu vyplyne, že nejsou splněny podmínky pro zahájení 

trestního stíhání, pak k jeho zahájení samozřejmě nedojde a věc se vyřeší buď odevzdáním 
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jinému orgánu dle § 159a odst. 1 TŘ, případně jejím odložením, pokud věc není možné vyřídit 

jinak či v případě důvodů uvedených v § 159a odst. 2, 3, 4 a 5 TŘ.
140

 

Co se týče významu fáze prověřování, je třeba vzít na vědomí fakt, že v této fázi teprve 

dochází ke zjišťování a shromažďování důležitých informací o spáchaném trestném činu, 

přičemž jejich nedostatek v této fázi podstatně ztěžuje postup orgánů činných v trestním řízení. 

Též je nutné postupovat co nejrychleji a s co největším utajením, aby bylo zabráněno 

nežádoucímu znehodnocení důkazů, ke kterému může dojít přirozeně, například jako následek 

plynutí času, nebo v důsledku intervence pachatele či jiných osob, jež mají zájem na utajení dané 

trestné činnosti.
141

 

2.3.2. Fáze vyšetřování 

Jak již bylo řečeno, zahájením trestního stíhání se přípravné řízení dostává do fáze 

vyšetřování, jež je upravena v hlavě desáté druhé části TŘ. V § 160 odst. 1 TŘ je uvedeno, že 

„nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán 

trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní 

orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného“. Prolomením této 

zásady je institut dočasného odložení trestního stíhání pro situace upravené v § 159b odst. 1, 

odst. 3 a § 159c TŘ.
142

 Důležité je zmínit, že fáze vyšetřování obvykle navazuje na fázi 

prověřování, ačkoli z daného postupu existují dvě výjimky. První výjimkou je případ, kdy 

policejní orgán vydá usnesení o zahájení trestního stíhání, aniž by tomuto úkonu předcházela 

fáze prověřování. Daný postup lze realizovat, pokud již při obdržení podnětu k trestnímu stíhání 

jsou zjištěny veškeré nezbytné skutečnosti o spáchání trestného činu, které současně svědčí o 

jeho spáchání konkrétní osobou a zároveň nesmí jít o případ, kde lze uplatnit institut dočasného 

odložení trestního stíhání dle výše zmíněných ustanovení.
143

 Druhou výjimku tvoří případy, kdy 

jsou splněny podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení, v jehož rámci se fáze 

vyšetřování vůbec nekoná.
144

 

 Institut zahájení trestního stíhání, jenž je projevem zásady stíhání ze zákonných důvodů, 

si kromě zahájení trestního stíhání bez zbytečných průtahů klade za cíl zamezení trestnímu 
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stíhání v případech, kdy nejsou splněné zákonné předpoklady pro jeho zahájení. Co se týče 

závěru, že v dané věci existují skutečnosti nasvědčující spáchání konkrétního trestného činu, a 

závěru o jeho spáchání konkrétní osobou, je dostačující, pokud zde existuje alespoň vyšší stupeň 

pravděpodobnosti podobného závěru. V případě požadování jistoty ohledně daného závěru by 

docházelo k prodlužování fáze prověřování.
145

 V této souvislosti mohu zmínit například 

rozhodnutí Nejvyššího soudu se sp. zn. 25 Cdo 1950/2007, který výše zmíněné potvrdil a 

judikoval, že „závěr o tom, že určitý skutek byl spáchán obviněným, není konečný a nemusí být 

ani hodnověrný; postačí vyšší stupeň pravděpodobnosti o tom, že trestný čin spáchala určitá 

osoba; který ovšem musí být konkrétními zjištěnými skutečnostmi dostatečně odůvodněn tak, aby 

v další fázi přípravného řízení mohl být uvedený závěr podrobně prověřen, a to za možné aktivní 

účasti obviněného“.
146

 

 V souvislosti s institutem zahájení trestního stíhání je třeba zmínit § 163 odst. 1 TŘ, jenž 

obsahuje taxativní výčet trestných činů, pro něž platí, že trestní stíhání může být zahájeno a v 

zahájeném trestním stíhání může být pokračováno jen v případě, kdy poškozený vyjádří se 

zahájením či pokračováním trestního stíhání svůj souhlas, přičemž v § 163a odst. 1 TŘ jsou 

obsaženy výjimky z tohoto pravidla. Poškozený musí vyslovit souhlas s trestním řízením v 

přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytnuté policejním orgánem, přičemž daná lhůta je 

prekluzivní, tedy po jejím uplynutí již stanovisko poškozeného nemá žádné procesní důsledky.
147

 

 Již z § 160 odst. 1 TŘ je zřejmé, že trestní stíhání zahajuje policejní orgán, přičemž 

výjimečně jej dle § 174 odst. 2 písm. c) TŘ může zahájit státní zástupce. K zahájení trestního 

stíhání dochází vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, proti němuž je přípustné podat 

stížnost
148

, jež nemá odkladný účinek.
149

 Usnesení však působí svými účinky vůči osobě, proti 

níž se řízení vede, až ve chvíli, kdy jí je usnesení oznámeno, přičemž okamžikem oznámení je 

obvykle okamžik doručení opisu usnesení do vlastních rukou této osoby. Vydání usnesení o 

zahájení trestního stíhání vyjadřuje, že trestní stíhání může být vedeno jen proti určité osobě v 

usnesení označené a pro určitý v usnesení o zahájení trestního stíhání vymezený skutek, přičemž 

je od tohoto okamžiku možné aplikovat veškeré procesní prostředky, které dle TŘ lze užít proti 

obviněnému, a naopak obviněný je od tohoto okamžiku oprávněn realizovat veškerá práva 
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poskytovaná TŘ osobám obviněným. Usnesení tedy určuje, jakým směrem se budou další fáze a 

stádia trestního řízení ubírat, určuje též, jaké osoby mají postavení obviněného a jaká právní 

kvalifikace je spatřována v jejich jednání, přičemž pokud v průběhu vyšetřování přijde v úvahu 

jiná právní kvalifikace, policejní orgán má povinnost na tuto skutečnost obviněného upozornit a 

zaznamenat, že tak učinil, do protokolu. Zároveň tato povinnost platí i pro státního zástupce v 

případě změny právní kvalifikace v rámci obžaloby. Pokud se však dopustil obviněný dalšího 

skutku, k jehož odhalení dojde až v průběhu vyšetřování, není možné jej připojit k věci, která je 

již předmětem vyšetřování, ale je nutné vydat nové usnesení o zahájení trestního stíhání pro tento 

nově zjištěný skutek. Další význam zahájení trestního stíhání spočívá ve vymezení předmětu 

trestního řízení, z čehož vyplývá podmínka, že dokazovat lze pouze takové skutečnosti, jež mají 

souvislost se skutkem, který je předmětem trestního řízení.
150

 Význam též spočívá v tom, že 

zahájení trestního stíhání je jakousi hranicí, která ukončuje pokračování v trestném činu či 

trestný čin trvající nebo hromadný, což jinými slovy znamená, že pokud obviněný nepřestal s 

pácháním trestné činnosti, je jeho následné jednání již považováno za nový skutek.
151

 Zahájením 

trestního stíhání také dochází k přerušení promlčecí lhůty dle § 34 odst. 4 písm. a) zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“). Opis usnesení o zahájení trestního stíhání je 

nutné do 48 hodin zaslat státnímu zástupci, aby mohl začít vykonávat dozor nad zachováním 

zákonnosti, přičemž pokud shledá dané usnesení vadným, je oprávněn jej zrušit.
152

  

Konání vyšetřování je svěřeno policejním orgánům, které jej činí zpravidla osobně, 

přičemž jejich úkolem je kromě jiného co nejrychleji vyhledat a zajistit v nezbytném rozsahu 

důkazy, bez nichž není možné danou věc (včetně pachatele a způsobeného následku) posoudit.
153

 

Důležitá je skutečnost, že tento postup policejního orgánu uvedený v § 164 odst. 1 TŘ se uplatní 

i na státního zástupce v případě, kdy koná vyšetřování (viz § 161 odst. 4,5 písm. b) TŘ a § 174 

odst. 2 písm. c) TŘ).
154

 Existují ovšem úkony, které může provádět jen státní zástupce.
155

 Dle 

§ 175 odst. 1 se jedná například o rozhodnutí dle § 81b TŘ o zničení zajištěné věci či o určitých 

rozhodnutích týkajících se vazby (např. rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby dle § 73b 

odst. 2 TŘ). Také zde existují úkony, jež policejní orgán může provádět zpravidla jen po 
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předchozím souhlasu státního zástupce.
156

 Jedná se konkrétně o institut odnětí věci upravený v 

§ 79 TŘ či o osobní prohlídku upravenou v § 83b TŘ. 

Policejní orgán je v této fázi povinen postupovat z moci úřední, přičemž musí postupovat 

objektivně, tedy je povinen vyhledávat důkazy svědčící jak ve prospěch, tak i v neprospěch 

obviněného a veškeré úkony činí až na již zmíněné výjimky, kdy je nutný souhlas státního 

zástupce, samostatně, přičemž plně odpovídá za to, že všechny úkony budou provedeny včas a v 

souladu se zákonem. Policejnímu orgánu však státní zástupce může ukládat pokyny k 

vyšetřování. Policejní orgán má povinnost osobě obviněné a poškozené umožnit uplatnění jejich 

práv v plné míře. Konkrétně lze například povolit účast obviněného na vyšetřovacích úkonech, 

přičemž jeho obhájce má na účast na vyšetřovacích úkonech procesní právo, pokud se jedná o 

takové úkony, jejichž výsledek může být následně použit před soudem jako důkaz.
157

 Je však dle 

Nejvyššího soudu nutné, aby obhájce policejnímu orgánu sdělil, že se vyšetřovacího úkonu, u 

kterého platí, že má nárok být u něj přítomen, chce účastnit, jinak policejní orgán nemá 

povinnost obhájce vyrozumět o jeho konání.
158

 Co se týče osob poškozených, jejich zmocněnec 

má též až na výjimky právo na účast při určitých vyšetřovacích úkonech. Jedná se o úkony, které 

mají vést k objasnění skutečností, jež jsou relevantní pro uplatnění práv zastupovaných osob a 

jejichž výsledek může později sloužit jako důkaz v řízení před soudem.
159

 

Co se týče rozsahu dokazování, z TŘ vyplývá, že je nutné objasnit všechny základní 

skutečnosti, jejichž objasnění je nezbytné pro posouzení dané trestní věci. Na určení rozsahu 

dokazování má ale vliv i forma přípravného řízení, jež je určena na základě právní kvalifikace 

skutku, jenž je předmětem trestního řízení. Například pokud jde o výslech svědka, ve 

standardním přípravném řízení lze svědka vyslechnout jen ve vymezených případech, kdežto v 

rozšířeném přípravném řízení se dané podmínky neuplatní a svědek může být vyslechnut 

prakticky bez omezení.
160

  

I pro fázi vyšetřování TŘ stanovil lhůty, ve kterých je nutno vyšetřování skončit. Pokud 

věc spadá do příslušnosti samosoudce, musí být vyšetřování skončeno do 2 měsíců od zahájení 

trestního stíhání. Pokud věc patří v prvním stupni do příslušnosti okresního soudu, pak TŘ 

stanoví lhůtu 3 měsíců, pokud patří do příslušnosti soudu krajského, pak lhůta činí 6 měsíců.
161

 

Ustanovení § 167 odst. 2 TŘ opět stanoví povinnosti policejního orgánu v případě nedodržení 
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daných lhůt, tj. písemnou formou státnímu zástupci zdůvodnit důvody nedodržení, informovat ho 

o dalších úkonech, jež je nutno provést, a předpokládané době trvání vyšetřování. V souvislosti s 

lhůtami, jež jsou stanovené jak pro ukončení fáze prověřování, tak vyšetřování, bych ráda 

zmínila výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství s poř. č. 28/2002, jež stanoví, že 

pokud policejní orgán písemně zdůvodní nedodržení lhůty dle § 159 odst. 2 či § 167 odst. 2 TŘ 

či předloží spis s návrhem na prodloužení lhůty dle § 159 odst. 3 TŘ, pak na tento úkon 

nenavazuje vydání rozhodnutí státním zástupcem. Pokud neuloží státní zástupce pokyn dle již 

zmíněných ustanovení, platí zde vyvratitelná právní domněnka, že s plánovanými úkony, jež je 

ještě třeba učinit, a předpokládanou dobou, po jakou by daná fáze přípravného řízení měla ještě 

trvat, souhlasí.
162

  

Pokud je vyšetřování uznáno policejním orgánem za skončené a závěry umožňují podání 

obžaloby, musí policejní orgán dát možnost obviněnému, jeho obhájci a osobě poškozené, která 

podala řádný a včasný návrh na náhradu škody, aby se v přiměřené době seznámili se spisy a 

učinili případné návrhy na doplnění vyšetřování. Nedodržení této podmínky by znamenalo 

podstatnou vadu přípravného řízení, jelikož je nutné, aby výše zmíněným osobám byly závěry 

vyšetřování známy. V případě vyhovění případnému návrhu na doplnění vyšetřování je nutno po 

jeho ukončení opětovně umožnit daným osobám prostudovat spis a učinit případné další návrhy 

na doplnění dokazování. Policejní orgán též může z důvodu nadbytečnosti návrhy odmítnout, 

přičemž odmítnutí musí být zaznamenáno ve spise.
163

 

Dle § 176 odst. 1 TŘ může fáze vyšetřování skončit podáním obžaloby státním 

zástupcem, pokud závěry vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud. I 

v tomto případě nemusí závěry odpovídat jistotě, postačí, pokud bude stupeň pravděpodobnosti 

velmi vysoký.
164

 Nejvyšší soud k dané problematice uvádí, že „stupeň pravděpodobnosti (či 

jistoty) spáchání trestného činu obviněným sice musí být v okamžiku podání obžaloby vyšší, než 

byl při zahájení trestního stíhání, na druhé straně nelze vyžadovat tento stupeň stejný, jaký je 

třeba pro vynesení odsuzujícího rozsudku“.
165

 Již v předcházející kapitole bylo řečeno, že státní 

zástupce musí obžalobu podat i v případě existence protichůdných důkazů, kdy není možné 
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provést další důkazy, které by daný rozpor mohly odstranit.
166

 V zájmu zachování zásady 

totožnosti skutku může být předmětem obžaloby pouze takový skutek, pro který bylo zahájeno 

trestní stíhání, na což pak navazuje pravidlo týkající se hlavního líčení, v němž soud může učinit 

rozhodnutí jen o skutku vymezeném v žalobním návrhu. To neplatí pro právní kvalifikaci činu, 

jelikož státní zástupce je oprávněn skutek uvedený v usnesení o zahájení trestního stíhání v 

obžalobě kvalifikovat odlišně než policejní orgán.
167

 Státnímu zástupci je umožněno s obžalobou 

disponovat, například § 182 TŘ umožňuje, aby státní zástupce za určitých podmínek vzal svou 

obžalobu zpět.  

Dále může být přípravné řízení ukončeno zastavením trestního stíhání, přičemž v tomto 

případě se jedná o meritorní rozhodnutí, jež má podobu usnesení. Obligatorní důvody zastavení 

trestního stíhání jsou uvedeny v § 172 odst. 1 TŘ a řadíme mezi ně například situace, kdy není 

pochyb o tom, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede, či pokud není prokázáno, že 

skutek spáchal obviněný. Fakultativní důvody jsou uvedeny v odst. 2 daného ustanovení a 

řadíme mezi ně například situaci, kdy trest, jenž může být v daném řízení uložen, je v porovnání 

s již uloženým či očekávaným trestem zcela bezvýznamný. Usnesení o zastavení trestního stíhání 

je povinen státní zástupce doručit Nejvyššímu státnímu zastupitelství, přičemž nejvyšší státní 

zástupce je oprávněn do tří měsíců od nabytí právní moci daného usnesení zrušit usnesení 

nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání, jež jsou v rozporu se zákonem.
168

 Kromě 

zastavení trestního stíhání může být přípravné řízení ukončeno postoupením věci jinému orgánu, 

podmíněným zastavením trestního stíhání, schválením narovnání či odstoupením od trestního 

stíhání mladistvého, přičemž všechny vyjmenované způsoby ukončení jsou rozhodnutími 

meritorními. Mimo již zmíněné lze přípravné řízení ukončit také přerušením trestního stíhání 

(např. pokud není možné obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud či pokud obviněný 

byl vydán do ciziny nebo byl vyhoštěn)
169

, podáním návrhu na ochranné opatření, vrácením věci 

k doplnění či sjednáním dohody o vině a trestu.
170

 

Můžeme tedy shrnout, že účelem vyšetřování je obstarat nezbytné podklady pro státního 

zástupce, který na jejich základě rozhodne, zda v dané věci podá obžalobu či učiní jiné 
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rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že hlavní líčení je považováno za jádro dokazování a 

rozhodování, dokazování v řízení přípravném může být pouze předběžné povahy, ačkoli je 

zřejmé, že výsledky přípravného řízení následné řízení před soudem do značné míry ovlivňují.
171

 

2.4. Formy přípravného řízení 

Jak již bylo zmíněno v rámci kapitoly věnované historickému vývoji, novela provedená 

zákonem č. 265/2001 Sb. zakotvila hned tři formy přípravného řízení. Konkrétně se jedná o 

standardní, rozšířené a zkrácené přípravné řízení. Dané formy lze od sebe odlišit na základě více 

hledisek. Rozdílné jsou zejména předpoklady pro jejich konání, způsoby jejich ukončení a 

rozsah dokazování. Rozhodným hlediskem pro určení formy přípravného řízení je především 

stupeň závažnosti trestného činu, jenž má být jeho předmětem. Důležité je v souvislosti s 

právní úpravou uvést, že v TŘ lze nalézt pouze pojem zkrácené přípravné řízení, přičemž pojmy 

standardní a rozšířené přípravné řízení jsou pojmy nauky a aplikační praxe.
172

  

Co se týče standardního přípravného řízení, jedná se o řízení o takových trestných činech, 

k jejichž projednání je v prvním stupni příslušný okresní soud.
173

 Případný postup před 

zahájením trestního stíhání se v daném případě řídí § 158 až 159d TŘ, vyšetřování se pak koná 

dle § 161 až 167 TŘ. 

Rozšířené přípravné řízení se koná o trestných činech, které dle § 17 TŘ spadají v prvním 

stupni do příslušnosti krajského soudu. V rámci konání rozšířeného přípravného řízení dochází 

oproti standardnímu přípravnému řízení k rozšíření rozsahu dokazování. V rámci dané formy lze 

uplatnit postup před zahájením trestního stíhání dle § 158 až 159d TŘ, zatímco úpravu tzv. 

rozšířeného vyšetřování můžeme nalézt v § 168 až 170 TŘ, přičemž platí, že pokud v dané části 

TŘ nenalezneme zvláštní úpravu, postupuje se dle ustanovení upravujících přípravné řízení 

standardní.
174

 

Zkrácené přípravné řízení, jehož úpravu můžeme nalézt v § 179a až 179f TŘ, se koná o 

bagatelních trestných činech, přičemž tato forma přípravného řízení si klade za cíl předat 

obviněného co nejdříve soudu.
175

 Konkrétně se daná forma přípravného řízení uplatní u trestných 

činů, k jejichž projednání a rozhodnutí je v prvním stupni příslušný okresní soud a na které 
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zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět let, přičemž TŘ 

vypočítává další dvě podmínky, které je nutno alternativně splnit. Jednou z alternativ je, že osoba 

podezřelá byla přistižena při činu nebo bezprostředně poté, nebo musí být alternativně splněno, 

že ve fázi prověřování došlo ke zjištění skutečností jinak opodstatňujících zahájení trestního 

řízení, přičemž podezřelého bude možné soudu předat do dvou týdnů od sdělení informací o 

skutku a trestném činu v něm spatřovaném podezřelému.
176

 Z § 314b TŘ, jež v odst. 1 stanoví, 

že se za počátek trestního stíhání považuje okamžik doručení návrhu na potrestání soudu, 

vyplývá, že je pro tuto formu typické vypuštění fáze vyšetřování. Návrh na potrestání je následně 

projednán v rámci zjednodušeného řízení před samosoudcem.
177

 

2.5. Vztah přípravného řízení a hlavního líčení 

 Vztah přípravného řízení a hlavního líčení je častým předmětem diskuzí již od minulosti, 

přičemž tento vztah významně ovlivňuje strukturu a průběh celého trestního řízení, a proto 

považuji za vhodné se o vztahu těchto dvou stádií stručně zmínit. 

 Šámal zdůrazňuje, že soudu jakožto orgánu rozhodujícímu o meritu věci náleží právo na 

hodnocení důkazů, jež byly provedeny v souladu se základními zásadami typickými pro hlavní 

líčení (konkrétně se jedná o zásadu bezprostřednosti, ústnosti a veřejnosti), a proto by se těžiště 

dokazování mělo nacházet právě ve stádiu hlavního líčení. Pokud by proces obstarávání a 

zajišťování důkazů neměl ve stádiu přípravného řízení pouze předběžný charakter, bylo by 

postupováno na úkor řádného objasnění věci za současného odepření práv osoby obviněné, 

poškozené, případně jinak zúčastněné.
178

 Ačkoli má tedy přípravné řízení, jak už i z jeho názvu 

napovídá, přípravný charakter, je zřejmé, že má značný vliv na průběh a výsledek hlavního 

líčení.
179

 Šámal hovoří o tzv. předběžné filtrační a přípravné funkci, jelikož kromě přípravného 

obstarávání a provádění důkazů má přípravné řízení zabezpečit, aby nedocházelo k postavení 

osob, u nichž podezření ze spáchání trestného činu není dostatečně odůvodněno, před soud.
180

 

Přípravná funkce vyplývá i z ustanovení TŘ, jež stanoví, že řízení před soudem lze konat jen na 

základě podané obžaloby, případně návrhu na potrestání, přičemž státní zástupce je povinen 
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připojit též spisový materiál, ze kterého soud může čerpat.
181

 Na daný projev zásady obžalovací 

poté navazuje i § 220 odst. 1 TŘ, jenž stanoví, že „soud může rozhodovat jen o skutku, který je 

uveden v žalobním návrhu“. 

 Ačkoli by výsledky dokazování v přípravném řízení tedy měly mít pouze předběžnou 

povahu, existují situace, kdy soud může při splnění zákonných podmínek namísto provedení 

výslechu obviněného, svědka či znalce pouze přečíst protokol o jejich výpovědi, ačkoli nic 

nebrání tomu, aby výslech v hlavním líčení provedl. Nicméně i když se soud rozhodne od 

výslechu neupustit, musí vzít v potaz protokoly o předchozích výpovědích, pokud dané osoby 

byly vyslechnuty v souladu s ustanoveními TŘ. Na druhou stranu však mohou nastat situace, kdy 

jedinou možností, jak důkaz provést, je právě přečtení protokolu z přípravného řízení. Jde 

například o ohledání či prohlídku těla nebo o výslech osoby, jež zemřela. Z výše uvedeného 

vyplývá, že závěry dokazování z přípravného řízení mohou mít velkou váhu i v řízení před 

soudem, jelikož jeho průběh a meritorní rozhodnutí mohou značně ovlivnit.
182

 

 Lze rozlišovat dva teoretické modely vztahu mezi přípravným řízením a hlavním líčením. 

Prvním modelem je tzv. silný typ přípravného řízení, pro nějž je příznačné, že v hlavním líčení 

dochází k provedení totožných důkazů, které již byly provedeny v rámci přípravného řízení, 

z čehož je zřejmé, že výsledky dokazování přípravného řízení mají velký vliv na meritorní 

rozhodnutí učiněné v hlavním líčení. Z dané charakteristiky je patrné, že rozsah dokazování 

v řízení přípravném odpovídá rozsahu dokazování v hlavním líčení, a tedy už v rámci 

přípravného řízení musí být objasněny veškeré okolnosti do té míry, jež umožňuje soudu ve věci 

rozhodnout. Druhým modelem je tzv. slabý typ přípravného řízení, který značí, že se 

v přípravném řízení vyhledávají a provádí důkazy pouze v takovém rozsahu, jenž je nutný pro 

rozhodnutí, zda by v dané věci měla být podána obžaloba či nikoli. Přípravné řízení má tedy jen 

předběžný charakter, zatímco hlavní líčení je těžištěm dokazování umožňující uplatnění 

základních zásad trestního řízení v nejširší míře. Výsledky přípravného řízení lze v hlavním 

líčení použít jen za striktně stanovených podmínek.
183

 Fryšták též zmiňuje jakousi třetí koncepci 

formulovanou J. Štěpánem, jež byla často předmětem kritiky, a proto od ní bylo odstoupeno. 

Tato třetí koncepce je kombinací výše zmíněných modelů, jelikož pro ni platí, že těžiště 

dokazování se nachází v hlavním líčení, avšak přípravné řízení je relativně silné, jelikož 

výsledky přípravného řízení mají být všeobsahující, aby poskytly kompletní podklad pro státního 
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zástupce, který na základě těchto výsledků rozhodne o tom, zda obviněného postavit před 

soud.
184

 

 Pro původní znění v současnosti účinného TŘ byl příznačný první ze zmiňovaných 

modelů, tedy silný typ přípravného řízení, jehož rozsah dokazování víceméně odpovídal rozsahu 

dokazování v hlavním líčení. Cílem novelizací po roce 1989 bylo změnit danou koncepci tak, 

aby hlavnímu líčení byl přisuzován stále větší význam a přípravné řízení bylo naopak 

oslabováno.
185

 

2.6. Rekodifikace trestního řádu a přípravné řízení 

V této pasáži bych se ráda zaměřila na plánované změny v rámci týkající se přípravného 

řízení jako celku. Samozřejmě není možno vystihnout veškeré zamýšlené změny, tudíž zmíním 

jen ty, které považuji za nejzásadnější. 

 Jak již bylo zmíněno, aktuální TŘ je účinný od roku 1961, přičemž byl mnohokrát 

novelizován, z čehož je zřejmé, že současné znění je do značné míry odlišné od znění původního 

a neodpovídá v plné míře nynějším potřebám.  

 Musil ve svém článku zdůrazňuje existenci kritiky současné podoby trestního řízení, 

která cílí například na jeho složitost a vleklost, jež má mnoho nepříznivých důsledků (např. 

prodlužování doby trvání vazby a s ním související neblahý vliv na postavení obviněného, 

poškozeného a dalších zúčastněné osoby či neschopnost vypořádat se s formami současné 

kriminality). Též je kritizováno postavení oběti trestného činu, jelikož průběh trestního řízení a 

jeho výsledky mohou být jednou z příčin vzniku sekundární viktimizace. Kritika se také často 

týká významu přípravného řízení, přičemž je zde tendence vedoucí k posílení řízení před 

soudem, jelikož provádění důkazů v přípravném řízení vede k tomu, že obviněnému není 

umožněno plné uplatnění jeho práv, či k tomu, že určité skutečnosti bývají dokazovány 

duplicitně, což přispívá k prodlužování trestního řízení jako celku. Další kritika se ve zkratce 

týká například vysokých nároků, jež jsou kladeny na formální aspekty (např. na poučování), dále 

nefunkčních kontrolních mechanismů a nedostatečně efektivních důkazních prostředků ve vztahu 

k novým formám kriminality.
186

 

Jedna z největších změn TŘ nastala po Sametové revoluci, kdy bylo nutné odstranit 

ustanovení a instituty, které byly v rozporu s principy demokratického právního státu a tržního 
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hospodářství, přičemž změny TŘ byly uskutečňovány prostřednictvím novel, jelikož tehdejší 

situace neumožňovala provést komplexní rekodifikaci trestního práva procesního. Důležitým 

rokem je tak až rok 2014, kdy Komise pro nový trestní řád započala s přípravou nového trestního 

řádu. Jejími členy jsou odborníci nejen z řad právnických profesí, jež se v trestním procesu 

angažují, ale také z řad zástupců ministerstva vnitra a Policie ČR a akademických odborníků.
187

 

V průběhu let došlo k vypracování tří věcných záměrů rekodifikace trestního práva 

procesního, přičemž se jedná o dokumenty z let 1999, 2005 a 2008. V současné době je 

stěžejním věcný záměr z roku 2008, jenž byl schválen v souvislosti s rekodifikací trestního práva 

hmotného. V roce 2014 bylo od vytvoření nového věcného záměru upuštěno, jelikož by se 

přípravy nového trestního řádu prodloužily, a tak byly vypracovány Východiska a principy 

nového trestního řádu.
188

  

Co se týče nového trestního řádu obecně, stejně jako současně účinný TŘ, by měl působit 

k zachování zákonnosti a plnit preventivní funkci za součinnosti zájmových sdružení občanů a 

dalších subjektů. Nový trestní řád samozřejmě musí plně respektovat nejen ústavněprávní 

předpisy, měl by také odrážet mezinárodní závazky a být v souladu s předpisy Evropské unie, 

přičemž Východiska a principy nového trestního řádu zdůrazňují též potřebu reflektování 

doporučení a stanovisek Rady Evropy. Modernizace dnešního světa vedená snahou o 

elektronizaci všemožných úkonů se samozřejmě v nové právní úpravě také promítne, například 

obžaloba či prvostupňové rozhodnutí soudu budou předávány v elektronické podobě. Stejně tak 

naplnění institutu nahlížení do spisu by mohlo být prováděno elektronicky.
189

 

V paragrafovaném znění navrhovaného trestního řádu jsem nenalezla definici 

přípravného řízení jako takovou. Pouze v § x1 je řečeno, že „přípravné řízení je úsek trestního 

řízení sestávajícího z prověřování a vyšetřování“, přičemž až z definic prověřování a 

vyšetřování, které zmíním dále, lze odvodit definici přípravného řízení jako celku.
190

  

Přípravné řízení by mělo být upraveno v rámci zvláštní části trestního řádu, přičemž se 

tedy bude i nadále členit na fázi prověřování a vyšetřování, které bude svěřeno policejním 

orgánům.
191

 Dle paragrafovaného znění bude prověřování definováno jako „úsek přípravného 

řízení od provedení prvního úkonu trestního řízení do zahájení trestního stíhání nebo do nabytí 
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právní moci rozhodnutí nebo vzniku jiné skutečnosti ukončujících přípravné řízení“
192

, fáze 

vyšetřování je pak definovaná jako „úsek přípravného řízení od zahájení trestního stíhání do 

podání obžaloby nebo jiného návrhu, na jehož podkladě se koná řízení před soudem, nebo do 

nabytí právní moci rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení“.
193

 Trestní stíhání bude zahájeno 

sdělením obvinění na začátku prvního výslechu, přičemž o tomto sdělení učiní policejní orgán 

záznam. Dané sdělení obvinění bude moci být na žádost obviněného přezkoumáno státním 

zástupcem.
194

 

 Zkrácené přípravné řízení a na něj navazující zjednodušené řízení před soudem zůstane 

zachováno, avšak vyšetřování již nebude nadále děleno na rozšířené a standardní. Důvodem 

zrušení rozšířeného vyšetřování je, že zásadní rozdíl mezi běžným a rozšířeným vyšetřováním 

v současné době se týká pouze výslechu svědků, jinak pro obě formy platí víceméně stejná 

ustanovení.
195

 Fryšták upozorňuje, že je důležité vymezit podmínky, za nichž bude možné 

vyslechnout osobu v procesním postavení svědka.
196

 Dokumenty vztahující se k rekodifikaci 

stanovují
197

, že tyto výslechy bude možné provést, pokud se bude jednat o výslech, jenž má 

charakter neodkladného či neopakovatelného úkonu, či pokud půjde o výslech stěžejního 

významu. Pokud výslech nebude možné zařadit pod některou z těchto kategorií, bude nutné 

sepisovat záznamy o podání vysvětlení. Zde je důležitý fakt, že policejní orgán nemá vždy 

možnost určit, zda sdělení osoby má stěžejní význam či nikoli, což by dle Fryštáka mohlo vést k 

průtahům v řízení, jelikož budou nastávat situace, kdy policejní orgán sepíše úřední záznam o 

podání vysvětlení, a v případě, že v rámci podání vysvětlení zjistí zásadní informace, budou 

muset osobu znovu vyslechnout, nyní již v postavení svědka.
198

 Souhlasím s názorem Fryštáka, 

jelikož je jasné, že policejní orgán nemusí mít k dispozici veškeré nezbytné informace, a tedy 

nebude schopen předem posoudit význam sdělení osob. Jelikož je primárním cílem nového 

trestního řádu trestní řízení urychlit a zjednodušit, bylo by vhodné úpravu výslechů v tomto 

směru ještě přehodnotit. 
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Věcný záměr z roku 2008 klade důraz na předběžnou povahu přípravného řízení, což má 

zabránit postavení osob, u nichž neexistuje důvodné podezření o tom, že spáchaly daný trestný 

čin, před soud, přičemž budou v přípravném řízení realizovány pouze takové úkony, jež jsou 

důležité pro řízení před soudem, čímž má být zabráněno tomu, aby totožné důkazy byly 

nadbytečně prováděny jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. Ve zkratce lze říci, že 

budou prováděny důkazy nutné pro unesení formálního břemene státního zástupce v řízení před 

soudem.
199

 Upřímně mám zde trochu pochybnost o tom, zda zavedení formálního břemene 

státního zástupce naopak nepřispěje k duplicitě úkonů. Bude na státním zástupci, jakou kvantitu 

a kvalitu důkazu bude považovat za nezbytnou, aby nabyl určité míry jistoty, že se mu břemeno 

podaří unést.  

Jak již bylo zmíněno v pasáži o základních zásadách, dojde k většímu uplatnění prvků 

oportunity, jelikož státnímu zástupci nabídne nové důvody pro zastavení trestního stíhání či 

odložení trestní věci v případě, kdy zjištěné důkazy nejsou dostačující, čímž bude docházet 

k naplňování zásady přiměřenosti, jelikož výsledkem případného řízení před soudem by bylo 

vydání zprošťujícího rozsudku, a tak je nežádoucí, aby tyto osoby byly zbytečně postaveny před 

soud. Zastavit trestní stíhání bude moct státní zástupce i v případě, kdy chybí veřejný zájem na 

dalším trestním stíhání. V této věci probíhají diskuze, zda pojem veřejného zájmu bude 

definován, či jeho výklad bude na státním zástupci.
200

 Rozhodně si myslím, že by pojem 

veřejného zájmu bylo lepší definovat, jelikož rozdílná interpretace různých státních zástupců by 

mohla vést k negativním důsledkům. V souvislosti s prvky oportunity je vhodné zmínit také 

odklony, jež mají přispět především k zrychlení řízení a snížení přetíženosti justice. Dalšími 

výhodami odklonů je např. omezení stigmatizace, k níž dochází v důsledku trestního řízení, a 

zlepšení prognózy na resocializaci pachatele.
201

 

Klíčovou změnou je posílení postavení státního zástupce v přípravném řízení a 

zdůraznění faktu, že je pánem přípravného řízení. Státní zástupce bude i nadále vykonávat dozor 

nad přípravným řízením, k čemuž mu bude náležet celá řada oprávnění, přičemž je nutno 

zdůraznit, že před zahájením trestního stíhání bude nově dozor vykonávat pouze fakultativně.
202

 

Ráda bych se nyní zaměřila na velmi stručnou komparaci současně účinného trestního 

řádu a pracovní verze paragrafového znění aktuálního ke dni 1. 1. 2020, přičemž bych poukázala 
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na další stěžejní změny, které zatím nebyly zmíněny, avšak je zřejmé, že komparace nebude 

všeobsahující. 

Co se týče skončení lhůty pro prověřování, v současné době je dle § 159 odst. 1 písm. a) 

TŘ stanovena lhůta dva měsíce pro skončení vyšetřování ve věci náležící do příslušnosti 

samosoudce, v níž se nekoná zkrácené přípravné řízení, a dle § 159 odst. 1 písm. b) TŘ je 

stanovena lhůta tří měsíců pro skončení vyšetřování, pokud se jedná o jinou věc spadající do 

příslušnosti okresního soudu, kdežto dle paragrafovaného znění bude nutné prověřování skončit 

do 1 měsíce od zahájení prověřování, pokud jde o přečin spadající v prvém stupni do příslušnosti 

okresního soudu, a pokud jde o zločin spadající do příslušnosti okresního soudu, pak je 

stanovena lhůta tříměsíční.
203

 Stejná lhůta je stanovena i pro skončení vyšetřování.
204

 Nově je 

zde zakotveno ustanovení týkající se vyrozumění podezřelého, jež stanoví, že orgán musí osobu, 

která byla vyslechnuta v postavení podezřelé či vůči které byl učiněn nějaký úkon z důvodu 

podezření, vyrozumět, že již není osobou podezřelou, jelikož trestní stíhání bylo zahájeno vůči 

jiné osobě.
205

 V rámci skončení vyšetřování lze nalézt nové ustanovení, jež umožňuje 

obviněnému zastupovanému obhájcem nejpozději při prostudování spisu namítat jemu známé 

porušení procesních předpisů, jež není možné odstranit v řízení před soudem.
206

 V pasáži týkající 

se postoupení věci jinému orgánu je nově státnímu zástupci umožněno věc postoupit, pokud 

výsledky přípravného řízení sice ukazují, že byl spáchán trestný čin, avšak pro jeho nízkou 

společenskou škodlivost není možné uplatnit trestní odpovědnost.
207

 Dle § 173a TŘ je nyní státní 

zástupce povinen zaslat Nejvyššímu státnímu zastupitelství veškerá usnesení o postoupení věci a 

usnesení o zastavení trestního stíhání, ačkoli dle paragrafovaného návrhu bude nově povinen 

zasílat usnesení týkající se věci, ve které bylo trestní stíhání vedeno pro zločin.
208

 S tímto 

institutem související mimořádná kasační oprávnění budou upravena komplexně, přičemž v 

rámci dané úpravy bude kromě kasačního oprávnění nejvyššího státního zástupce upraveno též 

mimořádné kasační oprávnění soudce pro přípravné řízení.
209

 V úpravě zkráceného přípravného 
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řízení je nově podmínkou pro jeho konání, že lhůta od zahájení prověřování do sdělení obvinění 

nesmí překročit 14 dní.
210

 

Co se týče úpravy jednotlivých úkonů stěžejních pro téma mé práce a jejich případných 

plánovaných změn, zmíním se o nich v rámci následujících dvou kapitol. 

  

                                                 
210

 § x36 odst. 1 paragrafovaného znění navrhovaného trestního řádu aktuální ke dni 1. 1. 2020. [cit. 7. 12. 2020]. 
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3.  Postavení a úkoly soudce v přípravném řízení trestním 

3.1. Role soudu v přípravném řízení obecně 

 Je patrné, že soudy jakožto orgány činné v trestním řízení sehrávají v trestním řízení 

významnou úlohu, jelikož jen soudy rozhodují o té nejdůležitější otázce, tedy o otázce viny a 

trestu. Pravomoc rozhodovat o této otázce je svěřena soudům na základě čl. 81 a 90 Ústavy a čl. 

40 odst. 1 Listiny. Společně se zásadou zakotvenou v čl. 38 odst. 1 Listiny, jenž stanoví, že 

nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, tvoří důležité složky právní jistoty a práva na 

spravedlivý proces. Otázka o vině a trestu však není jedinou záležitostí, kterou se soudy v 

trestním řízení zabývají. Je jim svěřeno též rozhodování o celé řadě dalších otázek, především se 

jedná o rozhodování o úkonech zasahujících do základních lidských práv a svobod. Co se týče 

hierarchického uspořádání trestních soudů v České republice, čtyřčlánková soustava je tvořena 

Nejvyšším soudem, vrchními, krajskými a okresními soudy, přičemž další otázky týkající se 

jejich působnosti či organizace jsou upraveny v zákoně o soudech a soudcích. Soudnictví ve 

věcech mládeže vykonávají soudy pro mládež, jimiž se rozumí specializovaní soudci a senáty 

obecných soudů. Z procesního hlediska tvoří soudy v České republice třístupňovou soudní 

soustavu.
211

 

 Ačkoli stěžejní roli v přípravném řízení hraje především státní zástupce a policejní orgán, 

významné postavení má v tomto stádiu i soud. „Soud v přípravném řízení provádí procesní 

úkony jen v případech výslovně stanovených TŘ, zejména rozhoduje o nejzávažnějších zásazích 

do ústavně zaručených práv a svobod.“
212

 Zásada rozhodování v řízení před soudem upravená v 

§ 2 odst. 9 TŘ stanoví, že pokud je v přípravném řízení rozhodování svěřeno soudu, rozhodnutí 

činí soudce. K provádění daných úkonů je tedy zpravidla příslušný soudce soudu určeného na 

základě § 26 odst. 1 TŘ (k příslušnosti blíže v další části). 

 Přestože se v mé práci soustředím právě na úkony soudce, je vhodné zmínit, že mohou 

nastat situace, kdy k rozhodování bude příslušný senát. Senátu je svěřeno rozhodování ve 

druhém stupni, kdy rozhoduje o opravných prostředcích směřujících proti rozhodnutím soudce 

učiněného v prvním stupni a proti rozhodnutím státního zástupce či policejního orgánu 

uvedených v § 146a TŘ.
213
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 Mezi úkony, které provádí v přípravném řízení soudce, patří: 

 rozhodování o vazbě (§ 67-68 TŘ, § 69 odst. 6 TŘ, § 70a odst. 2 TŘ, § 71 

odst. 1 TŘ, § 72 TŘ, § 72a odst. 3 TŘ, § 73 TŘ, § 73a TŘ, § 73b TŘ, §73d-73g 

TŘ, § 74a odst. 1 TŘ, § 77 odst. 2 TŘ) 

 vydávání příkazu k zatčení (§ 69 odst. 1 TŘ) 

 vydávání příkazu k zadržení (§ 76a odst. 1 TŘ) 

 vydávání příkazu k domovní prohlídce a příkazu k prohlídce jiných prostor a 

pozemků (§ 83 odst. 1, § 83a odst. 1 TŘ) 

 nahrazení souhlasu zástupce Komory při provádění domovní prohlídky nebo 

prohlídky jiných prostor u advokáta (§ 85b TŘ) 

 příkaz k provedení důkazů v bytě, obydlí, v jiných prostorách nebo na 

pozemku (§ 85c TŘ) 

 příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 odst. 2 TŘ) 

 příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 88a odst. 1 TŘ) 

 souhlas k otevření a záměně zásilky (§ 87 odst. 1, § 87a odst. 1 TŘ) 

 rozhodování o předběžných opatřeních (§ 88m odst. 3 a 4, § 88n odst. 2 TŘ) 

 účast při výslechu či rekognici v přípravném řízení, mají-li povahu 

neopakovatelného či neodkladného úkonu (§ 158a TŘ) 

 zkoumání duševního stavu obviněného pozorováním ve zdravotnickém ústavu 

(§ 116 odst. 2 TŘ) 

 rozhodování o nároku na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou 

odměnu a s tím související rozhodnutí o ustanovení obhájce (§ 33 odst. 2 TŘ, 

§33 odst. 4 TŘ) 

 ustanovení obhájce, zproštění povinnosti obhajování v případech nutné 

obhajoby (§ 39 odst. 1 TŘ, § 40 TŘ, § 40a odst. 1 TŘ) 

 vyloučení zvoleného obhájce, zrušení ustanoveného obhájce, zproštění 

ustanoveného obhájce (§ 37aTŘ, § 39 odst. 1, § 40 TŘ) 

 rozhodnutí o společném zmocněnci poškozených (§ 44 odst. 2 TŘ) 

 rozhodování o nároku poškozeného na právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem bezplatně či za sníženou odměnu a s tím související rozhodnutí o 

ustanovení advokáta (§ 51a odst. 1 TŘ, § 51 odst. 4 TŘ) 

 udělování povolení ke sledování osob a věcí, pokud má být zasahováno do 

nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo má být zjišťován obsah 
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jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických 

prostředků (§ 158d odst. 3 TŘ) 

 povolování použití agenta (§ 158e odst. 4 TŘ) 

 udělování souhlasu se sdělováním informací, jež jsou dle zvláštního zákona 

utajovány, nebo na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti (§ 8 odst. 5 TŘ) 

 vydání evropského zatýkacího rozkazu (§ 193 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb. o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále „zákon o mezinárodní 

justiční spolupráci“) 

 podává ministerstvu žádost o provedení opatření nezbytných pro vyžádání 

osoby z cizího státu (§ 78 a násl. zákona o mezinárodní justiční spolupráci) 

 výslech osoby, jež se nevzdala práva na uplatnění zásady speciality (§ 85 odst. 

2 zákona o mezinárodní justiční spolupráci) 

 podává ministerstvu žádost o dočasné převzetí osoby (§ 86 zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci) 

 podává žádost o dočasné převzetí osoby, na kterou byl vydán evropský 

zatýkací rozkaz (§ 200 zákona o mezinárodní justiční spolupráci) 

 Podobné postavení jako v České republice má dle článku Boškoviće soudce například 

v Srbsku, kde je pánem přípravného řízení také státní zástupce, přičemž hlavní úlohou soudce 

v daném stádiu trestního řízení je pak chránit základní lidská práva a svobody. Obdobně soudce 

nevyvíjí činnost z vlastního podnětu, nýbrž je činný na základě návrhu státního zástupce. Naopak 

v Německu je soudci, jehož úlohou je vykonávat dohled nad přípravným řízením a státním 

zástupcem, umožněno postupovat jak na základě žádosti státního zástupce, tak i z vlastní 

iniciativy za podmínky, že je zde nebezpečí z prodlení a není možné kontaktovat státního 

zástupce.
214

  

Co se rekodifikace týče, Šámal zdůrazňuje zakotvení orgánu tzv. předprocesního soudce 

neboli soudce pro přípravné řízení. Zakotvení tohoto orgánu však vyžaduje současné provedení 

reformy justice.
215

 Dle paragrafovaného znění se „soudcem pro přípravné řízení rozumí soudce 

okresního soudu, který je rozvrhem práce soudu pověřen v přípravném řízení v případech 

stanovených trestněprocesním zákonem rozhodovat o závažných zásazích do základních práv a 
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svobod, rozhodovat o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce nebo policejního orgánu nebo 

činit jiné úkony“.
216

 Upřímně si nejsem úplně jista, zda tento institut není pouze terminologickou 

změnou, tedy zda jediná změna nebude spočívat v tom, že spojení „v přípravném řízení soudce“ 

bude nahrazeno spojením „soudce pro přípravné řízení“. Ačkoli je z paragrafovaného znění 

zřejmé, že soudci budou v přípravném řízení svěřeny k projednání nové úkony (např. nově bude 

nařizovat na návrh státního zástupce exhumaci mrtvoly
217

, kdežto nyní dle § 115 odst. 2 TŘ 

nařizuje exhumaci státní zástupce), nezdá se mi, že by zavedení instituce soudce pro přípravné 

řízení mělo alespoň prozatím znamenat zásadní zásah do současné koncepce trestního řízení, 

každopádně by se tak mohlo stát po případné justiční reformě. Dle mého názoru by bylo 

vyhovující, kdyby v přípravném řízení rozhodovali specializovaní soudci, kterým by bylo 

svěřeno pouze rozhodování v přípravném řízení, přičemž by bylo dobré, kdyby příslušný soudce 

pro přípravné řízení rozhodoval v přípravném řízení o všech potřebných úkonech v dané věci, 

jelikož by již měl daný případ poměrně detailně prostudovaný a mohl by tak lépe posoudit, zda 

je opravdu nutné provést daný úkon a zasáhnout tak do základních lidských práv a svobod určité 

osoby. Tento model by řešil i případné problémy týkající se vyloučení soudců z vykonávání 

úkonů trestního řízení v navazujícím řízení před soudem. 

3.2. Příslušnost soudu v přípravném řízení 

 Jak stanoví čl. 38 odst. 1 Listiny, jen zákon může stanovit příslušnost soudu i soudce. 

Rozeznáváme trojí příslušnost – příslušnost věcnou, funkční a místní. Věcná příslušnost stanoví 

druh a stupeň soudu, který je příslušný k rozhodování o trestní věci určitého druhu v prvním 

stupni. Funkční příslušnost, která je jakýmsi druhem příslušnosti věcné, určuje, soud kterého 

stupně je příslušný rozhodovat zejména o podaném opravném prostředku. Místní příslušnost pak 

určí, který ze soudů stejného stupně je příslušný k projednání a rozhodování určité věci.
218

 

Příslušnost soudu v přípravném řízení je stanovena v již zmiňovaném § 26 TŘ, který je lex 

specialis vůči § 16 až 17 TŘ stanovujícím obecnou věcnou příslušnost a § 18 TŘ upravující 

obecnou příslušnost místní.
219

 V § 26 odst. 1 je stanoveno, že „k provádění úkonů v přípravném 

řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný 

návrh“. Je tedy zřejmé, že věcně příslušný v přípravném řízení je soud okresní (respektive 
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soudce okresního soudu) a že k založení místní příslušnosti soudu dojde tím, že v obvodu daného 

soudu vykonává činnost státní zástupce, jenž podal příslušný návrh.
220

 V souvislosti s místní 

příslušností je nezbytné zmínit i § 18 TŘ stanovující kritéria pro určení místní příslušnosti, 

přičemž daná kritéria jsou ve vztahu hierarchie. Jako první se použije pravidlo, že k řízení je 

příslušný soud, v jehož obvodu došlo ke spáchání trestného činu.
221

 Pokud místo činu není 

možné zjistit či pokud došlo ke spáchání trestného činu v cizině, pak koná řízení soud, v jehož 

obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Pokud ani jedno z těchto míst nelze zjistit či se 

nachází mimo území České republiky, pak je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu trestný čin 

vyšel najevo.
222

 Toto ustanovení je na místě uvést, jelikož je s § 26 TŘ provázáno, neboť dle 

Ústavního soudu je nutné použít obě ustanovení zároveň, aby byla zaručena transparentnost a 

stabilita určení místní příslušnosti soudu v přípravném řízení, přičemž k určení místní 

příslušnosti musí dojít prediktibilním a jednoznačným způsobem, aby bylo zaručeno naplnění 

práva na zákonného soudce a aby bylo zabráněno svévolnému postupu státních zástupců při 

výběru soudu. Ústavní soud též v dané věci judikoval, že kritérium místa, kde obviněný bydlí, 

pracuje nebo se zdržuje nelze použít, pokud v dané věci prozatím nebylo vzneseno obvinění vůči 

konkrétní osobě, ačkoli orgány činné v trestním řízení již vůči některé z osob pojali podezření. 

Jinými slovy není možné dané kritérium pomocí analogického výkladu vztáhnout i na osobu 

podezřelou. Skutečnost, že nedošlo k obvinění osoby, totiž svědčí o tom, že orgány činné v 

trestním řízení dosud nedisponují dostatečnými důkazy nezbytnými pro zahájení trestního 

stíhání, a právě prostřednictvím úkonů, o jejichž provedení musí rozhodovat soud, by potřebné 

důkazy mohly obstarat. Není zde tedy dána jistota, že k obvinění dané osoby vůbec dojde.
223

 Je 

dle mého zřejmé, že pokud zákon mluví o obviněném, určitě není možné vztáhnout dané 

ustanovení i na osobu podezřelou, jelikož pak by odlišení těchto postavení postrádalo smysl, 

nehledě na to, že osoba obviněná má k dispozici více práv než osoba podezřelá, a tudíž je pro 

trestní řízení stěžejní, v jakém postavení osoba, proti níž se řízení vede, je. 

 Je třeba uvést, že daný soud, u něhož byl podán státním zástupcem návrh dle již 

zmíněného ustanovení, bude příslušným k provádění všech následujících úkonů soudu ve stádiu 

přípravného řízení
224

, z čehož vyplývá povinnost státního zástupce podávat veškeré následující 

návrhy právě k tomuto okresnímu soudu. Toto pravidlo se neuplatní, pokud dojde k postoupení 

věci z důvodu změny příslušnosti státního zástupce a státní zástupce, jenž je nově příslušným, 
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vykonává svou činnost mimo obvod soudu, jehož příslušnost byla založena v souladu s § 26 

odst. 1 TŘ.
225

 

V souvislosti s příslušností je vhodné zmínit rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tz 

68/2011, který zdůraznil, že příslušnost určena dle § 26 TŘ je „omezena pouze na dobu trvání 

přípravného řízení. Po ukončení přípravného řízení podáním obžaloby se příslušnost soudu řídí 

obecnými hledisky [...] a soud příslušný dle těchto ustanovení se stává soudem příslušným ke 

všem rozhodnutím, která přicházejí v úvahu, a to včetně těch, jejichž potřeba vyvstala z 

procesních úkonů, k nimž došlo ještě v přípravném řízení.“.
226

 

 V TŘ lze nalézt ustanovení, jenž stanoví speciální příslušnost ve vztahu k určitým 

úkonům. Jedná se konkrétně o institut použití agenta upravený v § 158e TŘ, jenž ve svém odst. 4 

stanoví příslušnost soudce vrchního soudu.
227

 

 Mezi úkony přípravného řízení nelze zařadit rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím 

státního zástupce a policejního orgánu dle § 146a TŘ, proto při určování příslušnosti soudu k 

rozhodnutí o této věci nepostupujeme dle § 26 TŘ.
228

 Co se týče stížnosti směřující proti 

rozhodnutí státního zástupce, příslušným k rozhodování bude dle § 146a odst. 1 TŘ „soud, v 

jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal; vydal-li napadené 

rozhodnutí evropský žalobce, rozhoduje soud, v jehož obvodu by byl činný evropský pověřený 

žalobce, který by byl jinak příslušný k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v 

přípravném řízení“. Pokud stížnost směřuje vůči některému rozhodnutí policejního orgánu 

vypočtenému v § 146a odst. 2 TŘ, je dle tohoto ustanovení k rozhodování příslušný „soud, v 

jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním 

zákonnosti v přípravném řízení; vykonává-li dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném 

řízení evropský žalobce, rozhoduje soud, v jehož obvodu by byl činný evropský pověřený žalobce, 

který by byl jinak příslušný k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení“. 

V rámci plánované rekodifikace je již z věcného záměru z roku 2008 patrné, že by rozhodování o 

opravných prostředcích směřujícím proti rozhodnutí státního zástupce či policejního orgánu 

mělo být nově svěřeno soudci pro přípravné řízení. Současná úprava je totiž nevyhovující, 

jelikož mohou nastat případy, kdy je k rozhodování o stížnosti příslušný třeba i Nejvyšší soud.
229
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Danou změnu hodnotím určitě kladně, jelikož je dle mého nežádoucí, aby se vyšší soudy 

zabývaly těmito stížnostmi, které je možné řešit na úrovni soudu okresních. 

 Co se týče místní příslušnosti ve světle rekodifikace trestního řádu, dle paragrafovaného 

znění bude k provádění úkonů ve stádiu přípravného řízení příslušný okresní soud, jehož místní 

příslušnost se stanoví dle obecných ustanovení o místní příslušnosti, pokud vykonává dozor nad 

přípravným řízením příslušný státní zástupce okresního státního zastupitelství. Pokud je 

vykonáván dozor státním zástupcem krajského či vrchního státního zastupitelství, pak bude 

příslušný okresní soud v sídle krajského soudu či jeho pobočky, přičemž místní příslušnost se 

určí opět dle obecných ustanovení o místní příslušnosti. Pravidlo, že je místně příslušný soud, u 

něhož státní zástupce podal návrh, přichází v úvahu až v případě, kdy je místně příslušných 

několik soudů.
230

 Myslím si, že stanovení místní příslušnosti tímto způsobem odstraní některé 

kritické hlasy namítající určitou svévoli státních zástupců při výběru soudu. Jedná se především 

o státní zástupce z krajského státního zastupitelství, jež dle komentáře k TŘ mohou v praxi podat 

návrh u kteréhokoli okresního soudu v obvodu jejich působnosti.
231

 Na druhou stranu si myslím, 

že jiným vhodným řešením by mohlo být zohlednění povahy a typové závažnosti trestného činu. 

V případě, že by výkon dozoru byl svěřen krajskému státnímu zástupci, by pak byl příslušným k 

provádění úkonů přípravného řízení krajský soud. Dovolím si tvrdit, že by tento způsob 

stanovení místní příslušnosti mohl odstranit rozpory vznikající při stanovení místní příslušnosti, 

kdy lze vícero okresních soudů považovat za místně příslušné a je na státním zástupci, ke 

kterému soudu návrh podá. 

3.3. Formy rozhodnutí v přípravném řízení 

 Rozhodnutí můžeme označit za nejdůležitější procesní úkony, přičemž pravomoc vydávat 

je náleží orgánům činným v trestním řízení, z čehož vyplývá, že jsou projevem státní moci a mají 

autoritativní povahu. Pro každou formu rozsudku je zákonem předepsaná forma a stanoveny 

obsahové náležitosti. Předmětem rozhodnutí je celá řada otázek souvisejících s trestním 

řízením.
232

 

 Základní formou rozhodnutí je usnesení či rozsudek. Mezi další formy rozhodnutí lze 

zařadit například obžalobu či trestní příkaz. Do zvláštní skupiny rozhodnutí lze poté zahrnout 

„rozhodnutí sui generis“ neboli rozhodnutí svého druhu, která mohou nést označení příkaz či 

nařízení. Největší význam bývá přisuzován rozhodnutím v meritu věci, každopádně význam 
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rozhodnutí ostatních nesmí být podceňován, jelikož právě tato rozhodnutí jsou v úzké souvislosti 

s rozhodnutími meritorními. Rozhodnutí ostatní mohou totiž do značné míry ovlivnit, zda bude 

dosaženo cíle trestního řízení, především zda meritorní rozhodnutí bude vůbec vydáno, 

popřípadě vykonáno, a též mohou mít vliv na správnost tohoto rozhodnutí. Důležité je zmínit, že 

rozhodovat v trestním řízení mohou i další subjekty, např. ministr spravedlnosti, který je 

oprávněn podat stížnost pro porušení zákona, či prezident republiky, který vydává amnestijní 

rozhodnutí.
233

 TŘ upravuje problematiku rozhodnutí v hlavě šesté, přičemž je nutné upozornit na 

to, že ustanovení v dané hlavě obsažené se nevztahují právě na tato rozhodnutí vydaná jinými 

orgány než orgány činnými v trestním řízení.
234

  

 Soud ve stádiu přípravného řízení vydává rozhodnutí ve formě usnesení či rozhodnutí 

svého druhu. Každé rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně, nebo jeho plné znění musí být 

obsahem protokolu sepsaném o úkonu, během něhož došlo k jeho vydání. Jednotlivá ustanovení 

TŘ též stanoví, jaké obsahové náležitosti musí jednotlivé formy rozhodnutí obsahovat. TŘ také 

určí, jakým osobám je nutné rozhodnutí doručit, případně určí i způsob, jakým má daným 

osobám být rozhodnutí doručeno. Rozhodnutí lze napadnout opravným prostředkem pouze 

v případech, kdy to zákon výslovně připouští, přičemž je možné napadnout pouze prvostupňové 

rozhodnutí. Konkrétně v přípravném řízení je možné podat opravný prostředek pouze proti 

usnesení.
235

  

 Co se usnesení týče, je jím soudcem v přípravném řízení rozhodováno o širokém spektru 

otázek. Základním ustanovením, jež určuje formu rozhodnutí soudu, je § 119 odst. 1 TŘ, jenž 

stanoví, že: „Soud rozhoduje rozsudkem, kde to zákon výslovně stanoví; v ostatních případech 

rozhoduje, jestliže zákon nestanoví něco jiného, usnesením.“ Obecné obsahové náležitosti, které 

musí usnesení mít, lze nalézt v § 134 TŘ. Usnesení se skládá ze čtyř částí; jsou jimi úvod, výrok, 

odůvodnění a poučení. Na rozdíl od rozsudku je usnesení méně formální, o čemž svědčí také to, 

že není vyhlašováno jménem republiky a postrádá jména a příjmení osob, které rozhodnutí 

učinily. Určitý, jednoznačný a pochybnosti nevzbuzující výrok musí též obsahovat zákonná 

ustanovení, na jejichž základě bylo rozhodnuto, jelikož každé usnesení musí mít alespoň 

analogickou oporu v zákoně. Pokud to vyžaduje povaha věci, je nutné v odůvodnění, na nějž 

jsou kladeny požadavky v závislosti na konkrétní situaci, kterou usnesení řeší, uvést především, 

jaké skutečnosti soudce považoval za prokázané a na základě jakých důkazů, dále musí uvést 
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úvahy, kterými se při hodnocení daných důkazů řídil, a právní úvahy, na jejichž základě učinil 

dané rozhodnutí.
236

 Co se vyhlášení týče, zákon stanoví v § 135 TŘ, kdy je nutné usnesení 

vyhlásit. Je tomu tak dle tohoto ustanovení v přípravném řízení například tehdy, pokud k jeho 

vydání došlo v rámci úkonu, kterému byla přítomna osoba, které se usnesení dotýká, a také je 

nutno vyhlásit usnesení soudu, která byla učiněna ve veřejném či neveřejném zasedání. Dle § 

136 TŘ nemusí být vyhotoveno usnesení upravující průběh přípravného řízení či způsob 

provedení důkazu. Dále není nutné vyhotovovat usnesení, jehož plné znění je obsahem protokolu 

o úkonu. Výjimkou jsou v tomto případě usnesení, jejichž opis je nutné doručit některé z osob, 

přičemž pokud je usnesení nutné doručit jen státnímu zástupci, není nutné usnesení vyhotovit, 

postačí zaslání opisu tohoto protokolu.
237

 Za podmínek stanovených v § 136 odst. 3 TŘ
238

 je 

možné vydat tzv. zjednodušené usnesení, jež postrádá odůvodnění. Usnesení musí být dle § 137 

odst. 1 TŘ oznámeno osobě, které se přímo dotýká, osobě, která podala k vydání tohoto usnesení 

podnět, a státnímu zástupci, přičemž oznámení usnesení může dojít buď jeho vyhlášením za 

přítomnosti osob, kterým je nutné ho oznámit, nebo doručením jeho opisu. V § 137 odst. 2 a 3 

TŘ lze nalézt pravidla týkající se oznamování osobám, jež mají obhájce či zmocněnce, osobám, 

jež nejsou plně svéprávné či byly ve svéprávnosti omezeny, osobám ve vazbě, výkonu trestu 

odnětí svobody či osobám pozorovaným ve zdravotním ústavu. Ustanovení § 138 TŘ pak 

stanoví, že pokud v rámci ustanovení upravujících usnesení nenalezneme zvláštní úpravu, uplatní 

se přiměřeně ustanovení upravující rozsudek. 

 Rozhodnutí svého druhu vydávané soudem, státním zástupcem či policejním orgánem je 

specifickou formou rozhodnutí, jenž se liší jak od rozsudku, tak od usnesení. Vydávání těchto 

rozhodnutí je TŘ předvídáno v § 119 odst. 1 i 2 TŘ, konkrétně se jedná o spojení „jestliže zákon 

nestanoví něco jiného“. Tato forma rozhodnutí se uplatňuje ve velké míře právě v přípravném 

řízení, kde se tímto způsobem rozhoduje v celé řadě důležitých otázek, v nichž je na jedné straně 

nutné, aby bylo vydáno rozhodnutí soudu (respektive soudce), případně státního zástupce nebo 

policejního orgánu, avšak na druhou stranu nelze o těchto otázkách rozhodnout ve formě 

usnesení kvůli jejich povaze, nezbytnému specifickému obsahu a odlišnému režimu doručování. 

Pro rozhodnutí svého druhu je příznačné, že právě kvůli specifičnosti otázek, jež řeší, je nelze 
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napadnout opravnými prostředky, což znamená, že okamžitě po vydání nabývají právní moci i 

vykonatelnosti. Tato forma rozhodnutí nalezne své uplatnění především v souvislosti s 

prováděním úkonů spojených se zásahy do práv a svobod občanů, které je nutné učinit 

neprodleně, aby došlo k naplnění účelu trestního řízení. Ne vždy je u úpravy konkrétního 

rozhodnutí svého druhu výslovně dán požadavek písemné formy, ačkoli je zřejmé, že daná 

rozhodnutí musí být v písemné formě vyhotovena, jelikož je stanoveno, že orgány činné 

v trestním řízení projevují svou vůli zásadně v písemné podobě. Požadavek písemné formy je 

možné odvodit též z povinnosti doručit rozhodnutí určitým osobám a založit rozhodnutí do spisu. 

K vydání rozhodnutí sui generis dochází bez nařízení jednání. Rozhodnutím svého druhu je 

například příkaz k zatčení, příkaz k domovní prohlídce, příkaz k prohlídce jiných prostor a 

pozemků, příkaz k provedení důkazů v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku, příkaz k 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu či příkaz ke zjištění údajů o 

telekomunikačním provozu.
239

 Zde je vhodné opětovně zmínit, že po podání obžaloby je z 

vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen soudce, jenž vydal příkaz k domovní prohlídce, 

příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, příkaz k zadržení či zatčení osoby či rozhodoval o 

vazbě osoby, jež byla později obžalována, případně s ní byla uzavřena dohoda o vině a trestu.
240

 

Zde spatřuji nedostatek, jelikož soudce činí v přípravném řízení rozhodně více úkonů než tyto 

zmíněné v daném ustanovení TŘ a není úplně zřejmé, zda tedy soudci, který rozhodoval o 

provedení úkonů výslovně nezmíněných, nic nebrání v tom, aby vykonával další úkony trestního 

řízení. Kromě již zmíněných je rozhodnutím svého druhu také například opatření soudu o 

ustanovení obhájce či předběžná opatření, jež byla zakotvena do trestního řádu zákonem 

č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
241
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4. Konkrétní úkony soudce v přípravném řízení dle TŘ 

4.1. Zajištění osob a věcí 

K naplnění účelu trestního řízení je mnohdy nezbytné učinit úkony, jež zasahují do 

základních lidských práv a svobod, přičemž mezi takové úkony je možné zařadit například 

úkony zajišťovací, jejichž účelem je zajistit přítomnost nezbytných osob a opatřit nezbytné věci. 

Úpravu zajištění osob a věcí lze nalézt v části první hlavě čtvrté TŘ, jež navazuje na vymezení 

základních lidských práv a svobod v Ústavě a Listině. V rámci problematiky zajištění osob a 

věcí je třeba klást velký důraz na respektování zásady přiměřenosti a na dodržování 

lidskoprávních standardů, které jsou zakotveny v závazných mezinárodních smlouvách.
242

 

4.1.1. Vazba 

Vazba je nejzávažnějším trestněprocesním zajišťovacím opatřením, jehož účelem je 

„zajistit osobu obviněného pro účely trestního řízení a výkonu trestu, zabránit obviněnému, aby 

mařil či ztěžoval provádění důkazů, vyhýbal se trestnímu řízení nebo trestu, popřípadě zabránit 

mu v dokonání trestného činu nebo v páchání nové trestné činnosti“.
243

 Vazba tedy plní funkci 

zajišťovací a představuje průlom do práva na osobní svobodu, jemuž je poskytována ochrana na 

ústavní úrovni; konkrétně se jedná o čl. 8 odst. 5 Listiny, který umožňuje na zákonem 

stanovenou dobu, ze zákonem stanovených důvodů a na základě rozhodnutí soudu vzít osobu do 

vazby.
244

 Obdobné ustanovení lze nalézt i v EÚLP, konkrétně v čl. 5 odst. 1 písm. c), jenž 

umožňuje zbavit osobu osobní svobody v případě, že takové zbavení bude uskutečněno 

zákonným zatčením či jiným zbavením svobody osoby za účelem předvedení dané osoby před 

soud z důvodu podezření ze spáchání trestného činu nebo za účelem nezbytného zamezení 

spáchání trestného činu danou osobou či jejímu útěku po jeho spáchání. Je vhodné zde zdůraznit, 

že vazba neplní funkci výchovnou, jelikož nelze působit výchovně a snažit se o resocializaci 

osoby v případě, že zatím není potvrzeno, že je u ní takové působení nutné. Vazba neplní ani 

funkci sankční, jelikož je nezbytné nadále respektovat zásadu presumpce neviny.
245

 

Co se rozhodování o vazbě týče, soudce zde plní opravdu významnou úlohu, jelikož dle 

§ 73b TŘ rozhoduje nejen o vzetí do vazby, ale i o dalších souvisejících rozhodnutích týkajících 

se vazby. Dle daného ustanovení dále soudce v přípravném řízení konkrétně rozhoduje o 
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rozhodnutí o žádosti obviněného o propuštění z vazby v případě, kdy jí nevyhověl žádosti státní 

zástupce, dále rozhoduje o dalším trvání vazby, o žádosti o zrušení zákazu vycestování, o změně 

důvodů vazby a o propuštění obviněného z vazby. Ačkoli v TŘ není obsažen výčet rozhodnutí o 

vazbě, není za takové rozhodnutí možné považovat usnesení soudce o propuštění zatčené či 

zadržené osoby na svobodu, jelikož se v daném případě jedná o rozhodnutí zvláštní, proti němuž 

není přípustné podat stížnost. Obdobné povahy je též usnesení o omezení obviněného ve výkonu 

trestu odnětí svobody. Rozhodnutí o vazbě v přípravném řízení má vždy formu usnesení, 

přičemž důležité je zdůraznit, že soudce v přípravném řízení činí veškerá rozhodnutí o vazbě na 

základě návrhu státního zástupce, což představuje promítnutí obžalovací zásady do přípravného 

řízení
246

 a respektování postavení státního zástupce jako pána přípravného řízení.
247

 Je vhodné 

zmínit, že soudce, který o vazbě rozhodoval, je dle § 30 odst. 2 TŘ vyloučen z dalších úkonů v 

trestním řízení, přičemž rozhodnutím o vazbě se rozumí jak rozhodnutí, kterým byl obviněný 

vzat do vazby, tak rozhodnutí, jímž soudce návrhu státního zástupce na vzetí obviněného do 

vazby nevyhověl.
248

 Kromě již zmíněných je rozhodnutím o vazbě, jež zakládá vyloučení 

soudce, též i například rozhodnutí o přijetí peněžité záruky (k té bližší informace dále) a 

ponechání obviněného na svobodě.
249

 

Při rozhodování o vazbě je nutné se řídit určitými principy. Prvním takovým principem je 

princip zdrženlivosti, jenž značí, že vazba je krajním a výjimečným opatřením neboli opatřením 

ultima ratio, což jinými slovy znamená, že soudce musí postupovat velmi obezřetně a způsobem, 

který minimalizuje zásahy do základních lidských práv a svobod. Princip proporcionality pak 

stanoví, že uložení takového opatření musí předcházet posouzení závažnosti trestného činu a 

sankce, jež obviněnému za spáchání takového trestného činu hrozí. Princip subsidiarity pak 

spočívá v tom, že vazbu lze uložit až v případě, kdy soudce dospěje k názoru, že mírnější 

prostředky nemohou dosáhnout požadovaného účelu.
250

 Posledním principem je princip 

fakultativnosti, jenž značí, že ačkoli jsou splněny všechny podmínky pro vzetí obviněného do 

vazby, soudce není povinen vazbu na obviněného uvalit.
251

  

Zákon stanoví hned několik podmínek pro vzetí osoby obviněné do vazby, na jejichž 

splnění musí soudce dbát. Mezi tyto podmínky se řadí fakt, že vazba může být uvalena pouze na 
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osobu, proti níž již policejní orgán zahájil trestní stíhání; jinými slovy pouze osoba obviněná 

může být vzata do vazby. Dále je nutná existence konkrétních skutečností svědčících o existenci 

vazebních důvodů vymezených v § 67 písm. a) až c) TŘ (detailněji k důvodům vazby dále). Třetí 

podmínkou je, aby doposud zjištěné skutečnosti svědčily o důvodnosti trestního stíhání, tedy aby 

svědčily o tom, že skutek, který je předmětem trestního stíhání, se stal, naplňuje znaky skutkové 

podstaty trestného činu a existuje zde odůvodněné podezření, že byl spáchán obviněným. Též 

musí být zřejmé, že v době rozhodování o vzetí obviněného do vazby nelze použít méně závažný 

zajišťovací prostředek, který by dosáhl požadovaného účelu. Důležitým aspektem ve vztahu k 

vzetí do vazby je též závažnost trestného činu. Konkrétně je nutné, aby byl obviněný stíhán pro 

úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby trestu odnětí svobody převyšující dva roky či 

pro nedbalostní trestný čin s horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody převyšující tři léta. 

V § 68 odst. 3 a 4 TŘ je pak zakotvena výjimka, jež soudci umožňuje vzít do vazby obviněného, 

který je stíhán pro trestný čin nesplňující danou podmínku vztahující se k trestní sazbě, přičemž 

se jedná o situace, kdy bylo zjištěno, že již došlo k některé ze skutečností, jež jsou důvodem 

vazby, tedy například pokud již obviněný uprchl či se skrýval, či pokud již působil na svědky, 

spoluobviněné či jinak mařil objasňování skutečností důležitých pro trestní řízení. Danou 

výjimku lze aplikovat také v případě, kdy vzhledem k povaze spáchaného trestného činu je 

uvalení vazby vyžadováno s ohledem na zájem na účinné ochraně poškozeného.
252

 Existují též 

situace, kdy je vzetí do vazby nepřípustné. Jde například o situaci, kdy již uplynula maximální 

doba trvání vazby, pominuly vazební důvody, soud včas neučinil rozhodnutí o vzetí předané či 

zadržené osoby do vazby či o prodloužení vazby nebo pokud koluzní vazba překročila 

přípustnou dobu trvání, která činí tři měsíce. Vazbu též není možné uložit ve zkráceném 

přípravném řízení.
253

 

Co se vazebních důvodů týče, rozeznáváme tři vazební důvody, jež jsou uvedeny v § 67 

TŘ a jejichž existenci soudce při rozhodování o vazbě musí zkoumat. Prvním z důvodů, kdy 

soudce může obviněného vzít do vazby, je existence důvodné obavy vyplývající z jeho jednání či 

dalších konkrétních skutečností, že obviněný uprchne či se bude skrývat s úmyslem uniknout 

trestnímu stíhání či trestu, přičemž jde zejména o situace, kdy není možné ihned zjistit totožnost 

obviněného, obviněný nemá stále bydliště nebo je zde hrozba vysokým trestem, přičemž v tomto 

případě hovoříme o tzv. vazbě útěkové. Útěková vazba je upravena v ustanovení § 67 písm. a) 

TŘ, které obsahuje pouze demonstrativní výčet okolností, jejichž existence je nutná k uložení 
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vazby z daného důvodu. Mezi další nevyjmenované okolnosti můžeme zařadit například snahu 

zajistit si falešné doklady či opuštění místa bydliště a zaměstnání po delší časové období.
254

 Co 

se týče hrozby vysokého trestu, je zde vhodné zmínit, že dle judikatury se nelze řídit trestní 

sazbou stanovenou pro daný trestný čin TZ, nýbrž je nutné, aby soudce posoudil konkrétní 

okolnosti daného případu; je tedy podstatná trestní sazba hrozící obviněnému v konkrétním 

případě.
255

 Dle judikatury se pak hrozbou vysokým trestem rozumí hrozba uložení trestu odnětí 

svobody ve výši nejméně osm let.
256

 

Dalším vazebním důvodem je existence důvodné obavy vyplývající z jednání obviněného 

či dalších konkrétních skutečností, že obviněný bude ovlivňovat svědky či spoluobviněné, jež 

prozatím nebyli podrobeni výslechu, popřípadě jinak mařit objasňování skutečností závažných 

pro trestní stíhání, přičemž zde hovoříme o tzv. vazbě koluzní. V případě koluzní vazby se 

vychází z domněnky, že obviněný má zájem na tom, aby nedošlo k jeho odsouzení, k němuž 

nedojde v případě, kdy nebude skutkový stav řádně zjištěn.
257

 Důvody vazby koluzní jsou též 

vypočteny pouze demonstrativně, přičemž pro splnění podmínek pro vzetí do vazby postačí 

naplnění jakékoli ze zmíněných okolností.
258

 To lze ostatně odvodit již ze spojení „jinak mařit 

objasňování“, přičemž tímto jiným mařením objasňování se zde myslí například nežádoucí 

manipulace s důkazy, kterou může být například jejich padělání či ukrývání, či ovlivňování 

osoby, u níž se dá předpokládat, že bude vyslýchána v postavení svědka či spoluobviněného, 

jelikož vnímala svými smysly okolnosti důležité pro trestní řízení a prozatím nebyla předvolána 

orgánem činným k trestnímu řízení. Je zřejmé, že mařením objasňování skutečností závažných 

pro trestní stíhání není realizace práva obviněného na obhajobu (např. pokud obviněný popře 

vinu či odmítne vypovídat). Dále mařením není nesplnění povinnosti obviněného vydat věc, 

odmítnutí podrobit se prohlídce těla či strpět odběr krve či jiný potřebný úkon, jelikož tyto úkony 

je možné vynutit pouze prostřednictvím uložení pořádkové pokuty dle § 66 TŘ. Vazbu koluzní 

jako jedinou nemůže soudce nahradit některým z mírnějších opatření stanovených v § 73 a 73a 

TŘ
259

, pouze v trestním řízení proti obviněnému mladistvému je možné vazbu nahradit 

umístěním v péči důvěryhodné osoby dle § 49 a 50 ZSVM.
260

 Vazba koluzní může trvat pouze 
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tři měsíce, přičemž dané omezení se neuplatní v případě, kdy již obviněný koluzně jednal. Pokud 

však koluzní jednání obviněného nebude prokázáno, je nutné jej propustit na svobodu nejpozději 

poslední den této lhůty.
261

  

Posledním vazebním důvodem je existence důvodné obavy, která vyplývá z jednání 

obviněného či z konkrétních skutečností, z možného opakování trestné činnosti, jež je 

předmětem trestního stíhání, dokonání trestného činu, o který se pokusil, či z vykonání trestného 

činu, který připravoval nebo kterým hrozil, přičemž zde se jedná o vazbu předstižnou. Na rozdíl 

od již zmíněných druhů vazby jsou důvody vazby předstižné vymezeny taxativně a vzhledem k 

povaze těchto důvodů je zřejmé, že soudce může uložit tento druhu vazby jen v případě trestných 

činů úmyslných. Nutná je existence bezprostředního nebezpečí další trestné činnosti.
262

  

Opětovně zdůrazňuji, že ve všech případech musí soudce obavu dovozovat z konkrétních 

skutečností. Po soudci nelze v přípravném řízení požadovat, aby rozhodnutí o vzetí do vazby 

bylo učiněno v souladu s požadavkem jistoty bez důvodných pochybností, jak je tomu u 

rozhodování meritorního, neboť to není reálné a zároveň není možné rozhodnout o vzetí do 

vazby až v okamžiku, kdy je nepochybné, že obviněný například uprchne či se bude skrývat.
263

  

 

Rozhodování o vzetí do vazby a vazební zasedání 

Z čl. 8 odst. 5 Listiny vyplývá, že o vzetí do vazby může rozhodnout výlučně soud, 

přičemž dle § 73b TŘ v přípravném řízení o vzetí obviněného do vazby rozhoduje vždy soudce 

na návrh státního zástupce. Zásada rychlosti zakotvena v § 2 odst. 4 TŘ jasně stanoví, že vazební 

věci je nutné projednat s co největším urychlením, přičemž pro případy rozhodování o vazbě 

osoby zadržené či zatčené stanoví TŘ lhůtu 24 hodin, během níž musí soudce o vazbě 

rozhodnout.
264

 

O vzetí do vazby je v přípravném řízení rozhodováno vždy ve vazebním zasedání, 

přičemž k jeho zakotvení došlo v návaznosti na celou řadu nálezů Ústavního soudu, jenž namítal 

porušování principu kontradiktornosti představujícího jeden z atributů spravedlivého procesu. 

V rámci vazebního zasedání je tak tento princip dodržen, jelikož se obviněný může vyjádřit ke 

všem relevantním skutečnostem týkajících se návrhu státního zástupce na vzetí do vazby.
265

 V 

případě ostatních rozhodnutí o vazbě je ve vazebním zasedání rozhodováno jen v případě, kdy o 
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to obviněný výslovně požádá nebo pokud soudce považuje za nezbytné, aby byl obviněný 

osobně slyšen. Ačkoli obviněný o konání vazebního zasedání požádal, není nutné jeho žádosti 

vyhovět a veřejné zasedání konat, pokud se obviněný následně odmítl vazebního zasedání 

účastnit, dále pokud od jeho posledního slyšení, během něhož obviněný nesdělil žádné nové 

okolnosti, případně sdělil okolnosti, jež nejsou způsobilé vyvolat změnu rozhodnutí, neuplynulo 

více než šest týdnů, a dále pokud vzhledem k zdravotnímu stavu obviněného není možné provést 

jeho výslech či pokud se obviněný propouští z vazby. V rámci přípravy vazebního zasedání soud 

předvolá či nechá předvést obviněného, zatímco státní zástupce a obhájce obviněného musí být o 

konání vyrozuměni. V případech, kdy se rozhoduje o vzetí osoby zadržené či zatčené do vazby, a 

tedy musí být rozhodnuto ve lhůtě 24 hodin, se obhájce vyrozumí jen, pokud je v dané lhůtě 

dosažitelný.
266

 Vyrozumění obhájce v případě, kdy o jeho účast obviněný požádá, soudce zajistí 

většinou prostřednictvím telefonu – řídí se dle § 27 odst. 2 instrukce Ministerstva spravedlnosti 

ze dne 3. 12. 2001, č. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, 

krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vnitřní a kancelářský řád“), 

přičemž pokud bude tento způsob neúspěšný, je možné, aby mu soudce zanechal vzkaz 

prostřednictvím dospělé osoby či záznamníku, a to buď v místě jeho pracoviště, nebo bydliště, 

avšak je nezbytné, aby veškerý postup zaznamenal do spisu. Doba konání musí být soudcem 

stanovena tak, aby bylo umožněno státnímu zástupci i obhájci se jej zúčastnit, zároveň musí být 

dodrženy lhůty pro vydání rozhodnutí.
267

 Co se místa konání týče, výslech může být proveden v 

budově soudu, policejní cele či úřadovně policie, ve výjimečných případech je pak místem 

výslechu věznice či nemocnice.
268

 V úvodu má soudce za úkol seznámit přítomné se stavem 

věci, na což následuje přednesení návrhu státního zástupce, popřípadě žádosti obviněného o 

propuštění z vazby, kterou přednese obhájce obviněného či sám obviněný. Dále následuje 

vyjádření státního zástupce, obviněného a jeho obhájce, přičemž mohou učinit i návrhy na 

provedení šetření v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí. Pokud se některá z 

vyjmenovaných osob vazebního zasedání neúčastní a její vyjádření a návrhy jsou obsahem spisu, 

případně pokud osoba přítomna je a požádá o to, přednese jejich obsah soudce. Poté následuje 

výslech obviněného ke všem relevantním okolnostem, přičemž státnímu zástupci a obhájci je 

umožněno klást osobě obviněné otázky poté, co jim soudce udělí slovo. V závěru vazebního 

zasedání soudce udělí slovo státnímu zástupci, obhájci a obviněnému, aby mohli učinit své 

závěrečné návrhy. Následuje vydání rozhodnutí, které se vždy vyhlašuje ve vazebním zasedání, 
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tedy před osobami, jež se ho účastní. Co se veřejnosti týče, vazební zasedání je neveřejné, 

obligatorně se jej účastní obviněný, zatímco účast státního zástupce a obhájce se nevyžaduje.
269

  

Osobně si myslím, že je žádoucí, aby byl přítomen jak obhájce z důvodu umožnění obviněnému 

uplatnit jeho právo na obhajobu, tak státní zástupce už jen kvůli tomu, že je rozhodováno právě o 

jeho návrhu.  

O vzetí do vazby soudce rozhoduje usnesením, které musí kromě obecných náležitostí 

obsahovat také náležitosti zvláštní stanovené v § 73c TŘ. Konkrétně se jedná o skutečnosti 

odůvodňující podezření ze spáchání trestného činu, jenž je předmětem trestního stíhání, přičemž 

v této souvislosti je vhodné zmínit, že není možné, aby soudce popis skutku, který je předmětem 

trestního stíhání, upravoval, nýbrž musí vycházet z popisu, který je obsahem usnesení o zahájení 

trestního stíhání.
270

 Dále dle tohoto ustanovení mezi zvláštní náležitosti patří konkrétní 

skutečnosti opodstatňující důvodnost vazby a také důvody nemožnosti nahrazení vazby 

mírnějším opatřením. Vzhledem k tomu, jak významný zásah do osobní svobody vazba 

představuje, je zřejmé, že je nutné rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby náležitě odůvodnit, 

přičemž je nezbytné, aby se soudce zabýval veškerými okolnostmi svědčícími ve prospěch i 

neprospěch obviněného.
271

 Dále bych ráda zmínila judikát, jenž se zabýval stížností, v níž bylo 

namítáno, že podkladem pro zahájení trestního řízení stěžovatele a jeho následné vzetí do vazby 

byly důkazy získané v rámci provedení domovní prohlídky, jež byla vykonána jako neodkladný 

úkon (tedy před zahájením trestního stíhání), přičemž příkaz soudce k domovní prohlídce byl 

shledán v jiné věci
272

 Ústavním soudem protiústavním. Ústavní soud judikoval, že v případě, kdy 

soud při rozhodování o vazbě shledá trestní stíhání obviněného jako nedůvodné, je jediným 

důsledkem tohoto závěru propuštění obviněného na svobodu, pokud je ve vazbě, případně tím, 

že nedojde k uvalení vazby, pokud ve vazbě není; soud není oprávněn z těchto důvodů trestní 

stíhání zastavit či udělit závazný pokyn pro další postup v přípravném řízení.
273

  

V § 70 TŘ je zakotvena povinnost soudce vyrozumět rodinného příslušníka a 

zaměstnavatele obviněného s tím, že obviněný, jenž není osobou mladistvou, může vyslovit 

nesouhlas s tímto vyrozuměním. Dané ustanovení též stanoví další pravidla ohledně 

vyrozumívání týkající se vzetí příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru či cizince do 

vazby. Soudce je povinen vyrozumět uvedené osoby po oznámení usnesení o vzetí do vazby 
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osobě obviněné, nikoli až poté, co rozhodnutí o vzetí do vazby nabude právní moci.
274

 O vzetí 

obviněného do vazby jakož i o jiných vazebních rozhodnutích, jejichž výčet lze nalézt v § 70a 

odst. 1 TŘ, je soudce dále povinen vyrozumět příslušnou věznici v souladu se zásadou rychlosti. 

Soudce příslušné věznici zašle usnesení o vzetí obviněného do vazby společně s příkazem k 

přijetí do vazby (pokud tak neučiní, lze usnesení o vzetí do vazby odeslat dodatečně do tří 

pracovních dnů), přičemž náležitosti daného příkazu jsou stanoveny v § 27 odst. 3 vnitřního a 

kancelářského řádu. Dané ustanovení též stanoví, že příkaz by měl být doručen společně 

s předáním obviněného. V § 74 odst. 1 TŘ lze nalézt taxativní výčet rozhodnutí o vazbě, proti 

nimž je možné podat stížnost, přičemž z odst. 2 daného ustanovení a contrario plyne, že stížnost 

proti rozhodnutí soudce o vzetí obviněného o vazbě nemá odkladný účinek.  

 

Žádost o propuštění z vazby 

Dalším úkolem soudce v oblasti rozhodování o vazbě je rozhodovat o žádosti obviněného 

o propuštění z vazby v případě, kdy takové žádosti nevyhoví státní zástupce.
275

 Právo podat tuto 

žádost náleží dle § 71a TŘ obviněnému kdykoli poté, co rozhodnutí o vzetí do vazby nabude 

právní moci. Je možné, aby žádost o propuštění z vazby na svobodu podal za obviněného jeho 

obhájce
276

, avšak není možné, aby tuto žádost za obviněného podávali jeho příbuzní, jelikož 

nejsou osobami oprávněnými k podání takové žádosti, a tím pádem se jimi podaná žádost 

považuje pouze za podnět k přezkoumání.
277

 Je nutné však brát v úvahu § 34 odst. 1 TŘ, jenž 

stanoví, že proti vůli obviněného, který je osobou omezenou ve svéprávnosti, může žádost o 

propuštění z vazby podat jeho zákonný zástupce či opatrovník.
278

 Za žádost o propuštění z vazby 

jsou považovány i další úkony obviněného. Jedná se například o návrh na přijetí některého 

z opatření nahrazujících vazbu
279

, dále podání, jímž je obviněným zpochybňována důvodnost 

vazby od samotného počátku, přičemž tak žádá o její přezkum, a podání, jímž obviněný namítá 

příliš dlouhé trvání vazby.
280

  

                                                 
274

 ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA. K § 70 TŘ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a 

přeprac. vyd. 2013. Opak. cit. 
275

 § 73b odst. 2 TŘ 
276

 GŘIVNA, Tomáš, Václav MANDÁK. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. 2019. Opak. cit., s. 305. 
277

 VANTUCH, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL, Josef KUCHTA, Marek FRYŠTÁK a Věra 

KALVODOVÁ. Trestní právo procesní. 4. přeprac. vyd. 2013. Opak. cit, s. 283. 
278

 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA, František VONDRUŠKA, Jaroslava NOVOTNÁ a 

František NOVOTNÝ. Přípravné řízení trestní. 2003. Opak. cit., s. 1208. 
279

 § 71a TŘ. 
280

 ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA. K § 71a TŘ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a 

přeprac. vyd. 2013. Opak. cit. 



 

68 

 

 

Pokud tedy státní zástupce žádosti nevyhoví, je povinen ji soudu předložit ve lhůtě pěti 

pracovních dnů společně s odůvodněným stanoviskem, v němž se k podané žádosti vyjádří, a 

vyšetřovacím spisem, přičemž obviněného o předložení žádosti soudu vyrozumí. Povinnost 

žádost předat má i v případě, kdy dojde k závěru, že některý důvod vazby nově vznikl či naopak 

pominul, ale některý z důvodů vazby dále trvá. Důležité je říci, že lhůta pěti pracovních dnů 

týkající se předložení žádosti státním zástupcem soudu je lhůtou pořádkovou, což jinými slovy 

znamená, že nedodržení dané lhůty nevede k propuštění obviněného na svobodu, avšak by tato 

lhůta měla být respektována.
281

 Na základě poznatků aplikační praxe se však nedodržení této 

lhůty považuje za kárné provinění státního zástupce dle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státní 

zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, každopádně následky, které ze zmeškání lhůty 

plynou pro obviněného, se rozhodovací praxe nezabývá. Souhlasím s názorem Galovcové, že při 

výkladu sporných otázek v oblasti trestního práva by měla být dána přednost přístupu, jenž je 

příznivější pro obviněného, z čehož plyne, že daná pětidenní lhůta by měla být považována spíše 

za lhůtu propadnou, což by v případě jejího zmeškání mělo za následek vydání příkazu 

k propuštění z vazby dle § 73b odst. 6 TŘ per analogiam.
282

 Domnívám se, že vzhledem k tomu, 

že vazba je prostředkem ultima ratio a je významným zásahem do práva na osobní svobodu, 

mělo by být zaručeno, aby při vyřizování žádosti obviněného, byly lhůty striktně dodržovány, 

jelikož v případě nedodržení této pětidenní lhůty, kdy následně bude žádosti vyhověno a dojde 

k propuštění obviněného na svobodu, obviněný strávil ve vazbě podstatně delší dobu, než bylo 

nutné. I proto si myslím, že nedodržení této lhůty by mělo mít vliv na oprávněnost dalšího trvání 

vazby, neboť se domnívám, že prodlužování vazby v důsledku nedodržování lhůt je naprosto 

nepřípustné. Obdobný názor vyslovil například i Krajský soud v Plzni, jenž judikoval, že „jde o 

lhůty, na které se vztahuje článek 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, z něhož také 

vyplývá, že nikdo nemůže být držen ve vazbě leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na 

základě rozhodnutí soudu. Povaha a smysl těchto lhůt nepřipouští stav, že by jejich nedodržení 

nemělo žádný vliv na další trvání vazby.“.
283

  

O žádosti o propuštění na svobodu rozhoduje v přípravném řízení soudce formou 

usnesení, přičemž za rozhodnutí o vazbě se považuje nejen rozhodnutí, kterým se obviněný 

propouští na svobodu, ale i rozhodnutí, jímž soudce předmětnou žádost zamítá. Proti rozhodnutí 

je možné podat stížnost, o které je příslušný rozhodovat soud druhého stupně, přičemž v § 74 
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odst. 2 TŘ jsou vypočteny podmínky, za kterých má tato stížnost odkladný účinek.
284

 V případě 

zamítnutí žádosti o propuštění je možné dle § 71a TŘ znovu o propuštění žádat až po uplynutí 30 

dnů od té doby, co poslední rozhodnutí o zamítnutí žádosti, o dalším trvání vazby či změně 

důvodů vazby nabylo právní moci; výjimkou pro podání žádosti dříve by bylo, pokud by 

obviněný v nové žádosti uvedl jiné důvody. 

 

Trvání vazby 

Obecná povinnost orgánů činných v trestním řízení průběžně zkoumat, zda vazební 

důvody u obviněného nadále trvají, případně zda nedošlo k jejich změně, a zda by nebylo možné 

vazbu nahradit mírnějším opatřením, je stanovena v § 71 odst. 1 TŘ, přičemž soudce je dle 

tohoto ustanovení povinen tyto skutečnosti zkoumat v případě, že rozhoduje o žádosti 

obviněného o propuštění z vazby, návrhu státního zástupce na ponechání obviněného ve vazbě, 

změně důvodů vazby v případě, kdy byl shledán nový důvod vazby, či při stížnosti proti usnesení 

státního zástupce o vazbě.  

Soudce je tedy povinen nejpozději každé tři měsíce od okamžiku, kdy rozhodnutí o vazbě 

nabylo právní moci, rozhodovat na základě návrhu státního zástupce o tom, zda bude obviněný 

nadále ponechán ve vazbě, či bude z vazby propuštěn na svobodu. V tomto případě se jedná o 

lhůtu propadnou, což jinými slovy znamená, že pokud soudce neučiní v dané lhůtě rozhodnutí, je 

nutné bezodkladně vydat příkaz na propuštění obviněného z vazby, proti němuž není možné 

podat opravný prostředek. Co se týče včas podaného návrhu státního zástupce, je nezbytné, aby 

byl doručen soudu nejpozději 15 dnů před uplynutím dané lhůty tří měsíců.
285

 Opětovně zde 

vyvstává otázka, zda se jedná o lhůtu pořádkovou či prekluzivní. Vrchní soud judikoval, že 

„patnáctidenní lhůta k podání návrhu státního zástupce na vydání rozhodnutí soudce o dalším 

trvání vazby podle § 72 odst. 2 TŘ je prekluzivní, jejím marným uplynutím nepřichází v úvahu 

další trvání vazby obviněného a nemohou trvat ani instituty vazbu nahrazující podle § 73 a § 73a 

TŘ. V takovém případě je třeba vydat příkaz k propuštění obviněného z vazby podle § 73b odst. 6 

per analogiam TŘ.“.
286

 S tímto se ztotožňuji, neboť se domnívám, že by i zde měl být opětovně 

uplatněn výklad restriktivní, a daná lhůta by tedy měla být opět považována propadnou neboli 

prekluzivní. V tomto případě lze prekluzivnost lhůty odvodit dle mého názoru i z toho, že i lhůta 

                                                 
284

 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA, František VONDRUŠKA, Jaroslava NOVOTNÁ a 

František NOVOTNÝ. Přípravné řízení trestní. 2003. Opak. cit., s. 1209. 
285

 DRAŠTÍK, Antonín. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. 2018. 

Opak. cit., s. 329–330. 
286

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.7.2015, sp. zn. 4 To 67/2015. 



 

70 

 

 

stanovena soudci je prekluzivní, neboť pokud státní zástupce nepodá včas návrh na prodloužení 

vazby, je vysoce pravděpodobné, že důsledkem bude nemožnost dodržení lhůty soudcem.  

Ústavní soud v souvislosti s rozhodováním o dalším trvání vazby zdůraznil povinnost 

soudu obviněného, jenž je ve vazbě, o konání tohoto rozhodování informovat, včetně poučení o 

jeho právu žádat o konání vazebního zasedání a poskytnutí mu lhůty k případnému uplatnění 

tohoto práva, přičemž pokud soud tuto povinnost nesplní, dochází k porušení práva obviněného 

na spravedlivý proces.
287

 

S trváním vazby nepochybně souvisí problematika celkové přípustné doby trvání vazby, 

jež je odvozována od typové závažnosti trestného činu, jenž je předmětem trestního stíhání, 

přičemž celková přípustná doba trvání vazby nesmí překročit:  

„a) jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin, 

b) dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin, 

c) tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin, 

d) čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin, za který lze podle 

trestního zákona uložit výjimečný trest.“
288

 

TŘ dále stanoví, že z uvedené celkové přípustné doby trvání vazby vždy jedna třetina 

připadá na přípravné řízení a zbylé dvě třetiny na řízení před soudem
289

, přičemž není možné 

činit žádné přesuny mezi těmito lhůtami, jelikož by vždy byly k tíži obviněného, což jinými 

slovy znamená, že i přesto, že by v přípravném řízení nebyla vyčerpána celá jedna třetina 

celkové přípustné doby trvání vazby, vazba bude moci trvat v řízení před soudem dvě třetiny 

příslušné doby, nikoli více.
290

 Pokud některá z těchto přípustných dob uplyne, je nutné, aby byl 

obviněný neodkladně propuštěn z vazby na svobodu, jelikož se opět jedná o lhůty propadné. 

Počátkem běhu lhůt je den, kdy byl obviněný omezen na svobodě
291

, a do přípustných lhůt trvání 

vazby je nutné započítat všechna omezení osobní svobody obviněného, k nimž v dané věci 

došlo.
292
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Jak již bylo řečeno, soudce má povinnost vyrozumět příslušnou věznici i o rozhodnutí o 

dalším trvání vazby, jakož i o změně důvodů vazby, nebo o rozhodnutí o propuštění obviněného 

z vazby.
293

 

 

Nahrazení vazby 

Vzhledem k požadavku subsidiarity a fakultativnosti vazby je součástí rozhodování 

soudce o vazbě též zkoumání, zda není možné vazbu nahradit jiným, mírnějším opatřením, 

přičemž soudce může ponechat obviněného na svobodě a současně uložit mírnější opatření 

pouze v případě vazby útěkové či předstižné. Vazba koluzní nemůže být nahrazena žádným 

mírnějším prostředkem, ačkoli výjimkou je zde v případě řízení ve věcech mladistvého svěření 

do péče důvěryhodné osoby.
294

 V rámci zkoumání možností nahrazení vazby je nezbytné, aby 

soudce v daném případě vzal na zřetel povahu spáchaného trestného činu, jenž je předmětem 

trestního stíhání, osobu obviněného i konkrétní obsah nabízeného náhradního opatření včetně 

jeho možnosti dosáhnout účelu vazby.
295

 Mezi konkrétní náhradní opatření lze zařadit záruku 

zájmových sdružení občanů a důvěryhodné osoby za další chování obviněného, písemný slib 

obviněného, dohled probačního úředníka, uložení předběžného opatření či peněžitou záruku
296

, 

přičemž pokud je obviněný osobou mladistvou, je možné vazbu nahradit také výše zmíněnou 

péčí důvěryhodné osoby. Jak lze již z názvu institutu odvodit, pro uplatnění těchto opatření musí 

v daném případě existovat vazební důvody, pro které lze vzít obviněného do vazby, popř. které 

opodstatňují prodloužení jejího trvání; jinými slovy v případě neexistence důvodů vazby není, co 

v daném případě nahrazovat.
297

 

Mezi náhradní opatření patří: 

a) Záruka zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby za další chování 

obviněného 

Toto náhradní opatření může soudce přijmout pouze v případě, kdy jsou dané osoby 

schopné příznivě působit na chování obviněného a zajistit, aby se obviněný na základě výzvy 
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dostavil k příslušnému orgánu činnému v trestním řízení a vždy tyto orgány předem informoval 

o vzdálení se z místa pobytu.
298

 

 

b) Písemný slib obviněného 

Obsahem tohoto slibu je závazek obviněného, že povede řádný život, především, že se 

vyvaruje páchání trestné činnosti, dostaví se na základě výzvy k příslušnému orgánu činnému 

v trestním řízení, předem podá informaci o vzdálení se z místa pobytu a dodrží veškerá mu 

uložená opatření. Jak již název tohoto opatření vypovídá, není možné, aby slib byl za obviněného 

učiněn jinou osobu, například jeho obhájcem, avšak je samozřejmě možné, aby obhájce či jiná 

osoba písemný slib sepsala, přičemž ovšem nesmí chybět vlastnoruční podpis obviněného. 

Galovcová upozorňuje, že písemný slib obviněného nebývá příliš účinným náhradním 

opatřením, a tedy bývá využíván ve spojení s dalším prostředkem nahrazujícím vazbu.
299

 

 

c) Dohled probačního úředníka 

Obsahem tohoto prostředku nahrazujícího vazbu je povinnost obviněného spolupracovat 

s probačním úředníkem. Konkrétně se obviněný musí k probačnímu úředníkovi dostavovat ve 

stanovených lhůtách, hlásit mu veškeré změny, přičemž změnu místa pobytu lze provést pouze 

s jeho souhlasem, zdržovat se ve vytyčeném čase v určeném obydlí a podřídit se i dalším 

opatřením, jejichž cílem je, aby se obviněný vyvaroval spáchání další trestné činnosti a maření 

trestního řízení, přičemž daná opatření musí být výslovně vymezena ve výroku rozhodnutí o 

nahrazení vazby.
300

 Pokud soudce vazbu nahradí tímto náhradním opatřením, má dle § 27 odst. 

10 vnitřního a kancelářského řádu o tomto závěru povinnost bez zbytečného odkladu vyrozumět 

Probační službu a rozhodnutí jí do tří dnů zaslat. 

 

d) Uložení předběžného opatření – viz další část této kapitoly 

 

e) Peněžitá záruka 

U peněžité záruky je stěžejní informací, že v případě, kdy je dán důvod předstižné vazby, 

není možné peněžitou záruku přijmout, pokud se obviněný dopustil některého z trestných činů 

taxativně vyjmenovaných v § 73a odst. 1 TŘ. Co se rozhodování o peněžité záruce týče, soudce 

vždy musí jako první rozhodnout ve formě usnesení o tom, zda je přijetí peněžité záruky 
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přípustné a v případě kladného závěru určí její výši, přičemž při rozhodování vezme v úvahu 

osobu obviněného a její majetkové poměry (případně majetkové poměry jiné osoby, jež nabídla 

složení záruky a jež je obeznámena s podstatou obvinění a okolnostmi odůvodňujícími vzetí do 

vazby), dále je nutné přihlédnout k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, jenž je 

předmětem trestního stíhání, a závažnosti okolností opodstatňujících uložení vazby. Dále soudce 

určí i výši peněžité záruky, přičemž dolní hranice činí 10 000,- a horní není určena, a způsob 

složení peněžité záruky. Až v okamžiku, kdy dojde ke složení peněžité záruky v soudem určené 

výši, je možné, aby soudce vydal usnesení o ponechání obviněného na svobodě, případně 

usnesení o propuštění obviněného z vazby.
301

 Samozřejmě soudce může dojít k závěru, že 

vzhledem k okolnostem dané trestní věci či závažnosti důvodů vazby se nabídka peněžité záruky 

nepřijímá. Pokud došlo k zániku důvodů, které vedly k přijetí peněžité záruky, či změně 

skutečností, na jejichž základě byla určena výše peněžité záruky, soud či státní zástupce, který 

v dané době vede řízení, záruku zruší či změní její výši. Pokud se obviněný dopustí jednání 

vymezeného v § 73a odst. 4 TŘ, složená částka na základě rozhodnutí soudu připadá státu.
302

 V 

této souvislosti mohu zmínit judikát, jenž stanovil, že „o zrušení peněžité záruky v přípravném 

řízení rozhoduje soudce, který o jejím přijetí rozhodl, dojde-li však v tomto stádiu řízení ke 

změně příslušnosti soudu v důsledku postoupení věci jinému státnímu zástupci činnému mimo 

obvod tohoto soudu, rozhodne o zrušení peněžité záruky okresní soud, jehož příslušnost vyplývá z 

§ 26 TŘ“.
303

 

 

f) Umístění v péči důvěryhodné osoby 

Zde se jedná o náhradní opatření, jež je možné uplatnit jen v řízení proti osobě mladistvé. 

Co se důvěryhodné osoby týče, musí jí být osoba s relevantním vztahem k mladistvému, na jehož 

základě lze presumovat, že zabezpečí péči o osobu mladistvou a bude pozitivně působit na její 

chování, včetně zajištění její účasti na úkonech trestního řízení a dodržování dalších soudem 

určených podmínek.
304

 Daná důvěryhodná osoba musí být soudcem bez zbytečného odkladu o 

uplatnění tohoto náhradního opatření vyrozuměna v souladu s § 27 odst. 11 vnitřního a 

kancelářského řádu. 
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Ačkoli pouze soudce je oprávněn vzít obviněného do vazby, a tedy je i o nahrazení vazby 

a souvisejícího ponechání obviněného na svobodě oprávněn rozhodovat v přípravném řízení 

pouze soudce, státní zástupce je oprávněn rozhodnout o propuštění obviněného z vazby za 

současného nahrazení vazby zárukou za další chování obviněného, slibem, dohledem či 

peněžitou zárukou. V případě, že obviněný nebude dodržovat povinnosti, jež mu byly uloženy 

v souvislosti s nahrazením vazby, je možné toto jeho jednání v případě, kdy trvají důvody vazby, 

sankcionovat jeho vzetím do vazby.
305

 

 

Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody 

Úpravu daného institutu lze nalézt v § 74a TŘ a lze jej uplatnit za předpokladu, kdy je 

obviněný, proti němuž je vedeno trestní stíhání, ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl 

uložený za jiný trestný čin, a je zde některý z důvodů vazby vymezených v § 67 TŘ. O uložení 

daného omezení, důvodech, jeho obsahu a trvání rozhoduje opět soudce na návrh státního 

zástupce, přičemž dané rozhodnutí má formu usnesení. Důležitou podmínkou je, že tato omezení 

nesmí být závažnějšího charakteru než omezení, kterým by byl obviněný podroben v případě, že 

by byl vzat do vazby. Za tato nezbytná omezená lze považovat například omezení návštěv, 

kontrola korespondence odsouzeného nebo nezařazování do práce.
306

 

V rámci rozhodování o omezení obviněného ve výkonu TOS se přiměřeně použijí 

ustanovení § 68 odst. 1, 71, 71a, 72, 72a a 74 TŘ, naopak se však neužijí ustanovení, která se 

týkají vazebního zasedání. Proti rozhodnutí soudce o důvodech, obsahu a trvání nezbytných 

opatření je přípustné podat stížnost, která však nemá odkladný účinek.
307

 

 

 Zákaz vycestovat 

S problematikou opatření, jimiž je možné nahradit vazbu, souvisí také zákaz vycestování, 

jenž soudce může dle § 73 odst. 5 TŘ uložit současně s některým z opatření nahrazujících vazbu, 

tedy jako sekundární opatření. Cílem tohoto opatření je zamezit hrozícímu riziku útěku do 

zahraničí s úmyslem vyhýbat se trestnímu stíhání, z čehož vyplývá, že by mělo být ukládáno 

v případech útěkové vazby. Zákaz vycestovat však také může dle § 77a TŘ sloužit jako 

zajišťovací opatření, které má zajistit osobu obviněného pro účely trestního řízení.
308

 V případě 
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uložení daného sekundárního opatření je obviněný povinen vydat cestovní doklad, případně 

pokud jej dobrovolně nevydá, mu bude v souladu s § 73 odst. 5 TŘ odejmut, přičemž cestovním 

dokladem se myslí „veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic ČR přes 

hraniční přechod, nestanoví-li jinak MS, jíž je ČR vázána“.
309

 Obdobný postup dle § 77a odst. 2 

TŘ platí i v případě, kdy je zákaz vycestovat soudcem uložen jako zajišťovací opatření. Podobná 

je též úprava žádosti obviněného o zrušení opatření spočívajícího v zákazu vycestovat, přičemž o 

takové žádosti je nutné rozhodnout v souladu se zásadou rychlosti, tedy o ní musí být soudcem 

rozhodnuto neprodleně.
310

 Rozdílně je však upravena výjimka ze zákazu vycestovat v důležitých 

případech, přičemž zákaz vycestování, který je ukládán jako sekundární opatření v souvislosti 

s nahrazením vazby, platí bezvýjimečně, zatímco pokud je zákaz vycestovat uložen jako 

zajišťovací opatření, je možné, aby státní zástupce obviněnému z důležitých důvodů na určitou 

dobu například za účelem pracovní cesty vycestovat do zahraničí dovolil.
311

  

Vzhledem k tomu, že zákaz vycestování do zahraničí je dle § 88h TŘ i jedním z 

předběžných opatření, kterým se budu věnovat později, a předběžným opatřením lze nahradit 

vazbu, považuji úpravu zákazu vycestovat jako samostatného sekundárního opatření za 

nadbytečnou. Problém zde spatřuji také v tom, že v případě nahrazení vazby zákazem 

vycestování jako předběžným opatřením budou v souladu s § 88h odst. 2 TŘ přiměřeně použita 

ustanovení § 77a odst. 1 až 3, 5 a 6 TŘ, která se zabývají zákazem vycestování jako zajišťovacím 

opatřením, a tedy budou pro tento zákaz platit odlišné podmínky (například co se právě 

zmíněných výjimek týče), než pokud bude zákaz vycestování soudcem uložen jako sekundární 

opatření v souladu s § 73 odst. 5 TŘ. Dle mého názoru není vhodné, aby bylo možné osobě 

uložit totožné opatření sledující stejný účel dle dvou různých ustanovení, kdy právě zvolení 

formy a ustanovení, dle kterého zákaz vycestování bude uložen, ovlivní jeho přísnost. 

 

Vazba de lege ferenda 

Co se týče úpravy vazby a plánované rekodifikace trestního řádu, úprava vazby zatím 

není součástí paragrafovaného znění.
312

 Z dokumentů týkajících se rekodifikace však plyne, že 

cílem je obecně zjednodušení dané úpravy a řízení týkajících se vazby. Rozhodování o vzetí do 

vazby bude svěřeno soudci činnému v přípravném řízení.
313 Dle věcného záměru by dále nově 
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mohla být opatření nahrazující vazbu uplatněna i v případě vazby koluzní a u vazby předstižné 

by již neměl být uveden taxativní výčet trestných činů, při jejichž spáchání není možné přijmout 

peněžitou záruku.
314

 

Domnívám se, že by se rekodifikační komise měla zaměřit na úpravu zákazu vycestování, 

kterou je určitě potřeba sjednotit. Též by měla být věnována pozornost lhůtám, jež jsou 

v souvislosti s rozhodováním o vazbě stanoveny, jelikož, jak již bylo naznačeno, dost často 

vyvstávají pochybnosti, kdy se jedná o lhůtu propadnou a kdy o lhůtu pořádkovou. 

4.1.2. Příkaz k zatčení 

Zatčení můžeme definovat jako „zjištění pobytu, zadržení a krátkodobé omezení osobní 

svobody obviněného za účelem jeho dodání orgánu, který příkaz k zatčení vydal“, přičemž jej 

provádí na základě vydaného příkazu policejní orgány, které, jak i z definice vyplývá, mají v 

případě nutnosti za úkol vypátrat pobyt obviněného.
315

 Příkaz k zatčení je zajišťovacím 

prostředkem upraveným v § 69 TŘ a navazuje na čl. 8 odst. 4 Listiny, který umožňuje osobu 

zatknout jen na podkladě písemného odůvodněného soudce, přičemž dle § 69 odst. 1 TŘ může 

být příkaz k zatčení vydán soudcem v přípravném řízení na návrh státního zástupce v případě, 

kdy je dán některý z důvodů vazby a účast obviněného při úkonech trestního řízení nelze zajistit 

jiným způsobem. Příkaz k zatčení je rozhodnutím sui generis, proto proti němu není možné 

podat stížnost.
316

 Vedle existence vazebních důvodů a nemožnosti obviněného předvolat, 

předvést či zadržet, musí soudce zkoumat, zda proti dané osobě bylo zahájeno trestní stíhání a 

vydání příkazu k zatčení je v dané věci přiměřeným zajišťovacím prostředkem.
317

  

Co se obsahových náležitostí příkazu k zatčení týče, musí soudce uvést údaje, jež zaručí, 

že obviněný nebude zaměněn s jinou osobou (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, 

zaměstnání, přezdívka, popis včetně zvláštních znamení), stručný popis skutku, jenž je 

předmětem trestního stíhání (např. místo a čas spáchání, způsob provedení, zavinění, pohnutka), 

zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, včetně příslušného 

ustanovení TZ, a přesný popis důvodů, na základě kterých byl příkaz k zatčení vydán (konkrétně 

se jedná o skutečnosti, jež svědčí o existenci vazebních důvodů a skutečnosti, jež svědčí o tom, 

že mírnější opatření k zajištění přítomnosti obviněného (např. předvolání) by nebylo úspěšné).
318
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O vydaném rozhodnutí musí soudce dle § 27 odst. 5 vnitřního a kancelářského řádu 

vyrozumět státního zástupce, na základě jehož návrhu rozhodoval, přičemž pokud soudce příkaz 

k zatčení vydal, ponechá si u sebe spis až do doby, kdy příkaz bude realizován či odvolán. 

Po zatčení policejní orgán nečiní žádné další úkony, nýbrž je povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 24 hodin, osobu obviněnou dodat soudu, jehož soudce předmětný příkaz 

vydal, nebo na jiné místo, kde bude soudu umožněno provést výslech pomocí videokonference. 

Pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti, pro které nebude možné uplatnit nastíněný postup, je 

nutné obviněného dodat ve lhůtě 24 hodin od zatčení jinému věcně příslušnému soudu. 

V případě, že se tak nestane, je nutné obviněného propustit na svobodu.
319

 Je vhodné zmínit, že 

lhůta 24 hodin od zatčení je lhůtou, jež se počítá od okamžiku k okamžiku neboli a momento ad 

momentum, z čehož vyplývá, že není rozhodné, na jaký den či část dne konec této lhůty 

připadne, nýbrž je nutné lhůtu dodržet například i v případě, kdy konec lhůty připadne na den 

pracovního klidu. I proto je velmi důležité, aby policejní orgán v písemnosti, jež je podkladem 

pro převzetí obviněného soudem, náležitě vyznačil okamžik zatčení obviněného. Pokud důvody, 

pro které byl příkaz k zatčení vydán, zaniknou dříve, než dojde k zatčení obviněného, soudce 

předmětný příkaz odvolá (buď na návrh státního zástupce, nebo i z vlastní iniciativy, pokud se 

jiným způsobem dozví o zániku důvodů vazby), přičemž odvolání má formu opatření.
320

 

Dle § 26 odst. 2 vnitřního a kancelářského řádu soudce zajišťující dosažitelnost musí být 

informován o veškerých vydaných příkazech k zatčení, přičemž příkazy, které již byly 

realizovány či odvolány, je nezbytné z přehledu příkazů odškrnout. Dané ustanovení též stanoví 

povinnost vedoucího kanceláře spisy týkající se kauz, v nichž došlo k vydání příkazu k zatčení, 

předkládat nejméně jednou za 6 měsíců příslušnému předsedovi senátu, kterému přísluší 

rozhodnout o dalším postupu. V odst. 3 daného ustanovení je pak zakotvena povinnost předsedy 

soudu zajistit informování soudce zajišťujícího dosažitelnost o skutečnosti, že v jeho 

dosažitelnosti s určitou pravděpodobností dojde k předání zatčeného obviněného. 

Poté, co je obviněný dodán soudu, musí soudce soudu, který příkaz vydal, provést 

výslech obviněného bez zbytečných průtahů a rozhodnout o vazbě, přičemž je nezbytné, aby 

dané rozhodnutí bylo obviněnému oznámeno do 24 hodin od dodání na místo výslechu. Opět se 

jedná o lhůtu, jež se počítá a momento ad momentum. Důležité je zdůraznit, že není nutné, aby 

soudce činící dané úkony byl tím samým soudcem, který podepsal příkaz k zatčení. V případě, 

kdy nastaly nepředvídatelné okolnosti a obviněný byl dodán k jinému věcně příslušnému soudci, 
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je tento soudce povinen informovat o výsledku výslechu soudce soudu, jenž příkaz vydal, 

přičemž tento soudce následně vydá rozhodnutí o vazbě, které obviněnému bude oznámeno 

prostřednictvím soudce, který prováděl výslech. Ačkoli by se daný postup mohl jevit 

komplikovaným, je nutné v této souvislosti myslet na zásadu zákonného soudce garantovanou čl. 

38 odst. 1 Listiny, k jejímuž porušení by došlo v případě odlišného postupu. Pokud nedojde ve 

lhůtě 24 hodin od dodání soudu k oznámení rozhodnutí obviněnému, je nutné jej propustit na 

svobodu.
321

 

I v tomto případě je nezbytné umožnit obviněnému uplatnit jeho právo na obhajobu, 

přičemž obviněný má právo požadovat přítomnost svého obhájce při výslechu, ačkoli 

podmínkou je zde, že je obhájce v dané lhůtě dosažitelný. Pokud tato podmínka splněna není, 

může soudce provést výslech i bez přítomnosti obhájce, ačkoli je obviněnému umožněno uplatnit 

právo nevypovídat.
322

 Soudce je nicméně dle § 27 odst. 2 vnitřního a kancelářského řádu 

povinen vyrozumět obhájce obviněného o přesné době a místě konání výslechu prostřednictvím 

telefonu, případně mu zanechat vzkaz. 

Soudce soudu, jenž příkaz k zatčení vydal, tedy po výslechu může rozhodnout o vzetí 

obviněného do vazby či zatčenou osobu propustit na svobodu, přičemž tak učiní například při 

nedodržení lhůt nebo pokud nebyl shledán důvod vazby, případně pokud byla vazba nahrazena. 

Stejně jako odvolání příkazu, i odmítnutí návrhu státního zástupce na vydání příkazu k zatčení 

má formu opatření.
323

 

Co se budoucí úpravy týče, úprava příkazu k zatčení by měla projít pouze dílčími 

změnami. Dojde k výslovnému zakotvení odvolání příkazu k zatčení v situacích, kdy došlo 

k zániku důvodů jeho vydání před zatčením obviněného. Též bude soudci umožněno příkaz 

k zatčení změnit, především z důvodu příslušnosti soudu, kterému má být zatčená osoba dodána, 

přičemž účelem je zde simplifikace úpravy a postupu, jelikož nebude například v důsledku 

postoupení trestního řízení do dalšího stádia nezbytné vydávat nový příkaz a rušit příkaz dříve 

vydaný.
324

 

4.1.3. Příkaz k zadržení 

Zadržení lze definovat jako „krátkodobé zbavení osobní svobody obviněného nebo osoby 

podezřelé ze spáchání trestného činu, proti níž dosud nebylo zahájeno trestní stíhání“, přičemž je 

nutné rozlišovat mezi zadržením osoby obviněné policejním orgánem dle § 75 TŘ, zadržení 
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osoby podezřelé policejním orgánem dle § 76 odst. 1 TŘ a omezení osobní svobody osoby 

podezřelé dle § 76 odst. 2, jež může učinit kdokoli.
325

  

Příkaz k zadržení je vydáván soudcem, jenž tak učiní na náležitě odůvodněný návrh 

státního zástupce, k němuž musí být připojen návrh opisu usnesení o zahájení trestního stíhání. 

Příkaz k zatčení má formu rozhodnutí sui generis, z čehož je opětovně patrné, že proti němu není 

možné podat opravný prostředek. Co se obsahových náležitostí týče, nesmí chybět údaje, jež 

zaručí, že osoba, která má být zadržena, nebude zaměněna s jinou osobou, dále je nezbytné uvést 

důvody, na jejichž základě se příkaz vydává.
326

 Kromě podmínky nemožnosti doručení opisu 

usnesení o zahájení trestního stíhání, je nutné, aby v daném případě existovaly vazební důvody a 

aby byl uplatněn princip subsidiarity, tedy aby šlo o případ, kdy není možné podezřelého 

předvolat, předvést či zadržet dle § 76 odst. 1 TŘ.
327

 

Vydání příkazu k zadržení směřuje k zjištění pobytu podezřelého a k jeho krátkodobému 

zadržení policejním orgánem za účelem doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, k 

provedení výslechu a následnému předání státnímu zástupci, který jej může buď propustit na 

svobodu, nebo jej do 48 hodin od zadržení předat soudci.
328

 K dodržení lhůty je tedy nezbytná 

náležitá spolupráce, jež zaručí včasné podání návrhu na vzetí do vazby soudu. Tato lhůta je opět 

lhůtou počítající se a momento ad momentum a je lhůtou společnou pro státního zástupce a 

policejní orgán.
329

 Důležitá je zde opět povinnost předsedy soudu, jenž je stanovena § 26 odst. 3 

vnitřního a kancelářského řádu, která ukládá předsedovi soudu zajistit, aby byl soudce zajišťující 

dosažitelnost informován o tom, že v době jeho dosažitelnosti pravděpodobně dojde k předání 

zadrženého podezřelého. Po dodání osoby soudu soudce opětovně provede výslech podezřelého 

a následně ve lhůtě 24 hodin od doručení návrhu rozhodne o propuštění dané osoby na svobodu, 

či o jejím vzetí do vazby.
330

 I tato lhůta je počítána a momento ad momentum, na což navazuje 

fakt, že soud má povinnost vyznačit na návrhu do vzetí do vazby přesný čas doručení.
331

 

Obdobně jako u příkazu k zatčení má obviněný dle § 77 odst. 2 TŘ právo na přítomnost obhájce 
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při daném výslechu, ovšem opětovně pouze, pokud o to požádá a obhájce je ve lhůtě 24 hodin 

dosažitelný. 

Pokud některá ze lhůt nebyla dodržena, je nutné obviněného propustit na svobodu. Stejně 

tak je nezbytné učinit v případě, kdy v dané věci nebyla splněna podmínka existence vazebních 

důvodů či okolností vymezených v dovětku § 67 TŘ, dále pokud se jedná o trestný čin 

nesplňující podmínky § 68 odst. 2 TŘ za současné neexistence okolností § 68 odst. 3 TŘ, nebo 

pokud došlo k nahrazení vazby mírnějším opatřením. Veškeré závěry soudce musí být patřičně 

odůvodněny.
332

  

Dle věcného záměru by úprava týkající se zadržení měla být převážně převzata ze 

současné úpravy.
333

 

4.1.4. Příkaz k domovní prohlídce a příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků 

Příkaz k domovní prohlídce je upraven v § 83 TŘ, přičemž co se týče příkazu k prohlídce 

jiných prostor a pozemku, užije se dané ustanovení dle § 83a odst. 1 TŘ obdobně. Provedení 

domovní prohlídky představuje značný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí, jež je 

zakotveno v čl. 12 Listiny a je jednou ze složek osobnostní sféry jedince. Do tohoto práva je 

ústavním pořádkem umožněno zasáhnout jen v případě, kdy to vyžaduje obecný zájem na 

ochraně společnosti před trestnými činy, na což navazuje skutečnost, že je potřeba trestné činy 

náležitě zjistit a jejich pachatele potrestat.
334

 

Základní podmínkou pro vydání příkazu soudcem a následné vykonání domovní 

prohlídky je dle § 82 odst. 1 TŘ existence odůvodněného podezření, že se v obydlí nachází věc 

či osoba důležitá pro trestní řízení. Důležité je zdůraznit, že zde musí existovat podklady, jež 

mohou objektivně vyvolat odůvodněné podezření, že osoba mohla spáchat trestný čin; není 

možné, aby policejní orgán podal podnět k domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a 

pozemků s nadějí, že na daném místě nalezne věci relevantní pro trestní řízení.
335

 Co se obydlí 

týče, jeho definici můžeme nalézt v § 133 TZ, jenž říká, že „obydlím se rozumí dům, byt nebo 

jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející“. Obydlím se však rozumí i 

například rekreační chalupy a chaty, jelikož postačí, když bydlení bude zřetelné, nikoli trvalé. 

Daný požadavek nesplňují například zahradní kůlny, přístřešky či rozestavěné objekty. Spornou 

povahu pak mají hotelové pokoje a pokoje v penzionech a jiných objektech, které jsou 

krátkodobě pronajímány, ačkoli dle Listiny je počítáno s použitím extenzivního výkladu, a tedy 
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že by i tyto objekty měly být považovány za obydlí.
336

 K tomuto závěru inklinuje též 

judikatura.
337

 Při splnění dané základní podmínky je možné vykonat také prohlídku jiných 

prostor nesloužících k bydlení (např. prostory sloužící k podnikání či sklad) a pozemků, které 

nejsou veřejně přístupné.
338

  

Před podáním návrhu na vydání příkazu k domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor 

policejní orgán podává státnímu zástupci písemný podnět, mezi jehož obsahové náležitosti patří 

kromě jiného uvedení důvodů pro provedení prohlídky, jejichž součástí musí být vymezení 

hledaných věcí, přesný popis místa prohlídky a uvedení policejního orgánu, jenž by měl 

prohlídku vykonat. Na tento podnět navazuje návrh státního zástupce, na jehož podkladě soudce 

v přípravném řízení vydává příkaz k domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků, 

přičemž daný příkaz musí být písemný a musí být náležitě odůvodněn.
339

 V naléhavých 

případech je na základě § 83 odst. 1 TŘ možné, aby příslušný příkaz vydal nikoli soudce, jehož 

příslušnost je určena § 26 TŘ, ale soudce, v jehož obvodu má být prohlídka vykonána. Příkaz 

k provedení prohlídky je rozhodnutím svého druhu, proto není možné proti němu podat opravný 

prostředek. Na základě poznatků z praxe je možné uvést, že podnět policejního orgánu, návrh 

státního zástupce i příkaz soudce mohou být uvedeny na téže listině.
340

 

Mezi obsahové náležitosti příkazu nepochybně patří údaje sloužící k identifikaci místa, 

kde má být prohlídka provedena, aby nedošlo k záměně, neměl by chybět též účel prohlídky a 

poučení o povinnosti vlastníka nebo uživatele bytu strpět prohlídku a o případné možnosti 

překonat odpor či vytvořenou překážku. Též je třeba upozornit, že v případě nalezení věci 

důležité pro trestní řízení má vlastník či uživatel povinnost tuto věc vydat, přičemž pokud tak 

neučiní, může dojít k jejímu odnětí.
341

 Než soudce příkaz vydá, musí se zabývat splněním všech 

zákonných podmínek. V příkazu musí být náležitě uvedeny rozhodovací důvody, přičemž 

nepostačí pouhý odkaz na příslušná zákonná ustanovení, nýbrž musí být zřejmé i skutkové 

okolnosti, ze kterých soudce vycházel a na základě kterých pokládá zákonné podmínky za 

splněné.
342

  

                                                 
336

 GŘIVNA, Tomáš, Václav MANDÁK. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. 2019. Opak. cit., s. 325–326. 
337

 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 22. 12. 1988, sp. zn. 5 Tz 37/88. 
338

 GŘIVNA, Tomáš, Václav MANDÁK. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA a 

kol. Trestní právo procesní. 7., aktualizované vydání. 2019. Opak. cit., s. 326. 
339

 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2015. Opak. cit., s. 239. 
340

 ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA. K § 83 TŘ. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a 

přeprac. vyd. 2013. Opak. cit. 
341

 JELÍNEK, Jiří, Jiří ŘÍHA a Zdeněk SOVÁK. Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a 

podání advokátů. 4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1.9. 2018. Praha: Leges, 2018. 

Student. ISBN 978-80-7502-302-5, s. 130. 
342

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2006, sp. zn. II. ÚS 362/06. 



 

82 

 

 

Je možné, aby prohlídka byla provedena již před zahájením trestního stíhání, přičemž 

v této souvislosti Ústavní soud zdůraznil, že soudce v příkazu k provedení prohlídky v takovém 

případě musí uvést údaj o tom, že se jedná o úkon neodkladný či neopakovatelný, a v čem je 

jeho neodkladnost či neopakovatelnost spatřována.
343

  

Ústavní soud se také zabýval tím, zda soudce může v příkazu stanovit omezující 

podmínky, například určit lhůty, ve kterých má být prohlídka vykonána, jinak příkaz pozbude 

platnosti. Ústavní soud označil tyto podmínky za přípustné, avšak je nezbytné, aby tyto 

omezující podmínky byly obsahem výrokové části rozhodnutí; jejich uvedení v odůvodnění 

nestačí, jelikož tato část rozhodnutí není závazná, a tudíž pokud soudce uvede lhůtu pouze 

v odůvodnění, bude se jednat o lhůtu pořádkovou.
344

 

Osobě, u níž se domovní prohlídka koná, či uživateli jiných prostor a pozemků je nutné 

příkaz doručit a v případě překážky, která doručení znemožňuje, je nutné jej doručit do 24 hodin 

po jejím odpadnutí. Bez příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků lze prohlídku vykonat ve 

dvou případech. Prvním je situace, kdy příkaz není možné obstarat předem a daná věc nesnese 

odkladu. V tomto případě má však policejní orgán povinnost si souhlas soudce prostřednictvím 

státního zástupce vyžádat dodatečně, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že souhlas nebude 

dodatečně udělen, je znemožněno, aby výsledky této prohlídky sloužily jako důkaz. Druhou 

výjimkou je situace, kdy uživatel jiných prostor či pozemků s provedením předá písemný 

souhlas s vykonáním prohlídky policejnímu orgánu, který o této skutečnosti musí opět bez 

zbytečného odkladu vyrozumět státního zástupce.
345

 

Novela č. 79/2006 Sb. byla zaměřena na úpravu provádění domovních prohlídek nebo 

prohlídek jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii. Této problematice byla věnována 

značná pozornost, jelikož na daných místech mohou být nalezeny listiny, jejichž obsahem jsou 

skutečnosti, o nichž je advokát povinen zachovávat mlčenlivost. Seznámit se s obsahem těchto 

listin mohou orgány provádějící prohlídku pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce České 

advokátní komory. V případě odmítnutí udělení souhlasu je možné tento souhlas na návrh 

orgánu, který prohlídku nařídil, nahradit rozhodnutím soudce nejblíže nadřízeného soudu, u 

něhož působí soudce, který je oprávněn prohlídku nařídit. Tento návrh je nezbytné podat ve lhůtě 

15 dnů od odmítnutí udělení souhlasu zástupcem komory. Návrh projedná příslušný soudce 

bezodkladně ve veřejném zasedání. Pokud dle soudce listina neobsahuje skutečnosti, o nichž je 
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advokát povinen zachovávat mlčenlivost, danému návrhu vyhoví; v případě opačného závěru 

návrh zamítne.
346

  

V rámci rekodifikace trestního řádu by mělo dojít k sjednocení institutů domovní 

prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, přičemž úprava týkající se vykonávání 

prohlídek u advokátů by měla být zjednodušena.
347

 

4.1.5. Souhlas k otevření a záměně zásilky 

 Co se zadržení a otevření zásilek, jejich záměny a sledování týče, úprava se nachází 

v § 86 a násl. TŘ, přičemž relevantní pro téma mé práce je vzhledem k angažovanosti soudce 

problematika otevření zásilek a jejich záměny. Ve všech případech zásahů do zásilek se jedná o 

přípustný zásah do práva listovního tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, který je zaručen 

čl. 13 Listiny, přičemž zajišťovací úkony jsou vázány k takovým zásilkám, které jsou určitým 

způsobem spojeny s trestnou činností či by mohly napomoci zjistit pachatele. Tyto úkony je 

možné provést již před zahájením trestního stíhání jako úkony neodkladné a neopakovatelné.
348

 

Definici zásilky můžeme nalézt v § 87c TŘ, který říká, že zásilkou „se rozumí předmět 

dopravovaný jakýmkoli způsobem, ať již s využitím pošty nebo jiné osoby, včetně dopravy 

skrytým způsobem“, v komentáři k TŘ je pak blíže specifikováno, že „zásilkou se rozumí 

poštovní zásilka, jiná zásilka nebo telegram, která byla zadržena podle § 86 odst. 1, nikoli jen 

pozdržena podle § 86 odst. 2 TŘ“.
349

  

 Co se otevření zásilky týče, jejím účelem je dle § 87 TŘ objasnit skutečnosti relevantní 

pro trestní řízení pomocí prověření obsahu nedoručených zásilek či telegramů. Otevření zásilky 

předchází její vydání dle § 86 odst. 1 TŘ. Vzhledem k tomu, že otevření zásilky představuje 

zásah do ústavně zaručeného práva, je nezbytné, aby tomuto úkonu předcházelo posouzení 

soudcem, zda je provedení úkonu v souladu s požadavkem subsidiarity, tedy zda je opravdu 

nezbytné zásilku otevřít a nebylo by možné skutečnosti významné pro dosažení cíle trestního 

řízení objasnit jiným způsobem, kterým by nebylo zasahováno do ústavních práv. Za účelem 

dodržení zásady minimalizace zásahů do ústavních práv je též omezena délka trvání zásahů. 

Zákon konkrétně požaduje, aby zásilka byla co nejdříve odevzdána adresátovi, případně jiné 

osobě (viz § 87 odst. 2 TŘ). K odevzdání však nedojde, pokud zde existuje opodstatněné riziko, 
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že by v důsledku odevzdání mohlo být trestní řízení zmařeno či dosažení jeho cíle značně 

ztíženo.
350

 

 Otevřením se rozumí „jakékoli narušení obalu zásilky nebo přepravního kontejneru či 

jiného přepravního prostoru, ve kterém je obsah zásilky uložen“. Zásilku je nutné otevřít bez 

zbytečného odkladu po vydání zásilky, přičemž o otevření se sepisuje protokol. Otevřít zásilku 

může v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán, avšak tak mohou učinit pouze se 

souhlasem soudce. Souhlas je soudcem vydáván na základě žádosti státního zástupce, přičemž 

má povahu opatření a je udělován obvykle na originál a případné opisy žádosti, přičemž mezi 

náležitosti souhlasu patří například datum, jméno soudce, funkce, vlastnoruční podpis a otisk 

kulatého úředního razítka. Je však možné, aby soudce udělil souhlas na samostatné listině, 

přičemž v tomto případě je samozřejmě nezbytné specifikovat trestní věc a žádost, jíž se souhlas 

týká. Pokud soudce dojde k závěru, že souhlas nemůže být z důvodu nesplnění zákonných 

podmínek udělen, tento odůvodněný závěr zaznamená na opisu žádosti, který následně založí do 

spisu.
351

 

 Záměna zásilky je pak zaměřena na zásilky, jejichž obsahem jsou věci obecně 

nebezpečné, věci, které mohou být drženy jen na základě zvláštního povolení, a věci určené ke 

spáchání trestného činu či z trestného činu pocházející, jelikož je nežádoucí, aby tyto objekty 

zůstaly v nekontrolovaném oběhu, přičemž záměnou obsahu zásilky sledují orgány činné v 

trestním řízení zjištění osob, které s takovými zásilky nakládají. Pomocí záměny je tak možné 

řádně objasnit trestní věc, na jejímž spáchání se podílí více osob a které mají často přeshraniční 

charakter. Výčet předmětů a látek, jež mohou být zaměněny, je uveden v § 87a TŘ. V tomto 

výčtu jsou například uvedeny omamné látky, psychotropní látky, jedy či padělané peníze.
352

 

 Podstatou záměny zásilky je záměna původního obsahu s jiným, nezávadným či méně 

závadným obsahem, přičemž takto zaměněná zásilka se poté předá další přepravě – buď poště, či 

osobě, která přepravu prováděla původně, či z taktických důvodů jinému subjektu 

přepravujícímu zásilky. Záměna může být nařízena v přípravném řízení státním zástupcem opět 

s písemným souhlasem soudce, který jej vydá na základě žádosti státního zástupce. Stejně jako 
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v případě otevření zásilky má souhlas povahu opatření. Samotným provedením zásahu je pak 

pověřen policejní orgán, který je o něm povinen sepsat záznam.
353

  

 Úprava těchto institutů by víceméně měla být převzata ze současné úpravy, bude pouze o 

něco podrobnější.
354

 

4.1.6. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkaz ke zjištění 

údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu 

 Úpravu příkazu k odposlechu a k vydání údajů o uskutečněném telekomunikačním 

provozu můžeme nalézt v § 88 a 88a TŘ, přičemž tyto zásahy představují přípustný průlom do 

tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo podobným zařízením, jež je upraveno v 

čl. 13 Listiny. Rozdíl mezi těmito ustanoveními spočívá v tom, že odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu je zaměřen na právě probíhající telekomunikační provoz, kdežto 

zjišťování údajů o telekomunikačním provozu je zaměřen na údaje o provozu, jenž proběhl 

v minulosti.
355

 Je vhodné zde upozornit, že i odposlech a záznam mohou být uskutečněny před 

zahájením trestního stíhání, přičemž v tomto případě je nutné v protokolu o provedení úkonu 

odůvodnit neodkladnost či neopakovatelnost úkonu.
356

 

 Odposlech můžeme definovat jako „záměrné a utajené a současné vnímání obsahu 

komunikace zprostředkované telekomunikačními zařízeními nebo sítěmi prostřednictvím k tomu 

určených zařízení“, záznamem se rozumí „souběžné zachycení obsahu komunikace na nosičích 

záznamu [...] umožňujících jejich uchování a reprodukci“.
357

 

 Pro nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudcem je nutno splnit 

několik podmínek. Prvně musí být trestní stíhání vedeno pro zločin, pro nějž je stanovena horní 

hranice sazby trestu odnětí svobody nejméně 8 let, nebo pro trestné činy, jejichž taxativní výčet 

je obsahem § 88 TŘ (jedná se například o trestný čin pletichy v insolvenčním řízení), nebo pro 

jiný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva. Za předpokladu, že je 

tato podmínka splněna a dá se odůvodněně předpokládat, že odposlech a záznam může vést k 

získání informací důležitých pro trestní řízení, může v přípravném řízení soudce na návrh 

státního zástupce nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu. Odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu je však explicitně zakázáno provádět mezi obviněným a jeho 
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obhájcem.
358

 Je nezbytné, aby v době vydání příkazu bylo již zřejmé, že se osoba, jež má být 

odposlouchávána, dopustila protiprávního jednání; jinými slovy není možné, aby soudce 

odposlech nařídil za účelem získání informací o tom, zda se daná osoba protiprávního jednání 

dopustila, či nikoli.
359

 Další podmínkou pro vydání příkazu je respektování požadavku 

subsidiarity, tj. příkaz k odposlechu a záznamu je možné vydat pouze, pokud soudce dospěje k 

názoru, že nelze sledovaného účelu dosáhnout jiným způsobem nebo pokud by bylo dosažení 

tohoto účelu značně ztíženo.
360

  

 V případě, že je předmětem trestního řízení trestný čin, k jehož stíhání zavazuje 

mezinárodní smlouva, je dle § 88 odst. 2 TŘ nezbytné v písemném a odůvodněném příkazu 

navíc uvést odkaz na danou smlouvu. Obsahem příkazu má obecně být též doba trvání provádění 

odposlechu a záznamu, přičemž tato doba nesmí přesáhnout 4 měsíce, ačkoli je možné, aby 

soudce krajského soudu v přípravném řízení prodloužil tuto dobu o další 4 měsíce, což může 

učinit i opakovaně.
361

 Toto prodloužení je rozhodnutím sui generis. Policejní orgán je povinen 

vyhodnocovat dosavadní průběh odposlechu a záznamu a závěry předložit prostřednictvím 

státního zástupce soudci, kterému poslouží jako podklad pro jeho rozhodnutí.
362

 Také v příkazu 

nesmí chybět uživatelská adresa či zařízení včetně telefonního čísla a označení osoby uživatele, 

pokud je známa. Příkaz k odposlechu a záznamu je opět rozhodnutím svého druhu, z čehož 

vyplývá, že proti němu není přípustná stížnost.
363

  

 Po pravomocném skončení je v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán 

povinen sdělit odposlouchávané osobě, že byl odposlech a záznam nařízen, kým, na jak dlouho a 

kdy byl odposlech a záznam ukončen. Nesmí chybět poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců 

ode dne doručení těchto informací Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti 

soudního příkazu. V § 88 odst. 9 TŘ lze nalézt výjimky, kdy ke sdělení těchto informací 

nedojde, přičemž jde například o řízení o zločinu s horní hranicí trestní sazby trestu odnětí 

svobody nejméně osm let, který byl spáchán organizovanou skupinou.
364
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 Ustanovení § 88a TŘ pak ukládá povinnost držiteli telekomunikační licence, aby 

v přípravném řízení na základě příkazu soudce vydal státnímu zástupci či policejnímu orgánu 

údaje o již v minulosti uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem 

telekomunikačního tajemství či se na ně vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat. 

Příkaz soudce musí být opět písemný a odůvodněný, přičemž se jedná o rozhodnutí sui generis, a 

proto proti němu není možné podat stížnost. Příkaz k poskytnutí údajů o telekomunikačním 

provozu může soudce vydat jen, pokud je předmětem trestního řízení úmyslný trestný čin s horní 

hranicí trestní sazby trestu odnětí svobody nejméně 3 roky, dále pro trestné činy, jež jsou 

součástí taxativního výčtu v § 88a odst. 1 TŘ (např. trestný čin podvodu) či pro jiné úmyslné 

trestné činy, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána.
365

 Také je třeba splnit požadavek subsidiarity, tedy je možné příkaz vydat jen 

v případě, kdy je to nezbytné pro účely trestního řízení a daného účelu není možné dosáhnout 

jiným způsobem, případně by bylo jeho dosažení podstatně ztíženo.
366

 Příkaz soudce není dle 

§ 88a odst. 4 TŘ nutný v případě, kdy uživatel telekomunikačního zařízení, jehož se mají údaje 

týkat, souhlasí, přičemž k vyžádání údajů je v takovém případě nezbytné vydat opatření, jež musí 

splňovat obdobné obsahové náležitosti jako příkaz.
367

  

 Tento institut umožňuje získat údaje, které netvoří obsah komunikace, nýbrž údaje 

umožňující získat technické a lokalizační údaje. Jinými slovy je tak možné zjistit například, 

s jakým telekomunikačním zařízením dané telekomunikační zařízení komunikovalo nebo jak 

dlouho daný hovor probíhal.
368

 

 Obdobně zde platí povinnost státního zástupce a policejního orgánu uživatele po 

pravomocném skončení věci informovat o tom, že byl příkaz vydán, a poučit jej o možnosti 

podat k Nejvyššímu soudu návrh na přezkum zákonnosti příkazu ve lhůtě šesti měsíců.
369

 

 Co se týče rekodifikace trestního řádu, dojde v rámci problematiky odposlechů 

k terminologickým změnám, konkrétně se bude nově jednat o příkaz k odposlechu a záznamu 

obsahu zpráv a příkaz k zjišťování údajů o zprávách přenášených technickými prostředky. 

Novinkou pak bude příkaz k znemožnění provozování koncového mobilního telekomunikačního 

zařízení ve veřejné mobilní síti. V nové úpravě bude též reflektována elektronizace a technický 
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pokrok (např. v souvislosti s elektronickou poštou). Za významnou skutečnost považuji, že nově 

nebude možné až na výjimky, kdy předmětem trestního řízení budou určité trestné činy, 

odposlech a záznam realizovat bez soudního příkazu i přesto, že s tím odposlouchávaná osoba 

souhlasí.
370
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4.2. Předběžná opatření 

 Problematika předběžných opatření byla do TŘ zakotvena zákonem č. 45/2013 Sb., o 

obětech trestných činů, přičemž jejich funkcí je funkce regulační, neboť má na dočasnou dobu 

regulovat chování obviněného, a funkce ochranná, jelikož má chránit společnost a osobu 

poškozenou a její blízké. Také má jejich uložení nepochybně přispět k dosažení účelu trestního 

řízení.
371

 Dále bych řekla, že předběžná opatření mají nepochybně funkci preventivní, neboť 

bývají poměrně často využívána například v případech domácího násilí či nebezpečného 

pronásledování.
372

 Úpravu předběžných opatření můžeme nalézt v části první, hlavě čtvrté TŘ, 

konkrétně v § 88b až 88o TŘ.  

 Jak již bylo zmíněno v rámci kapitoly týkající se vazby, předběžné opatření může být 

soudcem uloženo právě jako opatření nahrazující vazbu, ovšem lze jej uložit i samostatně, 

přičemž je možné uložit i vícero předběžných opatření souběžně.
373

 

Podstatu předběžných opatření tvoří zákazy, jež jsou obsahem taxativního výčtu v § 88c 

TŘ a jež je možné obviněnému uložit od zahájení trestního stíhání až do doby, kdy rozsudek či 

jiné rozhodnutí, které má za následek ukončení trestního řízení, nabude právní moci.
374

 Pro 

uložení předběžných opatření je nezbytné, aby byly kumulativně splněny určité podmínky. První 

podmínkou je existence důvodné obavy vyplývající z jednání obviněného či jiných konkrétních 

skutečností, že bude obviněný opakovat trestnou činnost, jež je předmětem trestního řízení, že 

dokoná trestný čin, o nějž se pokusil, či že vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým 

hrozil. Další podmínkou je, aby ze zjištěných skutečností bylo zřejmé, že skutek, jenž je 

předmětem trestního stíhání, byl spáchán a má znaky trestného činu. Třetí podmínkou je 

existence odůvodněného podezření, že byl tento skutek spáchán osobou obviněnou. Další 

podmínkou je naplnění požadavku subsidiarity, tedy že v době rozhodování není možné 

dosáhnout účelu předběžného opatření jiným způsobem. Poslední podmínkou je, že je uložení 

předběžného opatření nezbytné pro ochranu poškozeného či jeho blízkých nebo pro ochranu 

společnosti.
375

 Samozřejmě je při ukládání předběžného opatření nezbytné vzít v úvahu povahu a 

závažnost spáchaného trestného činu a osobu obviněného.
376

 Vhodné je zmínit, že předběžné 
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opatření může být uloženo i mladistvému pachateli a některá předběžná opatření, jejichž povaha 

to umožňuje, i právnické osobě.
377

 Například je zřejmé, že právnické osobě nebude možné uložit 

například zákaz návštěv nevhodného prostředí či akcí a styku s určitými osobami či zákaz 

zdržovat se na konkrétním místě. 

Dle § 88c TŘ lze obviněnému uložit tato předběžná opatření: 

„a) zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména 

svědky, 

b) zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního 

okolí a zdržovat se v takovém obydlí, 

c) zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských 

akcí a styku s určitými osobami, 

d) zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, 

e) zákaz vycestování do zahraničí, 

f) zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti, 

g) zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, 

h) zákaz hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo 

i) zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování nebo 

pokračování v trestné činnosti.“ 

 Rozhodování o předběžných opatřeních uvedených v § 88c písm. a), f), g) a h) TŘ 

rozhoduje státní zástupce, o zbývajících předběžných opatřeních rozhoduje v přípravném řízení 

soudce
378

, a právě těmto bych se ráda věnovala o něco detailněji. 

 Soudce rozhoduje na návrh státního zástupce, přičemž rozhoduje o těch předběžných 

opatřeních, jež představují výraznější zásah do osobní svobody obviněného. Při rozhodování je 

nezbytné přihlížet i k jiným opatřením uloženým dle jiného právního předpisu.
379

 Rozhodnutí 

soudce o uložení předběžného opatření má formu usnesení, jež musí být náležitě odůvodněno. 

Předběžná opatření trvají, dokud to vyžaduje jejich účel, nejdéle však, jak již bylo řečeno, do 

nabytí právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. O případných 

výjimkách z předběžných opatření rozhoduje orgán, který dané předběžné opatření uložil. 

Změnit či zrušit předběžné opatření je možné v případě, kdy je výkon uloženého předběžného 

opatření nemožný či jeho plnění není možné po osobě obviněné spravedlivě požadovat, 

případně, pokud původně určený rozsah předběžného opatření již není nutný. Zrušeno může být 
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předběžné opatření i na žádost obviněného.
380

 Proti usnesení o uložení předběžného opatření 

může podat stížnost zejména obviněný a poškozený, přičemž důležité je zmínit, že stížnost může 

být podána i proti usnesení, jímž soudce návrh státního zástupce na uložení předběžného 

opatření zamítl. Stížnost však nemá v žádném z těchto případů odkladný účinek.
381

 Stížnost je 

možné podat i proti usnesení o zrušení či změně předběžného opatření dle § 88n odst. 2 TŘ či 

proti usnesení o žádosti obviněného o zrušení předběžného opatření dle § 88n odst. 3 TŘ, avšak 

odkladný účinek má pouze stížnost proti rozhodnutí o zrušení předběžného opatření podaná 

státním zástupcem či osobou poškozenou, přičemž v případě jejich přítomnosti při vyhlášení 

tohoto rozhodnutí má stížnost odkladný účinek za podmínky, že byla podána ihned po tomto 

vyhlášení.
382

 O stížnosti je příslušný rozhodovat nadřízený orgán, tedy pokud stížnost směřuje 

vůči rozhodnutí státního zástupce, bude o ní rozhodovat soud, v jehož obvodu je státní zástupce, 

který jej vydal, činný, a v případě rozhodnutí soudu rozhoduje o stížnosti soud nadřízený.
383

 

 Pokud obviněný neplní uložené předběžné opatření, může mu být dle § 88o TŘ uložena 

pořádková pokuta dle § 66 TŘ či jiný druh předběžného opatření, případně může být obviněný 

vzat do vazby za podmínek stanovených TŘ. 

 Co se týče návrhů de lege ferenda, opětovně mohu zmínit potřebu sjednotit úpravu 

zákazu vycestování, s čímž ostatně i rekodifikační komise počítá, dále je dle rekodifikačních 

dokumentů nutné úpravu předběžných opatření obecně zjednodušit.
384

 

4.2.1. Zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho 

bezprostředního okolí a zdržovat se v takovém obydlí 

 Podstata tohoto předběžného opatření spočívá v „nepřípustnosti vstupu obviněného do 

společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního okolí a v nepřípustnosti 

zdržovat se v takovém obydlí“.
385

 Je tedy patrné, že primární funkcí je ochrana poškozeného a že 

toto předběžné opatření bude soudcem ukládáno v souvislosti s domácím násilím a s ním 

souvisejícími trestnými činy. Při uložení tohoto druhu předběžného opatření, je obviněný 

povinen opustit obydlí a bezprostřední okolí bez zbytečných průtahů hned poté, co mu bylo 
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rozhodnutí oznámeno.
386

 To, že tato povinnost není vázána na právní moc rozhodnutí, svědčí o 

akutní potřebě chránit poškozeného. Obviněný však má právo vzít si věci sloužící k osobní 

potřebě (např. běžné oblečení, hygienické potřeby), osobní cennosti (např. snubní prsten, 

hotovost) a osobní doklady, což je nutné učinit za přítomnosti orgánu činného v trestním řízení, 

kterým nemusí být nutně ten samý orgán, který v danou chvíli vede řízení.
387

 Během trvání 

předběžného opatření je možné, aby si obviněný z důležitých důvodů z obydlí vzal věci nezbytné 

pro podnikání či výkon povolání za účasti orgánu činného v trestním řízení, přičemž ten může 

případně pověřit účastí probačního úředníka.
388

 

 Součástí obsahových náležitostí rozhodnutí soudce musí kromě obecných náležitostí být 

také jméno a příjmení obviněného, přesné vymezení obydlí včetně bezprostředního okolí, 

přičemž obviněný musí být v rozhodnutí poučen o svých právech a povinnostech a o následcích 

případného nesplnění stanovených povinností. V případě, že proti obviněnému bylo použito 

institutu vykázání buď podle § 44 - 47 zákona o Policii ČR, či dle § 400 a násl. zákona č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je nezbytné v rozhodnutí také uvést skutečnost, že 

toto předběžné opatření nastává až prvním dnem následujícím po dni skončení výkonu 

vykázání.
389

 V odůvodnění pak nesmí chybět důvody, jež vedly k uložení tohoto předběžného 

opatření.
390

 

4.2.2. Zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských 

akcí a styku s určitými osobami 

 Cílem tohoto předběžného opatření je omezit významný kriminogenní faktor, kterým je 

právě účast obviněného na nevhodných akcích či styk s nežádoucími osobami, přičemž z povahy 

věci plyne, že toto předběžné opatření bude ukládáno v souvislosti například s trestným činem 

výtržnictví či s trestnými činy spáchanými z nenávisti. Co se nevhodného prostředí týče, 

rozumíme jím například restaurační zařízení. Sportovními akcemi rozumíme organizované 

sportovní události, jichž se běžně účastní diváci. Mezi kulturní akce můžeme zařadit například 

koncerty, výstavy či divadelní představení. Jinou společenskou akcí se pak myslí akce, při nichž 

dochází k mezilidské interakci; jedná se například o plesy či svatby. Zamezením styku s určitými 

osobami se sleduje vyhýbání se osobám, jejichž přítomnost vede či může vést k páchání trestné 
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činnosti. Je nezbytné, aby uložený zákaz měl návaznost na trestnou činnost, jež je předmětem 

trestního stíhání.
391

 

 Specifickými náležitostmi výroku soudního rozhodnutí je v tomto případě označení osob, 

míst či prostor, k nimž se zákaz váže. Samozřejmě opět nesmí chybět ani poučení o následcích 

případného neplnění uložených povinností.
392

 V odůvodnění pak soudce musí uvést důvody, na 

jejichž základě se tento zákaz ukládá, včetně důvodů, jež vedly ke zvolení právě tohoto 

předběžného opatření.
393

 

4.2.3. Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě 

 Podstatou tohoto předběžného opatření je, aby se obviněný vyhýbal prostředí, které má 

alespoň částečnou souvislost s trestnou činností, která je předmětem trestního stíhání, přičemž 

cílem je zamezit opakování trestné činnosti na tomto místě. Vhodné je zde zmínit, že toto 

předběžné opatření není vázáno na určité trestné činy, nýbrž přichází v úvahu u všech úmyslných 

trestných činů a pouze za výjimečných okolností iu činů nedbalostních.  

 U tohoto předběžného opatření je v rozhodnutí nezbytné také uvést specifické náležitosti, 

mezi které patří jméno a příjmení obviněného, přesné určení místa, k němuž se opatření vztahuje 

a v němž se od oznámení rozhodnutí obviněný má zakázáno zdržovat. Nesmí také chybět 

poučení o povinnostech obviněného o následcích případného neplnění těchto povinností. 

Součástí odůvodnění musí být důvody, na jejichž základě soudce předběžné opatření ukládá, 

včetně uvedení vzájemného vztahu mezi tímto místem a trestnou činností, která je předmětem 

trestního stíhání. V případě důležitých důvodů je možné udělit ze zákazu výjimku a obviněnému 

umožnit, aby se na daném místě, k němuž se zákaz vztahuje, po stanovenou dobu zdržoval. Tuto 

výjimku uděluje formou usnesení v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce, jemuž 

bude předcházet zpravidla návrh obviněného. Mezi důležité důvody, na jejichž základě může být 

výjimka udělena, lze zařadit například nezbytná potřeba vyřídit neodkladnou záležitost.
394

 

4.2.4. Zákaz vycestování do zahraničí 

 Podstata tohoto zákazu dle § 88h TŘ spočívá „ve vyslovení nepřípustnosti obviněného 

vycestovat za hranice České republiky“, jinými slovy obviněný nesmí překročit státní hranice po 

celé jejich délce.
395
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 Jak jsem již zmiňovala u opatření, jimiž je možné nahradit vazbu, úprava tohoto zákazu 

je v zákoně upravena celkem třikrát (jako zajišťovací opatření, jako opatření nahrazující vazbu a 

jako předběžné opatření), přičemž tyto instituty se od sebe zásadně neliší. Ostatně i TŘ v § 88h 

odst. 2 TŘ stanoví, že se § 77a odst. 1 až 3, 5 a 6 TŘ, kde lze nalézt úpravu zákazu vycestování 

jako zajišťovacího opatření, užijí přiměřeně. Růžička však upozorňuje, že však například § 77a 

odst. 1 TŘ se užije jen ohledně určení orgánu činného v trestním řízení, který o něm rozhoduje, 

neboť podmínky pro uložení zákazu dle § 77a odst. 1 a § 88b TŘ jsou odlišné, stejně jako úprava 

přípustnosti stížnosti (viz § 88m odst. 7 TŘ).
396

 

 Usnesení soudce o tomto předběžném opatření opět musí obsahovat specifické 

náležitosti, které jsou obdobné jako v případě uložení zákazu vycestovat do zahraničí jako 

zajišťovacího opatření, je však nezbytné ve výroku, odůvodnění a poučení reflektovat, že se 

tento zákaz ukládá jako předběžné opatření. Ve výroku by mělo být také uvedeno, že je obviněný 

povinen tento zákaz dodržovat od oznámení usnesení, nikoli od doby, kdy toto usnesení nabude 

právní moci.
397

 

4.2.5. Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování nebo 

pokračování v trestné činnosti 

 K uložení tohoto předběžného opatření je nezbytné splnit dva předpoklady. Prvním z nich 

je, že se jedná o činnost, kterou lze realizovat pouze se zvláštním oprávněním či povolením či 

pokud úpravu výkonu této činnosti lze nalézt v jiném právním předpise, s tím, že tato činnost má 

souvislost s trestnou činností obviněného
398

, přičemž je nezbytné, aby souvislost byla přímá a 

bezprostřední.
399

 Druhým předpokladem je existence obavy, že by další výkon takové činnosti 

mohl vést k opakování či pokračování dané trestné činnosti, k dokonání trestného činu, o nějž se 

obviněný pokusil, nebo ke spáchání trestného činu, jenž obviněný připravoval, nebo kterým 

hrozil.
400

 Toto předběžné opatření by mohlo připomínat trest zákazu činnosti, který je upraven v 

§ 73 TZ; zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti se však od zákazu činnosti liší tím, že 

předběžným opatřením není možné zakázat výkon zaměstnání, povolání či funkce. „Funkci lze 

zakázat, jen pokud nemá současně povahu výkonu zaměstnání nebo povolání. Lze patrně zakázat 
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i určité dílčí činnosti spadající do rámce výkonu zaměstnání, povolání či funkce, pokud lze jinak 

toto zaměstnání, povolání nebo funkci vykonávat.“
401

 

 Obsahem rozhodnutí, kterým soudce vyslovuje zákaz výkonu konkrétní vymezené 

činnosti, musí kromě obecných náležitostí být přesné vymezení činnosti, k níž se předběžné 

opatření vztahuje. Ve výroku by také neměla chybět informace, že stanovenými povinnostmi je 

nezbytné se řídit od okamžiku oznámení usnesení. V odůvodnění by soudce měl uvést i důvody, 

na jejichž základě se předběžné opatření ukládá, přičemž by měla být detailněji uvedena 

souvislost mezi trestnou činností obviněného a výkonem konkrétně vymezené činnosti. 

Opětovně je také nutné obviněného poučit o následcích neplnění povinností. V případě existence 

důležitých důvodů je možné, aby v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce 

usnesením výkon této činnosti na omezenou dobu povolil, přičemž je logické, že tak bude činěno 

na základě podnětu obviněného.
402
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4.3. Dokazování 

 V této části bych se ráda zaměřila na úkony, které jsou upraveny v části první, hlavě páté 

TŘ, která se zabývá dokazováním, přičemž se samozřejmě zaměřím jen na úkony, na jejichž 

provádění participuje soudce, a tedy jsou relevantní pro téma mé práce. 

4.3.1. Účast při provádění neopakovatelného či neodkladného úkonu 

 Na úvod je vhodné definovat neopakovatelné a neodkladné úkony, jejichž úpravu lze 

nalézt v § 160 odst. 4 TŘ, jenž stanoví, že neopakovatelným úkonem se rozumí „takový úkon, 

který nebude možno před soudem provést“, neodkladným úkonem je pak „takový úkon, který 

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

trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání“, přičemž je dle daného 

ustanovení nezbytné, aby součástí protokolu o provedení těchto úkonů bylo zdůvodnění, v čem 

je tato neodkladnost či neopakovatelnost spatřována. 

 Pro téma mé práce však nejsou relevantní všechny neodkladné a neopakovatelné úkony, 

neboť účast soudce není nutná u všech úkonů s touto povahou. Ustanovení § 158a TŘ konkrétně 

stanoví, že „je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a 

zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon spočívající ve 

výslechu svědka nebo v rekognici, provede se na návrh státního zástupce takový úkon za účasti 

soudce; soudce v takovém případě odpovídá za zákonnost provedení úkonu a k tomu cíli může do 

průběhu úkonu zasahovat. Soudci však nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, 

že úkon je podle zákona neodkladný nebo neopakovatelný.“. Staňková poukazuje v dané situaci 

na kolizi práva osoby, proti níž se řízení vede, na obhajobu a zájmem státu a společnosti na 

dosažení cíle trestního řízení.
403

  

Soudce je tedy nestranným a nezávislým garantem toho, že úkon byl proveden v souladu 

se zákonem, neboť tyto úkony jsou prováděny před zahájením trestního stíhání, kdy obviněný 

nemá možnost plně uplatnit své právo na obhajobu. Po zahájení trestního stíhání se již takových 

úkonů účastní právě obhájce obviněného. Důležité je říci, že účast státního zástupce není nutná, 

ačkoli je určitě žádoucí, aby přítomen provedení tohoto úkonu byl.
404

 S tímto souhlasím, neboť 

státní zástupce je pánem přípravného řízení a vykonává nad ním dozor, navíc se tyto úkony 

provádí za účasti soudce na jeho návrh, a proto by měl dle mého názoru být přítomen. 
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 V této souvislosti je určitě vhodné i alespoň stručně objasnit definici výslechu svědka a 

rekognice. Co se svědka týče, Jelínek z § 97 TŘ dovozuje, že svědkem je osoba odlišná od osoby 

obviněné, která má vypovídat o skutečnostech, jež jsou relevantní pro trestní řízení a jež vnímala 

svými smysly, z čehož lze dovodit, že je svědek v trestním řízení nezastupitelný. Rekognici pak 

lze zařadit mezi zvláštní způsoby dokazování, přičemž její podstata tkví ve ztotožnění osoby či 

věci prostřednictvím znovupoznání.
405

 

 Pokud je nutné provést výslech svědka či rekognici jako neopakovatelný či neodkladný 

úkon, musí o této skutečnosti policejní orgán bez zbytečného odkladu informovat státního 

zástupce, který je příslušný k výkonu dozoru, přičemž musí dodat také důvody tohoto závěru. V 

případě, že státní zástupce dojde k závěru odlišnému, policejní orgán učiní o této skutečnosti 

záznam do spisu a provedení těchto úkonů nebude realizováno. V opačném případě podá státní 

zástupce návrh soudci, jehož příslušnost se určí dle § 26 TŘ, k provedení úkonu, přičemž tento 

návrh nemusí mít nutně písemnou formu, nýbrž postačí například ústní učinění návrhu. Důležité 

je říci, že soudce nemůže přezkoumávat závěry o neodkladnosti či neopakovatelnosti, a proto o 

takovém návrhu nerozhoduje a je povinen se vždy úkonu zúčastnit.
406

 Nedostatkem zde je dle 

Staňkové fakt, že soudce se sice účastní samotného neodkladného či neopakovatelného úkonu, 

ale neúčastní se již výslechu, který rekognici předchází, a výslechu, který následuje po rekognici, 

ačkoli i během těchto výslechů může dojít k okolnostem významným pro výsledek rekognice.
407

 

Osobně si myslím, že by se soudce měl účastnit i těchto výslechů, neboť jsou nezbytnou součástí 

rekognice, a tudíž by též mělo být dozíráno i na jejich zákonnost, neboť jejich nezákonné 

provedení (například kladení kapciózních či sugestivních otázek) může mít vliv na závěry 

rekognice jako celku.  

 Soudce za účelem garance zákonnosti provedení úkonu může do průběhu zasahovat, z 

čehož vyplývá, že může dohlížet pouze na formální stránku a nesmí nijak zasahovat do stránky 

věcné, což například znamená, že není oprávněn klást vyslýchané či poznávající osobě otázky.
408

 

Naopak ale dle judikatury může dát pokyn k odstranění obsahových nedostatků protokolu, 

například pokud protokol postrádá právě zdůvodnění a uvedení skutečností, z nichž vyplývá 

                                                 
405

 JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné 

vydání. 2018. Opak. cit., s. 405, 426. 
406

 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA, František VONDRUŠKA, Jaroslava NOVOTNÁ a 

František NOVOTNÝ. Přípravné řízení trestní. 2003. Opak. cit., s. 1259. 
407

 STAŇKOVÁ, Lenka. Otazníky nad rekognicí prováděnou jako neodkladný a neopakovatelný 

úkon. Trestněprávní revue [online]. 2017, č. 4. [cit. 19. 2. 2021]. Čerpáno z databáze beck.online.cz. 
408

 ŠÁMAL, Pavel. In: ŠÁMAL, Pavel, Miroslav RŮŽIČKA, František VONDRUŠKA, Jaroslava NOVOTNÁ a 

František NOVOTNÝ. Přípravné řízení trestní. 2003. Opak. cit., s. 1260. 



 

98 

 

 

neodkladnost či neopakovatelnost úkonu.
409

 Účast soudce na neodkladném či neopakovatelném 

úkonu nezakládá jeho vyloučení z dalších úkonů v trestním řízení dle § 30 odst. 2 TŘ.
410

  

 V rámci plánované rekodifikace dojde k zásadní změně. Soudce totiž nově bude o návrhu 

státního zástupce rozhodovat, tedy bude moci posoudit, zda se opravdu jedná o neodkladný či 

neopakovatelný úkon a v závislosti na svém závěru bude moci účast na úkonu případně i 

odmítnout.
411

 Staňková navrhuje dvě alternativy, jak by daný institut mohl být dále upraven, aby 

bylo umožněno osobě, proti níž se řízení vede, uplatnit své právo na obhajobu. První alternativou 

je zakotvení práva na pomoc advokáta, druhou je pak rozšíření pravomocí soudce.
412

 Se 

Staňkovou souhlasím, jelikož pokud má zde soudce nahradit právo na obhajobu, bylo by nejspíš 

vhodné, aby soudcovské pravomoci byly v této souvislosti rozšířeny, aby mohl soudce nejen 

rozhodovat o tom, zda jsou úkony opravdu povahou neodkladné či neopakovatelné, ale aby mohl 

také zasahovat do věcné stránky provádění úkonu. Osobně si myslím, že by možná bylo vhodné 

například i to, aby se soudce nejen účastnil samotné rekognice a souvisejících výslechů, ale aby 

se i podílel na její přípravě, respektive aby se mohl vyjádřit například k osobám figurantů a mohl 

tak zabránit zmaření úkonu.  

4.3.2. Vyšetření duševního stavu obviněného pozorováním ve zdravotnickém ústavu 

 Co se vyšetření duševního stavu týče, TŘ jej upravuje v souvislosti s obviněným a 

svědkem, přičemž pro moji práci je stěžejní právě vyšetření duševního stavu obviněného, jež 

můžeme nalézt v § 116 a § 117 TŘ v souvislosti s institutem ohledání. Úprava zkoumání 

duševního stavu mladistvého je upravena v § 58 ZSVM. K vyšetření duševního stavu je nezbytné 

přistoupit v případě pochybností o plné příčetnosti obviněného.
413

 Tento důkazní prostředek je 

tzv. důkazním prostředkem složeným, neboť výsledek ovlivňují jak skutkové okolnosti, tak 

odborný úsudek znalce.
414

 

 Duševní stav obviněného je možné vyšetřit ambulantně
415

 nebo v souladu s § 116 odst. 2 

TŘ pozorováním ve zdravotnickém ústavu, nebo v případě, že se obviněný nachází ve vazbě, ve 

zvláštním oddělení nápravného zařízení. Zdravotnickým ústavem je „psychiatrická léčebna, 
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psychiatrická klinika nebo uzavřené psychiatrické lůžkové oddělení nemocnice“.
416

 Nařídit 

vyšetření duševního stavu pozorováním ve zdravotnickém ústavu je možné za předpokladu, že 

došlo k vyčerpání všech možností vyšetřit duševní stav obviněného jiným, méně invazivním 

způsobem a bez pozorování ve zdravotnickém ústavu není možné učinit spolehlivé diagnostické 

závěry.
417

 Vzhledem k tomu, že se jedná o významný zásah do osobní svobody obviněného, je 

oprávněn jej nařídit pouze soudce, který tak činí na návrh státního zástupce, přičemž závěr učiní 

na základě doporučení či požadavku znalce.
418

 V případě, že obviněný má být pozorován ve 

zdravotnickém ústavu, soudce učiní rozhodnutí zpravidla do pěti dnů; pokud má být pozorován 

ve zvlášním oddělení ústavu vězeňské služby, rozhoduje zpravidla do tří dnů.
419

 Nařízení 

pozorování obviněného má formu usnesení, přičemž stejnou formu má i zamítnutí návrhu 

státního zástupce. Proti oběma usnesením je přípustné podat stížnost s odkladným účinkem.
420

 

 Pokud dojde k nařízení pozorování duševního stavu obviněného, je nezbytné postupovat 

v souladu se zásadou rychlosti, neboť osobní svoboda obviněného by měla být omezena na co 

nejkratší dobu.
421

 I proto je v § 117 TŘ stanoveno, že posudek by měl být vydán do dvou měsíců, 

neboť pozorování by nemělo trvat déle, ačkoli je možné, aby soud v odůvodněných případech na 

návrh státního zástupce tuto lhůtu prodloužil o maximálně jeden měsíc. Proti prodloužení je 

možné dle § 117 TŘ podat stížnost, která však na rozdíl od stížnosti proti nařízení o pozorování, 

nemá odkladný účinek.
422

 U mladistvých doba trvání pozorování činí dle § 58 odst. 2 ZSVM 

jeden měsíc, přičemž je možné, aby ji soud opět o další měsíc prodloužil. Duševní stav je dle § 

116 odst. 1 TŘ zkoumán jedním znalcem, a to z oboru psychiatrie. Dva znalce je nutné 

opatřením přibrat, pokud je potřeba objasnit skutečnosti zvlášť důležité.
423

 Duševní stav 

mladistvého zkoumají znalci dva, jeden z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací 

na dětskou psychiatrii a druhý z oboru zdravotnictví či pedagogiky, odvětví psychologie se 

specializací na dětskou psychologii.
424

 

 V rámci rekodifikace je jedinou plánovanou změnou upravit vyšetření duševního stavu 

stejně jako prohlídku a pitvu mrtvoly a odběr krve v rámci znaleckého zkoumání, neboť tyto 
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úkony jsou součástí znaleckého zkoumání či vypracování odborného vyjádření a nikoli ohledání, 

které je prováděno orgány činnými v trestním řízení.
425
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4.4. Právo na obhajobu a na právní pomoc 

 O právu na obhajobu, jež je základním právem osoby, proti níž se řízení vede, jsem se již 

zmiňovala v rámci základních zásad trestního řízení, ovšem je vhodné se v úvodu této kapitoly 

blíže zabývat osobou obhájce, jehož úpravu můžeme nalézt v § 35 a násl. TŘ a § 44 ZSVM. 

Obhájce je „právním zástupcem osoby, proti níž se řízení vede“, přičemž jako zástupce jedná 

jménem této osoby a v její prospěch. Vlastním jménem obhájce vystupuje jen v těch případech, 

kdy uplatňuje svůj nárok (např. nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů) nebo když jsou 

předmětem rozhodování jeho práva či povinnosti (např. pokud je rozhodováno o jeho vyloučení 

z obhajování). Vzhledem k navazující problematice je vhodné uvést, že obhájce může být 

zvolený či ustanovený.
426

 Může však nastat i situace, kdy bude obhajoba určena advokátní 

Komorou
427

, ačkoli k této formě se blíže nebudu zmiňovat, neboť pro téma mé práce je 

irelevantní. Co se zvoleného obhájce týče, právo na obhajobu, s kterým souvisí i právo zvolit si 

obhájce, je základním právem obviněného, přičemž je možné si obhájce zvolit na celé trestní 

řízení či jen na určitý úsek či určité úkony; také je obviněnému umožněno zvolit si obhájců 

více.
428

 Dle paragrafovaného znění bude součástí rekodifikace omezení, jež umožní obviněnému 

zvolit si maximálně pět obhájců.
429

 Obhájce též může být zvolen zákonným zástupcem, 

příbuzným v pokolení přímém, sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem, 

druhem či zúčastněnou osobou s tím, že tak mohou učinit i proti vůli obviněného v případě, že 

jeho svéprávnost byla omezena. Naopak k ustanovení obhájce dojde v případě nutné obhajoby, 

kdy si obviněný ve lhůtě, která mu byla poskytnuta, obhájce nezvolí.
430

 

 Za důležité považuji zmínit, že soudce činí svá rozhodnutí týkající se obhajoby dle § 37a, 

39, 40, 40a, 44 odst. 2 a § 51a TŘ a § 42 odst. 2 a § 91 odst. 2 ZSVM zpravidla do tří dnů. Pokud 

se však jedná o věc, která nesnese odkladu, je povinen rozhodnout neprodleně.
431

 

 Dle věcného záměru nedojde, kromě již zmíněného omezení počtu zvolených obhájců, v 

úpravě obhajoby k zásadním změnám. Nově bude mít obhájce možnost žádat kopii zvukového 
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záznamu, pokud byl o úkonu pořízen. Co se týče úpravy zvoleného a ustanoveného obhájce, 

dojde pouze k jejich větší specifikaci a logičtějšímu uspořádání.
432

 

4.4.1. Rozhodování o nároku na bezplatnou obhajobu a obhajobu za sníženou odměnu 

 V § 33 odst. 2 TŘ je řečeno, že pokud obviněný osvědčí, že nemá dostatečné prostředky 

pro hrazení nákladů obhajoby, rozhodne v přípravném řízení soudce o nároku na bezplatnou 

obhajobu, případně obhajobu za sníženou odměnu, přičemž dané ustanovení navazuje na čl. 40 

odst. 3 Listiny, který stanoví, že podmínky, za kterých má obviněný právo na bezplatnou 

obhajobu, stanoví zákon. Rozhodnout dle daného ustanovení může soudce i z úřední povinnosti 

v případě, kdy tato skutečnost vyplývá ze shromážděných důkazů, přičemž Heranová 

upozorňuje, že v praxi k uplatnění této možnosti nedochází.
433

 Pokud obviněný splní dané 

podmínky, pak náklady obhajoby dle § 33 odst. 2 TŘ hradí stát.  

 Podat návrh na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu či sníženou odměnu je možné 

kdykoli v průběhu řízení až do doby, kdy rozhodnutí o vině nabude právní moci. Vzhledem k 

uplatnění institutu clausula rebus sic stantibus je možné, aby soudce o nároku rozhodoval v 

rámci jednoho trestního řízení i vícekrát, z čehož vyplývá, že při změně poměrů může být návrh 

obviněným podán i opakovaně.
434

 

 Pro rozhodování o bezplatné obhajobě či snížené odměně je tedy podstatná majetková 

situace obviněného a její osvědčení. Ačkoli však majetkovou situaci musí osvědčit obviněný, 

velmi často dané skutečnosti vyplývají i z podkladů založených ve spise, a tudíž i ty by soud při 

svém rozhodování měl vzít v úvahu.
435

 Soudce návrhem obviněného není nikterak vázán a záleží 

pouze na jeho uvážení, zda přizná bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu.
436

 Pro 

vyhovění nároku je nezbytná existence vážných důvodů trvalejší povahy, například zdravotní 

postižení či věk u osob mladistvých. Pokud se osoba nachází v nepříznivé finanční situaci pouze 

na přechodnou dobu, přičemž je osobou v produktivním věku, bez zdravotního omezení, 

vyživovací povinnosti a finančních závazků, nezakládá se tím nárok na bezplatnou obhajobu či 

obhajobu za sníženou odměnu.
437

 Soudce rozhoduje o návrhu formou usnesení, proti němuž je 

možné podat stížnost s odkladným účinkem. Pokud se však obviněnému nepovede svou 

majetkovou situaci osvědčit a ani nevyplývá ze shromážděných podkladů, soudce není povinen 
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tuto skutečnost sám zjišťovat či osvědčovat a vydá usnesení, jímž návrh na přiznání nároku na 

bezplatnou obhajobu či sníženou odměnu zamítne.
438

 

 Rozhodovat o návrhu obviněného je třeba v souladu se zásadou rychlosti, tedy 

neprodleně po jeho podání, aby nebylo zasahováno do práva na obhajobu, a není možné jej vázat 

na žádnou z okolností jakou je například pravomocné odsouzení či právní moc rozhodnutí dle 

§ 151 odst. 3 TŘ.
439

 Bylo-li návrhu soudcem vyhověno, neznamená to, že obhájce bude 

obviněnému ustanoven, neboť je stále právem obviněného si obhájce zvolit a až pokud si jej 

nezvolí, může soud požádat o jeho ustanovení. Pokud v průběhu trestního řízení dojde ke 

zlepšení majetkové situace obviněného a nebudou již splněny podmínky pro bezplatnou 

obhajobu či obhajobu se sníženou odměnu, popřípadě zjistí-li soud, že tyto podmínky nebyly už 

na počátku splněny, soudce rozhodne, že obviněný již daný nárok nemá. Proti takovému 

rozhodnutí je možné podat stížnost, jež má odkladný účinek.
440

 

4.4.2. Vyloučení zvoleného obhájce 

 Novelou č. 265/2001 Sb. byl do TŘ zakotven § 37a TŘ, jenž umožňuje v přípravném 

řízení soudci rozhodnout i ex offo o vyloučení zvoleného advokáta z povinnosti obhajování.
441

 

Zvolený obhájce může být vyloučen při existenci důvodů vymezených v § 35 odst. 2 nebo 3 TŘ, 

přičemž se jedná o situace, kdy je obhájcem advokát, který má v předmětném trestním řízení 

postavení obviněného, svědka či osoby zúčastněné, nebo kdy je obhájcem advokát, který v 

předmětném trestním řízení zaujímá postavení svědka, znalce či tlumočníka. Dále může být dle 

§ 37a odst. 1 písm. b) TŘ vyloučen, jestliže opakovaně není ani při řádném a včasném 

vyrozumění přítomen úkonům trestního řízení, při nichž je jeho přítomnost vyžadována, přičemž 

nezajistí ani přítomnost svého zástupce. Co se opakované neúčasti týče, Vrchní soud v Praze 

stanovil, že k naplnění této podmínky postačí, pokud obhájce není přítomen při úkonu trestního 

řízení alespoň dvakrát.
442

 Posledním důvodem uvedeným v § 37a odst. 2 TŘ, pro nějž může být 

obhájce soudcem vyloučen, je situace, kdy daný obhájce obhajuje vícero spoluobviněných, mezi 

jejichž zájmy dochází ke střetu, přičemž v tomto případě nemůže být obhájcem žádného 

obviněného. To je logické, neboť takový obhájce již získal podstatné množství informací, které 

by v případě pokračování vykonávání obhajoby mohl využít, což je samozřejmě nežádoucí, 

neboť by tato skutečnost mohla jako důsledek zvýhodnění, resp. znevýhodnění určitých 
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obviněných narušit zásadu rovnosti před zákonem.
443

 Než soudce v přípravném řízení zvoleného 

obhájce z obhajoby vyloučí, poskytne v souladu s § 37a odst. 3 TŘ obviněnému možnost, aby se 

k daným skutečnostem vyjádřil, přičemž jeho postoj musí při rozhodování vzít na zřetel a v 

odůvodnění rozhodnutí o vyloučení obhájce jej promítnout; po vyloučení obhájce si dle daného 

ustanovení obviněný může zvolit obhájce nového. Za účelem naplnění zásady rychlosti je 

žádoucí, aby k vyjádření obhájce a obviněného došlo ihned při úkonu trestního řízení. Pokud to 

není možné, například z důvodu jejich nepřítomnosti, stanoví jim soudce k podání vyjádření 

přiměřenou lhůtu; skutečnost, že se v dané lhůtě nevyjádří, však není překážkou pro vydání 

rozhodnutí. Šámal v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že vzhledem k tomu, že v 

přípravném řízení dochází k vyloučení obhájce zejména na návrh státního zástupce, byl by 

možná vhodnější postup, aby vyjádření zajišťoval již státní zástupce, nikoli až soudce, který má 

na učinění rozhodnutí dle § 30 odst. 1 a 2 vnitřního a kancelářského řádu zpravidla pouze tři dny, 

přičemž někdy je dokonce nezbytné, aby rozhodl ihned.
444

 S tímto souhlasím, byť pokud 

vezmeme v úvahu, že soudce může obhájce vyloučit i bez návrhu, obávám se, že by úprava byla 

poněkud komplikovanější, neboť by musela zohlednit, zda soudce činí dané rozhodnutí na návrh 

(a následně na čí návrh) či ex offo.  

 I v této věci soudce rozhoduje ve formě usnesení, přičemž pokud se neztotožní se 

skutečnostmi uvedenými v návrhu a důvody pro vyloučení advokáta neshledá, pak návrh 

samozřejmě zamítne.
445

 Proti rozhodnutí soudce o vyloučení zvoleného obhájce je dle § 37a 

odst. 4 TŘ možné podat stížnost, která má odkladný účinek. To znamená, že pokud oprávněná 

osoba podá proti rozhodnutí o vyloučení zvoleného obhájce stížnost, tento zvolený obhájce 

nebude oprávněn vykonávat obhajobu až poté, kdy bude o stížnosti rozhodnuto.
446

 

4.4.3. Ustanovení obhájce v případech nutné obhajoby, či pokud o to požádá, zproštění 

obhájce povinnosti obhajování na jeho žádost či žádost obviněného, a zrušení ustanovení 

obhájce 

 Institut ustanovení obhájce má svůj základ v čl. 40 odst. 3 Listiny, který stanoví, že 

v případě, kdy dle zákona musí obviněný mít obhájce a nezvolí si jej, soud mu jej ustanoví. 

K ustanovení obhájce soudcem může dojít ve dvou případech. O prvním z těchto případů se 

zmiňuje § 33 odst. 4 TŘ a spočívá v možnosti obviněného požádat o ustanovení obhájce 

v případě, že mu byl přiznán nárok na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu. 
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K ustanovení obhájce dojde dle § 38 odst. 1 TŘ také v případě nutné obhajoby, kdy v situacích 

vymezených v § 36 TŘ a násl. obviněný musí mít obligatorně obhájce a nezvolí si jej ve 

stanovené lhůtě obhájce sám. Z daného ustanovení lze logicky dovodit, že zvolený obhájce má 

přednost před obhájcem ustanoveným. Tato lhůta poskytnutá ke zvolení obhájce je lhůtou 

soudcovskou, přičemž její délka musí být soudcem stanovena vzhledem k okolnostem dané 

trestní věci.
447

 Je nutné, aby obviněný měl v tomto případě obhájce od okamžiku vzniku důvodu 

nutné obhajoby, přičemž situace, kdy by obhájce neměl, a došlo by v přípravném řízení 

k realizaci úkonů, které nejsou úkony neodkladnými či neopakovatelnými, jednalo by se o 

závažnou procesní vadu, kterou je možné zhojit pouze znovuprovedením daného úkonu. Ostatně 

situace, kdy v případech nutné obhajoby obviněný obhájce nemá, je důvodem dovolání dle 

§ 265b odst. 1 písm. c) TŘ.
448

 Obviněný má však možnost se i v případech nutné obhajoby za 

určitých podmínek dle § 36b TŘ vzdát. Dle § 33 odst. 4 TŘ i § 38 odst. 1 TŘ musí k ustanovení 

obhájce dojít bez zbytečných průtahů a v obou případech o ustanovení obhájce rozhoduje 

v přípravném řízení soudce, který tak činí na podnět policejního orgánu či státního zástupce. 

Pokud zaniknou důvody nutné obhajoby, soudce v přípravném řízení ustanovení obhájce zruší 

opatřením, přičemž tak učiní opět na podkladě policejního orgánu či státního zástupce, u nějž 

pominutí vyšlo najevo.
449

 I Nejvyšší soud potvrdil, že pominutí důvodů nevede bez dalšího 

k zániku ustanovení obhájce, nýbrž je nutné, aby toto ustanovení zrušil soudce.
450

 

 Soudce ustanoví obhájce opatřením a vybere jej z pořadníku vedeným soudem, jehož 

obsahem je abecedně seřazený seznam advokátů, kteří vyslovili souhlas s případným 

ustanovením u daného soudu, který vede pořadník, a kteří mají v obvodu či sídle tohoto soudu 

své sídlo. V případě obvodních soudů v Praze je nezbytné, aby měl advokát sídlo v hlavním 

městě Praha. Pokud není možné ustanovit obhájce pomocí tohoto pořadníku, bude obhájce 

ustanoven z pořadníku nadřízeného soudu. Za předpokladu, že by tento způsob vedl k ustanovení 

obhájce, jenž by splňoval důvody pro jeho vyloučení z obhajování, bude ustanoven první 

následný advokát.
451

 Obhájce ustanovený tímto způsobem má povinnost převzít obhajobu, 

přičemž k jeho případnému zproštění, k němuž může dojít na základě žádosti ustanoveného 

obhájce či obviněného, a ustanovení obhájce jiného musí existovat důležité důvody. Takovým 
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důvodem je například narušení vztahu důvěry mezi ním a obviněným.
452

 V případě existence 

takových důvodů soudce ustanoveného obhájce zprostí a jiného obhájce ustanoví bezodkladně, 

neboť není možné, aby obviněný v případě existence důvodů nutné obhajoby byl bez obhájce.
453

 

Byť je možné, že soudce shledá tyto důležité důvody sám, není možné, aby o zproštění obhájce 

rozhodl ex offo, jak je to umožněno v § 40a TŘ, jelikož by takovým postupem učinil nepřípustný 

zásah do výkonu advokacie.
454

 Pokud dojde k vyškrtnutí ustanoveného obhájce ze seznamu 

advokátů z důvodů v § 7a až 8 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“) 

(např. obhájce zemřel, nesplňuje podmínky dle zákona o advokacii atd.) nebo z důvodu 

pozastavení výkonu advokacie dle § 9 zákona o advokacii, soudce obviněnému ustanoví nového 

obhájce.
455

 

 Ustanovený obhájce může být též zproštěn v případě, že nastanou důvody vymezené v 

§ 35 odst. 2 či 3 TŘ (viz výše), dále pokud advokát obhajuje více spoluobviněných, mezi nimiž 

nastal střet zájmů, a dále pokud obhájce opakovaně není ani při řádném a včasném vyrozumění 

přítomen úkonům trestního řízení, při nichž je jeho přítomnost obligatorně vyžadována, přičemž 

nezajistí ani přítomnost svého zástupce, nebo pokud po delší časové období neplní svou 

povinnost obhajování.
456

 Rozhodování o zproštění obhájce povinnosti obhajování je taktéž 

svěřeno soudci, jenž tak činí formou usnesení, proti kterému je možné podat stížnost, která má 

odkladný účinek, přičemž aniž by soud poskytl lhůtu ke zvolení obhájce, ustanoví obviněnému 

obhájce jiného. Tento postup ovšem nezbavuje obviněného možnosti si obhájce následně 

zvolit.
457

 

 Ustanovení § 39 odst. 5 TŘ pak řeší otázku spojení více trestních věcí ke společnému 

projednání a rozhodnutí, kdy v každé z těchto věcí došlo k ustanovení obhájce. Soudce 

v přípravném řízení pak zruší ustanovení obhájců, k jejichž ustanovení došlo později. V tomto 

případě se totiž předpokládá, že daný obhájce je lépe obeznámen s celou trestní věcí, neboť měl 

možnost se detailně seznámit s obhajobou obviněného a být přítomen vícero úkonům.
458

 Daný 

paragraf pak stanoví, že pokud byli ustanoveni současně, soudce zruší ustanovení obhájců 

v trestní věci, jejímž předmětem je méně závažný trestný čin; pokud však byl ustanoven advokát 
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v souladu s § 39 odst. 4 TŘ, tedy advokát, jehož ustanovení naplňuje zásadu uvedenou v § 2 

odst. 14 TŘ, pak bude zrušeno ustanovení zbylých obhájců. Vantuch upozorňuje, že TŘ 

nezmiňuje případ, kdy v jedné věci došlo k ustanovení obhájce, zatímco v druhé věci si obviněný 

obhájce zvolil, přičemž rozhodující je pak stanovisko obviněného, případně, pokud obviněný své 

stanovisko nesdělí, dojde k užití § 39 odst. 2 TŘ per analogiam.
459

 

 V případě mladistvého je upravena nutná obhajoba v § 42a ZSVM, přičemž pro téma mé 

práce je relevantní fakt, že mladistvý musí mít dle uvedeného ustanovení obhájce „od okamžiku 

kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního 

řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a 

vyrozumění obhájce o něm zajistit“. U právnických osob se dle § 35 TOPO neužije úprava nutné 

obhajoby v TŘ, ustanovení § 39 TŘ se však uplatní v souvislosti s ustanovením obhájce 

v případě uznání nároku na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu.
460

 

 Považuji za vhodné zde zmínit rozsudek Nejvyššího soudu, kdy v daném případě došlo 

k ustanovení obhájce z důvodů přiznání nároku na bezplatnou obhajobu dle § 33 odst. 2 a 4 TŘ 

v době, kdy u obviněné nebyl dán důvod nutné obhajoby. Soud zde pochybil, neboť rozhodl o 

ustanovení bez žádosti obviněného a bez umožnění obviněné si obhájce zvolit (nicméně 

z jednání obviněné bylo patrné, že ustanoveného obhájce akceptoval) a v opatření o ustanovení 

uvedl, že trvání ustanovení obhájce je omezeno na dobu trvání důvodů nutné obhajoby. Následně 

došlo ke zrušení ustanovení obhájkyně z důvodu zániku důvodů nutné obhajoby, ačkoli zrušit 

toto ustanovení bylo v souladu s již řečeným možné jen v případě zániku nároku na bezplatnou 

obhajobu. Z daného vyplývá, že „zrušení ustanovení obhájce, kterého soud ustanovil 

obviněnému na jeho žádost z důvodu, že obviněnému byl přiznán nárok na bezplatnou obhajobu, 

se vůbec neváže na existenci (zánik) důvodů nutné obhajoby, nýbrž výlučně na pominutí důvodů, 

které vedly k přiznání nároku na bezplatnou obhajobu“.
461
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4.4.4. Zmocněnec, právní pomoc poskytovaná bezplatně či za sníženou odměnu, ustanovení 

advokáta 

 Poškozený, jenž je stranou trestního řízení, je „ten, komu bylo trestným činem ublíženo na 

zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkon se pachatel 

trestným činem obohatil“.
462

 

 Osobu poškozenou či zúčastněnou může v trestním řízení dle § 50 odst. 1 TŘ zastupovat 

zmocněnec, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba a který může být současně 

důvěrníkem dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, přičemž je nezbytné o této 

skutečnosti osobu poškozenou poučit. Toto ustanovení se použije jak v řízení vedeném proti 

mladistvému, tak v řízení proti osobám právnickým. Zmocněnec je osobu poškozenou či 

zúčastněnou oprávněn zastupovat na základě smlouvy o zastoupení a udělení plné moci.
463

 

Zmocněnci náleží speciální práva, jako je např. právo na účast při vyšetřovacích úkonech, při 

nichž mají být vyjasněny skutečnosti relevantní pro uplatnění práv zastupovaných osob a jejichž 

výsledek může sloužit v navazujících stádiích trestního řízení jako důkaz, přičemž toto právo má 

již od zahájení trestního stíhání a neplatí bezvýjimečně.
464

 

 V případě, že osobou poškozenou je osoba, jíž jako následek úmyslného trestného činu 

byla způsobena těžká újma na zdraví, či je osobou pozůstalou po oběti usmrcené trestným činem, 

a tato osoba osvědčí, že nemá dostatečné prostředky na hrazení nákladů souvisejících s 

přibráním zmocněnce, soudce jí v přípravném řízení v souladu s § 51a odst. 1 TŘ na návrh této 

osoby může přiznat nárok na bezplatnou právní pomoc či právní pomoc za sníženou odměnu 

poskytovanou zmocněncem. Soudce o návrhu poškozeného rozhoduje formou usnesení.
465

 

„Stejně rozhodne o takovém návrhu poškozeného, který uplatnil v souladu se zákonem nárok na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, není-li 

vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo její výši nebo 

vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného obohacení zastoupení zmocněncem zjevně 

nadbytečné.“
466
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 Nárok na bezplatnou právní pomoc dle § 51a odst. 2 TŘ vznikne (s výjimkou trestného 

činu zanedbání povinné výživy upravenému v § 196 TZ) poškozenému mladšímu osmnácti let a 

poškozenému, jenž je zvlášť zranitelnou obětí, i bez splnění zmíněných podmínek. 

 Návrh na přiznání nároku na bezplatnou právní pomoc či právní pomoc za sníženou 

odměnu podává poškozený prostřednictvím státního zástupce, přičemž ten se k návrhu musí 

vyjádřit a své závěry k návrhu připojit.
467

 Náklady, jež vzniknou přiznáním tohoto nároku, hradí 

dle § 51 odst. 7 TŘ stát. 

 V souladu s § 51a odst. 4 TŘ je možné, aby si poškozený zmocněnce sám zvolil, přičemž 

pokud tak neučiní, soudce zmocněncem ustanoví advokáta, který je zapsán v registru 

poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dle místa působnosti a dle pořadí, v jakém jsou v 

registru zapsáni; pokud nelze ustanovit zmocněnce tímto způsobem, bude ustanoven advokát 

jiný. 

 V případě, že odpadnou důvody, na jejichž základě byl zmocněnec ustanoven, či pokud 

nastaly důvody, kvůli kterým již zmocněnec nemůže poškozeného zastupovat, soudce v souladu 

s § 51a odst. 5 TŘ na návrh nebo i z úřední povinnosti zmocněnce povinnosti poškozeného 

zastupovat zprostí. 

 Proti rozhodnutí o přiznání nároku dle § 51a odst. 1 TŘ, rozhodnutí o ustanovení 

zmocněnce dle § 51a odst. 4 TŘ a rozhodnutí o zproštění zmocněnce dle § 51a odst. 5 TŘ je 

možné podat stížnost, která dle odst. 6 daného ustanovení má odkladný účinek. 

 Soudce se též angažuje v případě, kdy je počet poškozených mimořádně vysoký a je tak v 

souladu se zásadou rychlosti žádoucí, aby všichni poškození byli zastupováni jedním 

zmocněncem. Soudce tedy může v takovém případě na návrh státního zástupce stanovit, že 

„poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného 

zmocněnce, kterého si zvolí“
468

, přičemž tak činí usnesením.
469
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4.5. Operativně pátrací prostředky 

 Operativně pátrací prostředky, jejichž úpravu lze nalézt v § 158b a násl. TŘ, lze definovat 

jako „souhrn opatření policejních orgánů uskutečňovaných na základě a v souladu s TŘ a 

dalšími předpisy, při předcházení, odhalování a objasňování trestné činnosti, dále při pátrání po 

skrývajících se pachatelích, pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách a pátrání po 

věcných důkazech“.
470

 Veškeré operativně pátrací prostředky je dle § 158b odst. 1 TŘ možno 

využít jen v trestním řízení o úmyslném trestném činu. V témž ustanovení lze nalézt též taxativní 

výčet operativně pátracích prostředků, mezi které patří předstíraný převod, sledování osob a věcí 

a použití agenta, přičemž není v žádném případě možné tento výčet rozšiřovat.
471

 Nadále se budu 

zabývat jen problematikou, ve které hraje určitou roli soudce. 

 V rámci rekodifikace by mělo dojít k přesunu úpravy operativně pátracích prostředků 

mezi zajištění věcí a jiných majetkových hodnot, neboť je zde spatřována jistá podobnost 

například s institutem odposlechu a záznamu obsahu zpráv, přičemž bude kladen důraz na 

princip subsidiarity, přiměřenosti a minimalizace zásahů.
472

 

4.5.1. Povolení ke sledování osob a věcí, pokud má být zasahováno do nedotknutelnosti 

obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů 

uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků 

 Sledování osob a věcí je upraveno v § 158d TŘ, přičemž rozlišujeme tři typy sledování. 

První z nich, jenž je upravený v § 158d odst. 1 TŘ, není závislý na žádném povolení a je 

realizován na podkladě žádosti policejního orgánu přímo policejním orgánem či oprávněným 

útvarem. Druhý typ, jehož úprava je obsažena v § 158d odst. 2 TŘ, je vázán na písemné povolení 

státního zástupce, neboť v jeho důsledku již může dojít k zásahu do základních práv a svobod 

člověka vzhledem k pořizování různých druhů záznamů. Třetí typ upravený v § 158d odst. 3 TŘ 

je relevantní pro mou práci a budu se mu detailněji věnovat, neboť vzhledem k významnému 

zásahu do základních práv a svobod je možné tento typ sledování uskutečnit pouze poté, co 

soudce takové sledování písemně povolí.
473

 Druhý a třetí typ sledování je dle § 158d odst. 6 TŘ 

možno provést bez příslušných povolení za předpokladu, že osoba, do jejíchž práv a svobod má 

být zasaženo, se sledováním vyjádří explicitní souhlas. 
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 Typ zásahu, k němuž je potřeba povolení soudce, je nejcitelnější, neboť je jím dotčena 

nedotknutelnost obydlí, právo na listovní tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů 

soukromé povahy, přičemž se k danému sledování používají technické prostředky.
474

 Mezi jiné 

písemnosti a záznamy můžeme zařadit jak například osobní písemnosti či podobizny, tak 

písemnosti profesní, obchodní či komerční. Mezi technické prostředky lze zařadit například 

prostorový odposlech či umístění mikrofonu a nahrávacího zařízení do obydlí.
475

 K uskutečnění 

daného typu sledování je nezbytné, aby v přípravném řízení vydal soudce povolení s tím, že tak 

činí zpravidla na návrh státního zástupce, ovšem pokud si povolení vyžádá přímo policejní 

orgán, může i tak soudce povolení vydat.
476

 Je ale zřejmé, že by státní zástupce jako pán 

přípravného řízení měl být o nezbytnosti provedení tohoto úkonu informován, proto by dle mého 

názoru nejspíš měla být dána přednost variantě, kdy soudce rozhoduje na podkladě návrhu 

státního zástupce. Povolení soudce má formu opatření, tedy proti němu není možné podat 

stížnost a ani není nutné jej doručovat. Obsahem povolení musí být doba trvání sledování, která 

nesmí přesáhnout šest měsíců, ačkoli je možné v případě podání nové žádosti tuto dobu 

opakovaně prodloužit vždy opět pouze o šest měsíců. Povolení je zpravidla uděleno na originál 

žádosti i její případné opisy, přičemž vedle zákonných náležitostí soudce uvede datum, své 

jméno a funkci, vlastnoruční podpis a nesmí chybět ani otisk kulatého úředního razítka. Pokud 

povolení neuděluje na originál, nýbrž na samostatném listu, nesmí chybět uvedení příslušné 

trestní věci a žádosti. V případě, že soudce dojde k závěru, že sledování není důvodné, povolení 

neudělí, přičemž tento závěr, který je nezbytné alespoň stručně odůvodnit, poznamená na opise 

žádosti, jenž následně založí do spisu.
477

 

 Důležité je zde zdůraznit, že není možné institutem sledování osob a věcí dle § 158d 

odst. 3 TŘ nahrazovat jiné instituty, které jsou upraveny ve speciálních ustanoveních, které je 

nezbytné použít. Těmito speciálními ustanoveními se zde myslí například ustanovení týkající se 

vydání a odnětí věci, domovní a osobní prohlídky, zadržení a otevření zásilek či odposlechu a 

záznamu telekomunikačního provozu.
478
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4.5.2. Použití agenta 

 Dalším operativně pátracím prostředkem, v němž sehrává určitou roli soudce, je použití 

agenta, které je upravené v § 158e TŘ a jehož provedení je značně náročné, přičemž u tohoto 

institutu je k povolení příslušný soudce vrchního soudu (jde tedy o speciální příslušnost vůči 

§ 26 TŘ), jenž tak činí na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství, který je činný 

v jeho obvodu, či evropského pověřeného žalobce soudce vrchního soudu, který by byl činný v 

jeho obvodu a který by byl jinak příslušný k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti ve 

stádiu přípravného řízení.
479

 Agentem se v tomto smyslu myslí příslušník Policie České 

republiky či Generální inspekce bezpečnostních sborů, který zastírá skutečný účel své činnosti, 

přičemž příslušným k podávání pokynů agentovi je policejní orgán.
480

 Povolit použití agenta 

může soudce dle § 158e odst. 1 TŘ jen v případě, že je trestní stíhání vedeno pro zločin, za nějž 

hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, dále pro trestný čin, 

který byl spáchán ve prospěch organizované zločinecké skupiny a pro další v § 158e odst. 1 TŘ 

taxativně vyjmenované trestné činy, případně pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání 

zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. 

 Soudce povoluje použití agenta formou opatření, z čehož opětovně vyplývá nemožnost 

podat proti němu stížnost. V povolení musí být vymezen účel, který použití tohoto operativně 

pátracího prostředku sleduje, dále doba trvání použití agenta a údaje nezbytné k určení totožnosti 

agenta. Postup soudce je zde obdobný jako v případě sledování osob a věcí, povolení je tedy 

zpravidla uděleno na originál návrhu i jeho případné opisy, přičemž vedle zákonných náležitostí 

nesmí chybět datum, jméno a funkce soudce, jeho vlastnoruční podpis a otisk kulatého úředního 

razítka. Pokud soudce usoudí, že k použití agenta není důvod, povolení neudělí, což společně se 

stručným odůvodněním poznamená na opise návrhu, který založí do spisu.
481

 

 Ačkoli je určena doba trvání, je možné použití tohoto operativně pátracího prostředku 

povolit opakovaně, přičemž je nutné, aby návrh byl podán soudci včas, respektive před 

uplynutím doby trvání, která byla stanovena v původním povolení, neboť je nezbytné, aby agent 

pokračoval ve své činnosti nepřetržitě. Součástí návrhu v takovém případě musí být vyhodnocení 

dosavadní činnosti agenta.
482
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4.6. Souhlas soudce dle § 8 odst. 5 TŘ 

 Posledním úkonem, kterým bych se v mé práci chtěla zabývat, je úkon soudce dle § 8 

odst. 5 TŘ, který stanoví: „Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního 

řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu 

soudce. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii.“ Toto 

ustanovení bylo zakotveno novelou č. 265/2001 Sb.
483

, přičemž reagovalo na skutečnost, že celá 

řada předpisů obsahuje povinnost mlčenlivosti, avšak úprava týkající se jejího zproštění 

v souvislosti s poskytnutím skutečností relevantních pro trestní řízení chybí (např. § 56 zákona 

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti).  

Účelem tohoto ustanovení je zamezit zneužívání vyžadování utajovaných informací či 

údajů, které jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, přičemž důležité zde je, že v daném 

případě nedošlo ke zbavení či zproštění povinnosti mlčenlivosti.
484

 Z ustanovení § 8 odst. 5 TŘ 

též a contrario vyplývá, že pokud zvláštní zákon obsahuje podmínky, za nichž je možné 

informace, které jsou utajovány či jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, v rámci trestního 

řízení sdělovat, pak není na místě použití § 8 odst. 5 TŘ. Ústavní soud se k dané problematice 

vyslovil, že ačkoli je ve zvláštním předpise upraveno zproštění mlčenlivosti, je možné použít 

ustanovení § 8 odst. 5 TŘ, jestliže se daná úprava zproštění nevztahuje přímo na sdělování 

informací pro účely trestního řízení.
485

  

Vyžadovat předmětné informace či údaje bude v přípravném řízení policejní orgán či 

státní zástupce se souhlasem soudce.
486

 Ústavní soud v této souvislosti zdůraznil, že je nezbytné, 

aby státní zástupce v žádosti a následně i soudce při udělování souhlasu v daném případě vždy 

posoudil důvod, který vede k potřebě poskytnutí dané informace, a nutný rozsah jejího 

poskytnutí, který musí být přiměřený okolnostem rozhodovanému případu.
487
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5. Návrhy de lege ferenda 

V poslední kapitole bych ráda stručně shrnula stěžejní návrhy de lege ferenda, které jsem 

již zmiňovala v rámci jednotlivých kapitol. 

 Poměrně zásadní otázka v rámci rekodifikačních návrhů vyvstala ohledně základních 

zásad a jejich definování. Jelikož základní zásady trestního řízení představují základní stavební 

kameny trestního řízení a promítají se ve všech jeho stádiích, domnívám se, že je nezbytné tyto 

základní zásady v novém trestním řádu definovat a poskytnout jejich výčet. Definování 

stěžejních pojmů a institutů by dle mého názoru nemělo nikdy chybět nejen z důvodu právní 

jistoty, ale také z důvodu zajištění jednotné interpretace a aplikace. Úprava zásad v rámci 

jednotlivých stádií a institutů, ke kterým se ta která zásada váže, mi přijde poměrně vhodná a 

přehledná, ačkoli mám pochybnosti o tom, zda je v silách zákonodárce zachytit veškerou 

problematiku, neboť některé zásady jsou typické pro určité stádium trestního řízení, avšak se 

omezeně mohou uplatnit i ve stádiu jiném. 

 V rámci nového trestního řádu by mělo dojít k zakotvení institutu soudce pro přípravné 

řízení, ačkoli aby tento institut nepředstavoval pouze terminologickou změnu, je nezbytné 

provést reformu justice. Osobně se domnívám, že by bylo vhodné zvážit, zda by rozhodování 

v přípravném řízení nemělo být svěřeno specializovaným soudcům, neboť by daný soudce 

rozhodoval o všech úkonech, jež by bylo nutné v přípravném řízení v dané trestní věci provést. 

V takovém případě by totiž soudce byl s daným případem obeznámen, což by mu umožnilo lépe 

posoudit nezbytnost provedení úkonu, jímž bude zasaženo do lidských práv a svobod. Mimoto 

by daný model vyřešil problémy ohledně vyloučení soudců z vykonávání trestního řízení 

v navazujících stádiích trestního procesu.  

 Co se vyloučení soudců týče, shledávám nedostatek ve vymezení úkonů přípravného 

řízení, které zakládají vyloučení soudce po podání obžaloby či návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu, neboť dle § 30 odst. 2 TŘ je vyloučení založeno, pokud soudce vydal příkaz 

k domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků, příkaz k zadržení, příkaz k zatčení či 

rozhodnutí o vazbě osoby, jež byla obžalována či s ní byla uzavřena dohoda o vině a trestu. Jak 

je však z mé práce patrné, soudce v přípravném řízení činí také další úkony a není zcela zřejmé, 

zda rozhodování o těchto ostatních úkonech vyloučení nezakládá. Myslím si, že všechny úkony, 

jež soudce v přípravném řízení činí, jsou velmi významné a nejsem si úplně jista, zda 

rozhodování o jiných úkonech by mělo umožnit soudci účastnit se dalších fázi trestního řízení 

bez omezení. 

 V rámci rozhodování o vazbě vyvstávají rozpory ohledně lhůt, které by dle mého názoru 

bylo potřeba sjednotit a závazně určit jejich povahu. Konkrétně zde mám na mysli například 
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lhůtu státního zástupce pro předložení žádosti obviněného o propuštění z vazby, které sám státní 

zástupce nevyhověl, nebo lhůtu státního zástupce pro doručení návrhu na prodloužení vazby. Ani 

u jedné ze lhůt není zřejmé, zda se jedná o lhůtu propadnou či pořádkovou. Dle mého názoru by 

v obou případech mělo jít o lhůty propadné neboli prekluzivní, neboť vazba je prostředkem 

ultima ratio a představuje výrazný zásah do práv a svobod obviněného, a tudíž by lhůty měly být 

striktně dodržovány a jejich případné nedodržení by mělo mít vliv na další trvání vazby. Také si 

myslím, že v případě pochybností by mělo být vždy postupováno způsobem příznivějším pro 

obviněného. 

 Dále je dle mého mínění nezbytné se v rámci přípravy nového trestního řádu zabývat 

úpravou zákazu vycestování, který je v trestním řádu upraven celkem třikrát, a to jako 

sekundární opatření dle § 73 odst. 5 TŘ, jež může být uloženo současně s opatřením 

nahrazujícím vazbu, jako zajišťovací opatření dle § 77a TŘ a jako předběžné opatření dle § 88h 

TŘ. Danou úpravu je určitě nezbytné sjednotit. Nepovažuji za správné, že je za splnění 

zákonných podmínek možné vazbu nahradit zákazem vycestování jako předběžným opatřením, 

kdy budou přiměřeně použita určitá ustanovení úpravy zákazu vycestování jako zajišťovacího 

opatření, a zároveň je možné zákaz vycestování uložit jako sekundární opatření, kdy podmínky 

výkonu zákazu dle jednotlivých ustanovení se od sebe v některých aspektech liší (např. co se 

umožnění udělení výjimky ze zákazu týče), a tak zvolení formy a příslušného ustanovení 

soudcem může ovlivnit přísnost daného opatření, ačkoli všechny tři úpravy sledují stejný cíl a to 

ten, aby obviněný nepřekročil hranice České republiky.  

Co se účasti soudce při provádění neopakovatelných a neodkladných úkonů týče, 

v současné době se jich soudce v případě, kdy mu státní zástupce doručí návrh k provedení 

tohoto úkonu, musí účastnit a je oprávněn zasahovat pouze do formální stránky úkonu. Dle mého 

názoru by měl soudce být oprávněn účast odmítnout v případě, kdy provedení úkonu neshledá 

potřebným, resp. kdy shledá, že daný úkon není neodkladný či neopakovatelný. Také by mu 

mělo být umožněno zasahovat do věcné stránky úkonu, neboť jeho účast má vyrovnat 

skutečnost, že tyto úkony jsou zásahem do práva obviněného na obhajobu. Co se problematiky 

rekognice týče, domnívám se, že by se soudce měl účastnit i výslechů prováděných před/po 

rekognici a dozírat i na jejich zákonné provedení, neboť i tyto výslechy mohou výrazně ovlivnit 

závěry rekognice. Také by dle mého bylo vhodné zvážit, zda by se soudce neměl podílet 

například i na přípravě rekognice (např. vyjádření k osobám figurantů), aby se předešlo 

případnému zmaření úkonu.  
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Závěr  

Cílem mé práce bylo poskytnout ucelený přehled týkající se postavení soudce 

v přípravném řízení a úkonů dle TŘ, na kterých se soudce v daném stádiu podílí, a na základě něj 

dokázat, že významnost soudcovského rozhodování v daném stádiu by neměla být podceňována, 

přestože pánem přípravného řízení je státní zástupce, neboť je to právě soudce, kdo rozhoduje o 

nejvýznamnějších zásazích do lidských práv a svobod, kterým soudy mají dle čl. 90 Ústavy 

poskytovat ochranu. Zvolené téma je velmi široké, zahrnující celou řadu institutů, avšak snažila 

jsem se danou problematiku pojmout uceleně. Domnívám se, že se mi povedlo demonstrovat, že 

postavení soudce v přípravném řízení je velmi významné vzhledem k množství a povaze úkolů, 

které jsou soudci v tomto stádiu trestního řízení svěřeny. 

V rámci první kapitoly jsem vymezila pojem a účel trestního řízení, dále strany a subjekty 

trestního řízení a jeho stádia, přičemž důraz byl kladen na základní zásady trestního řízení. 

Druhá kapitola byla věnována charakteristice přípravného řízení, včetně historického vývoje 

daného stádia trestního řízení a nastínění možné budoucí úpravy. Ve třetí kapitole jsem se 

zabývala postavením a úkoly soudce v přípravném řízení obecně, přičemž nezbytnou součástí 

této kapitoly byly též pasáže věnované příslušnosti a formám rozhodnutí v daném stádiu. Čtvrtá 

kapitola pak byla zaměřena na konkrétní úkony soudce prováděné v souladu s ustanoveními TŘ, 

konkrétně na jejich charakteristiku, způsob participace soudce a způsoby a formy jeho 

rozhodování. Poslední kapitola byla věnována stručnému shrnutí návrhů de lege ferenda.  
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Postavení a úkoly soudce v přípravném řízení trestním 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postavení a úkoly soudce v přípravném 

řízení trestním a klade si za cíl představit roli soudce v předsoudním stádiu trestního řízení na 

základě rozboru jeho postavení a konkrétních úkonů prováděných dle trestního řádu, na nichž 

soudce v daném stádiu trestního řízení participuje. Trestní právo procesní jako celek je velmi 

aktuálním tématem vzhledem k dlouhodobě připravované rekodifikaci trestního řádu, přičemž 

právě přípravné řízení představuje významnou část trestního řízení, neboť poznatky v něm 

získané mohou mít na průběh i výsledek hlavního líčení obrovský vliv. Ačkoli je státní zástupce 

pánem přípravného řízení, soudce v daném stádiu vykonává důležité úkoly, neboť rozhoduje o 

těch úkonech, které mohou podstatnou měrou zasáhnout do ústavně zaručených základních 

lidských práv a svobod. 

Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, které se doplňují a logicky na sebe navazují. 

První kapitola se zabývá trestním řízením obecně, přičemž je zde vymezen pojem a úkoly 

trestního řízení, strany a subjekty a stádia trestního řízení. V rámci této kapitoly je však kladen 

důraz na základní zásady trestního řízení jako na základní stavební kameny trestního řízení, 

neboť prostupují celým trestním řádem.  

Druhá kapitola je věnována přípravnému řízení, především jeho funkcím, historickému 

vývoji, fázím a formám. Neopomenula jsem ani zmínit vzájemný vztah přípravného řízení a 

hlavního líčení, jelikož právě tato problematika bývá předmětem četných diskuzí. Součástí této 

kapitoly je též podkapitola věnovaná připravované rekodifikaci trestního řádu a plánovaným 

stěžejním změnám.  

Ve třetí kapitole se pak obecně zabývám postavením soudce v přípravném řízení, přičemž 

je zde upravena také otázka příslušnosti soudu a forem rozhodnutí, kterými soudce v přípravném 

řízení realizuje svou činnost.  

Ve čtvrté kapitole poskytuji rozbor jednotlivých úkonů realizovaných dle trestního řádu, 

na nichž soudce v přípravném řízení participuje, přičemž každý úkon jsem se snažila obecně 

charakterizovat, poté jsem se zaměřila na úkol soudce v rámci daného úkonu, skutečnosti a 

okolnosti, které musí brát při této činnosti v úvahu, a na formu a náležitosti jeho rozhodnutí.  

Poslední kapitola je pak věnována stručnému shrnutí nejpodstatnějších návrhů de lege 

ferenda, které již byly nastíněny v rámci jednotlivých kapitol. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

širokou problematiku, nebylo možné zachytit v diplomové práci veškeré detaily. Celá práce je 
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provázána rekodifikačními návrhy, které by měly nastínit nedostatky v rámci aktuálně účinné 

právní úpravy, a judikaturou. 

 

Klíčová slova: soudce, přípravné řízení trestní, zásahy do základních lidských 

práv a svobod  
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The position and tasks of a judge in pre-trial criminal proceedings 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the position and tasks of a judge in pre-trial criminal 

proceedings and aims to present the role of the judge in pre-trial proceedings on the basis of 

analysis of his role and specific actions carried out in accordance with the Criminal Procedure 

Code which he takes part in. Criminal proceedings in general is a topical issue when considering 

a planned recodification of the Criminal Procedure Code. Moreover, pre-trial criminal 

proceedings present a significant part of criminal proceedings because all the evidence obtained 

and gathered in this stage might have a huge impact on the course and decision of a trial. Even 

though the prosecutor is in charge of pre-trial criminal proceedings, the judge holds an important 

position in this stage since he decides on actions which interfere with human rights and 

fundamental freedoms. 

The diploma thesis is divided into four chapters which are complementary and logically 

follow each other. The first chapter deals with criminal proceedings in general; in particular, it 

contains a definition and tasks of criminal proceedings, parties and subjects and stages. Emphasis 

is placed on fundamental principles of criminal proceedings as they present the main building 

blocks and permeate the entire Criminal Procedure Code.  

The second chapter is then focused on pre-trial proceedings; especially, its functions, 

historical development, phases and forms. The correlation between pre-trial proceedings and the 

trial must not be neglected as this topic is frequently discussed. Also, the upcoming 

recodification of the Criminal Procedure Code and its planned and crucial changes form a part of 

this chapter.  

The third chapter covers the position and tasks of the judge in pre-trial criminal 

proceedings in general; in particular, it provides information about establishment of the 

jurisdiction of a court and forms of decisions which the judge might issue.  

In the fourth chapter, there is provided an overview and analysis of specific actions 

carried out in compliance with the Criminal Procedure Code which the judge in pre-trial 

proceedings is engaged in. The aim of this chapter is to characterize the action itself and then 

focus on tasks of the judge, facts and circumstances which he must take into account and the 

form and elements of his decision.  

The last chapter covers a summary of key proposals de lege ferenda which were already 

mentioned in previous chapters. Considering the broad topic, it is not possible to include all 
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issues. The diploma thesis contains recodifications proposals, which should outline deficiencies 

of current legislation, and case-law.  

 

Key words: judge, pre-trial criminal proceedings, interference with human 

rights and freedoms 


