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Seznam zkratek

Seznam zkratek
Domácí právní předpisy
BytZ

zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické

vztahy

k

budovám

a

některé

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů
InslZ

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení

(insolvenční

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů
J StZast

vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního
zastupitelství, zřízení poboček některých státních
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných
právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

KolV

zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
ve znění pozdějších předpisů

LPS

usnesení

předsednictva

ČNR

č.

2/1993 Sb.,

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jak o
součásti ústavního pořádku ČR, ve znění ústavního
zákona č. 162/1998 Sb.
MJaP

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

MPSaP

zákon

č.

97/1963

Sb.,

o

mezinárodním

právu

soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
o. p. s.

zákon

č.

248/1995

společnostech

a

o

Sb.,
změně

o

obecně
a

prospěšných

doplnění

některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o. s. .

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů
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Seznam zkratek

obč. zák.

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

obch. zák.

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

s. . s.

zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní , ve znění
pozdějších předpisů

SocPrOchr

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů

SSZ

zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů

StPod

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku , ve znění
pozdějších předpisů

StZast

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění pozdějších předpisů

tr. .

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších pře dpisů

tr. zák.

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
účinném do 31. 12. 2009

TrZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , ve znění zákona
č. 306/2009 Sb.

Úst

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních předpisů

Ve Dr

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů

VýUsV

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně

výchovné

péči

ve

školských

zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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Seznam zkratek

ZdravZ

zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů

ZKV

zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů

ZoR

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších
předpisů

ZSM

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví
ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů )

Zahraniční právní předpisy
o. s. p.

zákon č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok,
v zneni neskoršich predpisov

ÚstSR

ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej
republiky, v zneni neskoršich predpisov

ZoPSR

zákon č. 153/2001 Z. z., o prokurature, v zneni
neskoršich predpisov

Mezinárodní smlouvy a nařízení Rady (ES)
Brusel II. bis

nařízení Rady (ES) ze dne 27. 11. 2003, č. 2201/2003,
o

příslušnosti

ve věcech

a

uznávání

manželských

a

a

výkonu

rozhodnutí

ve

věcech

rodičovské

zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2003
Haagská úmluva sdělení ze dne 25. 10. 1980, č. 34/1988, Úmluva
o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
dětí
Úmluva

sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod , ve znění protokolů
č. 3, 5 a 8
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Seznam zkratek

Ostatní zkratky
ESLP

Evropský soud pro lidská práva

NS ČR

Nejvyšší soud České republiky

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

POP

pokyn obecné povahy

SR

Slovenská republika

Ú ad

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zb., Z. z.

Sbírka zákonů Slovenské republiky
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Úvod

Úvod
O státním zastupitelství (prokuratu e), jeho (její) pozici ve státním
mechanizmu, za azení v rámci orgánů státní moci a ústavním postavení
se dlouhodobě vedou diskuse nejen mezi odbornou ve ejností 1, ale též
na úrovni politické (či mediální) 2.
Po vzniku České republiky ke dni 1. 1. 1řř3 se právní evoluce
konstruovala v některých směrech odlišněji od právního ádu na teritoriu
Slovenské republiky, dále jen „SR“. Výchozí platformou právního ádu
České republiky je Ústava ČR 3,4. Její auto i se v mnohém inspirovali
ústavou I. republiky 5. Úst vychází z užšího pojetí Montesquieovy 6 teorie
dělby moci. Základní myšlenkou této teorie je princip trojí dělby moci
na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, které Úst od sebe striktně
separuje. Zanedlouho, se ovšem začaly projevovat nedostatky pramenící
p edevším z částečného ignorování druhé části citované teorie dělby
moci, spočívající v systému vzájemných brzd a protivah, kterými
všechny t i složky státní moci na sebe navzájem působí, dohlíží
a ovlivňují se. Negativně se projevil i fakt, že došlo k podcenění faktoru
času, spočívající nikoliv v nadčasovém charakteru ryzí formy teorie
dělby moci, kterou Montesquie formuloval v 1Ř. století, tedy v době
absolutní monarchie 7 s cílem omezit moc panovníka ve prospěch stavů.
1

Za všechny nap íklad: Balaš, V. Správní soud nebo všeobecný dozor prokuratury? In Prokuratura, č. 1-2. Praha :
Naše vojsko, 1řř0, s. 55 an.; Fenyk, J. Úvaha o ústavním postavení státního zastupitelství. In Státní zastupitelství,
roč. I., č. 1/2003. Praha : LexisNexis, 2003, s. 3-10; Fenyk, J. Ve ejná žaloba. Díl první: Historie, současnost
a možný vývoj ve ejné žaloby. P íručka Ministerstva spravedlnosti České republiky – svazek 62. Ed.: Institut
Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001; Kocourek, J.,
Záruba, J. Komentá , zákon o soudech a soudcích, zákon o státním zastupitelství. 2. vydání. Praha : C. H. Beck,
2004; Petrák, M. Historie Okresní prokuratury v Kamenici nad Lípou v letech 1949-1960. Diplomová práce.
Praha : Policejní akademie ČR, 2007; Spáčil, J. Nová koncepce prokuratury a reforma trestního ízení. In Právní
praxe, roč. XLI, č. 3/1řř3, s. 154-156; Vaĺová, V. K názorům na všeobecný dozor prokuratury. In Prokuratura,
č. 1-2. Praha : Naše vojsko, 1řř0, s. 63 an.; Činnost státního zastupitelství ČR na netrestním úseku v letech 19941998.
2
Viz nap . Rozhlasový po ad: Otázky Václava Moravce z Ř. Ř. 2007 (Dostupné
na: http://www.impuls.cz/premysl-sobotka/article.html?id=216815.); Vesecká, R., Chromý, J. Image státního
zastupitelství. In Státní zastupitelství, roč. V., č. 6/2007. Praha : LexisNexis CZ, 2007, s. 5 an.
3
Ústavní zákon č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „Úst“.
4
Česká národní rada ji dne 16. 12. 1řř2 schválila 172 hlasy. Ze 1řŘ p ítomných poslanců jich hlasovalo 16 proti
p ijetí a 10 se hlasování zdrželo.
5
Viz zákon č. 121/1ř20 Sb. ze dne 2ř. února 1ř20, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
6
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède (od 5. 1. 1728) et de Montesquieu (1689 – 1755) [šarl lui
de sekonda monteskje], byl francouzský filosof a spisovatel, p edevším kritik francouzského absolutismu
a společnosti své doby [Více k této osobě lze nalézt na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_Montesquieu.].
7
Absolutní monarchie je státní z ízení, kde panovník (monarcha) disponuje nárokem na samostatnou státní moc.
Šlechta ztrácí své postavení ve feudálním systému výměnou za privilegia ve státním a vojenském aparátu.
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Tato skutečnost vedla k tomu, že se v České republice nedostatečně
vyvíjela kontrolní funkce státní moci, dohlížející jak na moc výkonnou,
tak i na moc soudní, a to navzdory zejména normativní teorii práva
z počátku 20. století, která p edkládala p esvědčiv ější model výkonu
státních funkcí. Podle Weyra 8, který byl jedním z duchovních otců této
teorie, má stát dvě základní obligatorní funkce. První je funkce
legislativní, spočívající v tvorbě norem, a druhá pak funkce exekutivní,
spočívající v jejich provádění buď cestou výkonnou, nebo soudní. Vedle
těchto obligátních funkcí existují i další funkce, kterými stát disponuje
a které nelze pod adit pod žádnou z obou funkcí základních. Jde o funkce
kontrolní, emisní, návrhové apod. Nedostatky, pramenící z těchto me zer
v ústavním systému, našly odraz v platném právním

ádu a následně

i v právní úpravě státního zastupitelství.
Druhá polovina devadesátých let dvacátého století se v České
republice nesla v duchu oslabování kontrolního systému státu. Po zrušení
ministerstva státní kontroly 9 a současném znemožnění jakkoliv úkolovat
Nejvyšší kontrolní ú ad subjekty stojícími mimo něj, byla koncem roku
1řř3 zrušena i prokuratura 10. Likvidace všeobecného dozoru bývalé
prokuratury byla odůvodněna zejména tím, že systém vnější k ontroly
ve ejné

správy je

pro

svou

neúčinnost

zcela

nadbytečný,

neboť

porušování zákona ve ejnou správou lze odstranit v rámci ve ejné správy
samotnými prost edky její vnit ní kontroly. Občansko -soudní dozor
prokuratury byl odstraněn zejména z důvodu dodrž ení zásady absolutní
nezávislosti soudního rozhodování, neboť stížnosti pro porušení zákona
v netrestní oblasti p edstavovaly, podle některých právních názorů,
nežádoucí prost edek negace pravomocných soudních rozhodnutí jinými
Monarcha je „legibus absolut us“ (latinsky „zákonu nad azen“), což znamená, že zákonům, které sám vydává,
nepodléhá. Z ejmě nejproslulejším p íkladem nároku na absolutní vládu monarchy je Král Slunce Ludvík XIV.,
jehož chápání sebe sama podle výroku „L'état, c'est moi“ (česky „Stát jsem já“) můžeme chápat p ímo jako
prototyp tohoto uspo ádání. Absolutní mocenský nárok však nebylo možné trvale uplatňovat proti aristokracii
(šlechtě) a měšťanstvu, usilujícím o vlastní rozvoj. Proto tam, kde systém absolutní monarchie zůstal dodnes,
p evzal některé prvky republiky nebo demokracie. Navzdory potížím s určením rozsahu p edstavy můžeme dnes
mezi absolutní monarchie za adit tyto země (2006): Brunej, Vatikán, Saúdská Arábie, Svazijsko a p ípadně i další
arabské monarchie v Perském zálivu. V Nepálu byl dosavadní absolutní král v p edja í roku 2006 nucen ustoupit
z některých ze svých širokých pravomocí [Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutn%C3%AD_monarchie.].
8
František Weyr se narodil 25. 4. 1Ř7ř ve Vídni a zem el 2ř. 6. 1ř51 v Brně. Byl právníkem, právním filosofem,
státovědcem a statistikem.
9
Zákonem č. 166 ze dne 20. května 1řř3, o Nejvyšším kontrolním ú adu.
10
Viz § 45 zákona č. 2Ř3/1řř3 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „StZast“.
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subjekty, než byli účastníci sporu. 11
Systematicky bylo státní zastupitelství za azeno do hlavy t etí Úst,
upravující moc výkonnou, a do části, jež se týká vlády 12. Úst ve svém
čl. Ř0 konstatuje, že prvo adou úlohou státního zastupitelství je podávat
a zastupovat žalobu v trestních věcech 13. Takto státní zastupitelství chápe
většina populace České republiky. Zákonem však mohou být svě eny
státnímu zastupitelství i další úkoly.
Zákonem, na nějž odkazuje Úst, je v současné době, již citovaný,
StZast, který v závěru roku 1řř3 po velmi krátk é p ípravě, s vyloučením
prakticky veškeré odborné diskuse, p edložilo tehdejší Ministerstvo
spravedlnosti České republiky.
Schválení StZast p edcházely po roce 1řŘř debaty nad otázkami
budoucí koncepce prokuratury, které nez ídka využívaly poznatků
a zkušeností získaných v p edcházejících letech. Uvažovalo se o tom, že
prokuratura by fungovala jako tzv. „čtvrtá“ moc, ale bez odpovídajících
vazeb (tedy checks and balances v souladu s teorií dělby moci).
Od tohoto záměru ovšem bylo upuštěno zejména proto, že prokurátor by
byl signifikantní dvojznačností (v

ízení p ed soudem by byl stranou

a dále by fungoval jako „strážce zákona“). 14 Osmančík, p i zamyšlení se
nad krizí identity prokuratury v roce 1řř1, výstižně konstatoval, že jde
o „exekutivní orgán v lůně justice“ 15.
Dnem 1. 1. 1994, kdy nabyl StZast účinnosti, nově z ízené státní
zastupitelství

p evzalo

některé

funkce

prokuratury,

zejména

pak

veškerou působnost na trestním úseku. Funkce vyplývající ze zrušeného
všeobecného a občansko-soudního dozoru nep evzal žádný státní orgán,
s nepatrnými (dílčími) výjimkami 16, které p ešly na státní zastupitelství.
11

Viz Činnost státního zastupitelství ČR na netrestním úseku v letech 1994-1998.
Toto ústavní za azení je poněkud nesystémové. Důvodem bylo to, že státní zastupitelství nemá povahu
samostatné moci a nebylo tak z ejmé, do jakého rámce má být jeho samostatná úprava za azena (srov. Šámal, P.,
Růžička, M., Novotný, F., Doucha, J. P ípravné ízení trestní. Praha : C. H. Beck, 1997, s. 415).
13
Pavlíček, V., Hřebejk, J. Ústava a ústavní ád České republiky. Komentá . První díl, Ústavní systém. Praha :
Linde Praha, a. s., 1998, s. 268.
14
Petrák, M. Historie Okresní prokuratury v Kamenici nad Lípou v letech 1949-1960. Diplomová práce. Praha :
Policejní akademie ČR, 2007, s. 56.
15
Osmančík, O. K budoucnosti prokuratury. In Prokuratura, č. 1. Praha : Magnet-press, 1991, s. 45.
16
Podle § 42 StZast účinného do 2ř. 12. 1řř4 mohlo státní zastupitelství ve lhůtě do jednoho roku od jeho
účinnosti (tedy od 1. 1. 1řř4) podat návrh na zahájení občanského soudního ízení o neplatnost smlouvy
o p evodu vlastnictví v p ípadech, kdy p i jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost
12

- 12 -

Úvod

Došlo tím tak k témě

faktické likvidaci netrestního úseku státního

zastupitelství (prokuratury) 17.
Výkon těchto dílčích oprávnění státního zastupitelství nebyl
ízený, koordinovaný ani metodicky usměrňovaný. Působnost zde byla
vykonávána zpravidla nahodile z vnějších podmětů a bez jakékoliv snahy
o metodické ízení či výraznější kontrolu. Záhy po zrušení prokuratury
došlo na všech nižších složkách státního zastup itelství k p evodům témě
všech stávajících netrestních specialistů na trestní úseky, což vedlo
k jejich masivnímu odchodu z resortu. Pokud na okresní úrovni netrestní
specialisté zůstali, zpracovávali agendu trestního úseku. Na vyšších
stupních pak netrestní agendu na plný úvazek zpracovávali jeden,
nejvýše dva specialisté, ale zpravidla zde byl jeden státní zástupce, který
vedle netrestní agendy zpracovával i úkoly agendy trestní. K 1. 1. 1994
pracovalo na krajských a vrchních státních zastupitelství na n etrestních
úsecích 22 samostatných specialistů. K 1. 1. 1řřř jich zůstalo pouze 13.
Netrestní úsek neměl na státních zastupitelstvích po roce 1řř3 odraz ani
v organizační struktu e. Jako samostatná organizační složka

ízená

netrestním náměstkem neexistoval a do roku 1řřř na žádné organizační
složce. 18
Nedlouho po konstituci netrestního odboru na nejvyšším státním
zastupitelství

byl

vydán

pokyn

obecné

povahy

nejvyšší

státní

zástupkyně, který upravil postup státních zástupců na netrestním úseku 19,
čímž p eklenul více než pětileté období absence interní právní úpravy.
Základem pro analýzu činnosti netrestního úseku od vzniku
jejich účastníků. Nelze ovšem p ehlédnout § 35 zákona č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve znění pozdějších
p edpisů, dále jen „o. s. .“, jehož extenze po 1. 4. 2000 byla velmi markantní a které opravňuje (povinuje) státní
zastupitelství k činnosti v civilním ízení. Do 31. 3. 2000 mohl státní zástupce podle § 35 odst. 1 o. s. . vstoupit
do zahájeného ízení ve věcech (a) způsobilosti k právním úkonům, (b) prohlášení za mrtvého a (c) zápisu
do obchodního rejst íku. V současné době (únor 2010) má toto ustanovení 15 písmen (viz další část textu).
17
Z hlediska etymologického se působnost ve ejné žaloby v civilních, resp. obchodních či správních věcech,
odvozuje od toho, že byla vždy považována, kromě rozhodující úlohy v trestním ízení, za ochránce slabých
a duševně nebo fyzicky nezpůsobilých. [Zdroj: Fenyk, J. Úvaha o ústavním postavení státního zastupitelství.
In Státní zastupitelství, roč. I., č. 1/2003. Praha : LexisNexis, 2003, s. 7.]
18
Činnost státního zastupitelství ČR na netrestním úseku v letech 1994-1998.
19
Pokyn obecné povahy (dále ve zkratce „POP“) nejvyššího státního zástupce ze dne 2ř. 3. 1řřř, po adové
č. 3/1999, o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti, jenž zároveň svým čl. 3Ř zrušil POP nejvyššího
státního zástupce po adové č. 4/1994, kterým se upravoval postup státních zastupitelství p i podávání návrhů
na neplatnost smluv o p evodu majetku bývalého Socialistického svazu mládeže podle § 42 StZast, a POP
nejvyššího státního zástupce po adové č. 5/1řř4, kterým se upravoval postup státních zástupců p i realizaci jejich
oprávnění k podání návrhů na pop ení otcovství podle § 62 zákona o rodině, ve znění POP nejvyššího státního
zástupce ze dne 19. 4. 1995, po adové č. 2/1995.
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státního zastupitelství do roku 1řřř však byla důkladná inventura aktivit
v této oblasti 20, která nebyla do té doby v takovém rozsahu proveden a. 21
Tehdy zjištěné údaje potvrdily stávající kritickou situaci na daném úseku
způsobenou p edevším pasivitou a nečinností v letech 1994 - 1998.
Cíl práce
Vzhledem k tomu, že p evládající doménou státního zastupitelství
bylo a zůstane trestní
ingerence

v netrestní

ízení 22, a v pozadí (jako „popelka“) zůstává
oblasti 23

ve

vymezených

oblastech,

neméně

důležitých 24, v nichž by mělo docházet k zásahu státního zástupce
(prokurátora) i proti vůli účastníků právního vztahu, o který jde, měla by
tato práce minimálně poukázat na ono angažované postavení zástupce
státního (ve ejného) zájmu a problémy s nimi spojenými. Je zároveň
zapot ebí rozlišit postavení státního zástupce v p ípadě podání žaloby
(návrhu) od pozice, v níž vstupuje do zahájeného ízení. Státní zástupce
podávající žalobu (návrh) se stává žalující stranou ve formální m smyslu.
P i vstupu do ízení státní zástupce jedná výlučně jako p edstavitel státu
a mluvčí ve ejného zájmu a není tak svázaný se žádnou procesní
stranou. 25
Dokonalá znalost a orientace v návrhové či vstupové činnosti
státního

zastupitelství

v civilním

ízení 26

se

zajisté

projevuje

p i závěrečných návrzích a hodnocení konkrétních státních zástupců, což
má zaručeně vliv na plnění výchovné úlohy soudního projednávání nejen
20

Viz též: 17. schůze (po ad) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 3. 11. 1999 (Dostupné
na: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/017schuz/s017424.htm
a http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/017schuz/s017425.htm).
21
Naposledy byl experiment ve vstupové činnosti do občanského soudního ízení podle § 35 odst. 1 o. s. .
započat na počátku roku 1řŘ7 (Více v článku Kerber, B. Experiment ve vstupové činnosti. In Prokuratura č. 1-2.
Praha : Generální prokuratura ČSFR, 1řř0, s. Ř3 an.).
22
Zoulík, F. Poznámky k postavení prokuratury. In Právní praxe, roč. XLI, č. 3/1řř3. Praha : Ministerstvo
spravedlnosti ČR, 1řř3, s. 161. Obdobně Fenyk, J. Ve ejná žaloba. Díl první: Historie, současnost a možný vývoj
ve ejné žaloby. P íručka Ministerstva spravedlnosti České republiky – svazek 62. Ed.: Institut Ministerstva
spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 7.
23
Ko eny prokuratury jako zástupce v civilních věcech sahají do 15. století!!! (Zdroj: Spáčil, J. K historickým
aspektům postavení prokuratury. In Prokuratura, č. 1. Praha : Magnet-press, 1991, s. 53)
24
Podle nejvyšší státní zástupkyně je jedním z palčivých problémů problematika konkurzního ízení (viz
Koudelka, Z. Rozhovor s Nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou. In Státní zastupitelství, roč. V., č. 4/2007.
Praha : LexisNexis CZ, 2007, s. 4).
25
Beneč, Š., Mazák, J. Prokurátor v občianskom súdnom konaní po novele zákona o prokuratu e. In Prokuratura,
č. 3. Praha : Generální prokuratura ČSFR, 1řř0, s. 17.
26
Srov. nap íklad problematiku oprávněnosti státního zástupce související se vstupy do ízení podle § 35 odst. 1
o. s. ., která musela být ešena výkladovým stanoviskem č. 3/2001).
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ve vztahu k účastníkům ízení, ale i k ve ejnosti 27. Dalším významným
prvkem,

charakterizující

netrestní

úsek,

je

poskytování

informací

pro úsek trestní, tedy tzv. vytěžené poznatky, zvláště v oblasti práva
rodinného a obchodního.
Použité metody zpracování
P i zpracování této práce bylo využito následujících metod:
Abstrakce, tj. metoda spočívající v odlučování nepodstatných
znaků sledovaného jevu od jeho znaků podstatných. Metoda byla použita
zejména proto, že ada institutů souvisejících s činností státních zástupců
v civilním

ízení se prolíná celým o. s.

., a v p ípadě zpracování

rozsáhlé škály aspektů s otázkou činnosti státního zástupce v civilním
ízení by patrně nezůstala zachována logická struktura práce a vznikl by
určitý vědecký chaos. Proto se snažím postihnout pouze ne jpodstatnější
znaky sledované problematiky a abstrahuji je od jejích znaků méně
důležitých. Jednou z vůdčích metod zpracování této rigorózní práce je
též analýza, jejímž p edmětem je p edevším současná úprava činnosti
státního zástupce v civilním

ízení. V práci je dále využita i metoda

analýze opačná, tj. syntéza. Dalšími metodami, jež byly p i vytvá ení
této práce využity, jsou indukce a dedukce, jež jsou také v některých
publikacích

považovány

za

metody

tvo ící

součást

zobecňující

abstrakce. 28 Zastoupena je také metoda právní komparatistiky, není však
hlavní metodou zpracování tématu. V práci je využita komparatistika jak
historická,

tak

simultánní,

v jejímž

p ípadě

se

jedná

zpravidla

o komparatistiku s cizím prvkem. Zpracování vybraného tématu rigorózní
práce se neobešlo ani bez využití interpretace systematické, historické,
teleologické a komparativní, práce tedy nevychází ze samotného textu
zákona, ale pro dosahování a obhajování závěrů jsou v práci získávány
poznatky i pomocí těchto nadstandardních meto d interpretace, jimž je

27

Roháč, J. K aktuálnym otázkam kultúrnosti a dôstojnosti súdneho pojednávania (z pohĺedu prokuratúry a jej
vlastného podielu). In Prokuratura č. 1-2. Praha : Generální prokuratura ČSFR, 1řř0, s. 40-41; Vesecká, R.,
Chromý, J. Image státního zastupitelství. In Státní zastupitelství, roč. V., č. 6/2007. Praha : LexisNexis CZ, 2007,
s. 5 an.
28
Viz Knapp, V. Úvod do vědecké práce. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1řŘ1, s. 133.
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společná argumentace a ratione legis, tj. rozumem (smyslem, účelem)
zákona.
Struktura rigorózní práce
Lze konstatovat, že působnost státního zastupitelství, která se
netýká ízení trestního, v praxi běžně nazýváme netrestní či civil ní. Tuto
působnost 29 lze pak dělit na užší a širší pojetí. Užší pojetí p edstavuje
oblasti, jimiž se zabývá tato práce. Širší pojetí navíc zahrnuje kontrolní
(dozorovou)

činnost,

která

spočívá

v

dozoru

nad místy,

kde

je

omezována osobní svoboda (věznice, výchovné ústavy, psychiatrické
léčebny, detenční ústavy) a kterou lze nazvat mimosoudní.
Netrestní působnost státního zastupitelství v užším pojetí lze
členit podle dalších (specifických) hledisek. Může jimi být jednak oblast
úpravy, tzn., že může jít o činnost podle p edpisů práva rodinného,
obchodního,

pracovního 30

atp.

Další

klasifikace

je

možná

podle

jednotlivých stupňů soustavy státních zastupitelství, tj. od působnosti
Nejvyššího

státního

zastupitelství

po

jednotlivá

okresní

státní

zastupitelství. Rovněž tak lze netrestní působnost státního zastupitelství
strukturovat podle intenzity ve ejného zájmu na uplatnění netrestní
působnosti. 31
V p edkládané práci z důvodu jisté p ehlednosti jsem spojil dvě
kritéria stratifikace. (1) Využil jsem hierarchie státníc h zastupitelství
a jejich konkrétní působnosti v civilním ízení, která je odvislá od věcné
p íslušnosti toho kterého soudu 32. (2) Použil jsem členění dle názvu
konkrétních institutů, tj. žaloba, návrh, vstup.
V první kapitole je uvedena obecná charakterist ika působnosti
a postavení státního zastupitelství v civilním
29

ízení. Druhá kapitola

Beneč netrestní oblast prokurátorů ve Slovenské republice dělí do t ech částí, a to i) dozor nad dodržováním
zákonů a ostatních všeobecně závazných právních p edpisů orgánů ve ejné zprávy, ii) návrhové, resp. vstupové
oprávnění prokurátorů, p ípadně zastupování státu v občanském soudním ízení, včetně možnosti podat opravný
prost edek, iii) oprávnění generálního prokurátora k podání návrhu na zahájení ízení u Ústavního soudu SR (Viz
Beneč, Š. Prokuratúra Slovenskej republiky a jej netrestná pôsobnosť. In Státní zastupitelství, roč. IV., č. ř/2006.
Praha : LexisNexis CZ, 2006, s. 19-20).
30
Viz § 7 o. s. .
31
Viz Záruba, J. Metodická pomůcka netrestní působnosti státního zastupitelství. In Státní zastupitelství, roč. I.,
č. 1/2003. Praha : Orac, s. r. o., 2003, obálka s. 4.
32
Viz § 9 o. s. .
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pojednává o působnosti Nejvyššího státního zastupitelství, tedy o žalobě
o pop ení otcovství 33, správní žalobě proti rozhodnutí správního orgánu 34
a vstupech vymezenými zákonem o mezinárodním právu soukromém
a procesním 35.

Kapitola

t etí

traktuje

činnost

státních

zástupců,

za azených na krajském státním zastupitelství, v ízení o žalobě o určení
nezákonnosti stávky nebo výluky 36, žalobě pro zmatečnost, návrhu
na zrušení

obchodní

společnosti ,

družstva 37

a

ve ejně

prospěšné

společnosti 38, v p ípadě vstupů do rejst íků 39, konkursu a vyrovnání 40,
potažmo insolvence 41. Na kapitolu t etí navazuje poměrně rozsáhleji
členěná kapitola čtvrtá, která vymezuje ingerenci okresního státního
zastupitelství v žalobě na neplatnost smlouvy, p i návrhu na uložení
opat ení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže 42, p i vstupech
do zahájeného

ízení a návrhy na uložení opat ení podle o. s.

.,

p i návrzích na uložení opat ení podle zákona o výkonu ústavní nebo
ochranné výchovy 43. V páté kapitole lze nalézt popis netrestní působnosti
prokuratury SR. Práci uzavírá kapitola šestá shrnutím a úvahami
nad možnou budoucí právní úpravou.
Pro úplnost uvádím, že soustava státního zastupitelství v České
republice je čty stupňová 44. Tvo í ji Nejvyšší státní zastupitelství se
sídlem

v Brně,

vrchní

státní

zastupitelství

v Praze

a

Olomouci.

Do obvodu Vrchního státního zastupitelství se sídlem v Praze pat í
Městské státní zastupitelství v Praze a krajská státní zastupitelství
33

Viz zákon č. ř4/1ř63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „ZoR“.
Viz zákon č. 150/2002 Sb., soudní ád správní, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „s. . s.“.
35
Viz zákon č. ř7/1ř63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších p edpisů, dále
jen „MPSaP“.
36
Viz zákon č. 2/1řř1 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „KolV“.
37
Viz zákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „obch. zák.“.
38
Viz zákon č. 24Ř/1řř5 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „o. p. s.“.
39
Týká se nap . budov a bytových jednotek, které jsou upraveny v zákoně č. 72/1řř4 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „BytZ“.
40
Viz zákon č. 32Ř/1řř1 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „ZKV“.
41
Viz zákon č. 1Ř2/12006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
p edpisů, dále jen „InslZ“.
42
Viz zákon č. 21Ř/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), dále jen „ZSM“.
43
Viz zákon č. 10ř/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských za ízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských za ízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších p edpisů,
dále jen „VýUsV“.
44
T ístupňovou soustavu má nap . SR. I u nás se vedou diskuse o zrušení jednoho ze stupňů soustavy. Ve h e
jsou vrchní a krajská státní zastupitelství.
34
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Úvod

v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a v Hradci
Králové.

Do

obvodu

Vrchního

státního

zastupitelství

se

sídlem

v Olomouci pat í obvody krajských státních zastupitelství v Brně
a v Ostravě. Městské státní zastupitelství v Praze vykonává v obvodu
hlavního města Prahy působnost krajského státního zastupitelství.
Nejnižším článkem jsou okresní státní zastupitelství. Jejich pů sobnost
v hlavním městě vykonává deset obvodních státních zastupitelství.
V obvodu města Brna pak tuto působnost vykonává Městské státní
zastupitelství v Brně. Sídla státních zastupitelství a obvody jejich
územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů 45. Státní
zastupitelství je p íslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto
státní zastupitelství působí, pokud zvláštní právní p edpis nestanoví
jinak 46.

45
Srov. p ílohy č. 1-4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „SSZ“.
K pobočkám státních zastupitelství srov. § 4 an. vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím ádu státního zastupitelství,
z ízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli,
ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „J StZast“.
46
Srov. nap . § 15 J StZast.
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Procesní postavení a formy působnosti
státního zastupitelství v recentní úpravě
civilního řízení

1

Podle § 4 odst. 1 písm. c) StZast státní zastupitelství v rozsahu,
za podmínek a způsobem stanoveným zákonem působí v jiném než
trestním ízení 1. Podle § 5 StZast je státní zastupitelství oprávněno podat
návrh (žalobu) na zahájení občanského soudního
do již zahájeného občanského soudního

ízení anebo vstoupit

ízení jen v p ípadech, které

stanoví zákon.
Podáním návrhu (žaloby) v civilním ízení vzniká procesně-právní
vztah, nastupují práva a povinnosti určené v dispozici procesní normy.
Žaloba nemůže být nikdy neplatná, může být jenom vadná.
Procesní postavení, oprávnění a povinnosti státního zastupitelství,
které podalo návrh na zahájení ízení nebo vstoupilo do ízení, stanoví
o. s. .
Nutno

p ipomenout

i

§

2

StZast,

podle

něhož

je

státní

zastupitelství p i výkonu své působnosti povinno využívat prost edky,
které mu poskytuje zákon. Každý postup státního zastupitelství musí být
zákonný, rychlý, odborný a účinn ý, respektující zásadu rovnosti.
Je t eba rozlišovat ízení sporné a nesporné. Tam, kde vystupují
dva

účastníci

nebo

dvě

skupiny účastníků ,

stojících

proti

sobě,

a současně tito „protivníci“ jsou na základě norem hmotného práva
legitimováni k volnému nakládání s p edmětem

ízení, jde o

ízení

sporné. Jestliže chybí některý z uvedených dvou znaků, jde o

ízení

nesporné. Podstatou nesporného ízení tedy není spor. Je dobré to nap .
vědět proto, že v ízeních označených jako sporná, mohou účastníci
uzav ít smír (resp. p edložit dohodu o narovnání soudu ke schválení),
u nesporných lze sice uzav ít dohody, ale ty nemají nikdy povahu
soudního smíru.

1

Těmito ízení jsou p edevším ízení upravená v procesních normách, tj. o. s. ., ZKV, InslZ, s. . s., MPSaP.

- 19 -

1 Procesní postavení a formy působnosti státního
zastupitelství v recentní úpravě civilního řízení

Svůj význam má i vymezení účastníka (ů) ízení. O. s. . rozlišuje
t i (zákonem stanovené) skupiny účastníků, které mají vztah pouze
k ízení nalézacímu (a zajišťovacímu).
První definice je uvedena v ř0 o. s. . a týká se ízení sporného,
jde o žalobce (což je ten, kdo podal žalobu k soudu) a žalovaného (to je
ten, který je v žalobě takto označen). Tito účastníci jsou te dy určeni
procesním způsobem.
Druhá a t etí definice charakterizuje účastníky ízení nesporného
(viz § ř4 odst. 1 a 2 o. s. .). Jde však spíše o pravidla, než definice.
ízení, v němž vystupují účastníci podle § ř4 odst. 1 o. s. ., lze zahájit
bez návrhu. Zde je pak účastníkem navrhovatel 2 a ti, o jejichž právech,
nebo povinnostech má být v ízení jednáno.
ízení s účastníky podle § 94 odst. 2 o. s. . bez návrhu zahájit
nelze. Vždy tu nějaký navrhovatel musí být.
Jde-li o účastenství a státní zastupitels tví, § 35 odst. 2 o. s. .
státnímu

zastupitelství

p iznává

tzv.

procesní

účastenství.

Státní

zastupitelství je tedy legitimováno procesně (je tzv. zvláštním procesním
subjektem), nikoliv hmotně-právně. To jinými slovy znamená, že státní
zastupitelství má pouze procesní práva a povinnosti, resp. kompetence.
Státní zastupitelství tedy není účastníkem ízení podle žádné ze shora
uvedených definic (pravidel), ani tzv. účastníkem vedlejším ve smyslu
§ ř3 o. s. .
Ustanovení § 35 o. s.
v civilním
na zahájení

. umožňuje účast státního zastupitelství

ízení na základě vstupu do

ízení nebo návrhu (žaloby)

ízení v p ípadech stanovených v tomto ustanovení, pop .

ve zvláštních zákonech (viz shora poznámka pod čarou 1) .
Též je t eba popsat rozdíl mezi procením postav ením státního
zastupitelství, které vstoupilo do ízení, a státním zastupitelstvím, které
podalo návrh (žalobu) na zahájení ízení .

Nejde o omyl ani p eklep. To, že ízení lze zahájit též bez návrhu, neznamená, že návrh na jeho zahájení podat
nelze. Znamená to jen, že pokud by návrh nikdo nepodal, soud může zahájit ízení i bez tohoto návrhu.
2

- 20 -

1 Procesní postavení a formy působnosti státního
zastupitelství v recentní úpravě civilního řízení

Je z ejmé, že pokud státní zastupitelství vstoupí (v kterémkoliv
stádiu) do ízení, jeho procesní práva i povinnosti zůstáva jí zachovány až
do pravomocného skončení ízení. Po právní moci rozhodnutí, kterým
ízení končí, již nemůže učinit žádný úkon, byť by p íslušel účastníku
ízení, ledaže by k jeho uplatnění byl zákonem výslovně legitimován. 3
Po tomto skončení může toliko v souladu s § 231 odst. 2 o. s. . podat
žalobu pro zmatečnost. K ostatním mimo ádným opravným prost edkům
tak není státní zastupitelství legitimováno.
Naproti tomu u návrhových oprávnění může státní zastupitelství,
kromě ádných opravných prost edků, podáva t i ty mimo ádné, ale jen
tehdy, je-li současně navrhovatelem (žalujícím).
K tomu, aby státní zástupce 4 mohl svou činnost vykonávat
v souladu s požadavky, které na něj kladou úvodní ustanovení StZast,
může p íslušný soud požádat o nahlédnutí do konkrétního soudního spisu
a po ídit si z něj opisy a výpisy. Státní zastupitelství může požádat
též o zapůjčení spisu 5.
Vstupy
Vstupy traktuje čl. Ř POP nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008,
o netrestní působnosti. Státní zastupitelství vstoupí do pravomocně
neskončeného ízení u soudu prvního stupně nebo u odvolacího soudu,
je-li to ve ve ejném zájmu. Do ízení lze vstoupit též s podáním odvolání
ve věci samé, jestliže neuplynula odvolací lhůta všem účastníkům ízení.
Prohlášení se děje zpravidla formou písemnou. Ústní návrh, který musí
být pojat do protokolu o jednání, p ipadá v úvahu tehdy, je-li nezbytné
do ízení vstoupit neodkladně, a tam, kde není zapot ebí činit p i vstupu
procesní návrhy, skutkové p ednesy nebo důkazní návrhy.

3
David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M., Lavický, P. a kol. Občanský soudní ád. Komentá . I. díl.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 200ř, s. 157.
4
Podle § 3 odst. 1 StZast věci svě ené do působnosti státního zastupitelství vykonávají (pouze) státní zástupci. Je
tak vyloučeno, aby státní zastupitelství udělilo někomu jinému plnou moc.
5
Srov. § 14 odst. 4 a 5 StZast. Dále srov. i § 1 odst. 2 vyhlášky č. 4Ř3/2000 Sb., kterou se stanoví p ípady,
v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen.
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Účelem vstupů 6 státního zastupitelství do občanského soudního
ízení je p edevším zachovávání jednot nosti judikatury a čerpání
poznatků do trestního

ízení. Státní zastupitelství napomáhá uplatnění

principu oficiality zejména tím, že p ispívá úplnému a p esnému zjištění
skutkového stavu věci a vůbec k průběhu občanského soudního

ízení

v souladu se zákonem 7.
Vstupová činnost musí být prosta formálnosti. Státní zastupitelství
by mělo navrhovat důkazy, jimiž by byla objasněna skutková podstata
věci. Zatím účelem musí klást otázky svědků, znalcům a účastníkům
ízení. Podle § 11řa odst. 1 věta první o. s. . je t eba všechny rozhodné
skutečnosti uvést a důkazy označit d íve, než soud ve věci vyhlásí
rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím
důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a o. s. .
Může však nastat situace, že soud nena ídí jednání. Pak státní
zastupitelství p edloží soudu písemné vyjád ení, v němž se uvede
označení soudu, označení státního zastupitelství, označení účastníků,
důkazní návrhy (nebo vylíčení skutkové podstaty s právním rozborem
věci) a podpisová doložka vedo ucího (pově eného) státního zástupce.
Návrh (žaloba)
Oprávnění podávat návrhy (žaloby) lze rozdělit do t í skupin.
V první skupině je jako navrhovatel explicitně legitimováno státní
zastupitelství 8, 9. Ve druhé skupině personifikuje navrhovatele nejvyšší
státní zástupce 10. T etí skupinu p edstavují návrhy státního zastupitelství
ve zvláštních zákonech označen ého jako státní orgán.
Návrh na zahájení ízení (žaloba) musí kromě obecných náležitostí
(§ 42 odst. 4 o. s. . 11) obsahovat jméno, p íjmení, bydliště účastníků,
To, co obecně platí pro vstupy na okresní úrovni, platí samoz ejmě i pro krajská státní zastupitelství.
David, L., Ištvánek, F., Javůrková, N., Kasíková, M., Lavický, P. a kol. Občanský soudní ád. Komentá . I. díl.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 200ř, s. 133.
8
Žaloba podle § 42 StZast, KolV, žaloba pro zmatečnost, návrh podle ZSM, VýUsV.
9
Novelou o. s. ., provedenou zákonem č. 7/200ř Sb., došlo v § 35 odst. 4 o. s. . k nahrazení původního sousloví
„státního zástupce“ souslovím „státního zastupitelství“.
10
Žaloba podle ZoR a s. . s.
11
Mezi obecné obsahové náležitosti uvedené v tomto ustanovení pat í: označení soudu, jemuž je podání určeno,
označení podatele, označení věci, uvedení petitu, podpis a datum.
6

7
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pop . jejich rodná čísla (v p ípadě právnických osob – obchodní firmu
nebo název a sídlo; v p ípadě státu – označení státu, pop . jeho
organizační

složky),

vylíčení

rozhodujících

skutečností,

označení

důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být patrno, čeho se
navrhovatel domáhá. 12
Rozdíl

mezi

návrhem

a

žalobou

spočívá

v tom,

že

návrh

se ve sporném ízení nazývá žalobou.
Žalobou je soud vázán v jejích základních částech vztahujícím se
k identifikačním prvkům právního vztahu (účastenství, skute k a tzv.
petit).
Důležitým

procesním

úkonem

(společným

pro

vstupy

i návrhy/žaloby) je závěrečná eč státního zástupce, v níž shrne p ednesy
stran, konstatuje provedené důkazy, vyvodí skutkové závěry, které
po právní stránce zhodnotí, a zazní konečný návrh na rozhodnutí věci
soudem.

12

Srov. § 7ř odst. 1 o. s. .
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2

Působnost Nejvyššího státního zastupitelství
Působnost

Nejvyššího

státního

zastupitelství

koresponduje

1

s působností Nejvyššího soudu České republiky , sídlícím taktéž v Brně. 2
Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních
státních

zastupitelství,

dále

je

činné

p i

vy izování

podnětů

ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech a p i jejich
p ezkoumávání z vlastní iniciativy. Nejvyšší státní zastupitelství , resp.
nejvyšší státní zástupce dále vydává výkladová stanoviska, kter á mají
formu doporučení a eší konkrétní aplikační problémy, s nimiž se státní
zastupitelství setkává v praxi, a to jak v oblasti trestní, tak i netrestní.
Nejvyšší

státní

zastupitelství

působí

p i

vydávání

rozhodnutí

a stanovisek k výkladu zákonů a jiných právních p edpisů, jež jsou
zve ejňována

ve

Sbírce

soudních

rozhodnutí

a

stanovisek 3,

nebo

v p ípadech, v nichž některá právní otázka vyžaduje sjednocení výkladu
nebo v ní došlo k rozdílným rozhodnutím soudů nižších stupňů, a to
i ohledně otázek týkajících se více kolegií NS ČR nebo sporných mezi
kolegii, v

ízení o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských

soudů na území České republiky, vyžaduje -li to zákon nebo mezinárodní
smlouva. 4
Činnost na Nejvyšším státním zastupitelství vykonávají odbory
mezinárodní, trestního

ízení, správy, závažné hospodá ské a finanční

kriminality, analytický a legislativní , a konečně odbor netrestní. Podle
oficiálního serveru českého soudnictví netrestní odbor Nejvyššího
státního

zastupitelství

na netrestním

úseku

plní

úkoly

státního

p edstavitele

zastupitelství

ve ejného

v mezích

zájmu

působnosti

Nejvyššího státního zastupitelství. 5

1

Nejvyšší soud České republiky, dále jen „NS ČR“, rozhoduje p edevším o mimo ádných opravných
prost edcích proti rozhodnutím odvolacích soudů, rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona atd.
2
Viz § 7 odst. 1 StZast, resp. § 10 SSZ.
3
Jde o jediný pramen, který obsahuje výlučně judikaturu vycházející z kolektivní procedury upravené p edpisem,
jež se opírá o zákonné zmocnění. Vydavatelem je právě NS ČR. Výběr rozhodnutí a jeho za azení do Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek je plně v kompetenci kolegia NS ČR.
4
Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4098&d=167874
5
Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2903&d=26425
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Netrestní

odbor

zabezpečuje

oprávnění

nejvyššího

státního

zástupce, a to podávání:
 žalob o pop ení otcovství podle § 62 a 62a ZoR,
 správních žalob podle § 66 odst. 2 s.
správních

orgánů, shledá-li

k tomu

. s. proti rozhodnutím

nejvyšší

státní

zástupce

závažný ve ejný zájem.
Nelze opominout důležitou úlohu nejvyššího státního zastupitelství
související

s fakultativním

vstupem

do

zahájeného

ízení,

v němž

rozhoduje NS ČR o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech určení (zjištění nebo pop ení) otcovství, je -li
alespoň jedním z účastníků ízení český občan, a to podle § 67 odst. 2
MPSaP 6.
Původní ustanovení MPSaP vzniklo v době, ve které si státy mezi
sebou

v právní

oblasti

nedůvě ovaly,

a

bylo

vykonatelnost cizího rozsudku na našem území po

správné

zajistit

ízení, v němž

prokurátor zatupoval zájem státu. Navíc, sňatky do ciziny a násle dné
rozvody nedosahovaly takových počtů jako dnes.
V rámci Evropské unie byla p ijata zásada p ímého uznání
rozhodnutí ve věcech neplatnosti manželství a rozvodu 7.
ada našich občanů si uvědomila, že je pro ně výhodnější domáhat
se uznání rozvodového rozsudku na NS ČR, než si opat ovat uznávací
formulá kdesi v cizině.
Ve ejný zájem je v tomto p ípadě t eba shledávat v jiných
právních hodnotách, na nichž je založen institut vzniku či zániku
manželství.

6

Ještě do 30. 6. 200ř, kdy nabyla účinnosti novela zákona o. s. ., provedená zákonem č. 7/200ř Sb., MPSaP
hovo il o generálním prokurátorovi Československé socialistické republiky. Postupná snaha o jakousi očistu
(samoz ejmě myšleno v kladném slova smyslu, neboť se domnívám, že „prokurátor“ lépe vystihuje označení
pro povolání, které se každodenní činností podílí v zákonem stanovených mezích jak na trestním, tak i netrestním
úseku; a § 41 StZast se tak v tomto p ípadě stává obsoletním) právního ádu je více než z ejmá.
7
Na ízení Rady (ES) č. 2201/2003, o p íslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, dále jen „Brusel II. bis“.
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2.1

Žaloba o pop ení otcovství
„V prvním stupni p íbuzenství v p ímé linii má každý člověk

(potomek) otce i matku. To odpovídá biologickým zákonům lidského
rozmnožování. Právní úprava tuto skutečnost někdy respektuje, jindy
ne.“ 8
Jedním z faktorů, který významně ovlivňuje prokázání pokrevního
p íbuzenství, jsou dalekosáhlé možnosti léka ských expertiz, jež se staly
člověku dostupnými a odhalily tajemství genetického spojení dítěte
a rodiče. Existence a poměrně snadná možnost prokázání pokrevního
p íbuzenského vztahu rodičovství p ináší další významné etické a právní
otázky v oblasti lidských práv tak, jak jsou tato práva principiálně
koncipována a posléze kodifikována. 9
Pop ení otcovství je právní prost ed ek, jehož pomocí může být
vyvrácena domněnka otcovství svědčící určitému muži 10. Umožňuje
dalekosáhlý zásah do osobních poměrů zúčastněných subjektů, jimiž jsou
otec, matka a jejich společné dítě. Lze tak učinit pouze v soudním ízení.
Tento institut slouží jednak k odstranění nesouladu mezi matrikovým
a biologickým

otcovstvím

a

jednak

k umožnění

vzniku

nového

otcovského vztahu k dítěti tomu muži, který je zplodil.
Ustanovení

o

popěrném

právu

nejvyššího

státního

zástupce

v českém právním ádu má zrod v § 2Ř0 odst. 2 občanského soudního
ádu z roku 1950. 11 To umožňovalo generálnímu prokurátorovi podat
žalobu po uplynutí lhůt stanovených zákonem o rodině, měl -li generální
prokurátor za to „že toho vyžaduje obecný zájem“. Do 31. 7. 1řřŘ ZoR
operoval s institutem zájem společnosti. Podle čl. 1 odst. 2 metodického
návodu, který byl p ílohou POP nejvyššího státního zástupce po adové

8

Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,
1999, s. 73.
9
Ibid, s. 75.
10
Madar, Z. a kol. Slovník českého práva. Praha : Linde Praha, a. s., 1995, s. 784.
11
Viz zákon č. 142/1ř50 Sb., o ízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní ád). Ustanovení § 280
odst. 2 znělo následovně: „Po uplynutí lhůt stanovených pro popření otcovství zákonem o právu rodinném může
generální prokurátor, má-li za to, že toho vyžaduje obecný zájem, podat žalobu o popření otcovství vůči otci,
matce a dítěti. Není-li některý z nich na živu, může o popření otcovství žalovat ostatní z nich; není-li na živu nikdo
z nich, může žalovat opatrovníka, kterého soud pro tuto věc ustanoví.“.
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č. 5/1994 12, se vycházelo ze zájmu každého z účastníků rodině-právního
vztahu, p edevším však ze zájmů dítěte na novém (lepším) uspo ádání
rodinných poměrů. 13 V současné době 14 se žádá zájem dítěte 15, kterým je
z ejmě zájem dědický, event. jiný, ryze společenský 16, anebo zdravotní
(otázka

transplantací

atp.),

jakož

i

otázka

tělesného,

citového,

17

rozumového a mravního vývoje dítěte . Nejde tedy primárně o to, aby
došlo k rozptýlení pochybností matrikového otce dítěte, jemuž uplynula
zákonná lhůta k podání vlastního návrhu na pop ení otcovství, zda je, či
není zploditelem tohoto dítěte 18. P i úvaze o tom, co je v dané věci
zájmem dítěte, možno vycházet z článku 7 odst. 1 Úmluvy o právech
dítěte 19, 20.
Tato
zástupci

zvláštní
jako

legitimace

jedinému

byla

orgánu

svě ena

ve ejné

nejvyššímu

moci

státn ímu

justičního

typu

s celorepublikovou působností zejména proto, aby posuzování existence
zájmu dítěte na pop ení otcovství bylo jednotné.
V agendě popírání otcovství je zhruba od roku 1řřŘ zaznamenáván
vysoký

počet

nejen

podnětů

k

uplatnění

uvedeného

návrhového

oprávnění, ale i vysoký počet podaných žalob. Pro ilustraci lze uvést, že
v prvém roce po vzniku státního zastupitelství (v roce 1994) podala
nejvyšší státní zástupkyně 36 žalob. V roce 2003 podala již 100 žalob
na pop ení otcovství. Ve srovnání s prvým rokem existence státního
zastupitelství došlo tedy k nárůstu těchto žalob o 177 %. Oproti roku
p edchozímu, tedy roku 2002 (kdy bylo podáno ř6 žalob), došlo
k nárůstu zhruba o 4 %. Mimo ádným rokem na tomto ú seku netrestní
působnosti Nejvyššího státního zastupitelství byl rok 2001. Tehdy bylo

12

Viz POP nejvyššího státního zástupce ze dne 16. 3. 1řř4, po adové č. 5/1řř4, kterým se upravuje postup
státních zástupců p i realizaci jeho oprávnění k podání návrhu na pop ení otcovství podle § 62 ZoR (Spr 303/ř4).
13
Ibid.
14
Resp. od 1. 8. 1řřŘ, kdy nabyla účinnosti novela ZoR, provedená zákonem č. ř1/1řřŘ Sb.
15
Viz § 62 odst. 1 ZoR.
16
Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck
1999, s. 85.
17
Viz čl. 4 POP nejvyššího státního zástupce ze dne 5. 11. 2003, po adové č. 6/2003, o postupu státních zástupců
p i prošet ování p edpokladů žaloby podle § 62 nebo § 62a ZoR, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.
18
Nedorost, L. Návrhy na pop ení otcovství podávané státním zastupitelstvím. In Právo a rodina, č. 5/2002.
Praha : Linde nakladatelství, s. r. o., 2002, s. 5.
19
Sdělení č. 104/1řř1 Sb., o p ijetí Úmluvy o právech dítěte.
20
„Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost,
a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“
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podáno 122 žalob na pop ení otcovství, tedy nejvíce žalob tohoto druhu
za dobu trvání státního zastupitelství. 21
V tomto textu se objevuje promiskue návrh a žaloba. Stejně tak
tomu je nap íklad v komentá i od Holuba a Nové 22. P íčina tohoto
nedopat ení spočívá v nep esné lite e ZoR, která by měla obsahovat
institut žaloby. Jde totiž o žalobu určovací 23, která slouží k uplatnění
nároku na vyslovení výroku o tom, že určité práv o nebo právní vztah
existuje nebo neexistuje, a to na základě skutečností, které v době vydání
výroku již trvají (viz § 7ř odst. 1 věta t etí o. s. .).
Podle § 62 ZoR, jestliže uplynula lhůta stanovená pro pop ení
otcovství jedním z rodičů, může nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to
zájem dítěte, podat návrh na pop ení otcovství proti otci, matce a dítěti.
Není-li některý z nich naživu, může nejvyšší státní zástupce podat návrh
na pop ení otcovství proti ostatním z nich; není -li naživu nikdo z nich,
může podat návrh proti opatrovníkovi, kterého soud pro tuto věc
ustanovil.
Podle

§

62a

ZoR

může

nejvyšší

státní

zástupce,

a

to

p ed uplynutím lhůty stanovené pro pop ení otcovství, podat návrh
na pop ení otcovství muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným
prohlášením rodičů, ale který nemůže být otcem dítěte, je -li to
ve z ejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanoveními zaručujícími
základní lidská práva. 24
Žalobu podle § 62 ZoR lze podat jen v p ípadě
a)

otcovství manžela matky 25,

b)

umělého oplodnění se souhlasem m anžela matky, prokáže-li se, že
matka dítěte otěhotněla jinak 26, nebo

21

Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2903&d=44864. Vzhledem k tomu, že tato
informace je témě Ř let stará, je t eba uvést, že v roce 2006 evidovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR 362 věcí,
o rok d íve jich bylo 457, v roce 2004 bylo podáno 3Ř3 návrhů (žalob).
22
Holub, M., Nová, H. Zákon o rodině. Komentá a p edpisy související. 6. aktualizované a doplněné vydání
podle stavu k 1. 2. 2004. Praha : Linde Praha, a. s., 2004, s. 155.
23
Madar, Z. a kol. Slovník českého práva. Praha : Linde Praha, a. s., 1řř5, s. 1373.
24
Viz též http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=3ř&o=2ř&k=2ř03&d=44Ř71.
25
Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho
prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se
za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství
zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. (§ 51 odst. 1, 2 ZoR)

- 28 -

2 Působnost Nejvyššího státního zastupitelství

c)

otcovství muže, které bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů 27.
V kterémkoli z výše uvedených p ípadů lze žalobu podle § 62 Z oR

podat pouze


uplynula-li lhůta stanovená pro pop ení otcov ství jedním z rodičů 28,



lze spolehlivě prokázat vyloučení otcovství,



pop ení otcovství vyžaduje zájem dítěte.
Podle § 62a ZoR lze žalobu podat,



byla-li

domněnka

otcovství založena souhlasným

prohlášením

rodičů 29,


uplyne-li rodičům lhůta pro podání žaloby na pop ení otcovství 30,



lze-li prokázat vyloučení otcovství a



je-li pop ení otcovství ve z ejmém zájmu dítěte a v souladu
s ustanoveními zaručujícími lidská práva.
V ízení o pop ení otcovství zahájeném na základě žaloby podle

§ 62 a 62a ZoR je nejvyšší státní zástupce (žalobce) účastníkem 31.
Žalovaní, tedy dítě, matka a otec, event. opatrovník, mají v

ízení

postavení nerozlučných společníků. V žalobě musí být kromě jména,
p íjmení a bydliště účastníků, pop ípadě též jejich zástupců, vylíčení
rozhodujících

skutečností,

označení

důkazů,

jichž

se

navrhovatel

dovolává, a petitu, uvedeno, z jakých skutečností se dovozuje pravomoc
soudu a použití právního

ádu České republiky, nejsou -li všichni

26

Otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování
vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že
matka dítěte otěhotněla jinak. (§ 58 odst. 2 ZoR)
27
Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným
před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy
před soudem. (§ 52 ZoR) Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit význam svého
jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Souhlasným prohlášením
rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. (§ 53 ZoR)
28
Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho
otcem. Jestliže manžel pozbyl způsobilost k právním úkonům a tato nezpůsobilost vznikla před uplynutím popěrné
lhůty, může otcovství popřít jeho opatrovník, a to do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví o narození dítěte, nebo
věděl-li o jeho narození již dříve, do šesti měsíců po svém ustanovení. (§ 57 odst. 1 ZoR)
29
Viz § 52, 53 ZoR.
30
Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li
vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno;
tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte. Také matka dítěte může ve stejné lhůtě popřít,
že je otcem dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. (§ 61 odst. 1, 2 ZoR)
31
Viz § 90 o. s. .

- 29 -

2 Působnost Nejvyššího státního zastupitelství

žalovaní občany České republiky. Návrh požadovaného výroku musí znít
na určení, že matrikový otec není otcem dítěte narozeného z matky dítěte
a zapsaného v knize narození p íslušného matričního ú adu. V žalobě
za návrhem požadovaného výroku se procesní soud požádá, aby dal
podnět

k

ustanovení

opatrovníka

nezletilému

dítěti,

jes tliže

jej

neustanoví p edseda senátu určený k projednání této žaloby. Náležitostí
žaloby je též údaj o osvobození navrhovatele od soudních poplatků. 32
Nejvyšší státní zástupce může pově it státního zástupce okresního
státního zastupitelství p íslušného podl e soudu, u něhož byla žaloba
na pop ení otcovství podána, a v odvolacím

ízení státního zástupce

krajského státního zastupitelství působícího v sídle odvolacího soudu,
jednat za žalobce v ízení p ed soudem. 33 Pově ení nejvyššího státního
zástupce pro státního zástupce okresního státního zastupitelství jednat
za žalobce v

ízení o pop ení otcovství u místně p íslušného soudu,

pop ípadě u dožádaného soudu, a pro státního zástupce krajského
státního zastupitelství jednat za žalobce v ízení o odvolání, musí mí t
písemnou formu. Pově ení se p ipojí k žalobě, p ípadně odvolání, a zašle
se pově enému státnímu zástupci zároveň s p íslušným spisovým
materiálem prost ednictvím státního zastupitelství, u něhož pově ený
státní zástupce působí. Je-li pově enému státnímu zástupci p edem
známo, že se nebude moci zúčastnit soudem na ízeného jednání, je
povinen o této skutečnosti bezodkladně uvědomit Nejvyšší státní
zastupitelství. Nemůže-li tak učinit pově ený státní zástupce, zajistí toto
uvědomění p íslušný vedoucí státní zástupce. Dispozice s žalobou
v ízení p ed soudem podléhá p edběžnému schválení nejvyšším státním
zástupcem s výjimkou p ípadu, kdy její provedení pově eným státním
zástupcem je nezbytné v průběhu ústního jednání a kdy již není možné
p edběžné schválení opat it. Pokud v průběhu ízení bude podán návrh
na nezrušitelné osvojení dítěte nebo některý z odpůrců zem e anebo bude
zjištěno, že po podání žaloby došlo k jiné podstatné změně v poměrech
zúčastněných osob, která odůvodňuje p ehodnocení podmínky zájmu
dítěte podle § 62, 62a ZoR, anebo vzniknou-li v průběhu ízení závažné
32
33

Srov. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 54ř/1řř1 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších p edpisů.
Viz § 29 J StZast.
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pochybnosti o p edpokládaném výsledku, zejména nepotvrdí -li provedené
důkazy žalobní tvrzení o vyloučení otcovství nebo opodstatněnost závěru
o zájmu dítěte na pop ení otcovství, je pově ený státní zástupce povinen
neprodleně podat Nejvyššímu státnímu zastupitelství zprávu o stavu
ízení. Je tomu tak z důvodu úvahy o hypotetickém zp ětvzetí žaloby
či učinění jiného opat ení nejvyšším státním zástupcem. Pově ený státní
zástupce požádá soud o odročení jednání s uvedením těchto důležitých
důvodů 34, nebude-li možné opat it stanovisko Nejvyššího státního
zastupitelství

p ed jednáním.

Vzniknou-li

pochybnosti

v

průběhu

jednání, pově ený státní zástupce zváží návrh na odročení jednání se
z etelem na uvedené okolnosti a tento návrh do protokolu p i jednání
u soudu odůvodní 35.

ízení o žalobě p ed soudem se pově ený státní

zástupce okresního státního zastupitelství vždy zúčastní a důsledně
využije všech procesních práv účastníka ízení - žalobce - k náležitému
objasnění věci, zejména k provedení všech důkazů uvedených v žalobě.
V závěrečném návrhu zhodnotí výsledky dokazování a vyjád í se
ke skutkové i právní stránce věci 36. Vyjád í se též k tomu, jak má být
rozhodnuto ve věci samé, jakož i k náhradě nákla dů ízení ve vztahu
k žalobci, a požádá soud o doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
ve věci samé p ímo žalobci - nejvyššímu státnímu zástupci. Provádí -li se
dokazování u dožádaného soudu, pově ený státní zástupce o tom
neprodleně informuje Nejvyšší státní zastupitelství a zašle obsah spisu
dožádanému státnímu zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství zašle
pově ení

k

jednání

u dožádaného

soudu

dožádanému

státnímu

zastupitelství, které po provedení úkonu spis vrátí s opisem protokolu
p íslušnému státnímu zastupitelství.

34

Viz § 119 odst. 1 o. s. .
Viz § 12e odst. 4 StZast.
36
P ed skončením jednání je p edseda senátu povinen, s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2 o. s. .,
účastníky p ítomné p i jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy musí být
označeny d íve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím
důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a o. s. . Ustanovení § 11Řb a § 175 odst. 4 část první věty
za st edníkem o. s. . tím nejsou dotčena. Jestliže účastníci ani po poučení podle odstavce 1 nové skutečnosti
a důkazy neuvedou, jestliže nové skutečnosti a důkazy byly uplatněny v rozporu s § 11Řb nebo § 175 odst. 4 část
první věty za st edníkem o. s. . nebo jestliže soud rozhodl, že navrhované důkazy neprovede, p edseda senátu
účastníky vyzve, aby shrnuli své návrhy a aby se vyjád ili k dokazování a ke skutkové a k právní stránce věci.
(§ 119a o. s. .)
35
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Je-li žalobě vyhověno a žalobci není uložena povinnost zaplatit
náklady

ízení, je pově ený státní zástupce po vyhlášení rozsudku

oprávněn vzdát se za žalobce práva odvolání. Podle stanoviska občansko právního kolegia Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 12. 1993, sp. zn.
Cpj 136/93, je-li návrhu v ízení podle § 62 ZoR vyhověno, není
odvolání proti rozsudku prvního stupně odvolání p ípustné. O výsledku
ízení p ed soudem prvního stupně pově ený státní zástupce podá
do 7 dnů písemnou zprávu Nejvyššímu státnímu zastupitelství a p ipojí
k ní

veškerý spisový materiál. O podání odvolání proti rozsudku

o zamítnutí žaloby rozhoduje nejvyšší státní zástupce.
Pro úplnost nutno uvést, že POP nejvyšší státní zástupkyně ze dne
5.

11.

2003,

po adové

č. 6/2003,

o

postupu

státních

zástupců

p i prošet ování p edpokladů žaloby podle § 62 nebo 62a Z oR, ve znění
zákona č. 91/1998 Sb., byl na dobu 7 měsíců bez náhrady zrušen POP
nejvyšší státní zástupkyně č. 3/2008 (a to dnem 1. 4. 2008). Dne
1. 1. 2009 nabyl účinnosti POP nejvyšší státní zástupkyně č. ř/200Ř 37,
který dvěma články vyst ídal poměrně podrobnou úpravu postupu
státních zástupců na tomto úseku. Mezi některými specialisty ovšem
panuje názor, že byl zrušen toliko pokyn (tj. POP č. 6/2003) a nikoli jeho
p íloha, tedy metodický návod. Zjevně jde o lichý výklad. Pro úplnost
nutno doplnit, že stále platí (nikým nezrušený) POP publikovaný
pod po adovým č. 5/1994 (sp. zn. Spr 281/94) 38.

37

Srov. čl. 11 a 12 POP nejvyšší státní zástupkyně č. ř/200Ř, o netrestní působnosti, ve znění č. 13/200Ř
a č. 9/2009.
38
Srov. POP nejvyššího státního zástupce ze dne 16. 3. 1řř4, kterým se upravuje postup státních zástupců
p i realizaci jeho oprávnění k podání návrhu na pop ení otcovství podle § 62 ZoR.
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2.2

Správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
Listina základních práv a svobod 39 zakotvila mimo jiné princip

soudní kontroly správních rozhodnutí. 40 Toto základní právo se vztahuje
na ochranu subjektivních práv ve ejných i soukromých. 41
Oprávnění podávat žaloby 42 proti rozhodnutím správních orgánů 43
p ísluší nejvyššímu státnímu zástupci teprve od počátku roku 2003, kdy
nabyl účinnosti s. . s., který tuto pravomoc nejvyššího státního zástupce
založil 44 a který zároveň obsahuje zákonné podmínky a p edpoklady
p ezkumu 45. Jedním ze základních atributů každého demokratického
právního státu je jednotné uplatňování zákonů na celém území státu, což
platí zvláště pro správní orgány. Právě z důvodu eliminace či alespoň
minimalizace nežádoucích důsledků v aplikační praxi správních orgánů
má nejvyšší státní zástupce možnost podat žalob u proti rozhodnutím
správního orgánu, p ičemž jistý vzor můžeme spat ovat ve všeobecném
dozoru prokuratury. 46
Podle § 66 s. . s. tedy může od 1. 1. 2003 podávat tento druh
žaloby 47 pouze nejvyšší státní zástupce. Dalším dvěma subjektů m 48
p iznává zákon stejné oprávnění pouze v obecné rovině a odkazuje
na další zákony, které musí toto zmocnění teprve naplnit. Konkrétně se
jedná o správní orgány, které určí zákony upravující správní

ízení.

Žalobu k ochraně ve ejného zájmu může dále podat ten, komu takové
39

Usnesení p edsednictva ČNR č. 2/1řř3 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního po ádku ČR, ve znění ústavního zákona č. 162/1řřŘ Sb., dále jen „LPS“.
40
Horzinková, E. Správní právo procesní (vysokoškolská učebnice). Praha : Linde, a. s., 2006, s. 206. Dále viz
čl. 36 odst. 2 LPS.
41
Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5., rozší ené vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 544.
42
Za podmínek určených zákony upravujícími řízení před správními orgány, může žalobu podat ten správní
orgán, o němž to takový zákon stanoví. Žalobu je oprávněn podat nejvyšší státní zástupce, jestliže k jejímu podání
shledá závažný veřejný zájem. Žalobu je oprávněn podat také ten, komu toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštní
zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. Žaloba podle odstavců 1 až 3 je nepřípustná,
pokud v ní uplatňované právní důvody byly uplatněny v téže věci v jiné žalobě již soudem zamítnuté. Žaloba podle
odstavců 1 až 3 je dále nepřípustná, je-li podána další žaloba podle téhož odstavce, a to i tehdy, je-li podána
jiným k tomu oprávněným, třebaže ten takovou žalobu ve věci dosud nepodal. (§ 66 s. . s.)
43
Nep ípustné (ve správním soudnictví od 1. 1. 2003) jsou žaloby proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech
soukromoprávních, vydaných v mezích zákonné pravomoci správního orgánu [viz § 68 písm. b) s. . s.].
44
Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2903&d=44876.
45
Horzinková, E. Správní právo procesní (vysokoškolská učebnice). Praha : Linde, a. s., 2006, s. 206.
46
Srov. Návrh koncepce činnosti prokuratury v netrestní oblasti. In Prokuratura, č. 3, 4/1řř1. Praha : Generální
prokuratura ČR, 1řř1, s. 95.
47
Žaloba může být podána jak k ochraně subjektivního, tak v zájmu ochrany práva objektivního (srov.
Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5., rozší ené vydání. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 5Ř0).
48
Viz § 66 odst. 1, 3 s. . s.
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oprávnění výslovně svě uje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva,
jež je součástí právního

ádu. Stejně jako na konci roku 2001, kdy

o žalobách ve ve ejném zájmu informoval poprvé Dohnal 49, žádný zákon
ani mezinárodní smlouva, které by umožnily podávat žaloby k ochraně
ve ejného zájmu dalším subjektům, snad s jedinou výjimkou, a to
Aarhuské úmluvy 50, neexistuje. Jediným způsobem využití tohoto typu
žalob je možnost obrátit se na nejvyššího státního zástupce s podnětem,
aby s ohledem na své oprávnění sám tuto žal obu podal. Pokud však státní
zástupce podnětu nevyhoví, nebude mít podatel bohužel žádný právní
nástroj, jak jeho názor změnit. Lze tedy íci, že v jedné z důležitých
oblastí, kterou je nezávislá kontrola státní ochrany životního prost edí,
došlo k mírnému pokroku v mezích zákona - který neexistuje. 51
Tato

agenda

ve statistických

konsekvencích

zahrnuje

žaloby

ve stavebním a územním ízení, v oblasti životního prost edí, na úseku
správního trestání, v daňovém ízení, na úseku sociálně právní ochrany
dětí,

ve

věcech

práva

autorského.

Výčet

věcí

registrovaných

na Nejvyšším státním zastupitelství (včetně spisových značek) v období
od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2009, v nichž nejvyšší státní zástupce podal
žalobu k ochraně ve ejného zájmu podle § 66 odst. 2 s.

. s., uvádí

52

na stránkách časopisu Státní zastupitelství Vesecká .
Realizací správních žalob má docházet k naplňování záměru
zákonodárce. Mají být uplatňovány pouze v p ípadech, v nichž nejvyšší
státní zástupce k jejímu podání shledá závažný ve ejný zájem 53, který byl
prozatím spat ován zejména ve zkracování práv náležejících do katalogu
základních lidských práv a svobod z důvodu neslučitelnosti rozhodnutí
správního orgánu s čl. 11 LPS a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě

49

Viz http://www.eps.cz/via/via.data/old.web/2001-5.shtml.
Viz sdělení (ministerstva zahraničních věcí) č. 124/2004 Sb. m. s., o p ijetí Úmluvy o p ístupu k informacím,
účasti ve ejnosti na rozhodování a p ístupu k právní ochraně v záležitostech životního prost edí.
51
Viz http://www.eps.cz/via/index.php?cat=2003-1&art=2003.1.02. Též Dohnal V. Nové správní soudnictví:
čeká nás spasení? (I. díl) – O státních žalobách a poněkud prázdné jurisdikci. In ASPI.
52
Vesecká, R. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně ve ejného zájmu. In Státní
zastupitelství, č. ř/200ř. Praha : Novatrix, s. r. o., 200ř, s. 7 an.
53
Naproti tomu, ve věcech, kde je dána pravomoc správních orgánů rozhodovat podle p edpisů hmotného práva
správního v oblasti soukromoprávní, správní soudy takováto rozhodnutí nep ezkoumávají, nýbrž tak činí obecné
soudy ve zvláštním nalézacím ízení sporném podle části páté o. s. .
50
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o ochraně lidských práv a základních svobod 54, zakotvujícího též právo
na pokojné užívání svého majetku. Dále byl závažný ve ejný zájem
shledán i v zachování práva daňového subjektu na nedotčení jeho
majetku bez splnění zákonných podmínek, dále v p ispění k sjednocení
postupu krajských soudů a správců daně tak, aby odpovídal požadavku
materiálního

právního

státu ,

a

aby

byla

posílena

právní

jistota

jednotlivce v činnostech orgánů státu. Závažný ve ejný zájem na podání
žaloby v jedné z kauz spočíval v zájmu splnění cíle územního

ízení,

které

ešení

má

plnit

objektivní

funkci

nacházení

optimálních

p i uspo ádání území a vytvá et p edpoklady k zabezpečení trvalého
souladu všech p írodních, civilizačních a kulturních hodnot území. 55
Žalobu k ochraně ve ejného zájmu je nutno podat do t í let
od nabytí právní moci rozhodnutí, proti kterému žaloba smě uje,
krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který
ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni či zasáhl do práv toho, kdo
se domáhá ochrany. V této l hůtě je tedy nutno obrátit se na nejvyššího
státního zástupce, který tuto žalobu může podat. Toto oprávnění
nejvyššího státního zástupce je oprávněním fakultativním.

ízení o žalobách proti rozhodnutí správních orgánů - p ehled
Žalobní legitimace
Obecné žaloby
(§ 65 s. . s.)
Zvláštní žaloby
k ochraně ve ejného
zájmu
(§ 66 s. . s.)
Žaloby ve věcech
územní samosprávy
(§ 67 s. . s.)

ten správní orgán, o němž to takový zákon
stanoví
nejvyšší státní zástupce
ten, komu toto oprávnění výslovně s vě uje
zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva,
která je součástí právního ádu

54

Podmínky

X
k jejímu podání
shledá závažný
ve ejný zájem
X

Viz sdělení č. 20ř/1řř2 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění
protokolů č. 3, 5 a Ř, dále jen „Úmluva“.
55
Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2903&d=44876.
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2.3

Vstupy ve věcech manželských a ve věcech určení
otcovství s cizím prvkem
Toto

vstupové

oprávnění

Nejvyššího

státního

zastupitelství

založila novela MPSaP, provedená zákonem č. 7/200ř Sb.
Podle § 67 odst. 1 MPSaP se pravomocná cizí rozhodnutí
ve věcech manželských a ve věcech určení (zjištění nebo pop ení)
otcovství, je-li alespoň jedním z účastníků ízení českos lovenský občan,
v České republice uznávají, nebrání -li tomu § 63 a § 64 písm. b), c), d)
MPSaP 56, jen na základě zvláštního rozhodnutí. Podle odstavce druhého,
rozhodnutí uvedené v odstavci 1 § 67 MPSaP uznává NS ČR, tím není
dotčeno uznávání podle jiných p edpisů. Návrh může podat vedle
účastníků každý, kdo prokáže právní zájem. Nejvyšší státní zastupitelství
může do zahájeného ízení vstoupit. Podle odstavce 3 § 67 MPSaP lze
rozhodnutí uvedené v odstavci 1 uznat jen tehdy, byl -li skutkový základ
zjištěn

způsobem

vyhovujícím

v podstatě

p íslušným

ustanovením

československého práva.
V tomto ízení je tedy nutno vycházet jednak ze shora uvedených
ustanovení a jednak je nutno respektovat zejména důležitý § 2 tohoto
zákona, podle něhož se ustanovení MPSaP použijí potud, pokud
nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána 57. Jisté vodítko ke správné interpretaci a aplikaci ustanovení
MPSaP uvádí NS ČR ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
pod č. 26/1987.
Toto ízení se rozpadá víceméně do dvou stádií. Nejprve je t eba,
aby NS ČR ve zvláštním uznávacím
56

ízení rozhodl o uznání cizího

Tato ustanovení za azená pod marginální rubrikou s názvem Uznání a výkon cizích rozhodnutí znějí
následovně: „… § 63: Rozhodnutí justičních orgánů cizího státu ve věcech uvedených v § 1, stejně jako cizí
soudní smíry a cizí notářské listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí") mají v Československé
socialistické republice účinnost, jestliže nabyla podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moc a byla-li
uznána československými orgány; § 64: Cizí rozhodnutí nelze uznat ani vykonat, jestliže: b) o témže právním
poměru bylo československým orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v Československé
socialistické republice uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu; c) účastníku řízení, vůči němuž má
být rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu možnost řádně se účastnit řízení, zejména nebylo-li
mu doručeno do vlastních rukou předvolání nebo návrh na zahájení řízení, nebo nebyl-li odpůrci návrh
na zahájení řízení doručen do vlastních rukou; d) uznání by se příčilo československému veřejnému pořádku. …“
57
Ve věcech manželských je t eba mít na z eteli nap . mnohostrannou Úmluvu o uznávání rozvodů a zrušení
manželského soužití (publikována pod č. 131/1ř76 Sb.). Stejně tak je t eba respektovat dvoustranné mezinárodní
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
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rozhodnutí. Druhá fáze spočívá ve vydání rozsudku o uznání cizího
rozhodnutí na území České republiky.
Cizí rozhodnutí nelze uznat z důvodů, které jsou taxativně
stanoveny v § 64, § 67 odst. 3 a § 68 MPSaP.
Rozhodování NS ČR o uznávání cizích rozhodnutí se netýká
žádných jiných výroků cizích rozhodnutí, a to ani jde -li o výroky
rozhodnutí obsažené v tomtéž cizím rozhodnutí, jímž bylo rozhodováno
nap . o rozvodu manželství nebo o určení otcovství.
ízení o uznání cizího rozhodnutí NS ČR je ízením návrhovým,
jednání v těchto věcech nemusí být na izováno a ízení končí, po slyšení
nejvyššího státního zástupce k obsahu návrhu, vydáním rozsudku NS ČR,
jímž se vyslovuje uznání cizího rozhodnutí za situace, že jsou splněny
všechny zákonem stanovené podmínky pro toto uznání; jinak NS ČR
návrh zamítne.
Uznání cizího rozhodnutí zde v žádném p ípadě nemá povahu
pouhého potvrzování (osvědčování) účinnosti cizího rozho dnutí, jak se
žadatelé o toto uznání někdy mylně domnívají.
K návrhu musí být p ipojen i doklad o tom, že alespoň jeden
z účastníků ízení je občanem České republiky. Cizí rozhodnutí, týkající
se účastníků

ízení, kte í jsou všichni cizími státními občany, mají

na území České republiky bez dalšího uznávacího

ízení stejné právní

účinky jako pravomocná rozhodnutí orgánů České republiky, jestliže se
ovšem nep íčí ve ejnému po ádku.
P edmětem rozhodování o uznání cizího rozhodnutí může být také
posouzení toho, zda má být na území České republiky uznáno cizí
rozhodnutí o neplatnosti manželství. Toto rozhodování samoz ejmě
vychází z důvodů neplatnosti, které zakotvuje právní ád konkrétní země,
jehož soud o věci rozhodoval.
Pravomocná rozhodnutí NS ČR o uznání cizích rozhodnutí
ve věcech manželských a ve věcech určení nebo pop ení otcovství se
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stávají také podkladem pro zápisy do matrik 58, vedených p íslušnými
správními orgány České republiky, protože tímto uznávacím rozhodnutím
se stávají cizí rozhodnutí v uvedených právních věcech účinnými
na území České republiky.

58

Viz zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších p edpisů, dále jen „MJaP“.
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3

Působnost krajského státního zastupitelství
Dalším

ze

stupňů

soustavy

státního

zastupitelství,

kter á

nepochybně hrají významnou roli v netrestní oblasti, jsou jednotlivá
krajská státní zastupitelství 1 a Městské státní zastupitelství v Praze. 2
Podle § 4 odst. 1 J StZast se k plnění úkolů krajského státního
zastupitelství v obvodu jeho působnosti z izují pobočky krajského
státního zastupitelství. Podle § 5 J StZast jde o pobočky v Tábo e
(České Budějovice), v Liberci (Ústí nad Labem), v Olomouci (Ostrava),
ve Zlíně a v Jihlavě (Brno).
Tato státní zastupitelství jsou oprávněna podat 3:
1.

jako státní orgán na základě vlastních poznatků, jež získává
p i výkonu své působnosti, návrh na zahájení ízení
 na zrušení obchodní společnosti za podmínek uvedených v § 68
odst. 6 obch. zák.,
 na obnovení likvidace společnosti podle § 75b odst. 1 nebo
odst. 2 obch. zák.,
 na zrušení družstva za podmínek § 257 odst. 1 obch. zák.,
 na zrušení obecně prospěšné společnosti za podmínek § Ř
odst. 4 o. p. s.,

2.

ve ve ejném zájmu návrh na zahájení

ízení podle § 35 odst. 1

písm. j) o. s. ., ve znění účinném od 20. 7. 2009 4,
3.

žalobu o určení nezákonnosti stávky nebo výluky podle § 21 a 2ř
KolV.
Dále jsou citovaná státní zastupitelství podle § 7 odst. 2 StZast

ve spojení s §

235a

odst.

1

o. s.

.

oprávněna

podat žalobu

pro zmatečnost podle § 231 odst. 2 o. s. . (jen ve věcech uvedených
1
České Budějovice, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem (srov. zákon č. 36/1960 Sb.,
o územním členění státu, ve znění pozdějších p edpisů).
2
Viz § 6 StZast.
3
Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2903&d=44898.
4
Jde o ízení ve věcech obchodního rejst íku, rejst íku obecně prospěšných společností, nadačního rejst íku
a rejst íku společenství vlastníků jednotek.
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v § 35 odst. 1 o. s.

.), která má povahu mimo ádného opravného

prost edku.
Konečně pak jsou oprávněna podle § 35 odst. 1 o. s. . vstoupit
do zahájeného řízení ve věcech


obchodního rejst íku, rejst íku obecně prospěšných společností,
nadačního rejst íku a rejst íku společenství vlastníků jednotek
[§ 35 odst. 1 písm. j) o. s. .],



v nichž se

eší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně

incidenčních sporů, a moratoria [§ 35 odst. 1 písm. l) o. s. .],
do 31. 12. 2007 znělo toto ustanovení následovně: „konkursu
a vyrovnání včetně sporů těmito ízeními vyvolaných“ 5,


některých otázek obchodních společností, družstev a jiných
právnických osob [§ 35 odst. 1 písm. k), § 200e o. s. .].
Dlužno dodat, že státní zastupitelství mělo v minulosti 6 oprávnění

podat návrh na rozpuštění politické strany nebo pozastavení její činnosti
podle § 13 a 14 zákona č. 424/1řř1 Sb. I v tomto p ípadě p evzalo státní
zastupitelství toto oprávnění po Generální prokuratu e ČR. V praxi však
bylo uplatněno v roce 1řř4 v p ípadě dvou politických stran, u nichž
podal tehdejší nejvyšší státní zástupce návrh na pozastavení jejich
činnosti. Vzhledem k tomu, že následně nato Parlament ČR toto
oprávnění státnímu zastupitelství odejmul,

NS ČR

ízení zastavil

pro ztrátu aktivní legitimace navrhovatele. 7
Na webových stránkách www.justice.cz je opomenuto uvedení
oprávnění spočívající v návrhu na zahájení občanského soudního ízení
o neplatnost smlouvy o p evodu vlastnictví v p ípadech, kdy p i jejím
uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich
účastníků. Právě proto, že k tomuto oprávnění je kompetentní krajské
i okresní státní zastupitelství, záleží samoz ejmě na povaze věci, bude
o tomto návrhu pojednáno pouze v této kapitole.
5

Následující den totiž nabyl účinnosti InslZ.
Do 30. 4. 1řř4 (viz § 15 zákona č. 424/1řř1 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích,
ve znění zákona č. 6Ř/1řř3 Sb.).
7
Srov. ovšem dnes platný a účinný s. . s.
6

- 40 -

3 Působnost krajského státního zastupitelství

3.1

Návrh

na

zahájení

občanského

o neplatnost

smlouvy

o

v případech,

kdy

jejím

respektována

ustanovení

při

soudního

převodu

vlastnictví

uzavírání

omezující

řízení

volnost

nebyla
jejich

účastníků
Znění nadpisu této subkapitoly plně koresponduje s § 42 StZast.
U těchto speciálních návrhů 8 se nevyžaduje prokazovat naléhavý
právní zájem na požadované určení. 9 Musí se tak dít vždy (pouze)
ve ve ejném zájmu. Slovo „může“ 10 nevyjad uje fakultativnost, jak by se
mohlo zdát, nýbrž kompetenci. Tzn., že státní zastupitelství má v tomto
směru výsostné postavení podat takový návrh. Musí tak ovšem učinit ex
officio, jakmile budou dány zákonné podmínky pro tento postup, a to bez
časového omezení.
Základními p edpoklady pro podání návrhu podle § 42 StZast jsou:
a) existence smlouvy 11, jejímž p edmětem je p evod vlastnictví věci
movité či nemovitosti,
b) absolutní neplatnost (§ 3ř obč. zák.) 12 této smlouvy z důvodu
nerespektování ustanovení zákon a omezujícího smluvní volnost
účastníků (p evodce nebo nabyvatele) smlouvy.
Má-li jít o omezení smluvní volnosti účastníků 13, tedy subjektů
smlouvy, musí být zákonným zněním vyjád eno tak, aby se týkalo jich,
tedy těchto subjektů, nikoli p edmětu smlouvy. 14
8

Je zajímavé, že Záruba ve svém komentá i používá promiskue pojmy žaloba a návrh. Na straně 5Ř7 komentá e
dokonce uvádí, že tento návrh se označuje jako žaloba. My se však budeme držet striktně litery StZast.
9
Srov. Záruba, J. In Kocourek, J., Záruba, J. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství.
Komentá . 2., doplněné a p epracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 5Ř4.
10
Ustanovení § 24 StZast začíná slovy: „ Státní zastupitelství může podat …“.
11
Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon (§ 34 zákona č. 40/1ř64 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších p edpisů, dále jen „obč. zák.“). „Základním předpokladem vzniku smlouvy je konsensus smluvních
stran a jejich vůle být právně vázány.“ [citováno z: Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň :
Aleš Čeněk, 2007, s. 410.]
12
Nikoliv relativní neplatnosti podle § 42a obč. zák.
13
Někdy se označují jako tzv. blokační ustanovení. Jejich výčet je podán poměrně podrobně v Zárubově
komentá i na straně 5Ř5. Dále srov. (Rc) 20 Cdo 1866/2000, II. ÚS 528/02.
14
Srov. rozsudek ze dne 31. května 1řřř, sp. zn. 20 Cdo 1000/řř, uve ejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek č. 3, ročník 2000, pod po adovým č. 1ř. Podle tohoto rozhodnutí dohoda o vydání nemovitosti podle
§ 9 odst. 1 zákona č. 22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
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Státní zastupitelství návrh podle § 42 StZast výjimečně nepodá
tam, kde není dán ve ejný zájem na určení neplatnosti smlouvy, zejména
jestliže
a) je se z etelem ke všem okolnostem p ípadu z ejmé, že nabyvatel
neplatně p evedenou věc nabyl vydržením vlastnické ho práva,
b) v průběhu zjišťování podmínek podle § 42 StZast uzav eli účastníci
novou platnou smlouvu o p evodu vlastnictví,
c) v průběhu zjišťování podmínek podle § 42 StZast účastníci splnili
restituční povinnost,
d) by šlo o ochranu fyzických a právnických osob tam, kde jsou tyto
osoby úmyslně, zejména z důvodů spekulativních, nečinné, nedošlo -li
současně

k

poškození

majetku

státu

či

majetku

územně

samosprávných celků.
Návrhem podle § 42 StZast se nelze domáhat vyslovení neplatnosti
smlouvy o p evodu jiného než vlastnického práva. Nap . hospoda ení
s majetkem státu, patentu, užitného vzoru, ochranné známky atp. Návrh
nep ichází ani v úvahu, kdy jeden z účastníků již zanikl bez právního
nástupce, p ípadně nástupce existuje, ale nestal se jím na základě
smlouvy, nýbrž jednostranným úkonem.
Státní zastupitelství v rámci šet ení podmínek podle § 42 StZast
zjistí, zda některý z účastníků neplatné smlouvy již nepodal návrh
na určení neplatnosti smlouvy nebo návrh na plnění sledující restituci
podle § 457 obč. zák. Jestliže takový návrh nebyl podán nebo byl
v rozporu s ve ejným zájmem vzat zpět, pak státní zastupitelství
za splnění shora uvedených podmínek podá soudu p edmětný návrh.
Návrh na zahájení

ízení musí obsahovat náležitosti uvedené

v § 42 odst. 4 a 79 odst. 1 o. s.

. Musí z něj být patrno, že státní

zastupitelství vychází z § 42 StZast. K návrhu se nemohou p ipojit další
osoby na straně státního zastupitelství.

ve znění pozdějších p edpisů, schválená rozhodnutím pozemkového ú adu podle § ř odst. 2 téhož zákona, není
smlouvou o p evodu vlastnictví ve smyslu § 42 StZast. Ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. není tzv.
blokačním ustanovením ve smyslu § 42 StZast.
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Bylo již uvedeno, že p íslušnost je dána povahou věci. Tzn., že
návrh může podat krajské i okresní stá tní zastupitelství. Ve čtvrté
kapitole tedy tuto část pro nadbytečnost opakování záměrně vypouštím.
Vzor návrhu podle § 42 StZast je uveden v p íloze.
V praxi zazněla otázka, zda lze návrhem podle § 42 StZast
napadnout kupní smlouvu, vyjde-li najevo, že kupující se p ed uzav ením
smlouvy o p evodu zemědělského pozemku dopustil trestného činu
pletich p i ve ejné obchodní soutěži, která byla vyhlášena za účelem
zjištění nejvyšší nabídky kupní ceny? K trestné činnosti mělo dojít tak,
že pachatel dalšímu z účastníků nabídl finanční odměnu za to, když
ze soutěže dobrovolně odstoupí, čímž kupující získal právo na uzav ení
smlouvy s Pozemkovým fondem ČR.
Odpověď: Podmínky, za kterých lze uzav ít smlouvu o prodeji
zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnict ví státu na jiné
osoby, stanoví § 4 až Ř zákona č. ř5/1řřř Sb. 15 Jestliže Pozemkový fond
ČR uzav el kupní smlouvu s kupujícím na základě jeho p edchozího
jednání,

nutno

tuto

smlouvu

považovat

od

počátku

za absolutně

neplatnou, neboť průběh ve ejné soutěže b yl zmanipulovaný. Pozemkový
fond tak uzav el kupní smlouvu v důsledku omylu, resp. nesprávné
premise, že smlouvu uzavírá s někým, kdo ve ve ejné soutěži uspěl.
Nemůže jít o neplatnost relativní, protože by se musel dovodit absurdní
závěr, že nedovoláním neplatnosti prodávajícím by došlo ke zhojení
nedostatku ve ejné soutěže a tedy odstranění nedostatku bránícího
naplnění ustanovení omezujícího smluvní volnost kupujícího.

3.2

Návrh

na

zrušení

obchodní

společnosti,

družstva

a veřejně prospěšné společnosti
Podle čl. 6 POP nejvyšší státní zástupkyně po adové č. 9/2008,
o netrestní působnosti, je státní zastupitelství oprávněno podat návrh
na zrušení a likvidaci nebo obnovení likvidace právnické osoby podle
15

Viz zákon č. ř5/1řřř Sb., o podmínkách p evodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby a o změně zákona č. 56ř/1řř1 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších p edpisů,
a zákona č. 357/1řř2 Sb., o dani, dani darovací a dani z p evodu nemovitostí, ve znění pozdějších p edpisů.
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obch. zák. nebo o. p. s. V poznámce pod čarou č. 5 pokyn odkazuje
na § 68 odst. 6, § 75b 16 odst. 1 a 2 a § 257 obch. zák., § 8 odst. 4 o. p. s.
Kdo je státním orgánem (o němž hovo í nap . § 6Ř odst. 6 obch.
zák.),

stanoví

zákony,

které

jej

z izují,

upravují

jeho

strukturu

a působnost. Z toho tedy plyne, že činnost státního orgánu nelze oddělit
od zákona, jímž byl státní orgán z ízen. Činnost státního zastupitelství ,
jako státního orgánu, tak nelze oddělit od StZast. Bez tohoto zákona by
státní zastupitelství nemohlo vyvíjet žádnou činnost. Proto i na podávání
návrhů na zrušení obchodní společnosti, družstva atd., k nimž je státní
zastupitelství oprávněno jako státní orgán, se vztahuje StZast.
Jde o speciální činnost státního orgánu jako orgánu mocenského
a tím pádem o jeho působnost zvláštní. V literatu e se hovo í o tom, že
tu nejde o projev působnosti trestní [§ 4 odst. 1 písm. a) StZast] ani
netrestní [§ 4 odst. 1 písm. b), § 5 StZast]. Mám však za to, jak uvedeno
v úvodu, že jde o působnost netrestní v užším pojetí.
Tato návrhová opat ení (a platí to ostatně o všech návrzích) nejsou
samoúčelná,

nýbrž

závisí

na

působnosti,

které

byly

státnímu

zastupitelství výslovně svě eny. Zjistí -li totiž státní orgán (státní
zastupitelství) existenci důvodu pro podání návrhu, je povinen konat
(čl. 2 odst. 3 Úst), s výjimkou těch, u nichž to vylučuje povaha věci.
Procesní legitimace státního zastupitelství je tedy dána až tehdy, kdy
p i výkonu vlastní působnosti zjistí existenci zákonného důvodu. Pak je
zároveň povinno využívat prost edky dané mu zákonem (§ 2 odst. 1
StZast). Postup musí být mimo to rychlý, odborný a účinný.
Zrušení obchodní společnosti
Toto oprávnění se neváže konkrétně ke státnímu zastupitelství, ale
ke všem státním orgánům 17, jimž obch. zák. umožňuje podat k soudu
za stanovených podmínek návrh na zrušení obchod ní společnosti 18, pokud
16

Nutno upozornit na chybné číselné označení paragrafu.
Viz § 68 odst. 6 obch. zák. „Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem,
rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže ...“.
18
Podle § 56 odst. 1 obch. zák. obchodní společnost (dále jen „společnost") je právnickou osobou založenou
za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou ve ejná
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská
společnost a evropské hospodá ské zájmové sdružení. Evropské hospodá ské zájmové sdružení a evropská
17
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jejím založením, rozdělením nebo sloučením byl porušen zákon.
Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 21. 2. 2007, sp. zn.
7 Cmo 35Ř/2006, uvedl: „Ke zrušení společnosti nepostačuje zákonem
v § 68 odst. 6 obch. zák. p edvídaný stav kdykoliv po dobu její
existence, ale p etrvání tohoto stavu i po uplynutí p imě ené lhůty určené
ve výzvě soudu učiněné podle § 6Ř odst. 7 obch. zák. k odstranění
takového stavu, je-li odstranitelný. Odstranění důvodu zrušení podle § 6Ř
odst. 7 obch. zák. znamená nejenom zanechání porušování povinností
společnosti, ale i navození takového stavu, který stav p edvídaný
zákonem a jsoucí důvodem pro zrušení společnosti změní. Společnost
po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, znamená to, že
tento stav, tedy neprovozování žádné činnosti, by p etrval i poté, co by
soud společnost ádně vyzval, aby počala činnost provozovat.“ 19
Mezi zákonné důvody (taxativně vymezené), kdy soud může podle
§ 68 odst. 6 obch. zák. zrušit společnost na návrh státního zastupitelství,
pat í následující 20:
a) v

uplynulých

v uplynulém

dvou
roce

letech

nebyly

se

nekonala

zvoleny

orgány

valná

hromada

společnosti,

nebo
kterým

skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období p ed více
než jedním rokem, nestanoví -li tento zákon jinak, anebo společnost
po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost,
b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti,
c) zaniknou p edpoklady vyžadované obch. zák. pro vznik společnosti,
anebo

jestliže

společnost

nemůže

vykonávat

činnost

pro nep ekonatelné rozpory mezi společníky,
d) společnost porušuje povinnost vytvá et rezervní fond (§ 67 obch.

společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními p edpisy. Společnost
s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní
p edpis nezakazuje.
19
Vrchní soud v Praze: Podmínky zrušení obchodní společnosti podle § 6Ř odst. 6 obch. zák. In Právní rozhledy,
roč. 16., č. 5/200Ř. Praha : C. H. Beck, 200Ř, s. 1ř1 (text jsem z důvodu jisté srozumitelnosti upravil).
20
Kromě těchto p ípadů může soud zrušit společnost též v p ípadech uvedených v § ř0, § 113 odst. 6, § 11ř, 151,
152, § 161b odst. 4, § 161c odst. 2, § 161f odst. 2, 5, § 194 odst. 2 (a § 135 odst. 2), § 200 odst. 3 (a § 138
odst. 2), § 764 odst. 2 a čl. VIII. bod 1ř. a 26. zákona č. 370/2000 Sb.
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zák.) 21,
e) společnost porušuje § 56 odst. 3 (obch. zák.),
f)

společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit
uloženou rozhodnutím Ú adu pro ochranu hospodá ské soutěže podle
zvláštního právního p edpisu 22.
Pokud jde o banky, kterým byla odňata licence, může návrh

na zrušení podat pouze Česká národní banka (to jen na okraj).
K ízení o zrušení společnosti je věcně a místně p íslušný
v prvním stupni krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo.
O věci není t eba na izovat jednání, rozhoduje se usnesením. 23 Státní
zastupitelství je povinno v návrhu označit důkazy na podporu svých
tvrzení. Nabízí se otázka, jak se vůbec o některé ze shora uv edených
skutečností p íslušný státní zástupce dozví? Zpravidla tak bývá tzv.
„vytěžením poznatku“ z trestní věci. Zde je snad nejmarkantněji viditelná
provázanost trestní a netrestní působnosti státního zastupitelství.
Zrušení družstva
Zrušení

družstva 24

(stejně

jako

obchodní

společnosti)

je

mimo ádným zásahem do integrity družstva s účinkem ukončení jeho
existence. Z tohoto důvodu se tento zásah p ipouští toliko v p esně
vymezených p ípadech.
Jde o situace, v nichž družstvo neplní své základní funkce nebo s e
dopustilo závažného porušení zákona. Soud tedy může podle § 257
odst. 1 obch. zák. na návrh státního zastupitelství rozhodnout o zrušení
družstva a jeho likvidaci, jestliže
a) počet členů družstva klesl pod počet stanovený v § 221 odst. 4 ( obch.
zák.) 25,
21

Rezervní fond vytvá í povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost.
Tímto zvláštním p edpisem je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodá ské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodá ské soutěže), ve znění pozdějších p edpisů.
23
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentá . 12. vydání. Praha : C. H. Beck, 200ř,
s. 271.
24
Družstvem podle § 221 odst. 1 obch. zák. je společenství neuzav eného počtu osob založené za účelem
podnikání nebo zajišťování hospodá ských, sociálních anebo jiných pot eb svých členů.
25
Družstvo musí mít nejméně pět členů; to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby (§ 221 odst. 4,
věta první, obch. zák.).
22
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b) souhrn členských vkladů klesl pod částku stanovenou v § 223 odst. 2
(obch. zák.) [50 000 Kč],
c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů
družstva 26, a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena
povinnost svolat členskou schůzi, anebo dru žstvo po dobu delší než
dva roky neprovozuje žádnou činnost, 27
d) družstvo porušilo povinnost vytvá et nedělitelný fond (§ 235 obch.
zák.),
e) družstvo porušuje § 56 odst. 3 ( obch. zák.),
f)

založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon 28.
Z ejmě nedopat ením p i legislativní činnosti Parlamentu ČR se

stalo, že ve shora uvedeném výčtu chybí u posledního písmene („f“)
porušení zákona v souvislosti s rozdělením, p ípadně s transformací
družstva.
Podání návrhu na zrušení družstva je plně v kompetenci krajského
státního zastupitelství. Není vyloučeno, aby státní zástupce okresního
státního zastupitelství zaslal nástin návrhu p íslušnému krajskému
státnímu zastupitelství, zjistí -li v trestním ízení důvody k jeho podání.
K ízení o zrušení družstva je jako soud prvního stupně p íslušný krajský
soud podle § 9 odst. 3 písm. b) o. s. .
Zrušení obecně prospěšné společnosti
Soud na návrh státního zastupitelství rozhodne o zrušení obecně
prospěšné společnosti 29 a o její likvidaci, jestliže
26
Podle § 237 obch. zák. pat í mezi orgánu družstva členská schůze (nejvyšší orgán), p edstavenstvo (statutární
orgán - ídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu),
kontrolní komise (kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů) a další orgány podle
stanov. Družstevní záložna navíc povinně z izuje úvěrovou komisi. Pozor na tuto situaci: V družstvu, jež má
méně než 50 členů, lze stanovami určit, že působnost p edstavenstva a kontrolní komise plní členská schůze.
27
Praxe ukazuje, že dvouletá lhůta je neúnosně dlouhá. V zákoně č. Ř7/1řř5 Sb., o spo itelních a úvěrních
družstvech a některých opat eních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z p íjmů, ve znění pozdějších p edpisů, konkrétně v § 13 odst. 1 písm. c), je tato lhůta šestiměsíční.
28
Srov. zákon č. 125/200Ř Sb., o p eměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších p edpisů.
29
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která: a) je založena podle o. p. s., b) poskytuje ve ejnosti
obecně prospěšné služby za p edem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a c) její hospodá ský
výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být
použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena. (§ 2
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a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady obecně
prospěšné společnosti,
b) nebyly

orgány 30

jmenovány

obecně

prospěšné

společnosti

a dosavadním orgánům skončilo funkční období p ed více než rokem,
c) obecně prospěšná společnost neposkytuje obecně prospěšné služby
uvedené v zakládací listině po dobu delší než šest měsíců,
d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců
opakovaně

k

ohrožení

kvality,

rozsahu

a

dostupnosti

obecně

prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná
společnost založena,
e) obecně

prospěšná

společnost

užívá

p íjmů

ze

své

činnosti

a svě eného majetku v rozporu s o. p. s.,
f)

obecně prospěšná společnost porušuje ustanovení o. p. s.
Též u obecně prospěšné společnosti může soud stanovit lhůtu

k odstranění

p íčiny,

pro

kterou

bylo

zrušení

obecně

prospěšné

společnosti navrženo.

3.3

Návrh na obnovení likvidace společnosti
Podle § 75b odst. 1 obch. zák., zjistí-li se po skončení likvidace

společnosti dosud neznámý majetek nebo se objeví pot eba jiných
nezbytných opat ení souvisejících s likvidací, rozhodne soud na návrh
státního orgánu 31 o obnovení likvidace společnosti a jmenuje likvidátora.
Po právní moci rozhodnutí zapíše rejst íkový soud do obchodního
rejst íku, že došlo k obnovení likvidace společnosti, a osobu likvidátora.
Podle odstavce druhého téhož paragrafu, zjistí -li se dosud neznámý
majetek po výmazu společnosti z obchodního rejst íku, rozhodne soud

odst. 1 o. p. s.) Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení „obecně prospěšná společnost"
nebo jeho zkratku „o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. (§ 2
odst. 2 o. p. s.)
30
Jsou jimi: nejméně t íčlenná a nejvýše patnácti členná správní rada (funkční období členů je t íleté), editel
a nejméně t íčlenná a nejvýše sedmičlenná dozorčí rada.
31
Myšleno samoz ejmě státní zastupitelství.
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na návrh státního orgánu o zrušení zápisu o jejím výmazu a o obnovení
likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a jm enuje
likvidátora.

Po

právní

moci

rozhodnutí

zapíše

rejst íkový

soud

do obchodního rejst íku, že došlo k obnovení společnosti, že společnost
je v likvidaci, a osobu likvidátora.
Zatímco postup podle § 75b odst. 1 obch. zák. je možný nejen
tehdy, když se objeví nový majetek, ale i v jiných důležitých p ípadech,
postup podle odstavce 2 je omezen právě jen na zjištění dosud
neznámého majetku společnosti. Po skončení obnovené likvidace musí
dojít k výmazu společnosti z obchodního rejst íku. 32
Státní zastupitelství by ve svém návrhu mělo požadovat výrok
v rozhodnutí soudu tohoto znění: „Zápis o výmazu obchodní společnosti
XY, s. r. o., IČ …, se sídlem …, , z obchodního rejst íku vedeného
u Krajského soudu v ….. se zrušuje“.
Účastníkem ízení o zrušení zápisu o výma zu obchodní společnosti
z obchodního rejst íku a o jejím vstupu do likvidace a jmenování
likvidátora je ve smyslu § 75b odst. 2 obch. zák., § 1ř části věty
za st edníkem a § ř4 odst. 1 o. s. . i vymazaná obchodní společnost. 33
Stejné právo jako obchodní sp olečnost, resp. statutární orgán, mají
společníci, neboť i o jejich právech a povinnostech se nep ímo ve věci
jedná a jejich právní postavení tak může být zásadním způsobem
p íslušným rozhodnutím dotčeno (srov. I. ÚS Ř3/04).

32

Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentá . 12. vydání, Praha : C. H. Beck, 200ř,
s. 293.
33
Ibid, s. 293.
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3.4

Návrh na zahájení řízení a vstup do zahájeného řízení
ve

věcech

obchodního

prospěšných

rejstříku,

společností

a

rejstříku

nadačního

obecně
rejstříku

a rejstříku společenství vlastníků jednotek
Kompetence

státního

zastupitelství

spočívající

ve

vstupu

do rejst íků (s výjimkou obchodního – srov. vývoj § 35 o. s. . v p íloze)
byla zakotvena novelou o. s.

., provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.,

s účinností od 1. 1. 2001. Státní zastupitelství tak má spolupůsobit
p i dohledu nad principem materiální publicity (dobré víry) rejst íků. J e
ve ve ejném zájmu, aby zápisy do obchodního rejst íku byly úplné
a pravdivé, aby byly aktuální, aby vy izování zápisů probíhalo rychle,
aniž by to bylo na úkor správnosti provedených zápisů. V p ípadě opaku
by mohlo dojít k nenahraditelným újmám a narušení pot ebné plynulosti
hospodá ského života.
Obchodní rejstřík 34, který se vede v elektronické podobě, je
ve ejným seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje
o podnikatelích (§ 27 odst. 1 obch. zák.). Obchodní rejst ík se skládá
z rejst íkových

vložek

a

sbírky

listin.

Rejst íkové

vložky

jsou

uspo ádány do sedmi oddílů, které se označují: oddíl A (sem se zapisují
fyzické osoby – podnikatelé, ve ejné obchodní společnosti, komanditní
společnosti, státní podniky, odštěpné závody se sídlem odlišným od sídla
podnikatele, jiné právnické osoby, nezapisují -li se do jiného oddílu),
oddíl B (ten je vyhrazen akciov ým společnostem), oddíl C (zde se
evidují společnosti s ručením omezeným), oddíl Dr (pat í družstvům),
oddíl Pr (pat í p íspěvkovým organizacím 35), oddíl Zs (pro cizí
právnické

osoby,

které

p enesly

sídlo

na

území

ČR,

oddíl

H

(pro evropské společnosti 36, evropské družstevní společnosti 37 a evropská
34

Původně šlo o podnikový rejst ík (srov. § 76Ř obch. zák.). Hloubavý zájemce by mohl narazit na další oddíly
než shora uvedené, a to nap . Pn, Pk, Ps, PSn, Po, Nv, založené p ed 1. 7. 1řřŘ, Nv vedený od 1. 7. 1988, Sv
a Shr. Ty se však měly p ejmenovat na knihy oddílu A p i zachování původního číslování vložek. Obdobně je
tomu i u ostatních oddílů. V podrobnostech odkazuji na instrukci č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnit ní
a kancelá ský ád pro okresní, krajské a vrchní soudy.
35
Viz zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů.
36
Viz zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších p edpisů.
37
Viz zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších p edpisů.
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hospodá ská zájmová sdružení 38). Pro každý subjekt se v p íslušném
oddílu z ídí samostatná vložka označená písmenem oddílu a číslem
(nap . oddíl C, vložka 15 533). 39
Pokud bychom se chtěli více dozvědět o zbylých rejst ících,
musíme nahlédnout do instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR (viz
poznámka pod čarou). Zvláštní zákony sice upravují postup související
se zápisem, tedy způsob podání a zapisované údaje, nicméně pokud jde
o technickou stránku, tak ta je vyhrazena citované instrukci.
Rejstřík nadací a nadačních fondů 40, který vede rejst íkový (resp.
krajský soud,

ostatně

jako

všechny ostatní

rejst íky),

se

skl ádá

z rejst íkových vložek, které mají shodné číslo s číslem spisu a sbírky
listin. Tento rejst ík je ve ejným seznamem, jehož součástí je i statut
nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva. Má oddíl s označením N.
Pro vedení rejst íku nadací a nadačních fondů a

ízení ve věcech

rejst íku platí obdobně ustanovení obch. zák. a o. s.

. o obchodním

rejst íku. 41
Rejstřík

obecně

prospěšných

společností 42

se

skládá

z rejst íkových vložek, které mají shodné číslo s číslem spisu a sbírky
listin. Má oddíl s označením O.
O rejstříku společenství vlastníků jednotek 43 možno opakovat to,
co výše o rejst íku obecně prospěšných společnostech, navíc pak to, že
má oddíl s označením S.
Podání návrhu na zahájení

ízení ve věcech rejst íků státním

zastupitelstvím bylo do o. s. . vloženo novelou, provedenou zákonem
č. 7/2009 Sb. Zákonná úprava v § 35 o. s. . je však dosti lakonická
a totéž platí i o vstupech do zahájeného rejst íkového
38

ízení. Samotné

Viz zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodá ském zájmovém sdružení, ve znění pozdějších p edpisů.
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentá . 12. vydání. Praha : C. H. Beck, 200ř,
s. 70. Srov. však § 201 an. instrukce č. 505/2001-Org. Nutno poznamenat, že komentá je neúplný, resp. neodráží
aktuální stav.
40
Viz zákon č. 227/1řř7 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších p edpisů.
41
Ještě do 31. 12. 2000 státní zastupitelství nebylo oprávněno do tohoto rejst íku a rejst íku obecně prospěšných
společností vstupovat, neboť Nejvyšší státní zastupitelství zastávalo názor vykládat vstup do obchodního rejst íku
podle § 35 o. s. ., ve znění účinném do 31. 12. 2000, restriktivně. Srov. výkladové stanovisko č. 16/2000.
42
Viz o. p. s.
43
Viz BytZ.
39
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ízení traktuje o. s. . v § 200a až 200de. Podat návrh a vstoupit do ízení
lze tehdy, je-li dán ve ejný zájem na výsledku ízení, anebo je -li tak
t eba v zájmu ochrany práv t etích osob. Je tomu tak nap . v situacích,
kdy by rejst íkový soud rozhodoval o zápisu plynoucího z usnesení
orgánu společnosti, který by se vůbec nesešel , a osvědčující notá ský
zápis by byl padělán 44. Další důvody podání návrhu na zahájení ízení
ve věcech rejst íků či vstupu do těchto ízení se podávají ve výkladovém
stanovisku nejvyšší státní zástupkyně 45. Toto stanovisko mimo jiné
odkazuje na nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 4. 1řř7, sp.
zn. I. ÚS 142/ř6, podle něhož by nečinností soudu ve věci zápisu
do obchodního rejst íku bylo zasaženo nejen do práv stěžovatele, ale i
dotčené společnosti, jež má právo na pravdivost skutečností uvedených
v obchodním rejst íku.
ízení se zahajuje, až na jedinou výjimku, na návrh; jestliže má
být dosaženo shody mezi zápisem v obchodním rejst íku a skutečným
stavem, může být ízení zahájeno i bez návrhu. 46 Účastníkem ízení je
státní zastupitelství (je-li navrhovatelem) a podnikatel.
Koná-li se ízení ve věcech rejst íků u Městského soudu v Praze,
je k účasti v takovém

ízení p íslušné Městské státní zastupitelství

v Praze rovněž v p ípadech, kdy je sídlo právnické osoby nebo místo
podnikání fyzické osoby, které se zápis týká, v obvodu Krajského soudu
v Praze 47.
Odvolání proti rozhodnutím o povolení zápisu do rejst íků (a platí
to opět u všech) je státní zastupitelství oprávněno mimo jiné proto, že
účastník, jemuž bylo zcela vyhověno, toto oprávnění nemá.

44

Právě proto, že tyto skutečnosti jsou zjistitelné v trestním ízení, zákonodárce státnímu zastupitelství uložil, aby
v p ípadě takového zjištění podalo návrh na zahájení ízení (státní zastupitelství nemohlo postupovat podle
§ 200b odst. 3 o. s. ., neboť se zde hovo í o soudu a jiném správním orgánu). Ve své praxi jsem se setkal s tím,
že v souvislosti s prodejem obchodní společnosti zaměstnanec notá e vyhotovil pod totožným evidenčním číslem
dvě vidimace. Výsledkem byly dva současně vystupující rozdílné statutární orgány společnosti s ručením
omezeným. Komické na tom bylo, že ani notá ani jeho zaměstnanec nedokázali vysvětlit, proč k tomu došlo.
Světlo do kauzy nevneslo ani vysvětlení jednatelů.
45
Viz výkladové stanovisko nejvyšší státní zástupkyně po adové č. 17/2000, k postupu státních zastupitelství
p i vy izování agendy týkající se ízení ve věcech obchodních rejst íků.
46
Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občanské právo procesní. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 258.
47
Srov. výkladové stanovisko nejvyšší státní zástupkyně po adové č. 11/2003, k p íslušnosti státního zástupce
k účasti v ízení ve věcech obchodního rejst íku a rejst íku obecně prospěšných společností. Ve stanovisku jde
o sjednocení výkladu § 7 StZast, § 200a o. s. . a konečně § 3ř SSZ.
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3.5

Vstup do zahájeného řízení ve věcech některých otázek
obchodních společností, družstev a jiných právnických
osob
Jedná se o ízení ve věcech uvedených v § ř odst. 3 písm. b), d) až

g) a w) o. s. ., na která odkazuje § 200e o. s. .
P íslušným je krajský soud a jde o násl edující ízení:


ve statusových věcech obchodních společností, družstev a jiných
právnických osob podle části první, druhé a čtvrté obch . zák.
a o zrušení evropské společnosti a evropské družstevní společnosti
s

likvidací

za

podmínek

stanovených

p ímo

použi telným

p edpisem Evropských společenství a zvláštním zákonem vydaným
k jeho provedení [§ 9 odst. 3 písm. b) o. s. .],


o

zrušení

obecně

prospěšné

společnosti

a

její

likvidaci

a o jmenování jejího likvidátora [§ 9 odst. 3 písm. d) o. s. .],


o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci,
o jmenování

likvidátora

nadace

nebo

nadačního

fondu

a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního
fondu [§ 9 odst. 3 písm. e) o. s. .],


o zrušení státního podniku 48 a o jmenování a odvolání jeho
likvidátora [§ 9 odst. 3 písm. f) o. s. .],



ve sporech z právních vztahů mezi obchodními společnostmi
(družstvy) a jejich zakladateli (společníky nebo členy), jakož
i mezi společníky (členy nebo zakladateli)

navzájem, jde -li

o vztahy týkající se účasti na společnosti (členského vztahu
v družstvu),

o vztahy z

nabídky p evzetí

nebo z

nesplnění

nabídkové povinnosti, o vztahy z výkupu účastnických cenných
papírů, o vztahy ze smluv, jimiž se p evádí podíl společníka
(členská práva a povinnosti), a o vztahy souvis ející se zvýšením
základního jmění (p istoupením společníka nebo člena), není -li

48

Viz zákon č. 77/1řř7 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „StPod“.
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dána p íslušnost podle písm . b) odst. 3 § ř o. s. . [§ 9 odst. 3
písm. g) o. s. .],


ve

věci

p eměn

obchodních

společností

a

družstev

podle

zvláštního právního p edpisu [§ ř odst. 3 písm. w) o. s. .].
Ze statusových věcí lze uvést prominutí p ekážky výkonu funkce
statutárního orgánu nebo jeho člena podle § 3Řl obch. zák. Toto
ustanovení bylo p evzato z d ívějšího § 31a obch. zák. 49; jeho účelem je,
aby se osoby, jež se podílel y na úpadku jakékoli právnické osoby,
po určitou dobu neparticipovaly na

ízení či kontrole jiné právnické

osoby – podnikatele. Dále jde nap . o p ípady vyslovení neplatnosti
obchodní společnosti podle § 6Řa odst. 2 obch. zák., odejmutí pově ení
společníka obchodním vedením společnosti podle § 81 odst. 3 obch. zák.,
p ezkoumání výše podílu společníka na likvidačním zůstatku společnosti
podle § 75 odst. 2 obch. zák. atd.
O obecně prospěšných společnostech již eč byla. Snad jen krátkou
poznámku k nadacím a nadačním fondům, jakož i ke státnímu podniku.
Úpravu nadací a nadačních fondů lze nalézt v zákoně o nadacích
a nadačních

fondech 50.

Obě

tyto

právnické

osoby

se

zamě ují

na dosahování obecně prospěných cílů. Ti, kdož jsou obdarováváni, se
označují destinatá i. Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem spočívá
v trvalosti nadačního jmění (tj. majetku nadace), jež by mělo po celou
dobu trvání nadace zůstat zachováno. Naproti tomu nadační fond může
používat k dosažení svého obecně prospěšného cíle veškerý svůj majetek ,
takže ten může být v době trvání nadačního fondu zcela spot ebován. 51
Zrušení nadace a nadačního fondu je upraveno v § 7 odst. 3 až 5
zákona o nadacích a nadačních fondech, jmenování likvidátora pak v § 9
odst. 2 tohoto zákona. Ustanovení § 16 eší zánik členství ve správní
radě.

49

Komentá od Štenglové a kol. (12. vydání, 200ř) na § 31a obch. zák. odkazuje ve věcném rejst íku.
Zákon. č. 227/1řř7 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších p edpisů.
51
Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 166-167.
50
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Stát se v podnikatelské sfé e může realizovat dvojím způsobem.
Jednak obecně p ípustnou účastí v obchodních společnostech upravených
v obch. zák., a jednak, a to ve výjimečných p ípadech, kde je sepětí
podniku se státními orgány podstatně užší, formou státního podniku.
Státní podnik je upraven StPod. Účelem zákona je p edevším
vytvo ení

stručných

a

flexibilních

mantinelů

a právní

základ

pro podnikatelské aktivity státních podniků, na jejichž zachování má stát
z

nejrůznějších

důvodů

zájem

a

u

nichž

se

nep edpokládá

ve st ednědobém horizontu plná privatizace, a pro zbytkové podniky
stanovit takový právní rámec, jenž by respektoval jejich zvláštnosti tím,
že nebudou muset vytvá et dozorčí rady a fondy podniků, současně by
však umožňoval urychlení jejich zániku a nep ipouštěl jejich p eměnu
na podniky vykonávající svoji činnost.
O zrušení státního podniku fakultativně rozhoduje soud na návrh
osoby, která osvědčí právní zájem. P ed tímto rozhodnutím soud stanoví
lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo. Obligatorní
důvody pro zrušení státního podniku nastávají tehdy, když podnik ztratí
oprávnění k podnikatelské činnosti, za jejímž účelem byl z ízen; když
zaniknou p edpoklady vyžadované StPod; když založením, splynutím,
sloučením či rozdělením podniku byl porušen zákon; když počet členů
dozorčí rady se sníží oproti počtu uvedenému v zakládací listině [§ 4
odst. 3 písm. g) StPod] a není doplněn do šesti měsíců ode dne snížení;
nebo když podnik porušuje ustanovení zakládací l istiny týkající se
rozsahu podnikatelské činnosti, výše kmenového jmění nebo nakládá
s majetkem státu v rozporu s právními p edpisy. Soud současně jmenuje
nebo

odvolává

likvidátora

podniku ,

s p ihlédnutím

k vyjád ení

zakladatele určí způsob stanovení jeho odměny (§ ř odst. 3 StPod).
Ustanovení § 20 odst. 4 StPod se vztahuje na podniky z ízené zákonem
ze dne 19. 4. 1990, č. 111/1řř0 Sb., o státním podniku, ve znění účinném
do 1. 7. 1997.
Jde-li o p eměny společností, (opětovně) odkazuji na zákon
č. 125/2008

Sb.,

o

p eměnách

obchodních

společností

a družstev,

ve znění pozdějších p edpisů. Podle § 2 tohoto zákona lze p eměnu
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uskutečnit fúzí, rozdělením, p evodem jmění na společníka, nebo změnou
právní formy. Nově oproti p edchozí právní úpravě se vyžaduje proje kt
p eměny, který musí mít písemnou podobu.

3.6

Vstup do zahájeného řízení, v nichž se řeší dlužníkův
úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů
a moratoria
V hospodá ské a právní praxi dochází k situacím, p i kterých

porušení práv či nesplnění

povinností není p imě ené postihnout

obvyklými procesními prost edky. K nim pat í p edevším stav, p i němž
dlužník má závazky vůči adě vě itelů a není v jeho reálných možnostech
je všechny splnit. Takový stav bývá označován jako úpadek, bankrot 52,
insolvence či krída a v právních p edpisech bývá p esně definován.
Toto

ízení je charakteristické tím, že v jednom

ízení jsou

uspo ádávány majetkové poměry mezi všemi dotčenými účastníky. Jeho
původ lze vysledovat už ve st edověku.
V Česk(oslovensk)é republice b yl po událostech v roce 1989 p ijat
ZKV, který navázal na úpravu z roku 1ř31. To bylo zajisté p íčinou
častých novel 53 a zákonná úprava se stala nep ehlednou. Jelikož ZKV mj.
nereagoval na moderní vývojové trendy a jeho úprava se nehodila
pro úpadky nepodnikatelů, institucí s vysokým počtem vě itelů (nap .
banky), byl p ijat dne 30. 3. 2006 InslZ, který již byl mimochodem
nejméně 12x novelizován. Účinnost byla posunuta k 1. 1. 2008.
Mezi základní způsoby

ešení (hrozícího) úpadku podle InslZ 54

adíme řešení likvidační, kam pat í konkurs a úpadek finančních institucí
a nepatrný konkurs, a řešení sanační, kam pat í reorganizace (určená

52
Tento termín používá v různých obměnách většina evropských jazyků, vznikl totiž z italského „banco rotto“
(≡ rozbitá lavice).
53
Bylo jich na 2ř. Každý rok minimálně jedna, s výjimkami let 1992 a 1999, kdy Parlament ČR nep ijal žádnou
novelu k provedení ZKV.
54
P ipomínám § 432 odst. 1 InslZ, který stanoví, že pro konkursní a vyrovnávací ízení zahájená p ed účinností
insolvenčního zákona se použijí dosavadní právní p edpisy (tj. ZKV).
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p edevším

pro

podnikatele)

a

oddlužení

(určené

p edevším

pro nepodnikatele) 55.
Procesními subjekty insolvenčního ízení jsou (tol iko) podle § 9
InslZ insolvenční soud, dlužník, vě itelé, kte í uplatňují svá práva vůči
dlužníku,

insolvenční
které

zastupitelství,

správce,
vstoupilo

pop ípadě
do

další

insolvenčního

správce,

státní

ízení

nebo

do incidenčního sporu, a likvidátor dlužník a.
Insolvenční ízení se zahajuje výlučně na návrh .
Účast

státního

zastupitelství

v insolvenčním

ízení

vyplývá

p edevším z § 6ř InslZ. Podle komentá e 56 má státní zastupitelství
ve spojení s § 35 o. s. . oprávnění ke všem úkonům, které může vykonat
účastník ízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník.
Nevyplývá z toho, zda má státní zastupitelství v ízení, do něhož
vstoupilo, postavení účastníka
do kteréhokoliv

ízení, a to proto, že může vstoupit

ízení a v kterékoliv jejich fázi. Státní zastupitelství,

podle Boulové, prosazuje ve ejný zájem na zákonném rozhodnutí.
Roli státního zastupitelství 57 lze rozčlenit do osmi víceméně
ucelených oblastí.
Za prvé. Návrhy na zahájení incidenčního sporu 58, který je typický
tím, že rozhodnutí v něm má vesměs určovací povahu, aniž by ovšem
bylo nutno tvrdit a prokázat naléhavý právní zájem na požadovaném
určení, jelikož se žaloba vždy opírá o výzvu (odkaz či pokyn) soudu
daný účastníku ve zvláštním ízení, aby žalobu – zpravidla do stanovené
lhůty – podal a ešení sporné otázky tak zajistil.

55

InslZ tak upustil od úpravy vyrovnání a nuceného vyrovnání, což byly sanační způsoby dosavadní právní
úpravy.
56
Boulová, H. Insolvenční zákon s komentá em. In Poradce, č. 3/2010. Český Těšín : Poradce, s. r. o., 2010,
s. 45.
57
Srov. § 69 InslZ.
58
P ed 1. 7. 200Ř o incidenčních sporech hovo il o. s. . na čty ech místech, a to pod označením: „spory
vyvolaném konkurzem nebo vyrovnáním“. [Blíže viz Winterová, A. Incidenční spory. In Bulletin advokacie, č. 3.
Praha : Česká advokátní komora, 2003, s. 12 an.] ZKV naproti tomu toto označení nepoužívá a nevymezuje; co
tedy za „spory vyvolaném konkurzem nebo vyrovnáním“ bylo (lze) označit, nutno zjišťovat výkladem (event.
z judikatorní činnosti soudů). D íve šlo o samostatná ízení. Dnes srov. § 15ř an. InslZ. Podle InslZ jsou
incidenční spory součástí insolvenčního ízení a jsou projednávány témě zásadně soudcem. Navzdory tomu mají
adu zvláštností, spočívajících v tom, že se na ně aplikují některá ustanovení o. s. .
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Sem možno za adit návrhy na určení neplatnosti 59 právního úkonu,
návrhy na určení neplatnosti smluv, jimiž došlo ke zpeněžení plnění,
návrhy na určení neplatnosti smluv uzav ených mezi manžely atp.
Za druhé. Procesní návrhy státního zastupitelství v insolvenčním
ízení: návrhy týkající se insolvenčního správce 60, návrhy ve věci
vě itelského výboru, návrhy ve věci moratoria 61, návrhy ve věci zrušení
konkursu, návrhy ve věci nepatrného konkurzu 62, návrhy ve věci
zpeněžení majetkové podstaty.
Za třetí. Podněty k rozhodnutí v rámci dohledu soudu, k pokynu
insolvenčnímu správci (aby si nap . vyžádal v určité věci stanovisko
vě itelského výboru), k vydání (změně) p edběžného opat ení (§ 245
odst. 4 InslZ).
Za čtvrté. Návrhy na provedení dokazování, a sice ve vztahu
k insolvenčnímu správci a ve vztahu k osvědčení úpadku 63.
Za páté. Vyjád ení se státního zastupitelství v průběhu

ízení

k procesnímu nástupnictví, k vě itelským orgánům, jestliže byla pop ena
pohledávka nebo nebyla zjištěna, byla-li pohledávka vázána na odkládací
podmínku.

Dále

se

státní

zastupitelství

může

(musí)

vyjad ovat

k nep ípustnosti p erušení insolvenčního ízení a k autoremedu e.
Za šesté. Státní zastupitelství může podávat jak

ádné opravné

prost edky (odvolání) 64, tak mimo ádné (žalobu pro zmatečnost podle
59

Jde o institut hmotného práva. P i ešení úpadku je ovšem frekventovanější neúčinnost (a nikoli neplatnost).
Nelze zde použít obecnou úpravu neúčinnosti podle § 42a obč. zák.
60
Státní zastupitelství nesmí zapomínat na to, že správce majetkové (konkursní) podstaty nese za hospoda ení
s ní vlastní majetkovou odpovědnost, na niž je pojištěn, a primární zájem na ešení nejvýhodnějším pro podstatu
mají vě itelé, reprezentováni svým orgánem.
61
Moratorium znamená, že po dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Tato doba nesmí být delší než
t i měsíce. Návrh podává dlužník, který je podnikatelem. K vyhlášení moratoria je též t eba prokázání souhlasu
většiny vě itelů.
62
Zvláštní způsob likvidačního ízení. Je použitelný pro fyzické osoby, které nejsou podnikateli,
a pro podnikatele, jejichž obrat za účetní období nep esahuje 2 mil. Kč a nemají více než 50 zaměstnanců.
63
Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více vě itelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost"). Má se za to, že dlužník není schopen plnit
své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní
po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných
peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit
seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InslZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník, který je právnickou osobou
nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li p edlužen. O p edlužení jde tehdy, má-li dlužník
více vě itelů a souhrn jeho závazků p evyšuje hodnotu jeho majetku. P i stanovení hodnoty dlužníkova majetku
se p ihlíží také k další správě jeho majetku, p ípadně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se z etelem
ke všem okolnostem důvodně p edpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku
pokračovat. [Ust. § 3 odst. 1-3 InslZ.]
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§ 231 odst 2 o. s.

. ve spojení s § 69 InslZ). Odvolání podá proti

rozhodnutí o ustanovení (nového) insolvenčního správce (§ 26, § 31
odst. 3 InslZ), proti rozvrhovému rozhodnutí (§ 307 InslZ), proti
rozhodnutí v incidenčním sporu o vypo ádání společného jmění dlužníka
a jeho manžela.
Za osmé. Státní zastupitelství vytěžuje poznatky vyplynuvší
na schůzi vě itelů či v průběhu insolvenčního ízení (zejména pro trestní
ízení).
Návrhy státního zastupitelství v této oblasti

možno

rozdělit

do t ech skupin (viz tabulka na následující straně).
V praxi vyvstala otázka, zda státní zastupitelství může vstoupit
do insolvenčního

ízení (resp.

ízení vyvolaného konkurzem), když je

toto ízení vedeno p ed věcně nep íslušným s oudem? Odpověď: Shledá-li
státní zastupitelství na takovém postupu ve ejný zájem, do ízení
vstoupí. K účasti v takovém

ízení však není funkčně p íslušné státní

zastupitelství, jež jinak působí u soudu vedoucího ízení. Takové okresní
státní zastupitelství zůstane záměrně nečinné v úzké spolupráci s funkčně
p íslušným státním zastupitelstvím, jež po atrakci do

ízení vstoupí

samo.
Dojde-li k ukončení smluvního vztahu úpadce jako leasingového
nájemce na straně jedné a leasingového pronajímatele na straně dr uhé
v souladu s § 256-259 InslZ (§ 14 odst. 4 nebo 5 ZKV), nemá státní
zastupitelství důvod ani možnost tento krok napadat; p i porušení zákona
může reagovat podnětem k výkonu dohledové činnosti insolvenčního
(konkursního) soudu vůči správci majetkové (kon kursní) podstaty,
porušil-li zákon on.

64

Za jakousi zvláštnost možno označit to, že v insolvenčním ízení se rozhoduje toliko usnesením, samoz ejmě
s výjimkou incidenčních sporů.
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Návrhy státního zastupitelství v insolvenčním řízení – přehled
Návrhy na zahájení určení
neplatnosti právního úkonu
/incidenční spory/
-

Procesní návrhy

týkající se majetku nebo
- týkající se
závazků dlužníka, zjištěné
insolvenčního správce,
rozhodnutím soudu, které
- týkající se věřitelských
nabylo právní moci před
orgánů,
zahájením insolvenčního
řízení,
- týkající se moratoria,

-

týkající se smluv, kterými
došlo ke zpeněžení
plnění,

-

kterým dlužník po
prohlášení konkursu
- týkající se přezkumu
odmítne přijetí daru nebo
skutečné výše a hodnoty
dědictví bez souhlasu
zjištění přihlášené
insolvenčníh o správce,
pohledávky,

-

týkající se dohody
vypořádání dědictví,

- týkající se zpeněžení
majetkové podstaty,

-

týkající se smluv mezi
manžely,

- týkající se zrušení
konkurzu,

-

týkající se zákonného
- týkající se nepatrného
zákazu nabytí majetku
konkurzu,
náležejícího do majetkové
- týkající se reorganizace
podstaty zákonem
(návrhy na omezení či
označenými osobami,
zákaz dispozice
týkající se omezení
s majetkovou podstatou ,
dispozičního oprávnění
návrhy na ukončení
dlužníka
lhůty k předložení
v reorganizačním plánu,
reorganizačního plánu,
návrhy na zrušení
týkající se úkonů
svolané schůze věřitelů,
dlužníka za trvání účinků
návrhy na zrušení
schválení oddlužení.
rozhodnutí o schválení
reorganizačního plánu),

-

-

- týkající se spojení
rozhodnutí o úpadku
s rozhodnutím o
způsobu jeho řešení,

- týkající se oddlužení.
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Návrhy na provedení
dokazování

-

ve vztahu
k insolvenčnímu
správci,

-

k osvědčení úpadku.
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3.7

Vstup do zahájeného řízení ve věcech společenství
vlastníků jednotek
Tato působnost hmotně-právně vyplývá z BytZ. Citovaná norma

upravuje vlastnické vztahy k budovám, zejm. vznik spoluvlastnictví
budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových pros tor,
vzájemné

vztahy

spoluvlastníků,

spoluvlastnictví

společných

částí

budovy a některá práva a povinnosti stavebníků p i výstavbě bytů
a nebytových prostor ve spoluvlastnictví.
V době nabytí účinnosti zákona č. 451/2001 Sb. 65, který založil
pravomoc státního zastupitelství vstupovat do toho

ízení (viz čl. V.

odst. 2 citovaného zákona), byl k rozhodování věcně p íslušný okresní
soud, neboť § ř o. s. . nestanovil odchylnou věcnou p íslušnost. Teprve
novela o. s. ., provedená zákonem č. 216/2005 Sb. 66, stanovila věcnou
p íslušnost krajského soudu ve věcech jednání shromáždění vlastníků
společenství jednotek a sporů z toho vzniklých.
Ve ejný zájem na vstupu do

ízení spočívá v zájmu dosažení

souladu individuálních zájmů osob (tj. vlastníků jednotek 67) a obecného
zájmu širšího celku. Krajské státní zastupitelství, jehož p íslušnost se
odvíjí od § 7 odst. 2 StZast, může vstoupit do ízení p edevším ve věcech
jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho
vzniklých [§ 9 odst. 3 písm. u) o. s. .].
Společenství vlastníků jednotek 68 (dále též „společenství") je
právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se
pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných
částí domu (dále též „správa domu"), pop ípadě vykonáva t činnosti
v rozsahu BytZ a činnosti související s provozováním společných částí
65

Zákon č. 451/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1řř4 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů).
66
Zákon č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
p edpisů, zákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve znění pozdějších p edpisů, zákon č. 1Řř/1řř4 Sb.,
o vyšších soudních ú ednících, ve znění pozdějších p edpisů, a zákon č. 35Ř/1řř2 Sb., o notá ích a jejich činnosti
(notá ský ád), ve znění pozdějších p edpisů.
67
Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako
vymezená část domu podle zákona o vlastnictví bytů. [§ 2 písm. h) BytZ]
68
Za jednotku BytZ označuje ve výkladovém ustanovení (§ 2) byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt
nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu.
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domu, které slouží i jiným fyzickým

nebo právnickým osobám.

Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byt y
nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným v p edchozí větě. Má
tedy tzv. omezenou působnost. Pokud by totiž učinilo jiný úkon, než
uvedený v § 9 odst. 1 BytZ, potom by takový úkon fakticky neexistoval.
Společenství je specifickou (zvláštní) právnickou osobou, není
však společností obchodní ani družstvem. Nejde ani o zájmové sdružení,
které vzniká zápisem do registru sdružení vedeného p íslušným krajským
ú adem. Naproti tomu se společenství se zapisuje do rejst íku vedeného
krajským soudem. Zápis má pouze vysvětlovací a osvědčovací charakter.
Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž
alespoň t i jsou ve vlastnictví t í různých vlastníků, a to dnem doručení
listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné
listiny, kterou p íslušný státní orgán osvědčuje vlast nické vztahy
k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. P íslušný katastrální ú ad
vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví
jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví
k jednotce jiným způsobem než smlo uvou, jsou povinny o tom uvědomit
původního vlastníka budovy. (§ ř odst. 1 a 3 BytZ).
Mezi orgány společenství pat í
a)

shromáždění vlastníků jednotek,

b)

výbor společenství či vlastník, není -li zvolen výbor,

c)

a další orgány společenství podle stanov.
BytZ

stanoví,

že

jednotliví

vlastníci

jednotek

se

stávají

spoluvlastníky společných prostor v domě a pozemku ze zákona bez
ohledu na jejich vůli. Tyto prostory a pozemek je nutno provozovat,
opravovat a spravovat, a to stojí peníze. Protože jsou vlastníci jednotek
i spoluvlastníky

společných

částí

domu,

musí

podle

svého

spoluvlastnického podílu hradit náklady spojené se správou domu.
Vzájemné vztahy, které zde vznikají, bývají v praxi velmi složité.
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Státní zastupitelství tak b ude vstupovat p edevším do ízení, která
souvisejí se zápisem spoluvlastnictví do katastru nemovitostí, změnou
právní formy (z družstva na společenství vlastníků jednotek) a zánikem
společenství. Půjde též o ízení týkající se důležitých záležitostí, nap .
hlasování o stavebních úpravách (změna vn ějšího vzhledu budovy, změna
vnit ního uspo ádání, zateplení, výměna oken, rekonstrukce balk ónů
atp.). P ehlédnout nelze ani

ízení o schválení nebo změně stanov,

o uzav ení smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen
služeb na jednotlivé vlastníky jednotek.
BytZ

určuje

ve

vyjmenovaných

p ípadech

pot ebné

kvórum

k realizaci důležitého úkonu. Pakliže se na určité (zákonem určené)
otázce vlastníci jednotek neshodnou či nedosáhnou souhlasu pot ebné
většiny, může se navrhovatel domáhat nápravy u soudu. Stejně tak se
může domáhat i p ehlasovaný vlastník toho, aby soud o relevantní
záležitosti rozhodl.
BytZ ne eší to, když se nebude v běžném roce konat shromáždění
(ukládá toliko povinnost shromáždění konat – nic víc, nic méně), nebo že
dojde k uplynutí pětiletého funkčního období členů výboru nebo že
vlastníci nechodí na shromáždění, kde je t eba hlasovat o kup . změně
vzhledu

domu,

tj.

výměně

oken

a

zateplení

domu,

rozhodování

o umístění strojovny výtahu v domě, dále o odložení vyúčtování záloh
o několik let, atp. P itom jde o tak zásadní otázky, které je nutno ešit.
Jedno ešení se nabízí, a to obsahem stanov.
Pokud tedy dojde k zahájení sporu, jehož p íčinou bude některá
ze skutečností naznačená shora, a je t eba ve ve ejném zájmu hájit práva
vlastníků jednotek, resp. nedotknutelnost jejich vlastnického práva
a nedotknutelnost obydlí (zaručené LPS), je více než z ejmé, že státní
zastupitelství bude v takovém ízení hrát svou (nezpochybnitelnou) roli.
Současně musí dbát ústavních limitů, tedy těch, ž e vlastnictví zavazuje
a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo nesmí být v rozporu se
zákonem chráněnými zájmy ve smyslu čl. 11 LPS.
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3.8

Žaloba o určení nezákonnosti stávky nebo výluky
Toto

oprávnění

p evzalo

státní

zastupitelství

po

bývalé

prokuratu e v celém rozsahu. Nikdy nebylo využito.
KolV vychází ze zásady, že kolektivní spor o uzav ení kolektivní
smlouvy 69 je t eba
Jestliže

však

ešit p edevším v

v ízení

ízení p ed zprost edkovatelem.

p ed zprost edkovatelem

nedojde

k vy ešení

kolektivního sporu o uzav ení kolektivní smlouvy a smluvní strany
nepožádají o

ešení sporu rozhodce, může být jako krajní prost edek

ve sporu vyhlášena stávka, pop . výluka. 70
se

Stávkou

rozumí

částečné

nebo

úplné

p erušení

práce

zaměstnanci. 71 Za solidární stávku pak KolV chápe stávku na podporu
požadavků zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzav ení jiné kolektivní
smlouvy.

Nezákonnou

nep edcházelo

podle

tohoto

zákona

je

stávka,

(a)

které

ízení p ed zprost edkovatelem (§ 11 a 12); to neplatí

v p ípadě solidární stávky (§ 16 odst. 3), (b) která byla vyhlášena nebo
pokračuje po zahájení

ízení p ed rozhodcem (§ 13 a 14) nebo

po uzav ení kolektivní smlouvy,

(c) která nebyla vyhlášena nebo

zahájena za podmínek stanovených v § 17, (d) vyhlášená nebo zahájená
z jiných důvodů než jsou uvedeny v § 16, (e) solidární, nemůže-li
zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem na hospodá skou
vázanost ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na podporu
jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena, (f) v p ípadě branné
pohotovosti státu a v době mimo ádných opat ení, (g) zaměstnanců
zdravotnických za ízení nebo za ízení sociální péče, pokud by stávkou
došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, (h) zaměstnanců p i obsluze
za ízení jaderných elektráren, za ízení se š těpným materiálem a za ízení
ropovodů

nebo

ozbrojených

sil

plynovodů,

(i)

a ozbrojených

soudců,
sborů

a

prokurátorů,

p íslušníků

zaměstnanců

p i

ízení

a zabezpečování letového provozu, (j) p íslušníků sborů požární ochrany,
zaměstnanců závodních jednotek požární ochrany a členů záchranných
69

Viz § 1 KolV.
Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 444.
71
Viz § 16 odst. 2 KolV.
70
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sborů z ízených podle zvláštních p edpisů pro p íslušná pracoviště
a zaměstnanců zabezpečujících telekomunikační provoz, došlo -li by
stávkou k ohrožení života nebo zdraví občanů, pop ípadě majetku,
(k) zaměstnanců,

kte í

pracují

v

oblastech

postižených

živelními

událostmi, ve kterých byla p íslušnými státními orgány vyhlášena
mimo ádná opat ení.
Výluka, kterou se rozumí částečné nebo úplné zastavení práce
zaměstnavatelem, je jakousi protiváhou stávky, kterou mohou použít
odborové orgány. 72
Podle § 21 a 29 KolV může státní zastupitelství podat žalobu
na určení nezákonnosti stávky nebo výluky ke krajskému soudu, v jehož
obvodu má p íslušný odborový orgán sídlo, proti němuž tato žaloba
smě uje. Žalobu lze podat jen u stávek upravených KolV.
P i úvaze o podání žaloby krajské státní zastupitelství dbá, aby
nenahrazovalo obdobná oprávnění dalších subjektů k podání návrhu. 73
Žaloba na určení nezákonnosti stávky nebo výluky je žalobou sui
generis upravenou v § 21 a 29 KolV, kterou nelze pod adit pod žádnou
z p íkladmo uvedených žalob v § Ř0 o. s. . Krajské státní zastupitelství
jako žalobce nemusí prokazovat naléhavý právní zájem na požadovaném
určení.
Je-li dán důvod nezákonnosti stávky již p i jejím vyhlášení, může
být žaloba podána po vyhlášení stávky, i když dosud k částečnému nebo
úplnému p erušení práce zaměstnanci nedošlo.

72

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 446.
Viz čl. 16 odst. 2 POP po adové č. 15/2001, o výkonu působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti,
ve znění POP nejvyššího státního zástupce ze dne 3. ledna 2003, po adové č. 1/2003. Tento pokyn byl
k 1. 1. 200ř zrušen POP po adové č. ř/200Ř, o netrestní působnosti. Protože v tomto „novém pokynu“ je pouze
jedna věta týkající se této působnosti, nezbývá než se v praktickém životě inspirovat zrušeným interním aktem
ízení.
73
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3.9

Žaloba pro zmatečnost
Žaloba pro zmatečnost je mimo ádný opravný prost edek. Slouží

k odstranění rozhodnutí, které bylo vydáno v ízení, jež trpí vadami
(nedostatkem procesních podmínek nebo jinými závažnými vadami). 74
Existence těchto vad v ízení je důvodem, proto aby rozhodnutí vydané
v takovém ízení bylo odstraněno bez ohledu na to, zda je věcně správné
nebo

nikoli.

Žaloba

rozhodnutí, kterým

pro

zmatečnost

je

zásadně

přípustná

proti

ízení skončilo . Tato rozhodnutí lze dělit do čty

75

skupin :
i.

pravomocné rozhodnutí soudu 1. instance nebo soudu odvolacího,
kterými ízení skončilo,

ii.

pravomocné rozhodnutí soudu 1. instance nebo soudu odvolacího,
nebo

platební

resp.

směnečný

nebo

šekový

rozkaz,

nebo

elektronický platební rozkaz,
iii.

pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé , kterým byla
účastníku

ízení nesprávným postupem odňata možnost jednat

p ed soudem,
iv.

pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto
odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací ízení.
Podle § 230 o. s. . žaloba není naopak přípustná proti:

i.

rozsudkům, kterými bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je
neplatné nebo že zde není, a proti rozsudkům, kterými bylo
vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství;

ii.

jen proti výrokům rozhodnutí o nákladech ízení, o lhůtě k plnění
a o p edběžné vykonatelnosti;

iii.

jen proti důvodům rozhodnutí.

iv.

proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě pro zmatečnost.
K podání žaloby pro zmatečnost je za podmínek stanovených

74

Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde Praha, a. s.,
2004, s. 481.
75
Ibid.
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o. s. . p íslušné státní zastupitelství působící u soudu, který je oprávněn
projednat žalobu pro zmatečnost a rozhodnout o ní.
Žaloba státního zastupitelství pro zmatečnost musí vedle obecných
náležitostí 76 obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž smě uje, rozsah
napadení, důvod zmatečnosti, vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že
je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby
prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, do máhá. Rozsah
napadeného rozhodnutí a důvod žaloby pro zmatečnost mohou být
měněny jen po dobu trvání lhůt y k žalobě.
Odůvodnění legitimace k podání žaloby pro zmatečnost obsahuje
údaj o vstupu státního zastupitelství do ízení podle § 35 odst. 1 o. s. .,
ve kterém bylo vydáno napadené rozhodnutí . Nevstoupilo-li státní
zastupitelství do tohoto

ízení, pak v žalobě pro zmatečnost smě ující

proti rozhodnutí ve věci uvedené v § 35 odst. 1 o. s. . podané ve lhůtě
podle § 231 odst. 2, věty druhé, o. s. . uvede své prohlášení o vstupu
do ízení zahájeného na základě uvedené žaloby.
Ustanovení § 231 odst. 2 o. s. . se nevztahuje na p ípady, v nichž
státní zastupitelství nebo nejvyšší státní zástupce působili jako účastníci
ízení v postavení žalobce ve věcech, v e kterých jim zákon svě il
návrhové oprávnění a v nichž bylo vydáno napadené pravomocné
rozhodnutí. V takovém p ípadě oprávnění k žalobě pro zmatečnost
státnímu zastupitelství nebo nejvyššímu státnímu zástupci nevyplývá
z § 231 odst. 2 o. s. ., ale z jejich postavení účastníka ízení.
ízení o žalobě pro zmatečnost probíhá u soudu, který ve věci
rozhodoval v prvním stupni. 77 Žalobu pro zmatečnost podanou proti
pravomocnému rozsudku odvolacího soudu nebo jeho pravomocnému
usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže byla účastníku
v průběhu

ízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat

p ed soudem, a proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým
bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací

ízení,

však projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to
76
77

Viz § 42 odst. 4 o. s. .
Viz § 235a o. s. .
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neplatí ve věcech, v nichž je k ízení v prvním stupni p íslušný krajský
soud 78.

78

Viz § ř odst. 2 a 3 o. s. .
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Působnost okresního státního zastupitelství

4

K působnosti okresních státních zastupitelství oficiální server
českého soudnictví 1 uvádí, že odpovídá v podstatných rysech působnosti
okresních soudů. Okresní státní zastupitelství působí u okresních soudů,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V obvodu hlavního města Prahy
vykonává působnost okresních státních zastupitelství obvodní státní
zastupitelství a v obvodu města Brna vykonává působnost okresního
státního zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně.

Státní

zástupci těchto státních zastupitelství zastupují ve ejnou žalobu v ízení
p ed okresními soudy jako soudy prvního stupně. V dalším textu se
hovo í

pouze

o

okresním

státním

zastupitelství,

ačkoliv

se

jím

samoz ejmě rozumí jak obvodní státní za stupitelství v Praze, tak Městské
státní zastupitelství v Brně. Posledně uvedené státní zastupitelství má
v současné době výlučnou působnost ve věcech mezinárodních únosů
dětí, ale o tom bude eč níže (to jen na okraj).
Podle výčtu kompetencí okresních státních zastupitelství v § 35
o. s. . možno konstatovat, že v civilním

ízení jsou státní zástupci

na této úrovni nejzatíženější. Ke škodě věci nelze odkazy na netrestní
působnost okresních státních zastupitelství na webových stránkách
www.justice.cz

nalézt

snadno 2.

V tomto

směru

má

Ministerstvo

spravedlnosti ČR vůči laické ve ejnosti (ale i netrestním specialistům)
poměrně značný dluh.
V České

republice

je

75

okresních

státních

zastupitelství 3.

Podle § 4 odst. 2 J StZast se k plnění úkolů okresního státního
zastupitelství v obvodu jeho působnosti z izují pobočky okresního
státního zastupitelství. V současné době existuje pouze jediná pobočka,
a to v Haví ově, která se nachází v obvodu Okresního státního
zastupitelství v Karviné; podle § 7c odst. 1 J StZast vykonávala

1

http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4098&d=167871
Jisté informace lze získat v odkazu: Zpráva o činnosti 200Ř.
3
Srov. p imě eně p ílohu č. 3 SSZ.
2
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působnost okresního státního zastupitelství v obvodu obcí Haví ov
a Orlová. 4

4.1

Návrh na uložení opatření podle zákona o soudnictví
ve věcech mládeže
Dnem 1. 1. 2004 nabyl účinnosti ZSM, který mimo jiné v části

druhé § řř bodu 6 zrušil § 75 až Ř 7 trestního zákona 5 a ve svém § 90
zakotvil povinnost státního zastupitelství

podat návrh na uložení

opat ení dítěti mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu jinak
trestného, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nep ípustné, protože jde
o osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná. Podle hlavy
III. ZSM (nazvané

ízení ve věcech dětí mladších patnácti let) se

postupuje i tehdy, pokud se mladistvý [§ 2 odst. 1 písm. c) ZSM], který
v době spáchání činu nedosáhl takové mravní a rozumové vy spělosti, aby
mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své
jednání, dopustí činu jinak trestného nebo není z jiných zákonných
důvodů trestně odpovědný (§ 5 odst. 1 ZSM). Budu-li dále hovo it o obou
skupinách, tedy o osobách mladší 15 let a trestně neodpovědných
mladistvých, činím tak pod zkratkou „trestně neodpovědní nezletilí“.
Není úplně jasné, kolik má toto ízení fází a jakou tyto fáze mají
povahu. Jak Matiaško 6, tak Zezulová se Šabatou 7 a komentá

8

se shodnou

(ač s určitými a podle mě dost důležitými nuancemi) na tom, že jde o dvě
fáze ízení. První z nich je p ípravné ízení, tedy objasňování toho, zda
se trestně neodpovědní nezletilí dopustili činu jinak trestného. Druhou
4

Srov. čl. I bod 2. vyhlášky č. 7/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb.,
o jednacím ádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění
pozdějších p edpisů. Vyhláška č. 7/2010 Sb. nabyla účinnosti 14. 1. 2010.
5
Zákon č. 140/1ř61 Sb., trestní zákon, ve znění účinném do 31. 12. 200ř, dále jen „tr. zák.“. Tr. zák. ve znění
účinném do 31. 12. 2004 ve 14 paragrafech upravoval materii, která dnes čítá minimálně paragrafů řŘ. P estože
tehdejší, značně kusá, právní úprava nebyla v souladu s historickými ko eny trestního práva a soudnictví
ve věcech mládeže na území České republiky (srov. zákon č. 4Ř/1ř31 Sb. z. a n.), nevyvolávala tolik
kontroverzních názorů, jako ta dnešní (srov. články od Šámala a Válkové v časopise Státní zastupitelství uvedené
v seznamu použitých zdrojů).
6
Matiaško, R. Nad povahou p ípravného ízení ve věcech dětí mladších patnácti let a k absenci právní pomoci
v tomto ízení. In Státní zastupitelství č. 3/200Ř. Praha : C. H. Beck, 200Ř, s. 24.
7
Zezulová, J., Šabata, K. ízení ve věcech dětí mladších patnácti let – vybrané otázky. In Státní zastupitelství
č. 2/2009. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 14.
8
Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentá .
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 833.
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fází je

ízení podle hlavy III. ZSM postupně (návrhem státní ho

zastupitelství, jako jakousi sponou) p echázející v nesporné

ízení

vycházející z úpravy ízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 176 an.
o. s. .).
Jsem p esvědčen, že nejblíže praxi v charakteristice ízení podle
hlavy III. ZSM je Matiaško 9.
Ilustrativní

p íklad:

Policejní

orgán

p ij al

podání,

v němž

oznamovatel - poškozený uvedl, že mu v průběhu ledna 2010 v nočních
hodinách v k. ú. obce Pelh imov po vypáčení vstupních dve í u rekreační
chaty neznámý pachatel odcizil motorovou pilu v hodnotě 12 500 Kč.
Policejní orgán vyslechl oznamovatele, opat il doklad o koupi a dotázal
se v p íslušném servisu na hodnotu odcizené věci ve smyslu § 138 odst. 1
trestního zákoníku 10. Souběžně podle § 158 odst. 3 trestního
zahájil úkony trestního

ádu 11

ízení. Jako pachatele ustanovil čtrnáctiletého

syna vlastníka sousední chaty. P i výslechu 12 dotyčný uvedl, že spáchal
vloupání do dalších 20 chat v p ilehlém rekreačním st edisku. Protože
policejní orgán v takovém p ípadě nesmí(!) postupovat podle tr. . (neboť
to je/bylo uvedeno v komentá i k ZSM na s. 845-846) a navíc úkony
trestního ízení lze zahájit toliko tehdy, jsou -li zde skutečnosti důvodně
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin(!), a zde nebylo pochyb
o spáchání činu jinak trestného, úkony trestního

ízení nezahájil.

Z pocitu jisté odpovědnosti a zajištění podkladů pro podání návrhu podle
§ ř0 ZSM však provedl ohledání všech 21 rekreačních chat a opat il
znalecký posudek, aby mohl kvantifikovat škodu a kvalifikovat čin jinak
trestný. Způsob vloupání (tedy modus operandi) do všech chat byl
naprosto

identický.

V poslední

chatě

se

ovšem

poda ilo

zajistit

biologickou stopu. Z Kriminalistického ústavu v Praze byl následně
doručen znalecký posudek. Z něj vyplynulo, že biologická stopa se
shodovala s DNA úplně jiné osoby. Opětovným výslechem čtrnáctiletého
(„podez elého“) pachatele policejní orgán zjistil, že se k vloupání p iznal
9

Matiaško, R. Ibid, s. 25.
Viz zákon č. 40/200ř Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/200ř Sb., dále jen „TrZ“.
11
Zákon č. 141/1ř61 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „tr. .“.
12
A nastává první problém. Podle jaké právní úpravy se měl vést výslech tohoto dítěte? Válková v citovaném
komentá i postup podle tr. . vylučuje. Bohužel nedává odpověď na to, jak postupovat? Nevyslýchat. Na místě
činu se nepoda ilo zajistit žádné stopy a jediným usvědčujícím důkazem je právě výpověď pachatele.
10
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jen,

aby

nevystavil

nebezpečí

trestního

stíhání

svého

dospělého

p íbuzného právě proto, že si byl vědom své trestní neodpovědnosti.
V tento moment nastal (druhý - závažnější) problém. S výjimkou
důkazních prost edků 13 opat ených v souvislosti s první chatou (tj.
ohledání místa činu, odborné vyjád ení, výslech čtrnáctiletého hocha)
byly ty ostatní (včetně znaleckého posudku) nepoužitelné, n eboť nebyl y
ádně zahájeny úkony trestního
v rozporu s tr.

ízení a důkazy tak byly opat eny

. (jinými slovy, nezákonně). A co teď? Dodatečná

ohledání? Nové znalecké zkoumání? Zopakovat výslech původního
pachatele, který navíc v průběhu

ízení dovrší 15 l et. P i výslechu

využije práva odep ít výpověď z důvodu, že ten skutečný pachatel je
jeho bratranec. Policie se octla na začátku a zároveň byla v koncích.
Další problém je z ejmý z p ípadu, který je znám z aplikační
praxe. Dvě trestně neodpovědné děti poma lovaly obvodovou zeď
nákupního

st ediska.

(Opět)

jediným

usvědčujícím

důkazem

byla

výpověď těchto dětí. Ke škodě dokazování policejní orgán výslech dětí
neprovedl podle intencí interního normativního aktu 14, protože zákon
takovýto postup neupravuje expressis verbis (musí se postupovat
p imě eně podle ustanovení tr. . – je to správně? – zvláště když auto i
ZSM vylučují subsidiární použití tr . .). Policejní orgán děti nep edvolal
prost ednictvím zákonných zástupců, výslech neprováděl specialista
a nadto

s oběma

hochy

provedl

prověrku

na místě

v uniformě

bez zajištění nezúčastněné osoby. Po vyhotovení usnesení podle § 15řa
odst. 2 tr. . si matka jednoho z pachatelů podala do usnesení stížnost
a p íslušný státní zástupce napadené usnesení zrušil a uložil polic ejnímu
orgánu, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Oba pachatelé poučeni rodiči
a advokátem p i následném úkonu využili práva odep ít výpověď . Státní
zástupce takový postup akceptoval. Věc pak byla odložena podle § 15řa

13

Důkazním prost edkem je pramen, z něhož p íslušný orgán důkazy čerpá (nap . výpovědi osob, věci). Je to
určitá forma, jejíž prost ednictvím se nabývají pot ebné poznatky. Nelze tak důkazní prost edek zaměňovat
s důkazem, kterým se rozumí informace plynoucí z procesních úkonů, kterou se p íslušný orgán p esvědčuje
o skutečnosti důležité buď pro rozhodnutí ve věci, nebo pro správný procesní postup. P edmětem důkazu, resp.
dokazování, je pak okolnost důležitá pro ízení, která má být zjištěna a na níž zpravidla p ímo nebo nep ímo
závisí rozhodnutí ve věci samé.
14
Viz Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/200ř, o plnění úkolů v trestním ízení.
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odst. 4 tr. . (ve znění účinném do 31. 12. 2009), neboť se nepoda ilo
zjistit pachatele. Absurdní, ale autentické.

4.1.1 Zahájení řízení 15
Na ízení podle hlavy III. ZSM dopadají ustanovení § 120 odst. 2,
§ 176-180 o. s. . (odchylky jsou stanoveny v § ř0 až ř5 ZSM).
ízení lze zahájit dvěma způsoby (jiný je vyloučen), a sice
návrhem státního zastupitelství na zahájení ízení, a usnesením soudu
pro mládež o zahájení ízení. V prvém p ípadě je ízení zahájeno dnem,
kdy návrh došel soudu pro mládež, ve druhém, dnem vydání usnesení.
P edpokladem

pro

zahájení

ízení

je

zjištění,

že

trestně

neodpovědný nezletilý spáchal čin jinak trestný. Je proto vyloučeno vést
ízení podle hlavy III. ZSM v p ípadě činů, které mají povahu spíše
dětských výst elků či neuvážených jednání. V literatu e se uvádí
neoprávněné ulovení jedné či dvou ryb. Setkal jsem se i s napadením
spolužáka, které policejní orgán kvalifikoval jako čin jinak trestný
v p ípadě trestně odpovědného pachatele ublížení na zdraví podle § 221
odst. 1 tr. zák. Podkladem pro posouzení byla týdenní omluvená absence
„poškozeného“ na vyučování. Důležité proto je ujasnit si, co je čin jinak
trestný. O jeho znacích platí totéž, co o trestném činu s jedinou (zásadní)
výjimkou. Tak stran dětí mladších 15 let absentuje pro vyvození trestní
odpovědnosti věk. Protože geneze (dospívání) je u každého z nás
rozdílná, tak ZSM v § 5 stanovil, že mladistvý je trestně odpovědný
(pouze) tehdy, jestliže v době činu dosáhl pot ebné rozumové a mravní
vyspělosti

(která

škodlivost

pro

se

jinak

společnost

presumuje), aby mohl
nebo

ovládat

své

rozpoznat

jednání.

jeho

V p ípadě

(prokázání) opaku (znaleckým zkoumáním) není trestně odpovědný.
Pro samotný závěr, zda jde či nejde o čin jinak trestný, je v obou
p ípadech t eba prokazovat veškeré typové znaky skutkové podstaty činu
jinak trestného, včetně protiprávnosti. Kdežto věk a zvláštní důvod
nep íčetnosti (resp. podmíněné p íčetnosti) se adí ke znakům obecným.

15

Samoz ejmě civilního!
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Závěrem nesmíme opomenout posouzení ve smyslu § 12 odst. 2 TrZ 16
(viz výše o dětských výst elcích) .

4.1.2 Průběh a charakteristika řízení
Místně p íslušným ke konání ízení je v souladu s § 88 písm. c)
o. s. . soud pro mládež, v jehož obvodu má nezletilé dítě na základě
dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, pop ípadě jiných rozhodujících
skutečností, své bydliště. Od této p íslušnosti (jak již několikrát
uvedeno) se odvíjí i p íslušnost státního zastupitelství k podání návrhu
na

uložení

společného

opat ení
ízení

trestně

trestně

neodpovědnému
neodpovědného

nezletilému.
nezletilého

Konání

a

trestně

odpovědného pachatele je z povahy vyloučeno.
Státní zastupitelství, které podalo návrh na zahájení ízení, může
podaný návrh vzít zpět, a to zčásti nebo zcela. Tak může učinit až
do pravomocného skončení. Se

zpětvzetím, které státní zastupitelství

nemusí odůvodňovat, musí souhlasit soud pro mládež, neboť ten sám
posoudí, zda tu důvody pro zpětvzetí jsou. V kladném p ípadě
usnesením zastaví podle § 96 odst. 2 o. s.

ízení

. Státní zastupitelství je

oprávněno v průběhu ízení se souhlasem soudu pro mládež měnit návrh
na zahájení

ízení, který je t eba doručit ostatním účastníkům

ízení.

Změna návrhu zpravidla spočívá ve změně navrhovaného opat ení
za spáchaný čin jinak trestný p i nezměněném skutkovém základu,
protože nap . bylo účelu zákona (ZSM) dosaženo již projednáním činu
soudem pro mládež 17.

16

Dnes účinná trestněprávní úprava nezná pojem nebezpečnosti činu pro společnost (jako obligatorní znak
charakterizující materiální stránku trestného činu), nýbrž pojem škodlivost, potažmo subsidiaritu trestní represe
(„… Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. …“).
Kací sky však mohu konstatovat, že velký rozdíl mezi oběma pojmy v praxi nebude, ač to auto i p edlohy zákona
(či sami zákonodárci) neradi slyší. Jakýpak bude rozdíl mezi trestným činem (resp. p ečinem) a proviněním?
V hmotně-právní rovině žádný. Do 31. 12. 2009 jsme si vypomáhali materiálním korektivem (stupeň
nebezpečnosti činu pro společnost spáchaný mladistvým musel být vyšší než malý). Změnou § 6 odst. 2 ZSM,
ve znění účinném po 1. 1. 2010, tak došlo ke zp ísnění hmotně-právních podmínek posuzování protiprávní
činnosti u mladistvých a trestně neodpovědných nezletilých.
17
V tomto bodě nastal názorový st et mezi JUDr. Františkem Vondruškou z Nejvyššího státního zastupitelství
a některými posluchači p ednášky, konané dne Ř. 10. 200Ř v budově Justiční akademie v Kromě íži. Jádro sporu
spočívalo v tom, zda může státní zástupce s trestně neodpovědným nezletilým projednat čin jinak trestný, a hned
nato soudu pro mládež navrhnout postup podle § ř3 odst. 7 ZSM, aniž by navrhoval uložení některého z opat ení
uvedených v § 93 odst. 1 ZSM. Účastníci, mezi které jsem pat il i já, zastávali názor, že takový postup je
v souladu s duchem zákona. Argumentace je založena na historickém výkladu. P ed účinností zákona
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Mezi

účastníky

standardně

adíme

trestně

neodpovědného

nezletilého, zákonné zástupce, orgán sociálně -právní ochrany dětí 18 (dále
jen „OSPOD“) a opatrovníka dítěte, kterým je soudem ustanovený
advokát 19. Dále mohou být podle povahy věci účastní kem tohoto ízení
osoby, kterým bylo dítě svě eno do výchovy nebo jiné obdobné péče;
další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v ízení jednáno;
státní zástupce za p edpokladu, že je navrhovatelem.
Dokazování p ed soudem pro mládež se ídí § 120 o. s. ., takže
účastníci ízení jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení.
O tom, které důkazy budou provedeny, rozhoduje soud. Jelikož jde
o specifické nesporné ízení, které je ovládáno zásadou vyšet ovací, soud
pro mládež musí provést i ji né pot ebné důkazy ke zjištění skutkového
stavu, než byly účastníky navrhovány. Neplatí zde zásada koncentrace
ízení.
Zahájí-li

soud

pro

mládež

ízení

bez

návrhu

podle

§

ř0

odst. 2 ZSM (kup . z podnětu p íslušného st ediska Probační a mediační
služby ČR či OSPOD), není státní zastupitelství účastníkem

ízení

a nemůže do ízení vstoupit ani dodatečně. V soudní praxi však takovýto
návrh snad nebyl zaznamenán.

4.1.3 Druhy opatření, jejich ukládání a výkon
Hlavním účelem ukládání opat ení je výchovné působení na trestně
neodpovědné nezletilé a rychlá a adekvátní reakce na jejich spáchání,
p edcházení jejich opakování.
K podání návrhu na uložení opat ení je ze zákona oprávněno toliko
státní zastupitelství. Učiní-li tak někdo jiný, ízení se zastaví usnesením,
proti němuž je p ípustné odvolání.
o soudnictví ve věcech mládeže, resp. p ed 1. 1. 2002, mohl (měl p i splnění zákonných podmínek) čin projednat
s trestně neodpovědným nezletilým a jeho rodiči nebo osobami za jeho výchovu odpovědnými vyšet ovatel. Tím,
že státní zastupitelství bude vždy automaticky podávat návrh na uložení opat ení, ač už z policejního spisu je
naprosto evidentní, že postačí projednání, se snižuje vážnost pozice státního zastupitelství. Naopak aktivní
činností p ed zahájením ízení lze hovo it o zvyšování prestiže žalobce. O tom, že v konečné fázi musí
rozhodnout soud, není (a nebylo) sporu.
18
Viz § 4 zákona č. 35ř/1řřř Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen
„SocPrOchr“.
19
P ipomínám, že ten se nemůže nechat zastupovat advokátním koncipientem, ale jen jiným advokátem.
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Podle § 93 odst. 1 ZSM, ve znění účinném do 31. 12. 2009, mohl
soud pro mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků p edchozího
pedagogicko-psychologického vyšet ení, tato opat ení 20:
a) dohled probačního ú edníka 21,
b) za azení

do

terapeutického,

psychologického

nebo

jiného

vhodného výchovného programu ve st edisku výchovné péče,
c) ochrannou výchovu.
Od 1. 1. 2010, kdy nabyl účinnosti čl. II zákona č. 41/200ř Sb.,
o změně některých zákonů v souvislosti s p ijetím trestního záko níku, 22
lze

uložit

mimo

shora

uvedených

opat ení

(a

to

i kumulativně)

výchovnou povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou.
Pro užití opat ení podle hlavy III. ZSM je rozhodující doba
spáchání činu jinak trestného. Je tak zcela reálné, že se tento postup
uplatní u osob „již“ trestně odpovědných. Lze je však uložit a vykonat
jen do 1Ř. roku věku nezletilého.
Z hlediska posouzení vhodného zamě ení působení na trestně
neodpovědného nezletilého p ikládá ZSM specifický význam výsledkům
pedagogicko-psychologického

vyšet ení.

Na

rozdíl

od mladistvých 23

postačí odborné vyjád ení z pedagogicko-psychologického vyšet ení,
které si zpravidla rodiče opat ují na výzvu sami.
Žádné z opat ení se neukládá na p edem stanovenou dobu. Trvají
totiž do té doby, dokud nespl ní svůj účel 24. Nejpozději skončí jejich
výkon dosažením 1Ř. roku věku s (opět jedinou) výjimkou, a to ochranné
výchovy, kterou lze prodloužit do 1ř. roku věku.

20

Jinak též ečeno: právní následky činu jinak trestného.
Srov. Rt 3(52)/2007 Sb. rozh. tr., podle kterého současný výkon dohledu či ústavní výchovy podle ZoR
a dohledu probačního ú edníka obecně nelze vyloučit.
22
Nedostatečná provázanost právní úpravy uvedené v § ř3 odst. 1 písm. d) ZSM s právní úpravou VýUsV
související s umístěním a povinností poskytování péče dětem, kterým bylo uloženo opat ení za azení
do výchovného programu ve st edisku výchovné péče, se promítla do části dvacáté první zákona č. 41/2009 Sb.
(srov. § 16 VýUsV, ve znění účinném od 1. 1. 2010).
23
Srov. čl. 15 odst. 1 POP nejvyšší státní zástupkyně po adové č. 3/2007, resp. č. 7/200ř, o trestním ízení
ve věcech mládeže.
24
Podle § 163 odst. 2 o. s. . lze rozsudky o výchově a výživě nezletilých dětí a o p iznání, omezení nebo zbavení
rodičovské zodpovědnosti nebo o pozastavení jejího výkonu měnit i bez návrhu, změní-li se poměry.

21
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Výkon ochranné výchovy je též upraven v § 44 vyhlášky
č. 37/1992 Sb., o jednacím ádu pro okresní a krajské soudy, ve znění
pozdějších p edpisů. P i výkonu ostatních opat ení postupují soudy také
v souladu s § 34, 34a, ř1a instrukce č. 505/2001 -Org.
Shora bylo uvedeno, že

ízení podle hlavy III. ZSM vylučuje

subsidiární užití tr. . Tento fakt způsobuje (obtížně ešitelné) problémy
p i

šet ení

činů

jinak

trestných

proti

majetku

(typicky

krádež,

zpronevěra, podvod) anebo (a to je skutečně k vážnému zamyšlení)
drogové delikty. Jestliže nap . žák 5. t ídy ze šatny základní školy bude
po dobu minimálně jednoho pololetí krást různé věci, které si uschová
ve svém dětském pokoji 25, stojí p ed orgány soudnictví ve věcech
mládeže

otázka:

Jakým

způsobem

naložit

s p edměty

doličnými?

Ponechat je pachateli, který se tak bezdůvodně obohatil? Nezbývá, než si
vypomoci právem hmotným. Podle § 101 odst. 1 písm. a) TrZ může soud
uložit, že se věc 26 nebo jiná majetková hodnota zabírá, náleží -li
pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit. Tento postup vyplývá z § 1
odst. 3 ZSM, podle něhož nestanoví-li ZSM jinak, užije se na toho, kdo
v době spáchání činu nep ekročil osmnáctý rok věku, obecných p edpisů.
Musíme tedy postupovat podle TrZ a, z hlediska procesního, podle tr. .
Je to správný postup? Odpověď zní: ano. Účelem hlavy III. ZSM je totiž
výchovné působení, ochrana p ed škodlivými vlivy a obnovení sociálního
zázemí 27. Tento postup má ovšem vliv na místní p íslušnost, neboť
p íslušným k ízení je obecný soud, nikoliv soud pro mládež.
Je zapot ebí p ipomenout, že v p ípadě „spolupachatelství“ trestně
neodpovědných osob je vyloučeno společné

ízení, neboť je t eba

s p ihlédnutím k § 3 odst. 5 ZSM chránit osobní údaje osoby, proti níž se
ízení vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna
p ed škodlivými vlivy. Jednání soudu pro mládež se proto nemohou
zúčastnit další spolupachatelé činu jinak trestného, jeho opatrovník či

25

Jiný (zajímavý) p íklad uvádí Rykl, M. Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty u dětí mladších patnácti let.
In Státní zastupitelství, č. 5/200ř. Praha : Novatrix, s. r. o., 200ř, s. 1ř-20.
26
Dále srov. úpravu v § 101 odst. 1 písm. b) až § 104 TrZ.
27
Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentá .
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 832.
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rodiče. Spojením více věcí ke společnému

ízení by byla porušována

ochrana soukromí dětí mladších 15 let a zásada neve ejnosti ízení.

4.2

Návrh na uložení opatření podle zákona o výkonu
ústavní nebo ochranné výchovy
Toto oprávnění vyplývá státnímu zástupci z § 3ř odst. 1 písm. e)

VýUsV. Podle tohoto ustanovení je státní zástupce oprávněn podávat
soudu návrh na zrušení na ízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné
výchovy, pop ípadě podávat návrh na uložení ochranné výchovy dětem
umístěným v za ízení na základě na ízené ústavní výchovy.
Návrhy na zrušení ústavní výchovy podá státní zástupce, zjistí -li
v rámci dozoru 28 v některém ze školských za ízení 29, že se tu nachází
děti, u nichž nejsou důvody pro výkon této detence.
V praxi vyvstala otázka, zda lze ukládat opat ení podle § ř3
odst. 1 písm. d) ZSM (viz výše) dětem s na ízenou ústavní výchovou.
Na otázku lze odpovědět kladně, a to s p ihlédnutím k § 16 odst. 1, § 17
odst. 1 VýUsV. Z těchto ustanovení je z ejmé, že cílem pedagogických
a psychologických služeb je p edcházet vzniku takových poruch chování,
které by vedly k ústavní nebo ochranné výchově. Výslovné stanovení
preventivních cílů výchovné péče v právním p edpisu neznamená, že by
z tohoto programu byly vyloučeny děti v ochranné nebo ústavní výchově.
Jde-li o souběh ochranné výchovy, která je ukládána podle ZSM,
a ústavní výchovy, jež je nařizována podle ZoR, je t eba vzít v potaz to,
že jde o dva rozdílné právní instituty a platí rozdíln é podmínky
pro jejich aplikaci a výkon. Ochranná výchova má širší funkce a plní
vyšší formu ochrany dětí, než je tomu u výchovy ústavní. Není však
možné, aby ochranná výchova a ústavní výchova byly vykonávány
současně. P i st etu obou výchov u téže osoby je nutno vyjít ze zásady,
že

ochranná

výchova

má

p ednost

p ed výchovou

ústavní.

Podle

p evládajících názorů vrchních státních zastupitelství a Nejvyššího
28
29

Srov. čl. 1 odst. 2 pokynu obecné povahy č. 5/200Ř, o dozoru nad místy, kde je omezována osobní svoboda.
Zda se jedná o školské za ízení, lze ově it na webové stránce http://rejskol.msmt.cz/.
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státního zastupitelství není t eba ústavní výchovu rušit, neboť podle
okolností p ípadu se dítě po skončení ochranné výchovy může vrátit
do výkonu ústavní výchovy. 30
P i činnosti státního zastupitelství se též objevily p ípady,
ve kterých okresní státní zastupitelství podávala podle § 39 odst. 2
VýUsV návrhy na uložení ochranné výchovy u dětí s na ízenou ústavní
výchovou proto, že děti jsou nezvládnutelné běžnými pedagogicko psychologickými metodami a ústavní výchova p estávala plnit svůj účel,
zejména pro dlouhodobou nep ítomnost dítěte v za ízení z důvodu útěku.
Stávající právní úprava VýUsV byla interpretována tak, že státní
zástupce byl oprávněn z jakýchkoliv důvodů podle vlastního uvážení
podat návrh na uložení ochranné výchovy, byť se dítě nedopouštělo ani
provinění, ani činu jinak trestného. Další neméně důležitou otázkou bylo
i určení věkové kategorie, vůči které lze toto návrhové oprávnění,
zákonem

dané

pově enému

státnímu

zástupci 31,

uplatnit.

Použití

minulého času je zcela namístě. Nejvyšší státní zástupkyně k této
problematice vydala dne 5. 12. 2007 stanovisko č. 6/2007. Z tohoto
stanoviska

se

podává,

že

státní

zástupce

pově ený

dozorem

nad dodržováním právních p edpisů p i výkonu ústavní a ochranné
výchovy ve školských za ízeních může podat soudu návrh na uložení
ochranné výchovy jen p i naplnění hmotně-právních podmínek pro její
uložení stanovené zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Nemůže
však podat návrh na uložení ochranné výchovy trestně odpovědnému
mladistvému, byť se mladistvý nachází ve školském za ízení na základě
na ízené ústavní výchovy.
Zjistí-li státní zástupce p i výkonu dozoru ve šk olském za ízení,
kde mladistvý vykonává ústavní výchovu, splnění hmotně -právních
p edpokladů pro uložení ochranné výchovy, je povinen postoupit tento
poznatek

státnímu

zástupci

-

specialistovi

30

na

protiprávní

činy

Srov. opačné mínění NS ČR v jeho rozhodnutí ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. 8 Tdo 1158/2007.
Srov. § 12 odst. 5 StZast, ve znění účinném do 30. 6. 200ř. Od 1. 7. 200ř („díky“) tzv. souhrnné novele o. s. .,
provedené zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád, ve znění
pozdějších p edpisů, a další související zákony, je určování specialisty k výkonu dozoru nad místy, kde je
omezována osobní svoboda, v kompetenci vedoucího státního zástupce.
31
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mladistvých, činy jinak trestné spáchané dě tmi mladšími patnácti let
a na trestné činy spáchané na mládeži - k p ijetí dalšího opat ení.
Odlišná situace však bude v p ípadě ukládání ochranné výchovy
dítěti

mladšímu

patnácti

let,

u

něhož

zákon

p edpokládá

ízení

občanskoprávní. Je tedy z ejmé, že procesní režim, v kterém se ochranná
výchova dětem mladším patnácti let ukládá (§ ř6 ZSM) snese zahájení
občanskoprávního

ízení návrhem pově eného státního zástupce podle

§ 39 odst. 2 písm. e) VýUsV. Pokud tedy pově ený státní zástupce
vyhodnotí hmotně-právní p edpoklady pro uložení ochranné výchovy
p i výkonu dozoru ve školském za ízení, kde dítě vykonává ústavní
výchovu

v

době,

kdy

nebylo

zahájeno

ízení

návrhem

státního

zastupitelství podle § 90 ZSM, pak podá návrh na uložení ochranné
výchovy podle výše citovaného speciálního ustanovení VýUsV. Obdobně
postupuje státní zástupce i ohledně mladistvého, který není trestně
odpovědný. Dále stanovisko v této souvislosti p ipomíná, že pojem
„osoba mladší patnáct let“ užitý v hlavě III. ZSM, označuje toho, kdo
v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, jak je
vymezeno v § 2 písm. b) ZSM. Věk je podle tohoto ustanovení
rozhodující pouze z hlediska trestní odpovědnosti, nikoliv z hlediska
doby, kdy se ochranná výchova ukládá. Ochrannou výchovu j e možné
v občanském soudním ízení soudem pro mládež uložit, i když tato osoba
v době rozhodování soudu pro mládež již dovršila patnáctý rok svého
věku.
Návrh podle § 39 odst. 2 písm. e) VýUsV podává okresní státní
zastupitelství, v jehož obvodu působnosti se nalézá školské za ízení,
ve kterém

státní

zástupce

p i

výkonu

dozoru

zjistil

poznatek

odůvodňující podání návrhu; platí to i tehdy, jestliže obvod působnosti
tohoto státního zastupitelství se neshoduje s obvodem působnosti soudu
p íslušného k ízení.

ízení u soudu se účastní státní zastupitelství, které

působí u soudu p íslušného k ízení. Platí to i tehdy, pokud návrh podalo
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státní zastupitelství, jehož obvod působnosti se neshoduje s obvodem
působnosti soudu p íslušného k ízení. 32

4.3

Návrh na zahájení řízení a vstup do zahájeného řízení
ve věcech uložení výchovného opatření podle zákona
o rodině
Tato kompetence státního zastupitelství je účinná od 1. 4. 2000,

a to zákonem č. 360/1řřř Sb. 33, který výrazně rozší il návrhová
a vstupová oprávnění v § 35 o. s.
ostatní,

je

ve ejnoprávní

povahy

. Toto oprávnění, stejně jako ty
a

není

na

libovůli

státního

zastupitelství, zda jej využije či nikoliv. Státní zastupitelství zde
vystupuje jako ochránce práv a oprávněných zájmů dítěte a pokud
existují zákonné podmínky pro podání návrhu na zahájení občansko soudního

ízení či vstupu do něj, je státní zastupitelství povinno tato

oprávnění v plném rozsahu využít tak, aby práva dětí byla důsledně
chráněna.
Kromě posledně uvedeného zákona v této oblasti zmiňuje státního
zástupce SocPrOchr v § 38 odst. 5 písm. f) v souvislosti s úpravou
komise pro sociálně-právní ochranu dětí. 34
Mezi prost edky výchovy podle § 43 Z oR pat í napomenutí
nezletilého, jeho rodičů, pop . dalších osob odpovědných za výchovu
dítěte, dohled nad nezletilým a omezení uložená nezletilému.
Základními p edpoklady pro podání návrhu na uložení výchovného
opat ení podle § 43 odst. 1, 2 ZoR jsou existence ve ejného zájmu
32
Srov. rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 11. 6. 200ř, sp. zn. SL 752/200Ř. Dále srov.
metodickou pomůcku Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 1ř. 5. 200ř, čj. 1 NDU 701/200ř.
33
Viz zákon ze dne ř. 12. 1řřř, kterým se mění některé zákony v souvislosti s p ijetím zákona o sociálně-právní
ochraně dětí.
34
Tato komise: a) rozhoduje o vydání pově ení k výkonu sociálně-právní ochrany, pokud právnická nebo fyzická
osoba žádá pouze o pově ení ke z ízení za ízení uvedeného v § 3ř písm. d) SocPrOchr, a o odnětí tohoto
pově ení; b) navrhuje a posuzuje p edložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných
a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých p ípadů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
v komisi, za účelem navržení opat ení k účinné pomoci dítěti a rodině; c) doporučuje provést opat ení, která by
měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí p ed sociálně patologickými jevy, a p ipravuje programy péče
o problémové skupiny dětí; d) na žádost tajemníka obecního ú adu posuzuje jednotlivé p ípady provádění
sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska; e) koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území
správního obvodu obce s rozší enou působností.
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na podání návrhu a nedostatky v chování dítěte nebo narušení

ádné

výchovy. Ve ejný zájem je dán, jde-li o ochranu práva dítěte na p íznivý
vývoj a ádnou výchovu a na p íznivé podmínky pro výchovu, vzdělávání
a všestranný vývoj. Státní zastupitelství podá návrh, jestliže OSPOD
nevydal

odpovídající

ve vlastní působnosti

35

rozhodnutí

o

uložení

a soud nezahájil

výchovného

opat ení

ízení o uložení výchovného

opat ení bez návrhu.
Stanovit dohled nad nezletilým lze z důvodů, které mohou spočívat
jak v chování rodičů, pop ípadě jiných osob odpovědných za výchovu
dítěte, tak v chování dětí, nap . záškoláctví, toulání se, páchání drobných
krádeží, hrubé jednání vůči rodičům nebo učitelům a spolužákům
(R 4/1981).

4.4

Návrh na zahájení řízení a vstup do zahájeného řízení
ve věcech nařízení ústavní výchovy a prodloužení
ústavní výchovy
Ústavní výchova pat í podle ZoR k nejzávažnějším opat ením

ve výchově. P ipadá v úvahu tehdy, jestliže je výchova dítěte vážně
ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opat ení nevedla
k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče
výchovu dítěte zabezpečit. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může
soud na ídit ústavní výchovu i v p ípadě, že jiná výchovná opat ení
nep edcházela. 36
Veřejný zájem na podání návrhu je dán, jde-li o ochranu práva
dítěte na p íznivý vývoj a
pro výchovu,

vzdělávání

p ed jakýmkoliv

ádnou výchovu a na p íznivé po dmínky

a všestranný vývoj, zaměstnání,

tělesným

či

duševním

násilím,

ochranu

zanedbáváním,

zneužíváním nebo vyko isťováním a nelze -li dítěti zajistit náhradní
rodinnou péči 37. Důvodem podání návrhu nemůže být nevyhovující
35

Ust. § 43 ZoR, § 13 odst. 1 SocPrOchr.
Srov. § 46 odst. 1 ZoR.
37
Poměrně uceleně zpracované téma srov. v díle Petráková, L. Formy náhradní rodinné péče. Bakalá ská práce.
Praha : Univerzita J. A. Komenského, 2009.
36
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ekonomická nebo bytová situace rodiny. Státní zastupitelství podá návrh
pouze v p ípadě, že soud nezahájil

ízení o na ízení ústavní výchovy

nebo jejího prodloužení bez návrhu nebo pokud toto

ízení nebylo

zahájeno na návrh jiného navrhovatele. 38
Rozhodnutí, jímž se dítě odnímá z péče rodičů a umísťuje
v ústavní péči, zasahuje hluboce jak do práv rodičů, tak do práv dítěte. 39
Soud proto musí, než p ikročí k takovému opat ení, velmi pečlivě
a úplně vyšet it všechny okolnosti rozhodné pro posouzení věci.
Rozdělení rodiny p edstavuje poměrně závažný atak do základních
lidských práv, a z toho důvodu je t eba se opírat o dostatečně pádné
argumenty motivované zájmem dítěte [rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva 40 ve věci Scozzari a Giunta v. Itálie 41, č. 39221/98
a 41963/98].

Za takové

lze

považovat

vystavení

dětí

násilí

nebo

špatnému zacházení (viz rozhodnutí E SLP ve věci Dewinne v. Belgie,
č. 56024/00; Zakharova v. Francie, č. 57306/00), pohlavnímu zneužívání
(viz rozhodnutí ESLP ve věci Covezzi a Morselli v. Itálie, č. 52763/řř),
či „alespoň“ nedostatek citového zázemí (viz Kutzner v. Německo,
č. 46544/99 42), znepokojivý zdravotní stav nebo psychická nerovnováha
u rodičů (viz rozhodnutí ESLP ve věci Bertrand v. Francie, č. 57376/00;
Couillard Kautery v. Francie), p ípadně nevyhovující životní podmínky
nebo materiální nedostatek ve spojení s dalšími okolnostmi (rozhodnutí
ESLP ve věci Rampogna a Murgia v. Itálie, č. 40753/98; M. G. a M. T.
A. v. Itálii, č. 17421/02). 43

38

Ust. § 14 odst. 1 písm. c) SocPrOchr.
Holub, M., Nová, H., Sladká, J. Zákon o rodině. Komentá a p edpisy souvisící. Ř. aktualizované a doplněné
vydání podle stavu k 1. 9. 2007. Praha : Linde Praha, a. s., 2007, s. 156.
40
Evropský soud pro lidská práva, dále jen „ESLP“, anglicky European Court of Human Rights, se sídlem
ve Štrasburku byl z ízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy. Podle původního znění Úmluvy se
kontrolní mechanismus kromě Soudu skládal ještě z Evropské komise pro lidská práva, která projednávala
p íslušnost stížností zaslaných jednotlivci, zjišťovala skutečnosti a p ípadně se pokusila o smírné ešení sporu.
Nepružnost a pomalost systému si vyžádala změnu uskutečněnou Protokolem č. 11 k Úmluvě. Od 1. 11. 1998
funguje
místo
Komise
a
Soudu
jen
jediný
orgán,
a
to
stálý
Soud.
[Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_soud_pro_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va]
41
Prvním žalobcem byla v dané věci Dolorata Scozzari, nar. 1ř60, bytem Itálie, jež jednala jménem svých dětí
ve věku 6 a 13 let. Druhým žalobcem byla matka D. Scozzari, Karmelie Giunta, nar. 1ř3ř. Děti byly matce
odebrány z důvodu vystavení pedofilního soužití; matka dětí pak byla obětí domácího násilí. První žalobce
v ízení brojil proti umístění dětí do ústavu, resp. proti tomu, že se dětmi nemohl stýkat.
42
Rodiče s lehkým mentálním postižením („stěžovatelé“) namítali porušení čl. Ř Úmluvy, protože je p íslušný
soud zbavil rodičovských práv nad jejich dvěma zaostalými dcerami, u nichž na ídil umístění do nezjištěného
izolovaného ústavu. Umístěním dětí do náhradní péče mělo dojít k porušení práva stěžovatelů na rodinný život.
43
Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, č. II. ÚS Ř3Ř/07.
39
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Na ízením ústavní výchovy se dítě podrob uje ústavní režimu,
do něhož rodiče nemohou zasahovat. Do této péče může být dítě dáno jen
v době jeho nezletilosti. Nelze-li s úspěchem dosáhnout cíle ústavní
výchovy, může být soudem ústavní výchova prodloužena do 19. roku.
V praxi jsou však častější p í pady, kdy jedinec, p estože dosáhne,
18. roku věku, v ústavu zůstává dobrovolně. Může tomu však být pouze
na základě smlouvy s ústavním za ízením. Důvodem bývá p íprava
na budoucí povolání.
Na izování

a

realizace

ústavní

výchovy

je

upraveno

v již

několikrát citovaném SocPrOchr. Dalším důležitým právním p edpisem,
který by měl každý specialista na netrestní oblast dokonale ovládat, je
VýUsV. Tento zákon vymezuje jednotlivá za ízení (tj. diagnostický
ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav), stanoví
jejich úkoly, určení, práva a povinnosti.

4.5

Návrh na zahájení řízení a vstup do zahájeného řízení
ve

věcech

pozastavení,

omezení

nebo

zbavení

rodičovské zodpovědnosti
Pojem

tzv.

zodpovědnosti 44

rodičovské

(angl.

parental

responsibilities) se vrátil do našeho právního ádu v roce 1998 novelou
ZoR,

provedenou

zákonem

č. 91/1998 Sb.

Šlo

o

návrat

k bývalé

konstrukci za azení některých rodičovských práv a povinností. Obsahově
se proti rodičovské moci od 1. 4. 1ř64 nic podstatného nezměnilo. 45
Rodičovskou

zodpovědnost

tvo í

soubor

základních

práv

a povinností rodičů, které uplatňují, zejm. p i péči o zdraví dítěte, o jeho
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, p i zastupování dítěte, jakož
i p i správě jeho jmění. Rodičovská zodpovědnost vzniká ex l ege. Dalším
výjimečným nositelem rodičovské zodpovědnosti může být poručník,
44
Srov. návrh nového občanského kodexu. Zde nap . v § 741, 74Ř a dalších nalezneme pojem rodičovská
odpovědnost. Odpovědnost je synonymem zodpovědnosti. Není důvodu, aby se v právním ádu objevovaly dva
termíny, z ejmě proto p edkladatel nového občanského kodexu zvolil zavedený termín odpovědnost i v rámci
práva rodinného. Rozdíl však bude v širším pojetí, nepůjde jen o péči, ale výslovně i ochranu.
45
Srov. Knappová, M., Švestka, J. Občanské právo hmotné. Svazek III. Praha : ASPI Publishing, s. r. o., 2002,
s. 90.
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jehož ustanovuje soud.
Obecně lze íci, že ZoR omezuje výkon rodičovských práv vždy,
pokud by tento výkon nedovoleně zasahoval do práv dítěte. Zpravidla je
výkon rodičovských práv bezporuchový. Někdy však rodič svá práva
nevykonává nebo neplní své povinnosti, takže jeho jednání lze ve smyslu
požadavků kladených ZoR na jejich výkon kvalifikovat jako negativní.
Negativní jednání může spočívat v konání (nap . fyzické či psychické
ubližování) nebo v nekonání (nap . dítě není bezdůvodně posíláno
do školy).
Limity rodičovské zodpovědnosti - přehled
podmínky
pozastavení
RZ
§ 43 odst. 1
ZoR

R brání ve výkonu RZ
závažná překážka

omezení RZ
§ 43 odst. 2
ZoR

R řádně nevykonává
povinnosti vyplývající
mu z RZ

existence zájmu
dítěte na
podání takového návrhu
existence zájmu
dítěte na
podání takového návrhu

§ 44 odst. 3 1) R zneužívá svou RZ
2) R zneužívá výkon RZ
ZoR
▲
zbavení RZ

poznámka

3) R závažným způsobem RZ
zanedbává

4) R se dopustil úmyslného TČ
proti svému dítěti
5) R své dítě mladší 15 let ke
§ 44 odst. 4
spáchání TČ použil (jako tzv.
živý nástroj)
ZoR
6) R se TČ dopustil spolu se
svým dítětem (starším 15 let)
nebo se na TČ podílel
některou z forem účastenství
podle § 10 TrZ 46
V ysvětlivky
RZ: rodičovská zodpovědnost; R: rodič, TČ: trestný čin

▼

X

X
soud musí vymezit
konkrétní rozsah práv
a povinností, na které
se omezení vztahuje
v bodech 1 až 3
soud postupuje
ex officio

v bodech 4 až 6 soud
posuzuje, zda tu jsou
důvody pro
zahájení řízení o
zbavení
RZ,
tzn. ,
že zde musí být
alespoň jedna
z podmínek v bodech 1
až 3

Pozastavení rodičovské zodpovědnosti
Aby

soud

mohl

rozhodnout

o

pozastavení

rodičovské

zodpovědnosti, je t eba existence dvou kumulativních podmín ek (viz
tabulka). Závažná p ekážka je objektivního charakteru, tzn. , že nespočívá
46

ZoR nepamatuje na organizátorství podle § 24 odst. 1 písm. a) TrZ [§ 10 odst. 1 písm. a) tr. zák.]. V p ípadě, že
by rodič své dítě mladší 15 let k trestnému činu navedl a neznal-li by skutečný věk svého dítěte (což je témě
vyloučeno), mohl by se nanejvýš dopustit p ípravy ke konkrétnímu trestnému činu za splnění dalších zákonných
podmínek.
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v nedostatečném výkonu rodičovské zodpovědnosti nebo protiprávním
jednání rodiče. Rodič o rodičovskou zodpovědnost nep ichází, ta pouze
p echází na druhého z rodičů, event. na poručníka (§ 7Ř ZoR).
Omezení rodičovské zodpovědnosti
Oproti pozastavení rodičovské zodpovědnosti se omezení posuzuje
na

základě

hlediska

subjektivního.

Jeví -li

se

výkon

rodičovské

zodpovědnosti jako bezporuchový a funkční, není důvodu zásahu státního
orgánu.
Zbavení rodičovské zodpovědnosti
Důvody pro

zbavení

rodičovské zodpovědnosti jsou

natolik

společensky závažné, že soudní intervence musí být vždy

ádně

odůvodněna. Pominou-li důvody pro zbavení rodičovské zodpovědnosti,
může soud p i podstatné změně poměrů ve věci znovu rozhodnout o jejím
obnovení (ačkoliv zde existuje pravomocné rozhodnutí) 47.
Z aplikační praxe
Krajský soud v Č. B. – pobočka v T. rozsudkem ze dne 6. 2. 2008,
čj. 1Ř T 1/200Ř – 470, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v P.
ze dne 6. 5. 2008, sp. zn. 10 To 28/2008, odsoudil B. S. a jeho družku
K. V. pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1, odst. 3 písm. a), b)
tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání devíti let se
za azením pro výkon tohoto trestu do věznice s ostrahou. Trestného činu
se oba odsouzení podle skutkových zjištění citovaného soudu dopustili
tak, že blíže nezjištěného dne v období od měsíce listopadu 2006
do prosince 2006 po 21:00 hodině v K., okres P., po vzájemné dohodě
p enesli

dceru

K.

V.,

sedmileto u,

těžce

sluchově

a

mentálně

handicapovanou, M. V., do kuchyně rodinného domu čp. 123, zde ji p es
její odpor, který se projevoval sténáním a kopáním, vysvlékli, p ipoutali
k lůžku, pruhem látky jí zakryli oči, rouškou ústa a nos, následně ji
47

Srov. § 163 odst. 2 o. s. . Je však otázkou, v jaké formě soud rozhodne, zda rozsudkem či usnesením? Mám
za to, že rozsudkem, ačkoliv to o. s. . výslovně nestanoví. Argument spat uji p edevším v tom, že jde o jednu
z fatálních oblastí lidských práv.
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omamovali éterickou látkou, a za této situace jí st ídavě zaváděli
do p irození prsty a penilní atrapu v délce 45 cm, což jí způsobovalo
značné bolesti a vedlo k hrubému a těžkému psychickému a fyzickému
traumatu a ve svém důsledku vyvolalo mimo ádné a neobvyklé reakce
poškozené v dalším období p i pokusu o somatické vyšet ení spodní části
b icha a genitálu.
Na pravomocný rozsudek reagoval p íslušný OSPOD tím, že dne
2. 7. 200Ř podal podnět na zahájení

ízení Okresnímu soudu v P.

o zbavení rodičovské zodpovědnosti matky K. V. k nezletilé dce i M. V.
Okresní soud v P. usnesením ze dne 3. ř. 200Ř, čj. P Řř/řř – 177,
podle § 81 o. s.

. zahájil ízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti

matky K. V. k nezletilé M. V. Zároveň usnesením ze dne 4. 9. 2008,
čj. P 89/99 – 178 podle § 37 odst. 2 ZoR ustanovil Městský ú ad Města
H. s rozší enou působností jako opatrovníka k zastupování v ízení
o zbavení rodičovské zodpovědnosti.
Dne ř. ř. 200Ř do

ízení podle § 35 odst. 1 písm. d) o. s.

.

vstoupilo Okresní státní zastupitelství v P.
Na den 13. 2. 200ř bylo na ízeno jednání, p i němž - po poučení
účastníků

ízení

–

soud

konstatoval

vstup

státního

zastupitelství

do ízení. Pak byl vyslechnut zástupce matky, četl se dopis matky K. V.
a protokoly o její výpovědi v trestním

ízení, byly konstatovány

odsuzující rozsudky trestních soudů. Státní zástupce navrhl p ibrání
znalce za účelem zjištění citového vztahu mezi matkou a nezletilou.
Jednání bylo odročeno na neurčito.
Dne 24. 3. 2009 Okresní soud v P. p ibral znalce z oboru
zdravotnictví, odvětví psychiatrie MUDr. J. K., jehož úkolem bylo
zjistit, zda a, p ípadně, jakým způsobem se od spáchání trestného činu
(2006) do vyšet ení (200ř) vyvíjel vztah nezletilé M. V. k matce K. V.
Pro námitky proti tomuto znalci, vyslovené zástupcem matky K. V., soud
p ibral dne 22. 6. 200ř znalce jiného.
Dne 11. 1. 2010 se v ízení pokračovalo, byly provedeny důkazy
čtením znaleckého posudku, aktuální zpráv y OSPOD, zprávy ze Základní

- 87 -

4 Působnost okresního státního zastupitelství

školy v H. a léka ské zprávy. Pak bylo p istoupeno k závěrečným ečem.
Zástupce matky navrhl, aby matka rodičovské zodpovědnosti zbavena
nebyla. Státní zástupce po zhodnocení skutkového zjištění a právních
závěrech navrhl matku K. V. zbavit rodičovské zodpovědnosti k nezletilé
dce i M. V. Závěrečný návrh OSPOD korespondoval s návrhem státního
zástupce. Soud jednání za účelem vyhlášení rozhodnutí odročil. Dne
20. 1. 2010 matku rodičovské zodpovědnosti zbavil. Rozsudek odůvodnil
mimo jiné i tím, že zdůraznil, že matka zneužila své rodičovské
zodpovědnosti k páchání trestného činu vůči své handicapované dce i
a podílela se tak na hlubším zdravotním postižení v emoční oblasti.
Na této kauze lze ilustrativně poukázat na to, že dozorový státní
zástupce mohl (měl) vytěžit poznatek z trestní věci do věci netrestní.
V p íloze uvádím vzor návrhu státního zastupitelství na zahájení ízení
o zbavení rodičovské zodpovědnosti. Tento návrh by p ipadal v úvahu
tehdy, pokud by p íslušný OSPOD nepodal podnět k zahájení

ízení

a krajský státní zástupce by postupoval v souladu se StZast. V reálu je
samoz ejmě

t eba

uvést

dostatek

identifikačních

údajů

k ostatním

účastníkům ízení, tj. rodičům a jejich dítěti. Zároveň je vhodné popsat
detailně skutkové okolnosti, které jsou důvodem návrhu na zbavení
rodičovské zodpovědnosti.

4.6

Vstupy

4.6.1 Vstup do zahájeného řízení ve věcech určení, zda je třeba
souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení
Toto

ízení p edchází

ízení o osvojení podle § 1Ř1 o. s.

.

Podmínky upravuje ZoR. Právě proto, že se eší p ípady, v nichž není
k osvojení souhlasu rodičů t eba, upravuje o. s. . ízení o určení, zda je
t eba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, a to ve svém § 180a. Jde
o zvláštní ízení, které vychází z § 6Ř Z oR 48. V něm soud posuzuje, jestli
je k osvojení nutný souhlas jeho rodičů, když o dítě neprojevují
kvalifikovaný zájem. Toto ízení je výlučně návrhové, k němuž jsou –
48

Srov. § 6Řř návrhu občanského zákoníku (právní stav k 30. 6. 200Ř).
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jako účastníci

ízení

- oprávněni rodiče nezletilého a dítě samo

(zastoupené OSPOD).
Zákon soudu výslovně ukládá povinnost rozhodnout o podaném
návrhu p ednostně s největším urychlením. 49 Soud rozhodne, že souhlasu
rodičů k osvojení dítěte není t eba, pokud po dobu nejméně šesti měsíců
soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejm. tím, že dítě
pravidelně

nenavštěvovali,

neplnili

pravidelně

a dobrovolně

(ne

pod hrozbou exekuce) vyživovací povinn ost k dítěti a neprojevují snahu
upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak,
aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo po dobu dvou měsíců
po narození dítěte neprojevovali o dítě žádný zájem, ačkoliv jim
v projevení takového zájmu nebránila závažná p ekážka. 50
Podle § 180b o. s.

. ovšem může soud takový pravomocný

rozsudek zrušit. Může totiž nastat situace, že k osvojení dítěte nedojde.
Nenajdou se vhodní osvojitelé nebo rodiče si své poměry dodatečně
upraví tak, že budou o dítě s to pečovat. Možnému zneužívání tohoto
institutu brání jednoroční lhůta.
Z nálezu Ústavní soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 669/02,
vyplývá, že právní následky p edvídané v § 6Ř ZoR mohou nastat jen
tehdy, je-li v ízení podle § 6Ř odst. 3 ZoR beze všech pochybností
prokázáno naplnění podmínek podle § 6Ř odst. 1 písm. a) Z oR.
Nenaplněním podmínek nutně dojde k porušení čl. 36 odst. 1 LPS
(porušení práva na spravedlivý proces) a čl. 8 odst. 2 Úmluvy (zásah
do práva na respektování rodinného života).

4.6.2 Vstup

do

zahájeného

řízení

ve

věcech

způsobilosti

k právním úkonům
Podle čl. 5 LPS je každý způsobilý mít práva. 51 Každým se rozumí
49

Je tomu zejm. z důvodu urychlení adopcí. Akcelerace se tu děje ve jménu zájmu dětí, nikoliv biologických
rodičů.
50
Kindl, M., Šíma, A., David, O. Občanské právo procesní. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 200Ř, s. 24Ř-249.
51
Tato stručná věta však p ipouští různý výklad a jejího významu je t eba dobrat se interpretací, p i níž nelze
opominout ani historické ohlédnutí. Podle citovaného článku jde o obecnou způsobilost k právům (svobodám)
a zároveň i povinnostem. Obecné způsobilosti k právům, jakožto atributu právní osobnosti, nemůže být nikdo
zbaven, neboť i podle čl. 16 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (publ.
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ten, kdo je nadán právní subjektivitou. Ta vzniká narozením a zaniká
smrtí (viz § 7 odst. 1 a 2 obč. zák.).
Vedle

této

způsobilosti

však

existuje

i

schopnost

(tedy

způsobilost) vlastními úkony na sebe brát povinnosti a nabývat práv. 52
Tato schopnost vlastními úkony nabývat práv a povinnosti se nazývá
způsobilost k právním úkonům a vzniká v plném rozsahu až zletilostí
nebo uzav ením manželství p ed 1Ř. rokem (viz § Ř odst. 1 a 2 obč.
zák.).
Vzhledem k tomu, že stát má zájem na ochraně fyzických osob,
které jsou pro své zvláštní poměry (viz tabulka níže) na svých právech
ohroženy, za adil zákonodárce do o. s. . úpravu ízení o způsobilosti
k právním úkonům. P íčinou zvláštních poměrů fyzických osob bývá
duševní porucha či nadměrné požívání alkoholických nápojů či látek
omamných.
Ingerence státu do způsobilosti k právním úkonům (PÚ) – přehled hmotně-právní

omezení
způsobilosti
k PÚ

důvod

podmínka

pro duševní poruchu,
která není jen p echodná

-

pro nadměrné požívání
alkoholických nápojů
pro nadměrné požívání omamných
prost edků 53 či jedů 54

zbavení
způsobilosti
k PÚ

pro duševní poruch u, která není
jen p echodná

Občansko-právní

p edpisy

legální

schopnost činit jen některé
právní úkony

neschopnost činit právní
úkony vůbec

definici

duševní

poruchy

nevymezují. 55 Čírtková 56 dělí duševní nemoci a poruchy 57 do sedmi
pod č. 120/1976 Sb.) je každý člověk z hlediska práva „osobou“. V podrobnostech odkazuji na: Pavlíček, V.
a kol. Ústava a ústavní ád České republiky. Komentá . 2. díl. Práva a svobody. 2. doplněné a podstatně rozší ené
vydání. Praha : Linde, a. s., 1999, s. 63-66
52
Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 152.
53
Viz vyhláška č. 47/1ř65 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve znění č. 45Ř/1řř1 Sb.
54
K jedům srov. nap . na ízení vlády č. 467/200ř Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných, psychotropních látek, p ípravků je obsahujících
a jedů.
55
Srov. naproti tomu § 123 TrZ a komentá k němu (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 13ř. Komentá .
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1180 an.)
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skupin:
a)

neurózy (trpí jimi cca 20 % naší populace),

b)

psychopatie (jde spíše o trvalou úchylku u 1-5 % populace),

c)

reaktivní psychické stavy (afekty zlosti a zkratková jednání),

d)

(endogenní) psychózy (nejzávažnější, asi u 2 % populace),

e)

psychosomatické poruchy,

f)

slabomyslnost (oligofrenie, mentální retardace, slaboduchost),

g)

psychické poruchy způsobené tělesným onemocněním, zráním nebo
závislostí.
Alkohol 58

je

podle

shora

uvedené

autorky

nejrozší enější

psychotropní drogou. Závislost na alkoholu způsobuje psychózu bohatou
na smyslové klamy: delirium tremens 59. Nadměrné trvalé požívání
alkoholických nápojů poškozuje celý organismus, zvláště pak centrální
nervový systém, čímž nastává desocializace jedince 60.
Procesní stránka tohoto ízení je upravena v § 1Ř6 – 191 o. s. .,
kde se rozhoduje o omezení, zbavení či vrácení způsobilosti k právním
úkonům 61. Účelem ízení je chránit osoby 62, které povětšině v důsledku
psychického onemocnění nejsou s to samostatně uplatňovat svá práva.
Toto tzv. nesporné ízení lze zahájit jak na návrh (a sice státního orgánu,
tj. státního zastupitelství, zdravot nického za ízení 63, dotčené osoby či
56

Čírtková, L. Policejní psychologie. 2. vydání. Praha : Support, 1996, s. 97.
Nutno upozornit na rozsudek ESLP ze dne 24. 10. 1ř7ř, č. 6301/73, Winterwerp v. Nizozemí, podle něhož
neexistuje vyčerpávající výklad pojmu „osoba duševně nemocná“, neboť tento pojem se neustále vyvíjí s tím, jak
dochází k pokroku ve výzkumu, rozvoji léčby a změnám v p ístupu společnosti k duševní nemoci.
58
Též ethanol či C2H5OH – vzniká kvašením cukru, koncentrovanější nad 15 % nutno vyrobit destilací.
59
Latinsky „t esoucí šílenství“, volně p eloženo „šílenství s t esem“.
60
Alkoholici jsou typičtí zchátralostí v každém ohledu, jejich myšlenková a tvůrčí schopnost klesá, stejně jako
vytrvalost a ukázněnost, opatrnost a svědomitost v práci. Jsou panovační, cyničtí, neslušní v chování, mají
nemístné vtipy, lžou, žárlí a zvolna hloupnou (viz Vondráček, V., Holub, F. Fantastické a magické z hlediska
psychiatrie. III. vydání. Bratislava : Columbus, 1993, s. 268-269).
61
Podle d ívější terminologie šlo o tzv. svéprávnost. Srov. však § 1ř odst. 2 návrhu nového občanského
zákoníku. Jde o tradiční pojmenování už od dob ímských. Už tehdy se rozlišovaly osoby svého práva a osoby
cizího práva; kdo je osobou svého práva je svéprávný, kdo takovou osobou není, podrobuje se omezením
plynoucím z toho, že má zákonného zástupce.
62
O. s. . tyto osoby označuje jako vyšetřované.
63
Zdravotnickému za ízení se zpravidla p iznává způsobilost být účastníkem i tehdy, nemá-li právní subjektivitu.
Odlišný výklad je publikován v R 3/1979 na s. 38-3ř. Doslova se zde píše: „… Slovní znění ustanovení § 19, věta
za středníkem, o. s. ř. by mohlo nasvědčovat tomu, že způsobilost být účastníkem řízení má i ten, kdo jinak nemá
způsobilost mít práva a povinnosti, jestliže mu zákon tuto způsobilost přiznává, tedy jakékoliv zdravotnické
zařízení všeobecně uvedené v ustanovení § 186 odst. 1 o. s. ř. Nebylo by však na místě přiznávat způsobilost být
účastníkem řízení takovému zdravotnickému útvaru, jemuž by pak nebylo možné ve smyslu ustanovení § 191
57
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p íbuzného), tak i bez podání návrhu. P íslušnost soudu je dána § 88
písm. d) o. s. . Vyšet ovaný je oprávněn dát se zastupovat zvoleným
zástupcem. Pokud si jej nezvolí, soud ustanoví opatrovníkem některého
z rodičů, pop . jinou osobu blízkou vyšet ovaného. Podmínkou je
neexistence hypotetické kolize zájmů vyšet ovaného a opatrovníka.
V kladném p ípadě ustanoví p edseda senátu opatrovníka pro ízení z ad
advokátů.
Vyšet ovaného je soud zásadně povinen osobně vyslechnout .
Znalec se však ve svém posudku mnohdy vyjád í tak, že od výslechu
vyšet ovaného lze upustit s ohledem na jeho zdravotní stav. Znalec,
který se vyjad uje ke zdravotnímu stavu vyšet ovaného, naproti tomu
musí být slyšen vždy.
Každý vstup do ízení (učiněný ústně či písemně) musí být učiněn
v době, kdy není ízení pravomocně skončeno. Státní zastupitelství tak
může učinit též s podáním odvolání ve věci samé. Prohlášení o vstupu by
navíc, oproti vzoru v p íloze, mělo obsahovat návrhy na provedení
důkazů, nebyly-li uplatněny účastníky

ízení a vyžaduje-li to zjištění

skutkového stavu. Písemné prohlášení o vstupu do ízení se p edkládá
v počtu o jedno vyšším než je počet účastníků. 64 V p ípadě vstupu
učiněného ústně, musí státní zástupce dbát, aby prohlášení bylo
zaprotokolováno. Ze spisu o účasti v ízení musí být patrna p íprava
na ústní jednání, a sice skutkový a právní rozbor, důkazní návrhy
a osnova závěrečného návrhu. Bohužel se tak v praxi neděje. Nešvarem
některých státních zástupců je, že p íprava se zpracovává nikoli ex ante,
ale ex post.
U tohoto vstupu nelze nezmínit věc Shtukaturov v. Rusko ze dne
27. 3. 2008, sp. zn. 44009/05, projednávanou u ESLP, v níž je poprvé
komplexně zhodnoceno, jakým způsobem zbavení způsobilosti k právním
úkonům typicky zasahuje do základních lidských práv a svobod člověka.
odst. 2 o. s. ř. uložit, aby nahradil újmy vzniklé podáním zjevně bezdůvodného návrhu. Proto ze zdravotnických
zařízení, vypočtených v rámci jednotné zdravotnické soustavy v ustanoveních § 31 a násl. zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, přicházejí v úvahu jako navrhovatelé a účastníci řízení podle ustanovení § 186 odst. 1 o. s. ř.
jen ta, která mohou mít také způsobilost mít práva a povinnosti ve smyslu ustanovení § 19 o. s. ř. …“.
64
V praxi ovšem soudy písemné prohlášení o vstupu založí do spisu (bez dalšího!) a účastníci se o účasti státního
zastupitelství v ízení dozvídají až u jednání.
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Stěžovatel, ruský občan Pavel Vladimirovič Shtukaturov, trpící duševní
nemocí, byl dne 28. 12. 2004 p íslušným ruským soudem zbaven
způsobilosti k právním úkonům na návrh své matky. Rozhodnutí bylo
založeno pouze na znaleckém posudku, do něhož stěžovateli nebylo
umožněno nahlédnout ani se s obsahem či závěry zkoumání jakkoliv
seznámit. Tristní je, že jednání (trvající 10 minut?!) byli p ítomni státní
zástupce

i

zástupce

psychiatrické

léčebny,

kte í

svou

pasi vitou

nezabránili vydání nezákonného rozhodnutí, a to p esto, že stěžovatel se
jevil, navzdory své nemoci, jako osoba relativně samostatná. K nápravě
nep ispělo ani odvolání, neboť odvolací soud tento opravný prost edek
odmítl bez věcného p ezkoumání. ESLP konstatoval porušení dvou
článků Úmluvy, a to čl. 6 odst. 1 (rovnost zbraní), čl. Ř (pouhá existence
duševní nemoci, nemůže být jediným důvodem k ospravedlnění zbavení
způsobilosti k právním úkonům). Důležitost vydaného rozhodnutí lze
spat ovat v nabourání idey paternalismu a p ílišného protekcionismu lidí
s postižením.
Obdobná pochybení lze nalézt v postupu NS ČR (usnesení ze dne
16. 12. 200Ř, čj. 30 Cdo 1ř4Ř/200Ř – 421), Krajského soudu v Praze
(rozsudek ze dne 20. 12. 2007, čj. 27 Co 56Ř/2007 – 394) a Okresního
soudu v Kladně (rozsudek ze dne 6. ř. 2007, čj. 42 P 111/94 – 351).
Ústavní soud ČR nálezem ze dne 1Ř. Ř. 200ř, sp. zn. I. ÚS 557/0ř,
konstatoval, že postupem uvedených soudů byla porušena základní práva
stěžovatelky garantovaná čl. 5 a čl. 10 LPS . V posuzované věci Okresní
soud v Lounech rozsudkem ze dne 15. 10. 1řŘ2, čj. 10 Nc 637/Ř2 – 16,
zbavil stěžovatelku způsobilosti k právním úkonům, a sice na návrh
strýce. V červnu 2006 podal tehdejší opatrovník stěžovatelky návrh
na navrácení

způsobilosti

k právním

úkonům.

Do

ízení

vstoupilo

Okresní státní zastupitelství v Kladně. Navzdory závěrům znaleckého
posudku, který byl vypracován z podnětu opatrovníka, a z něhož mj.
vyplynulo, že stěžovatelka trpí toliko lehkou mentální retardací a je
schopna

disponovat

s částkou

p edstavující

její

invalidní

důchod,

všechny t i shora uvedené soudy neshledaly důvody pro navrácení
způsobilosti k právním úkonům. Dalším z pochybení byla skutečnost, že
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nalézací soud znalce, který podal znalecký posudek, nevyslechl, p es tože
tento důkaz navrhovala právní zástupkyně stěžovatelky. Ústavní soud
kromě jiného v citovaném nálezu uvedl, že „… těžištěm ústavního
pořádku České republiky je jednotlivec a jeho práva garantována
ústavním pořádkem ČR. Jednotlivec je východiskem státu. Stát a všechny
jeho orgány jsou ústavně zavázány k ochraně a šetření práv jednotlivců
(kupř. právo na život, zaručení právní subjektivity), ale v souladu
s poválečnou změnou v chápání lidských práv … Na úrovni podústavního
práva upravuje způsobilost mít p ráva a povinnosti a nabývat je vlastními
úkony občanské právo, a to obecně vyjádřeno za účelem zajištění jistoty
ve vztazích mezi členy občanské společnosti. Toto právo každé osoby se
uplatňuje jako veřejné subjektivní právo v oblasti veřejného práva …“ 65.
K povinnosti co nejrychleji zjišťovat, do jaké míry může
vyšet ovaný jednat p ed soudem , se zabýval ESLP v rozhodnutí Bock
v. Německo, č. 1111Ř/Ř4. Dále srov. i rozhodnutí Matter v. Slovensko,
č. 31534/96.

4.6.3 Vstup

do

zahájeného

řízení

ve

věcech

prohláš ení

za mrtvého
Podle § 7 odst. 2 obč. zák. platí, že nelze-li smrt fyzické osoby
prokázat p edepsaným způsobem (tj. ohledáním mrtvého léka em 66,
a vystavením úmrtního listu 67), soud ji prohlásí za mrtvou, zjistí -li její
smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí ta ké nezvěstnou osobu, lze-li se
z etelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije.
Na jistotu o úmrtí osoby lze usuzovat nap . z havárie letícího
letadla, které ještě v atmosfé e sho í, a je prokázáno, že zem elá osoba
odlétla z letiště a letadlo do zaho ení (pop . výbuchu) neopustila.
Vydaný

rozsudek

-

tzv.

důkazem

smrti

(autoritativním

určením

konkrétního dne a místa) - nahrazuje úmrtní list.

65

Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 1Ř. Ř. 200ř, sp. zn. I. ÚS 557/0ř, s. 6.
Srov. zejm. § 2 vyhlášky č. 1ř/1řŘŘ Sb., o postupu p i úmrtí a poh ebnictví, ve znění č. 256/2001 Sb. Srov.
zároveň § 40 odst. 1 věta druhá zákona č. 61/2000 Sb., o námo ní plavbě, který vylučuje použití této vyhlášky.
67
Ust. § 21 odst. 3 MJaP.
66
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fyzická

Je-li

osoba

nezvěstná,

soud

vyhláškou

(ediktem)

vyvěšenou na ú ední desce soudu (pop . obecního ú adu) nebo jiným
vhodným

způsobem

(prost ednictvím

místního

tisku,

hromadnými

sdělovacími prost edky) vyzve nezvěstného, aby se do jednoho roku
p ihlásil, a každého, kdo o něm ví, aby podal soudu nebo opatrovníku,
pop . zástupci nezvěstného, zprávu ve stejné lhůtě. Soud mimo to činí
dotazy nap . na Červený k íž.
ízení o prohlášení za mrtvého možno zahájit i bez návrhu.
Zpravidla ovšem bude zahájeno návrhem (i ústně do protokolu), k němuž
je oprávněn každý, kdo má na věci právní zájem (§ 1ř5 o. s. .). Půjde
p edevším o p íbuzné (manžela, děti, rodiče, ale nap . i toho, kdo tvrdí,
že je závětním dědicem). V návrhu nemusí být nezvěstná fyzická osoba
označena svým rodným číslem nebo datem narození, pop ípadě též
místem narození nebo posledním známým bydlištěm, jen jestliže v něm
navrhovatel

uvede

takové

skutečnosti,

které

soudu

umožní,

aby

prost ednictvím vlastního šet ení pot ebné údaje zjistil. 68
Věcně p íslušným k ízení je v prvním stupni okresní soud podle
§ 9 odst. 1 o. s. . Místní p íslušnost se pak odvíjí od § Ř 8 písm. f)
o. s. .; návrh se tedy podává u soudu, který byl naposledy v ČR
obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého. V ízení platí
zásada vyšet ovací.

ízení může skončit buď rozsudkem (prohlášením za

mrtvého) nebo usnesením (zastavení

ízen í p i nesplnění podmínek).

Za mrtvou může být prohlášena jen taková fyzická osoba, ohledně které
bylo za ízení zjištěno její rodné číslo nebo datum narození, pop ípadě
též místo narození nebo místo posledního známého bydliště.
Závěrečná eč státního zástu pce - po zhodnocení dokazování - by
mohla znít nap . následovně:
„… Vzhledem k tomu, že je Jan Novák prokazatelně nezvěstný již
od 8. 8. 2005, znění jeho posledního denního záznamu ze dne 3. 6. 2005
jednoznačně vypovídá o jeho úmyslu spáchat sebevraždu, lz e se zřetelem
k těmto okolnostem usoudit, že již nežije. Právní zájem navrhovatelky
68

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. ř. 2004, sp. zn. 21 Cdo 653/2004.
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na prohlášení syna za mrtvého je osvědčen jejím příbuzenským vztahem.
Navrhuji

proto,

nar. 1. 4. 1964

aby

soud

vydal

v Jindřichově

rozsudek,

Hradci,

jímž

posledně

se

Jan

bytem

Novák,
Třeboň,

V Zátoce 132, okres Jindřichův Hradec, prohlašuje za mrtvého. Za den
jeho smrti platí den 8. 8. 2005 ...“.

4.6.4 Vstup do zahájeného řízení ve věcech určení data narození
nebo úmrtí fyzické osoby
Toto oprávnění státního zastupitelství bylo vloženo novelou o. s. .
provedenou zákonem ze dne 22. 6. 2009, č. 21Ř/200ř Sb., který byl
publikován ke dni 20. 7. 2009 a současně tímto dnem podle čl. XI této
novely nabyl zákon i účinnosti. Důvodová zpráva se pot ebě vstupu
státního

zastupitelství

podle

§

35

odst.

1

písm.

g)

o.

s.

.

(z nepochopitelných důvodů) vyhnula.
S největší pravděpodobností jde o návaznost na hmotně -právní
úpravu matričních zápisů.
Matrika je státní evidence narození, uzav ení manželství, vzniku
registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území České
republiky a narození, uzav ení manželství, vzniku partnerství a úmrtí,
k nimž došlo v cizině 69, jde-li o státní občany České republiky.
Matrika se dělí na:
a) matriku narození, pro kterou se vede kniha narození 70,
b) matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,
c) matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha
registrovaného partnerství, a
d) matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí 71.
Kniha narození, kniha manželství, registrovaného partnerství
a kniha úmrtí (v MJaP uváděny pod legislativní zkratkou „matriční
kniha“) je vytvo ena z p edem svázaných tiskopisů. Součástí matriční
69

Nap . na lodi, srov. § 40 zákona č. 61/2000 Sb., o námo ní plavbě, ve znění pozdějších p edpisů.
Ust. § 14 an. MJaP.
71
Ust. § 21 an. MJaP.
70
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knihy je abecední jmenný rejst ík provedených zápisů narození, uzav ení
manželství, registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob.
Matričními ú ady jsou obecní ú ady, městské úřady, magistráty
územně nečleněných statutárních měst, v hlavním městě Praze úřady
městských částí, v územně členěných statutárních městech

úřady

městských obvodů nebo ú ady městských částí, pro území vojenských
újezdů újezdní úřady. 72 Matriční knihy, do nichž se zapisuje narození
a úmrtí občanů (ČR), ke kterým došlo v cizině, vede Ú ad městské části
Brno-st ed (jde o tzv. „zvláštní matriku"). Kontrola matričních ú adů
p ísluší obcím s rozší enou působností.
Podle § 194a odst. 1 o. s.

. soud

ízení zahájí na základě

oznámení matriky podle zvláštního právního p edpisu 73. Má-li být
v ízení určeno datum úmrtí fyzické osoby, ustanoví soud mrtvému
opatrovníka. Podle odstavce druhého soud vyhláškou nebo jiným
vhodným způsobem vyzve každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit
datum narození nebo úmrtí fyzické osoby nebo které by k takovému
zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě dvou měsíců od uve ejnění
vyhlášky zprávu soudu. Ve vyhlášce uvede podstatné okolnosti p í padu
a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce určí den narození
nebo úmrtí fyzické osoby (učiní tak usnesením). Ve vyhlášce je nutno
uvést den, kdy lhůta končí. Soud zároveň provede všechna šet ení
pot ebná k určení data narození nebo úmrtí fyzic ké osoby. Zjistí-li se
dodatečně, že skutečný den narození nebo úmrtí je odlišný ode dne
určeného v rozhodnutí (usnesení), opraví soud den, který je uveden
v jeho rozhodnutí, nebo své rozhodnutí zruší, na návrh osoby, která
na takové změně prokáže právní z ájem. Soud tak může učinit i bez
návrhu.

72
73

Srov. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí MJaP.
O. s. . odkazuje na § 17 a 22 MJaP.
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4.6.5 Vstup

do

zahájeného

řízení

ve

věcech

vyslovení

přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické
péče
Podle § 23 odst. 4 zákona o péči o zdraví lidu 74 je možné bez
souhlasu nemocného provádět vyšet ovací a léčebné výkony, a je-li to
podle povahy onemocnění t eba, p evzít nemocného i do ústavní péče:
a)

jde-li o nemoci stanovené zvláštním p edpisem, u nichž lze uložit
povinné léčení,

b)

jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace
ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo

c)

není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat
si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života
či zdraví,

d)

jde-li o nosiče. 75
Proto, aby se p edešlo zneužití zdravotní péče (čl. Ř odst. 6 L PS),

o. s. . v § 1ř1a až 1ř1g upravuje tzv. detenční ízení.
Ústav vykonávající zdravotnickou péči je povinen do 24 hodin
sdělit soudu [§ ŘŘ písm. g) o. s. .], v jehož obvodu ústav je, p evzetí
každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu. Totéž
platí pro situaci, kdy fyzická osoba, která se už v ústavu na základě
svého písemného souhlasu nachází, byla omezena ve volném pohybu
a ve styku s vnějším světem.
Místně p íslušný soud provede šet ení a do 7 dnů od zadržení nebo
omezení umístěného rozhodne usnesen ím, zda opat ení ústavu je
p ípustné a zda došlo k p evzetí ze zákonných důvodů.
Důležité je vědět, že detenční

ízení má obvykle dvě fáze.

Po vydání shora uvedeného usnesení (byla -li shledána p ípustnost) soud
74

Viz zákon č. 20/1ř66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „ZdravZ“.
ZdravZ na tomto místě odkazuje v poznámce pod čarou („4d“) na § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
ve ejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších p edpisů, v němž (ve stručnosti
ečeno) vyjmenovává povinnosti fyzických osob po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, vylučujících
choroboplodné zárodky b išního tyfu a paratyfu a fyzických osob s chronickým onemocněním virovým zánětem
jater B a C, byla-li jim nebo jejich zákonným zástupcům tato skutečnost léka em sdělena. Nosičům b išního tyfu
a paratyfu A, B a C ukládá zdržet se po dobu nosičství držiteli zdravotního průkazu.
75
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pokračuje v ízení dále a v následující t íměsíční lhůtě musí rozhodnout
(rozsudkem) o dalším držení umístěného v ústavu. Účinnost rozsudku
zanikne uplynutím doby, na kterou byla p ípustnost dalšího držení
stanovena, nejdéle uplynutím jednoho roku od jeho vyhlášení. Má -li být
držení v ústavu prodlouženo nad tuto dobu, je nutno provést nové
vyšet ení a soud musí o povolení dalšího držení znovu rozhodnout.
Vstoupí-li státní zastupitelství do

ízení ve lhůtě sedmi dnů,

zpravidla soudu p edloží ve smyslu čl. Ř odst. 5 POP nejvyšší státní
zástupkyně č. ř/200Ř písemné vyjád ení k věci s pot ebným počtem
stejnopisů. V tomto vyjád ení je t eba se zamě it na (ne)naplnění důvodů
p evzetí umístěného do ústavu (či jeho držení) a navrhnout, aby soud
rozhodl:
a)

podle § 191b odst. 4 o. s. ., že k p evzetí (držení) umístěného došlo
v souladu s § 191a odst. 1 o. s. ., tj. zákonně, nebo

b)

že p evzetí (držení) umístěného je nezákonné, nebo

c)

že

se

ízení

p ed vydáním

zastavuje,

dal -li

umístěný

rozhodnutí

soudu

o

po

zákonnosti

zahájení
svého

ízení

p evzetí

(držení) dodatečný souhlas (to neplatí u osoby, která jeví známky
duševní choroby či intoxikace a která je zároveň nebezpečná sobě
nebo svému okolí).
Státní

zastupitelství

se

v tomto

ízení

zamě uje

na

údaje

vyplývající z oznámení zdravotnického za ízení a z léka ské zprávy
o zjištění zdravotního stavu umístěného.
Stejně jako umístěný, jeho zástupce a ústav, může též státní
zastupitelství podat odvolání proti usnesení záporného obsahu. Zjistí -li
státní zastupitelství poznatky rozhodné (došlo k porušení základních
lidských práv) ke vstupu do ízení v době, kdy do ízení nevstoupilo,
a zároveň již bylo vydáno usnesení, musí podat odvolání d íve, než
uplyne odvolací lhůta poslednímu z účastníků. Současně s podáním
odvolání učiní prohlášení o vstupu do tohoto ízení.
V ízení podle § 191d o. s. . dbá státní zastupitelství zejm. na to,
aby byl vyhotoven znalecký posudek ke zjištění zdravotního stavu
- 99 -
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umístěného, pop . znalec vyslechnut. V závěrečném návrhu se pak musí
vyjád it k dokazování, ke skutkové a právní stránce. Konečně nesmí
opomenout stanovisko k (ne)p ípustnosti držení umístěného v ústavu.
Další opravné prost edky nutno podat za situace, kdy soud věcně
rozhodl, p ičemž opominutím provedení navržených důkazů nebyl
náležitě zjištěn skutkový stav věci.
Z aplikační praxe:
Nejvyšší

soud

ve

věcech

detenčních

vydal

stanovisko

ze dne 14. 1. 2006, sp. zn. Cpjn 29/2006, v němž kritizuje nezachování
posloupnosti

úkonů

podle

§

1ř1b

o.

s.

.

Výslech

umístěného

i ošet ujícího léka e musí být proveden v zahájeném občanském ízení
a nikoliv mimo toto ízení.
Ve

věci

Gorshkov

v.

Ukrajina

ze

dne

Ř. 11. 2005

ESLP

konstatoval porušení čl. 5 Úmluvy, neboť zjistil, že p ístup umístěného
v psychiatrické léčebně závisel na volné úvaze soudu, resp. orgánu, který
rozhodl o zbavení osobní svobody stěž ovatele.
Státní zástupce ve věci Erkalo v. Nizozemí ze dne 2. 9. 1998 sice
p ipravil požadavek na prodloužení detence včas a informoval o něm
umístěného, návrh ovšem nebyl doručen v zákonné dvouměsíční lhůtě
soudu. Byl tak porušen čl. 5 Úmluvy, neboť pozdní podání žádosti a její
nep ezkoumání jde k tíži p íslušných orgánů, nikoliv dotčené osoby. 76

4.6.6 Vstup do zahájeného řízení ve věcech umoření listin
Podstatou institutu umo ení je zbavení ztracené nebo zničené
listiny, jež je způsobilá umo itelnosti, jej í účinnosti a p evedení
vlastností na jinou listinu. Důsledkem umo ení tedy je, že původní listina
p estává být nositelem pat ičné obligace a závazek je vtělen do listiny
jiné, původní listinu nahrazující. Již z této obecné definice umo ení
plyne fatálnost celého institutu, který může mít významné důsledky
p edevším v majetkové sfé e.

76

Srov. zajímavý internetový odkaz: http://www.mdac.info/documents/ECHR_case_summaries_CZE.
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Podle § 185i odst. 1 o. s. . lze umo it ztracenou nebo zničenou
listinu, kterou je t eba p edložit k uplatnění práva. Listinami se zde
rozumí tzv. skriptury, do nichž je práv o p ímo vtěleno, tedy ty, s nimiž
vzniká i zaniká. Jedná se zejména 77 o směnky 78, šeky 79, dluhopisy 80,
akcie, pojistky 81, nákladní listy v železniční dopravě 82 apod. Z povahy
listiny jsou z možnosti umo ení vyloučeny listiny důkazní, nap . dlužní
úpisy, listiny, které lze nahradit opisem, a listiny dispozitivní jako je
smlouva nebo závěť. 83 Dále nelze umo it listiny, které je podle zákona
oprávněna umo it právnická osoba, jež je vystavila 84, rovněž tak do této
skupiny pat í peníze, loterní losy atd. 85 Listiny vystavené v cizině lze
umo it jen tehdy, může-li jejich umo ení p ivodit i právní následky
v České republice. 86
P edpokladem pro umo ení je, že umo itelná listina byla:
a)

ztracena (tzn., že majiteli/vlastníku není známo, kde se nachází),

b)

zničena (byla p etržena, část je utržená, oho elá atp.).
ízení se zahajuje toliko na návrh , místně p íslušným je soud

podle § 88 písm. k) o. s. . V p ípadě, že mohou být k ízení místně
p íslušné dva nebo více soudů, dotáže se soud, u něhož byl návrh
na umo ení listiny podán, ostatních v úvahu p icházejících soudů, zda
v této věci u nich neprobíhá ízení o umo ení listin.
Státní zástupce po vstupu do ízení navrhne:
a)

zamítnutí návrhu podle § 185m odst. 1 o. s.

77

., jde-li o listinu

Šíma uvádí i vkladní knížky. Domnívám se, že ty do této skupiny nepat í, viz Fiala, J., Kindl, M. a kol.
Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 256. Pravdou zůstává pouze to, že nalezne-li někdo vkladní
knížku, „může“ s ní disponovat (slovo „může“ tu ovšem neznamená dovolené oprávnění).
78
Srov. čl. I § ř0 zákona č. 1ř1/1ř50 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších p edpisů.
79
Srov. čl. II § 6Ř zákona č. 1ř1/1ř50 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších p edpisů.
80
Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta
toto právo uspokojit. (§ 2 odst. 1 zákona č. 1ř0/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších p edpisů)
81
Srov. § ř odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné
smlouvě), ve znění pozdějších p edpisů.
82
Ust. § 611 odst. 1 obch. zák., § 5 na ízení (vlády) č. 1/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou drážní
nákladní dopravu, ve znění na ízení (vlády) č. 2ř5/2000 Sb., Rc 5/Řř.
83
Ust. § 115 vyhlášky č. 37/1řř2 Sb., o jednacím ádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších p edpisů.
84
Nap . § 11 an. vyhlášky č. 47/1ř64 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších p edpisů. [Je-li
ohlášena ztráta, zničení nebo odcizení vkladní knížky neznámým pachatelem, zavede spořitelna, která vklad vede,
na návrh vkladatele nebo toho, kdo má na vkladní knížce právní zájem (dále jen „navrhovatel“), řízení
o prohlášení vkladní knížky za umořenou. Navrhovatel přitom musí prokázat svou totožnost a uvést údaje
potřebné ke zjištění totožnosti vkladní knížky.]
85
Ust. § 1Ř5i odst. 3 o. s. .
86
Srov. § 46 MPSaP.
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nezpůsobilou k umo ení, či listina nebyla vystavena, ztracena
nebo zničena,
b)

vydání rozhodnutí podle § 185m odst. 2 o. s.

. (obsahující

umo ovací edikt, aby se ten, kdo má listinu, p ihlásil do jednoho
roku od vydání usnesení u soudu, který usnesení vydal, a podle
možností p edložil listinu, nebo aby podal proti návrhu námitky).
Státní zastupitelství by mělo jednoznačně konkretizovat osoby,
které mohou námitky podat, jelikož to z ediktů nebývá z ejmé. 87 Obsah
návrhu výzvy by mohl znít následovně: „ Soud vyzývá toho, kdo má
listinu (v usnesení blíže popsanou) u sebe a toho, kdo je z listiny povinen
plnit (dostatečně jej identifikovat), aby se ve lhůtě dvou měsíců
od vyvěšení tohoto usnesení přihlásil u soudu a podle možností dotčenou
listinu předložil, nebo podal proti návrhu na umoření listiny námitky. “.
Jsou-li vzneseny námitky proti ediktu v zákonné dvouměsíční
lhůtě, státní zastupitelství navrhne ústní jednání, p i němž vyvíjí aktivitu
k provedení takových důkazů, aby bylo z ejmé, zda vůbec umo itelná
listina v minulosti existovala a zda došlo (mohlo dojít) k její ztrátě
či zničení 88.
Pokud uplyne lhůta podle § 1Ř5m odst. 2 nebo 3 o. s. . a nedojde
k zamítnutí návrhu (§185q o. s.
prohlášení

listiny za

umo enou.

.), státní zastupitelství navrhne
Vydané

usnesení,

které

má

jak

konstitutivní, tak kasační účinky, nahrazuje umo enou listinu.

4.6.7 Vstup do zahájeného řízení ve věcech vyslovení neplatnosti
dražby
Tato mimotrestní působnost státního zastupitelství byla rozší ena
novelou o. s. ., provedenou zákonem č. 315/2006 Sb., počínaje dnem
1. 9. 2006. Novým vstupovým oprávněním měl být naplněn společenský
87

Ondrejová, D. Umo ení směnky: všemocná justice nebo nedůsledný zákonodárce? In Bulletin advokacie,
č. 7/200Ř, Praha : Česká advokátní komora, 200Ř, s. 30 an.
88
Z jurisdikce trestních soudů je znám p ípad, kdy určitá osoba lživě tvrdila, že další osoba (od ní odlišná)
vystavila směnku. Tato druhá osoba byla v době ízení dlouhodobě v cizině, což bylo samoz ejmě známo žalobci,
a nikoliv soudu. Ten pak vydal edikt a následně směnku umo il. Vě itel pak získal něco, na co neměl právní
nárok, na jehož základě však došlo k vydání směnečného platebního rozkazu s p íslušnými negativními důsledky
dotčeného quazidlužníka.
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požadavek ochrany práv osob, jež mohou být dotčen a nebo ohrožena
protiprávní

činností,

spočívající

ve zneužití

zákonem

upraveného

způsobu nabývání majetku. 89 Podle důvodové zprávy k čl. VII posledně
uvedeného zákona šlo o pot ebu „zp ísnění kontroly nad prováděním
dražeb ze strany státu“.
Veřejným zájmem na vstupu státního zastupitelství do ízení je dán
zájmem

na

zamezení

neoprávněného

obohacování

některých

osob

zneužitím dražby nebo podáním zjevně nedůvodných ža lob na určení
neplatnosti ádně provedených dražeb.
Státní zastupitelství by se mělo zamě ovat p edevším na:


okolnost, zda žalobce je osobou aktivně legitimovanou,



okolnost,

zda

žaloba

smě uje

vůči

všem

osobám

pasivně

legitimovaným,


včasnost podání žaloby na určení neplatnosti ve ejné dražby,



existenci některého z důvodů neplatnosti dražby.
Místní p íslušnost je dána místem sídla nebo bydliště navrhovatele

podání návrhu na provedení ve ejné dražby.
Dražbou se rozumí ve ejné jednání, jehož účelem je p echod
vlastnického nebo jiného práva k p edmětu dražby, konané na základě
návrhu navrhovatele, p i němž se licitátor obrací na p edem neurčený
okruh osob p ítomných na p edem určeném místě s výzvou k podání
nabídek a p i němž na osobu, která za stanovených podmí nek učiní
nejvyšší nabídku, p ejde p íklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo
k p edmětu dražby, nebo totéž ve ejné jednání, které bylo licitátorem
ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.
Vlastnictví nebo jiné právo p echází na nabyvatele p edmětu
dražby p íklepem licitátora a uhrazením ceny dosažené vydražením.
Nejsou-li tyto skutečnosti kumulativně splněny, dražba je zma ena
a k p echodu nedojde.
89
Záruba, J. K problematice vyslovení neplatnosti dražby a pravomoci státního zastupitelství vstupovat do ízení
podle § 35 odst. 1 písm. m) občanského soudního ádu. In Státní zastupitelství, roč. V., č. 2/2007. Praha :
LexisNexis CZ, 2007, s. 2.
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Legitimace subjektů a důvody pro podání žaloby na určení neplatnosti
dražby
Dražba dobrovolná

Dražba nedobrovolná

legitimace

legitimace

aktivní 90

pasivní 91

aktivní 92

pasivní

účastník dražby

dražebník

účastník dražby

dražebník

navrhovatel dražby

navrhovatel dražby

navrhovatel dražby

navrhovatel dražby

osoba oprávněná
z p edkupního práva
k p edmětu dražby

vydražitel

dražební vě itel

vydražitel

osoba oprávněná
z práva na p ednostní
nabytí p edmětu
dražby

vlastník či nositel
jiného práva
k p edmětu dražby,
je-li navrhovatelem
dražby osoba odlišná
od vlastníka nebo
nositele jiného práva
k p edmětu dražby,
která je oprávněna
podle zvláštního
právního p edpisu
p edmět dražby zcizit

dlužník, zástavní
dlužník

vlastník nebo nositel
jiného práva
k p edmětu dražby

osoba, k jejímuž
návrhu bylo
vykonatelným
rozhodnutím
zakázáno
s p edmětem dražby
nakládat

zástavce

Dražba dobrovolná

Dražba nedobrovolná

Důvody, pro které lze podat žalobu
1. skupina
stejné jako vlevo

dražebník neupustil od dražby, ač tak byl
povinen učinit
P edmět dražby byl vydražen osobou, která je
z účasti na dražbě vyloučena

stejné jako vlevo

byly vydraženy p edměty, jež jsou z dražeb
vyloučeny

stejné jako vle vo

nebyly splněny podmínky uvedené v § 12
odst. 1 a 2, § 14 odst. 3, § 17 odst. 5, 6, § 19,
20, § 23 odst. 1 až 10, § 25 a § 26 odst. 1, 2
V e Dr

nebyly splněny
podmínky uvedené v
§ 36 odst. 1, 4, § 39
odst. 1 až 7, ř, 11,
§ 40 odst. 1, 2, § 43
odst. 1 až 3 nebo § 46
odst. 1 V e Dr

90

2. skupina
nebyly splněny
podmínky uvedené
v § 15 odst. 1 až 3,
§ 39, 42, § 43 odst. 1
až 3, 5 až 7, § 44,
§ 47 odst. 1 až 12 a
v § 4ř V e Dr

Není jím vydražitel (srov. Rc 52/2006, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek) ani konkursní
vě itelé (srov. stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. 2ř Odo 2ř4/2003 – publ. v ASPI, IČ: 27404/JUD/).
91
Všechny tyto osoby musí mít garantovánu možnost uplatnit procesní práva a povinnosti v ízení o neplatnosti
dražby, jestliže se jich týká rozhodnutí v něm vydané. V ízení mají postavení nerozlučných společníků ve smyslu
§ ř1 odst. 2 o. s. . Totéž platí u dražby nedobrovolné.
92
Zákon dělí tyto subjekty na dvě skupiny. Do prvé pat í všichni, do té druhé toliko první t i. Důvodem je
rozdílnost důvodů k podání žaloby na neplanost dražby.
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Mezi subjekty účastnící se dražby pat í navrhovatel 93, je jím
osoba,

navrhující

za

stanovených

podmínek

provedení

dražby,

dražebník, kterým je osoba, mající p íslušné oprávnění k provozování
živnosti a splňuje podmínky stanovené v zákoně o ve ejných dražbách 94
[§ 2 písm. e) Ve Dr], licitátor, kterým se rozumí fyzická osoba
oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony p i dražbě 95,
účastník dražby 96, jest osoba p ítomná p i dražbě, která se dostavila
za účelem

činit

podání

a

splňuje

podmínky

stanovené

Ve Dr,

a vydražitel, jímž je účastník dražby, kterému byl udělen p íklep 97.
P edmětem dražby podle § 17 odst. 3 Ve Dr může být věc, podnik
nebo jeho část nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, byt nebo nebytový
prostor ve vlastnictví podle zvláštního právního p edpisu a p evoditelné
majetkové právo, bylo-li navrženo jejich vydražení a splňují-li podmínky
stanovené

Ve Dr.

To

v p ípadě

dražby

dobrovolné.

V p ípadě

nedobrovolné jím může být vše, co může být zástavou podle zvláštního
právního p edpisu. P edmětem dražby však nemůže být p edmět kulturní
hodnoty z oboru archeologie a p edmět kulturní hodnoty sakrální
a kultovní povahy, který není opat en osvědčením k trvalému vývozu.
(§ 36 odst. 4 Ve Dr)
Dražbu nesmí provádět:


správce majetkové (konkursní) podstaty, pokud je navrhovatelem,

93
Navrhovatel uzavírá smlouvu s dražebníkem o provedení dražby (opakované dobrovolné i nedobrovolné)
a hradí mu za to odměnu a náklady s dražbou (i neuskutečněnou – to však neplatí vždy) spojené; je oprávněn
podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti dražby; jde-li o vydražení podniku, ručí za splnění závazků, které
p ešly s vlastnictvím podniku nebo jeho organizační složky na vydražitele; má právo na výtěžek dražby
za stanovených podmínek; u dobrovolné dražby odpovídá za vady p edmětu dražby, o nichž věděl a včas o nich
neinformoval atp.
94
Zákon č. 26/2000 Sb., o ve ejných dražbách, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „Ve Dr“.
95
Licitátor zejm. zahajuje dražbu prohlášením; tzv. vyvolává; v průběhu dražby může snižovat výši minimálního
p íhozu; tzv. klepe kladívkem, tedy činí p íklep; provádí losování; dražbu ukončuje; podepisuje protokol
o provedené dražbě.
96
Účastník, kterým může být i obec jako právnická osoba, je oprávněn činit v průběhu dražby podání (i v cizím
jazyce); dát se v dražbě zastupovat na základě plné moci s ú edně ově eným podpisem; nahlížet
do archivovaných písemností; prohlédnout si p edmět dražby, navrhnout soudu vyslovení neplatnosti dražby
(§ 24 odst. 3, § 47 odst. 2 Ve Dr atp.). Naopak je nap . povinen složit dražební jistotu; prokázat svou totožnost;
dát se zapsat do seznamu účastníků dražby; doložit složení dražební jistoty.
97
Jedním klepnutím kladívka licitátora p i dražbě se z účastníka dražby stane vydražitel. Ten je povinen zejm.:
zaplatit dražebníku odměnu; strpět použití dražební jistoty, jíž složil; uhradit část nákladů zma ené dražby; v plné
výši uhradit cenu dosaženou vydražením, jestliže složil dražební jistotu ve formě bankovní záruky (§ 313 an.
obch. zák.). Právo má: na náhradu škody vůči bývalému vlastníka způsobenou prodlením s p edáním p edmětu
dražby; na náhradu škody vůči osobě, která podala zjevně nedůvodný návrh na prohlášení dražby za neplatnou.
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dražebník, který je ve vztahu k navrhovateli – správci majetkové
(konkursní) podstaty, který je právnickou osobou, společníkem,
osobou tvo ící s ním koncern, jeho statutárním orgánem nebo
členem

jeho

statutárního

nebo

jiného

orgánu

anebo

jeho

zaměstnancem,


dražebník, jehož je navrhovatel společníkem,



dražebník, který je ve vztahu k navrhovateli - správci majetkové
(konkursní) podstaty, který je fyzickou osobou, osobou blízkou
nebo jeho zaměstnancem,



dražebník, jehož je navrhovatel společníkem, statutárním orgánem
nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu anebo jeho
zaměstnancem.
Právo na vyslovení neplatnosti dražby lze uplatnit žalobou (která

není žalobou na určení, jde totiž o určení právní skutečnosti ) u soudu
v t íměsíční prekluzivní (propadné) lhůtě běžící ode dne konání dražby.
Lhůta pro tvrzení důvodů ovšem určená není. Tzn. , že mohou být tvrzeny
kdykoliv během

ízení, nebrání -li tomu p ípadná koncentrace

ízení.

Není-li neplatnost dražby zákonem stanoveným postupem uplatněna
u soudu, nemůže být dražba považována za neplatnou, byť by byl
naplněn některý z důvodů neplatnosti dražby podle § 24 odst. 3, resp.
§ 48 odst. 3, 4 Ve Dr 98.
V praxi

bývají

nejčastěji

uváděnými

důvody

pro

vyslovení

neplatnosti dražby: neuve ejnění dražební vyhlášky v zákonem stanovené
lhůtě, nezaslání dražební vyhlášky p íslušnému správci daně, nedostatek
označení práv a závazků na p edmětu dražby váznoucích a s ním
spojených,

neplatnost

smlouvy

o

provedení

dražby,

neupuštění

od dražby, když nemovitosti byly p ed uzav ením smlouvy o provedení
dražby p edmětem exekuce atp.

98
Záruba, J. K problematice vyslovení neplatnosti dražby a pravomoci státního zastupitelství vstupovat do ízení
podle § 35 odst. 1 písm. m) občanského soudního ádu. In Státní zastupitelství, roč. V., č. 2/2007. Praha :
LexisNexis CZ, 2007, s. 24.
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4.6.8 Vstup do zahájeného řízení ve věcech navrácení dítěte
v případech mezinárodních únosů dětí
Pravomoc státního zastupitelství vstupovat do ízení o navrácení
dítěte byla do o. s. . pod písm. n) 99 odst. 1 § 35 vložena, s účinností
od 1. 10. 2008, novelou o. s.

., provedená zákonem č. 295/2008 Sb.

Procesní úprava tohoto ízení je v § 1ř3a až 1ř3e o. s. .
Podle důvodové zprávy (číslo tisku: 390/0, rozeslaného dne
16. 1. 200Ř) dosavadní úprava ochrany dětí a rodiny obsažená v o. s. .
vykazovala jak nedostatky ve vztahu k na izování p edběžných opat ení
týkajících se nezletilých dětí, tak i ve vztahu k jejich rodičům, kte í
v důsledku narušené vzájemné komunikace negativně působili na dítě
a v konečném důsledku i na průběh p ípadného soudního ízení.
Prioritou 100 v této oblasti bylo zavést taková opat ení 101, která by
vedla k bezodkladnému a kvalitnějšímu rozhodování soudů, jakož
i k zajištění zvýšené úrovně ochrany d ětí za současného umožnění
alternativních metod ešení rodičovských sporů.
Z mezinárodních dokumentů upravujících tuto problematiku lze
uvést Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 102
a Brusel II. bis.
Český soud, který rozhoduje o navr ácení dítěte 103, není p íslušný
rozhodovat o právu na péči o dítě ani o styku rodiče s dítětem.
Místně p íslušným je soud podle § ŘŘ písm. q) o. s. ., tj. soud,
v jehož obvodu má sídlo Ú ad pro mezinárodně právní ochranu dětí 104
(dále jen „Ú ad“). Tímto soudem je Městský soud v Brně, který je
zároveň i soudem vykonávacím, odvolacím soudem je Krajský soud
99

Od 20. 7. 200ř je toto oprávnění pod písmenem o) (srov. p ílohu č. 1).
Tuto prioritu možno označit za veřejný zájem na vstupu státního zastupitelství do tohoto druhu ízení.
101
Důvodová zpráva mezi tato opat ení - kromě zavedení nového typu ízení o navrácení dítěte p i mezinárodních
únosech dětí – adí: zvýšení transparentnosti na izování p edběžných opat ení, možnost na ídit mimosoudní
jednání ve formě smírčího jednání, mediace, rodinné terapie, koncepční změny ve výkonu rozhodnutí odnětím
dítěte.
102
Úmluva ze dne 25. 10. 1980 (Haag, v ČR vyhlášená pod č. 34/1řŘŘ Sb.), dále jen „Haagská úmluva“.
103
Podle stanoviska NS ČR ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1931/2006, nejde o ízení opatrovnické, ale
o ízení sporné (s prvky ízení nesporného), jehož cílem je co nejrychlejší navrácení dítěte do domovského státu
v šestitýdenní po ádkové lhůtě pro rozhodnutí. O tomto názoru však lze pochybovat (srov. kapitolu 1).
104
Tento ú ad, který konstituoval SocPrOchr., je ízen Ministerstvem práce a sociálních věcí (§ 3 odst. 1). Ú ad
nahradil Úst edí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže, které bylo ízeno Ministerstvem spravedlnosti.
100
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v Brně.
Důvodem k soust edění těchto
p ípadů,

jejich

nízký

počet

a

ízení byla určitá specifikace

vystupování

Ú adu

v ízení

jako

opatrovníka. P edpokládá se tak rychlost (resp. plynulé navázání
vykonávacího

ízení

na

ízení

nalézací)

a

kvalita

rozhodování

(specializace pediatrická i jazyková, a to jak u soudců a vykonavatelů,
tak státních zástupců) a odpadávají spory o p íslušnost.
Jde-li o okruh účastníků íz ení, ti jsou vymezeni v § 193a odst. 1
o. s. . 105 ve spojení s čl. 3, Ř a 21 Haagské úmluvy a čl . 2 bod 8 a čl. 11
na ízení Brusel II. bis.

adíme sem samoz ejmě státní zastupitelství,

jehož účastenství vychází z § 35 o. s. . Účastenství tak vychází ze t etí
definice účastníků podle § ř4 odst. 2 o. s. .
O. s.

. p iznává procesní způsobilost nezletilému rodiči dítěte

(stejně jako je tomu v ízeních podle § 1Ř0a odst. 1, 2 o. s. .). Byť se
bude jednat o ojedinělé p ípady, vyloučí se p ípadné spory, které b y
mohly vést k nep imě enému prodloužení ízení a tím i k pop ení jeho
cíle, kterým je co nejrychlejší navrácení uneseného dítěte.
Státní zástupce by měl monitorovat úkony, které má soud ve věci
učinit, tj. zjištění místa pobytu dítěte, vyloučení možnosti jeho skrytí
či vycestování, učinění vhodných opat ení k zabránění narušení osobních
vztahů mezi dítětem a žalobcem.
Soud ve věci samé rozhoduje rozsudkem, v ostatních věcech
usnesením. Proti těmto rozhodnutím je vyloučeno dovolání, obnova
ízení (pojmově) i žaloba pro zmatečnost. Pokud rozhoduje formou
p edběžného opat ení, je možné rozhodnutí v p ípadě pot eby změnit či
zrušit.
K návrhu je z povahy věci legitimován jen žalobce, protože
rozhodovat o úpravě styku dítěte s rodičem, který nejeví aktivní zájem ,
je bezp edmětné a vedlo by pouze ke zvyšování stresové zátěže dítěte
105

Jsou jimi (a) ten, jehož právo na péči o dítě, vykonávané podle právního ádu státu, v němž dítě mělo svůj
obvyklý pobyt bezprost edně p ed p emístěním nebo zadržením, bylo porušeno (žalobce), (b) ten, kdo právo
na péči o dítě, vykonávané podle právního ádu státu, v němž dítě mělo svůj obvyklý pobyt bezprost edně
p ed p emístěním nebo zadržením, porušuje (žalovaný), (c) dítě.
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a narušení jeho psychosociálního vývoje, zejména oploštění citových
složek osobnosti. Nadto je t eba mít na paměti, že rozhodování o úpravě
styku v

ízení o navrácení dítěte má pouze pov ahu prozatímního

opat ení, neboť otázky úpravy styku nejsou primárními cíli Haagské
úmluvy.
Role státního zástupce bude naplněna, nastane -li důvod k navržení
některého z opat ení podle § 1ř3c o. s. . Státní zástupce tak může soudu
navrhnout nap . soudní dohled nad pobytem dítěte na území státu,
zabránění dítěti opustit území státu bez souhlasu soudu, nebo zabránění
narušení osobních vazeb mezi dítětem a žalobcem. Rovněž tak je t eba
vědět, že § 1ř3d o. s. . obsahuje úpravu institutu kvalifikované výzvy
smě ující ke koncentraci ízení a následné možnosti rozhodnout ve věci
bez na ízení jednání. Ochrana žalovaného je zajištěna tím, že výzva mu
může být doručena nejpozději současně s žalobou (aby věděl, k čemu se
má vyjád it). U tohoto typu výzvy je vyloučena fikce doručení.
Z aplikační praxe:
Zajímavým se jeví rozsudek NS ČR ze dne 20. 6. 2007, sp. zn.
30 Cdo 474/2007. V posuzované věci se vedl spor mezi manželi, původně
žijící ve společné domácnosti s jejich nezletilým synem v San Francisku
(Kalifornie, USA), kde se zároveň nezletilý narodil. Matka dne
9. 8. 2005 odjela s dítětem bez souhlasu otce a bez p íkazu soudu
do České republiky. Dne 17. Ř. 2005 byl k návrhu otce soudem vydán
p íkaz o zatímní úpravě práv k dítěti, podle něhož mělo být dítě vráceno
bezodkladně do S. s. a., otci bylo p iznáno právo výlučné péče
o nezletilého a bylo prohlášeno, že p íkaz je platný ve všech státech,
které podepsaly Haagskou úmluvu. Dne 26. Ř. 2005 otec požádal
o navrácení nezletilého. P íkazem Vrchního soudu státu Kaliforni e
ze dne 28. 2. 2006, vydaným podle čl. 15 Haagské úmluvy, pak bylo
stanoveno, že právo rodičů k určení místa pobytu dítěte ve smyslu této
úmluvy a podle kalifornského práva bylo a je omezeno tak, že každá
ze stran určuje místo pobytu dítěte v rámci státu Kalifornie na základě
soudního p íkazu ze dne 21. 7. 2005, který výslovně zakazoval
p emístění dítěte ze státu Kalifornie za jakýmkoliv účelem. Stěžejním
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byl v této kauze čl. 13 věta t etí Haagské úmluvy, který stanoví, že
pro své rozhodnutí o (ne)navrácení dítěte musí mít soudní a správní
orgán, který podle Haagské úmluvy rozhoduje, k dispozici informaci
o sociálním postavení dítěte ve státě jeho obvyklého bydliště, tedy měl
mít za prokázané, do jaké situace by se dítě navracelo. Právě čl . 13
Haagské úmluvy sledují její smluvní státy, aby i v p ípadě, že již došlo
k protiprávnímu p emístění dítěte do jiného smluvního státu a bylo
porušeno právo péče o dítě, byla v maximální mí e chráněna práva
a oprávněné zájmy nezletilého dítěte, p ičemž tato zásada je vyj ád ena
též ve druhé větě čl. 13 Haagské úmluvy. NS ČR v tomto rozhodnutí
vyložil pojem „sociální poměry“, kterým i se rozumí celkové sociální
poměry dítěte v obvyklém bydlišti, do nichž by se dítě navracelo, tedy
zejména to, které osoby (instituce) a jakým způsobem by zajišťovaly
péči o dítě, jeho výchovu a výživu, ale také to, jaké jsou vzájemné
vztahy a vazby těchto osob a dítěte, p ípadně širší rodiny. NS ČR dále
zdůraznil, že nepostačuje pouhý slib rodiče, kterým se domáhá navrácení
dítěte, daný českému soudu, že byla p ijata vhodná opat ení k ochraně
dítěte po jeho navrácení.
Dále nap . ESLP rozhodoval dne 24. 6. 2003 s odvoláním
na Haagskou úmluvu ve věci Monika Sylvestr v. Rakousko. V p ípadu,
který se táhl od roku 1řř5, mezi manželi, z nichž jeden byl Američan
a druhý Rakušan, šlo o navrácení nezletilé dcery, jež se narodila v USA.
Matka, která se nejprve zamilovala do svého budoucího manžela, odešla
za ním do USA, si dceru Carinu později bez souhlasu otce Thomase
Sylvestr odvezla do svého rodného Štýrského Hradce v Rakousku. Otec
se s touto situací nehodlal smí it a žádal u rakouských soudů s odkazem
na čl. Ř Haagské úmluvy o navrácení dcery zpět do Spojených států.
Jelikož ani rakouský Ústavní soud stěžovateli nevyhověl, musel ESLP
v konečném verdiktu vyslovit porušení uvedeného článku. Rovněž se
v rozhodnutí mj. zabýval zásadou, podle níž „ právo na respektování
rodinného života vyžaduje, aby nebyly budoucí vztahy mezi rodičem
a dítětem stanoveny pouhým uplynutím času “.
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Zahraniční

5

exkurz:

působnost

netrestní

prokuratury ve Slovenské republice
Stejně

jako

tomu

je

v České,

tak

i

v republice

Slovenské

kompetence a postavení prokuratury stanoví hlava osmá Ústavy SR 1
v čl. 14ř,

který

prokuraturu

označuje

jako

orgán

chránící

práva

a zákonem chráněné zájmy fyzických a právnických osob a státu. Možné
je též íci, že jde o samostatnou, hierarchicky uspo ádanou, jednotnou
soustavu státních orgánů, kde platí vztahy nad ízenosti a pod ízenosti.
Působnost a formy plnění úkolů stanoví zvláštní zákon 2 (viz
čl. 151 ÚstSR).
V čele

organizační

struktury

prokuratury

SR

je

Generální

3

prokuratura , sídlící v Bratislavě. Jde o úst ední státní a nejvyšší orgán
nad ízený na straně jedné osmi krajským prokuraturám a 54 okresním
prokuraturám,

na straně

druhé

vyšší

vojenské

prokuratu e 4

a t em obvodním vojenským prokuraturám 5. Sídla, územní obvody, jakož
i

organizační

struktura

prokuratur

kopíruje

soustavu

soudů

S R.

Za zmínku stojí fakt, že organizace soudů a prokuratury nekoresponduje
s územněsprávním členěním státu na úrovni okresů.
Působnost prokuratury je poměrně rozsáhle vymezena § 4 ZoPSR.
Jedná

se

zejména

o

působnost

v trestním

ízení;

v dozoru

nad zachováváním zákonnosti v místech, kde jsou drženy osoby zbavené
osobní svobody či na osobní svob odě omezené; v občansko-soudním
ízení (kam pat í i právo generálního prokurátora podat návrh na zahájení
ízení u Ústavního soudu SR, resp. u Nejvyššího soudu SR); v rámci
dozoru nad dodržováním zákonů a ostatních všeobecně závazných
právních p edpisů vydaných orgány ve ejné správy.
1

Viz ústavní zákon č. 460/1řř2 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v zněni neskoršich predpisov, dále jen
„ÚstSR“.
2
Tímto p edpisem je zákon č. 153/2001 Z. z., o prokuratu e, ve znění pozdějších p edpisů, dále jen „ZoPSR“.
3
P ehledné schéma organizačního členění Generální prokuratury lze nalézt v p íloze p íkazu Generálního
prokurátora po adové č. 2/2004, o organizaci a ízení práce na prokuratu e, ve znění pozdějších p edpisů.
4
Vyšší vojenská prokuratura je součástí prokuratury SR působící v ozbrojených silách, má postavení krajské
prokuratury a je nad azená vojenským obvodním prokuraturám.
5
Vojenské obvodní prokuratury mají postavení okresní prokuratury.

- 111 -

5 Zahraniční exkurz: netrestní působnost
prokuratury ve Slovenské republi ce

Ve shodě s Benečem 6 netrestní působnost v SR dělím na t i oblasti,
a sice (a) dozor prokurátora nad zachováváním zákonnosti orgány
ve ejné

správy,

(b)

v občanském soudním

návrhová/vstupová

oprávnění

prokurátora

ízení a (c) návrhové oprávnění generálního

prokurátora na zahájení ízení u Ústavního soudu SR.

5.1

Dozor

prokurátora

nad

zachováváním

zákonnosti

orgány veřejné správy
Rozsah této působnosti je určen § 20 a § 4Ř ZoPSR 7. Mezi orgány
státní správy citovaný zákon adí orgá ny státní správy, orgány územní
samosprávy, státní orgány a jiné právnické osoby, které zvláštní zákon
zmocňuje k vydání všeobecně závazného právního p edpisu 8, právnické
osoby,

kterým

zvláštní

orgán

svě il

rozhodování

o právech

a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti ve ejné správy.
Zájmová správa dozoru podléhá, stanoví -li tak zvláštní zákon.
Způsoby dozoru prokurátora nad zachováváním zákonů a všeobecně závazných
právních předpisů - přehled
p ezkum zákonnosti

- všeobecně-závazných právních p edpisů
vydaných orgány ve ejné správy
- směrnic, usnesení, opat ení a jiných právních
aktů vydaných za účelem zabezpečení plnění
úkolů v oblasti ve ejné správy
- rozhodnutí orgánů ve ejné správy
- postupu orgánů ve ejné správy p i vydávání
opat ení a rozhodnutí

prověrky nad zachováváním
zákonnosti

podle plánů úkolů prokuratury a vlastního
rozhodnutí; pro ově ení slouží prověrky kontrolní

poradní hlas na zasedáních
orgánů ve ejné správy

povinnost vyznačit účast v dozorovém
jakož i uplatnění poradního hlasu

6

spise,

Viz Beneč, Š. Prokuratúra Slovenskej republiky a jej netrestná pôsobnosť. In Státní zastupitelství, roč. IV.,
č. 9/2006. Praha : LexisNexis CZ, 2006, s. 19-20.
7
Podle § 48 ZoPSR je generální prokurátor oprávněn k výkonu dozoru nad orgány, jejichž působnost p esahuje
obvod krajské prokuratury. V obvodu Krajské prokuratury v Bratislavě sem pat í nap . Daňové editelství SR –
pracoviště Bratislava, Obvodní báňský ú ad SR, Puncovní ú ad SR, úst edí Sociální pojišťovny, Telekomunikační
ú ad SR, Letecký ú ad SR, Státní školská správa SR, Památkový ú ad SR a další.
8
Nap . zákon č. 566/1řř2 Zb., o Národní bance Slovenska, ve znění pozdějších p edpisů.
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Úkolem

prokurátora

je

p edevším

p ezkoumávat

zákonnost

postupu a rozhodování orgánů ve ejné správy, p itom neposuzuje
účelnost a vhodnost postupu a rozhodování.
Mezi právní prostředky, kterými prokurátor dozor vykonává,
ZoPSR adí:
a)

protest prokurátora,

b)

upozornění prokurátora,

c)

návrh na zahájení soudního ízení podle zvláštního zákona.

Protest
Tento právní prost edek, který musí splňovat náležitosti vymezené
§ 22 odst. 2 ZoPSR, lze podat proti všeobecně závaznému právnímu
předpisu, který vydal orgán ve ejné správy či orgán místní státní správy
[vyhláška, výnos a opat ení úst edního orgánu státní správy, státního
orgánu anebo jiné právnické osoby, u níž musí být splněny podmínky
zvláštního zákona; všeobecně závazné na ízení územní samospráv y],
opatření nebo rozhodnutí, kterými byl porušen zákon anebo jiný
všeobecně závazný právní p edpis.

ízení o protestu slouží právě

ke zjištění, zda k porušení došlo anebo nedošlo. Proceduru určuje
ZoPSR, pop . zákon č. 71/1ř67 Zb., správní

ád, ve znění pozdějších

p edpisů.
Orgán ve ejné správy, který protest prokurátora vy izuje, je
povinen umožnit prokurátorovi účast na projednání protestu, pokud o to
prokurátor požádá.
Dozor v ízení o protestu vykonává prokurátor, který protest
podal. P ezkoumává-li zákonnost rozhodnutí orgánu ve ejné správy soud,
prokurátor jej uvědomí o podaném protestu za účelem postupu podle
§ 250i občanského soudního ádu SR 9. Může se stát, že orgán ve ejné
správy je navzdory protestu nečinný. Pak prokurátor postupuje podle
§ 35 odst. 1 písm. b) a c), § 250t odst. 2, § 250zf a § 250zfa o. s. p. To
9

Viz zákon č. řř/1ř63 Zb., občiansky súdny poriadok, v zneni neskoršich predpisov, dále jen „o. s. p.“.
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znamená, že prokurátor se jednak může domáhat toho, aby p íslušný soud
uložil orgánu ve ejné správy povinnost ve věci jednat a rozhodnout,
jednak může podat návrh ke krajskému soudu na zrušení usnesení, které
je v rozporu se zákonem, a jednak může podat návrh krajskému soudu
na vyslovení nesouladu všeobecně závazného na ízení se zákonem
(na ízením vlády a všeobecně závaznými právními p edpisy ministerstev
a ostatních úst edních orgánů státn í správy).
Upozornění prokurátora
Podle § 2Ř odst. 1 ZoPSR je prokurátor oprávněn upozornit orgán
ve ejné správy na porušování zákona a ostatních všeobecně závazných
právních p edpisů, k němuž došlo p i vydání opat ení či rozhodnutí,
anebo nečinností. Toto
a dotčeného
o upozornění

orgánu

upozornění obsahuje označení prokurátora

ve ejné

prokurátora,

správy,

označení

výslovné
ustanovení

označení,
zákona

či

že

jde

jiného

všeobecně závazného p edpisu, který byl postupem nebo nečinností
porušen, pop ., jehož zachovávání je porušeno, skutkové zdůvodnění,
právní rozbor p íčin a dosahu porušování právních p edpisů, návrh
opat ení na odstranění porušení zákonnosti, datum a místo vydání, jméno
a p íjmení prokurátora, včetně podpisu a otisku ú edního razítka se
státním znakem.
Upozornění je možno podat dotčenému orgánu nebo orgánu
bezprost edně nad ízenému, v p ípadě nečinnosti tak učiní ve vztahu
k oběma orgánům.
Dotčený orgán musí odstranit protiprávní stav bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení upozornění prokurátora,
nebo v téže lhůtě toto upozornění postoupit nad ízenému či dozorovému
orgánu. O p ijatých opat eních pak orgány, vy izující upozornění,
vyrozumí prokurátora (podatele).
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Návrh na zahájení soudního řízení podle zvláštního zákona
ZoPSR odkazuje v poznámce pod čarou č. 14 k § 21 odst. 1
písm. c) na § 35 odst. 1 písm. b), § 200ha 10 a § 244 až 250s o. s. p.
Jde tedy o ízení, která navazují na p ípady, v nichž se nevyhovělo
protestu prokurátora, a o

ízení ve správním soudnictví, tedy t ěch,

v nichž se žalují rozhodnutí a postup správních orgánů , a dále o ízení,
v nichž se rozhoduje o opravných prost edcích proti rozhodnutím
správních orgánů.

5.2

Působnost prokurátora v občanském soudním řízení
Věcnou a místní p íslušnost prokuratury v občanském soudním

ízení určuje § 46 odst. 7 ZoPSR 11.
Prokurátor

je

oprávněn

vstoupit

do

zahájeného

občanského

soudního ízení ve věcech uvedených v § 35 odst. 2 o. s. p. Pat í sem
ízení o prohlášení za mrtvého, o zápis u do obchodního rejst íku,
o výchově nezletilých, o opatrovnictví, o konkurzu a vyrovnání, o určení
neplatnosti p evodu/p echodu vlastnictví anebo o určení vlastnictví,
o p ezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo
vyhověno protestu prokurátora, o věcech, v nichž jedním z účastníků
ízení je stát, státní podnik, právnická osoba s majetkovou účastí státu,
obec anebo vyšší územní celek.
P i rozhodování o vstupu do

ízení , v němž musí prokurátor

postupovat iniciativně, spravedlivě, nestranně a bez neo důvodněných
průtahů, zvažuje, zda tak bude činit v duchu uplatňování ÚstSR,
ústavních zákonů, mezinárodn ích smluv a ostatních všeobecně závazných
právních p edpisů podle nejlepšího vědomí a svědomí , zda bude
respektována a chráněna lidská důstojnost, zákla dní lidská práva

10

Toto ustanovení bylo zrušeno p edpisem č. 232/1řř5 Z. z., kterým se mění a doplňuje o. s. p., zákon
č. 323/1řř2 Zb., o notá ích a notá ské činnosti (notá ský ád), a zákon č. 71/1řř2 Zb., o soudních poplatcích
a poplatku za výpis z registru trestů, ve znění pozdějších p edpisů, a to s účinností od 1. 12. 1řř5.
11
Výjimku tvo í § 51 ZoPSR, neboť v konkrétní věci umožňuje generálnímu prokurátorovi, krajskému
prokurátorovi a vyššímu vojenskému prokurátorovi určit p íslušnost, je-li to v zájmu ochrany práv a zákonem
chráněných zájmů fyzických či právnických osob a státu.
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a svobody a bude vyloučena jakákoliv forma diskriminace a zda bude
chráněn ve ejný zájem.
Vstup do

ízení oznamuje písemně či ústně do protokolu,

elektronicky nebo telefaxem 12.
Lze

konstatovat,

že

vstupová

i

návrhová

oprávnění

podle

slovenské úpravy jsou podobná těm, kterými disponuje jejich český
kolega.
Nelze však nezmínit, že se na Slovensku v průběhu doby tato
oprávnění zužovala (v ČR tomu tak nikdy po 1. 1. 1994 nebylo), ale i
rozši ovala (což je i trend v ČR).
Nap . p ijetím zákona č. 36/2005 Z. z., o rodině a změně
a doplnění některých zákonů, byla zrušena možnost prokurátora podat
žalobu na pop ení otcovství a zároveň bylo vypuštěno oprávněn í
prokurátora ke vstupu do ízení o výchově nezletilých.
Naproti

tomu

novelou

o.

s.

p.,

provedenou

zákonem

č. 384/2008 Z. z., byla prokurátorovi dána možnost ve ve ejném zájmu
podat návrh na určení neplatnosti právního úkonu, který odporuje zákonu
a kterým došlo k jednoznačnému poškození zájmu státu jako vlastníka
a kde zaměstnanci orgánu státu nema jí zájem na podání takového návrhu ,
zejména v korupčních p ípadech.
Od 1. 7. 1998 bylo generálnímu prokurátorovi o. s. p. svě eno
uplatnění svébytného opravného prost edku v civilním procesu, a to
mimo ádné dovolání proti pravomocným rozhodnutím soudů za s plnění
podmínek uvedených v § 243e odst. 1 o. s. p. Zákon č. 484/2008 Z. z.
výrazně zasáhl do této úpravy, neboť umožnil generálnímu prokurátorovi
podat blanketní mimo ádné dovolání 13 proti rozhodnutí, jehož vydáním
hrozí značná hospodá ská škoda anebo jiný vážný nenapravitelný
následek. Jedná se zejména o oblast majetkových a obchodních věcí,
exekucí a závazků.

12

Vstup telefaxem musí prokurátor nejpozději do 3 dnů potvrdit písemně.
Do šedesáti dnů od doručení mimo ádného dovolání dovolacímu soudu musí být důvody doplněny, jinak se
ízení zastavuje.

13
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5.3

Oprávnění

generálního

prokurátora

ve

vztahu

k Ústavnímu soudu Slovenské republiky
Generální prokurátor je podle § 13 ZoPSR oprávněn podat
k ústavnímu soudu
a)

návrh na zahájení

ízení o souladu právních p edpisů (včetně

stanoviska k posuzované věci, pokud je o něj p edsedou ústavního
soudu požádán),
b)

návrh na zahájení ízení o výkladu ústavních zákonů, a to v p ípadě
spornosti věci,

c)

stížnost na neústavnost nebo nezákonnost voleb do národní rady
anebo do orgánu územní samosprávy, anebo pro ti výsledku voleb,

d)

stížnost na neústavnost anebo nezákonnost volby a odvolání
prezidenta SR,

e)

stížnost

proti

výsledku

referenda

anebo

lidového

hlasování

o odvolání prezidenta SR,
f)

návrh na p ezkum rozhodnutí a rozpuštění anebo pozastavení
činnosti politické strany anebo politického hnutí (se stanoviskem
k projednávané věci, vyžádá-li si jej p edseda ústavního soudu
anebo p edseda senátu tohoto soudu) .
Podněty k výkonu oprávnění generálního prokurátora vy izují

prokuráto i generální prokuratury. Svou úlohu zde mají samoz ejmě
i adoví prokuráto i na nižších stupních. P edevším p ijímají podněty
a dospějí-li k závěru, že je dán důvod k uplatnění některého ze shora
uvedených opat ení, podávají písemnou zprávu prokurátorovi č innému
u generální prokuratury.
Je-li podnět nedůvodný, písemně o tom vyrozumí podatele s tím,
že uvedou skutkový a právní rozbor věci.
V p ípadě důvodnosti podnětu si prokurátor generální prokuratury
vyžádá stanoviska všech dotčených organizačních složek generální
prokuratury. Na jejich podkladě pak zpracuje návrh p íslušného opat ení .
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P ed p edložením tohoto návrhu generálnímu prokurátorovi si nechá
od dotčených organizačních složek gener ální prokuratury zpracovat
vyjád ení
na základě

k tomuto
návrhu

návrhu.

Rozhodnutí

generálního

ústavního

prokurátora,

v Informačním zpravodaji Generální prokuratury SR.
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Závěr a úvahy de lege ferenda
Stпtní zastupitelství je v podvědomí laickц veřejnosti spojovпno

především se zastupovпním veřejnц žalobв ve věcecС trestnícС a stпtní
zпstupce je pak vnímпn zpravidla pouze jako orРпn činný v trestním
řízení. Laici vůbec a odbornп prпvnickп veřejnost pouze sporadickв ví,
že stпtní zпstupci jsou vedle pravomocí na úseku trestním vвbaveni
i rozsпСlými pravomocemi na úseku netrestním. Tato netrestní působnost
se převпžně zaměřuje do oblasti rodinnцСo prпva, sociпlně -právní
ochranв dětí, sprпvníСo, obcСodníСo i civilníСo řízení, v nicСž mají
stпtní zпstupci výraznц, avšak v praбi poměrně nedoceněnц postavení.
Zajímavou (a nadto důležitou) skutečností je fakt, že prokuratura,
kterп naСradila počпtkem 50. let minulцСo století dosav adní státní
zastupitelství, bвla modelem veřejnц žalobв převzatým z teСdejšíСo
SovětskцСo svazu 1, jenž jí ovšem před tím po delším vпСпní a úpravпcС
recipoval z bývalцСo Ruska, kterц zase čerpalo díkв caru Petru I.
Velikému 2 ze starého systému francouzskéh o, zaměřenцСo především
na oblast „netrestní“. 3 Působnost prokuraturв v netrestnícС věcecС je tak
prostě jevem, vвskвtujícím se v různýcС (cizích) právních úpravách.
Jakýsi stručný přeСled, který zřejmě není aktuální, lze nalézt v publikaci
Fenyka 4. Tento autor zde mimo jiné popisuje úloСu francouzskцСo úřadu
veřejnцСo žalobce (který se zaměřuje na ochranu veřejnцСo zпjmu
a ochranu zпjmů jednotlivců, kontrolu a sankce nutné pro posílení
společenskц soudržnosti), působnost Ministerstva spravedlnosti USA
a Úřadu federпlníСo РenerпlníСo veřejnцСo žalobce, působnost veřejnцСo
žalobce v souvislosti s civilními sporв a jeСo mimosoudní činnost
1

Celým názvem Svaz sovětskýcС socialistickýcС republik, zkrпceně SSSR, rus.
ю́
е́
е ́
(
), bвl leninistický a později stalinistický socialistický svazový stát
́ е
ve východní Evropě a severní čпsti Asie existující v rozmezí let 1922 až 1991. Usiloval o nastolení komunismu
v Marбově a Leninově podпní, a to jak na domпcí, tak i na světovц půdě. Po celou dobu eбistence s výjimkou
období „perestrojky“ bвl SSSR centralistickým oligarchickým stпtem s rozsпСlou represivní složkou. (Více
na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz)
2
Známý také jako Petr Aleбejevič (narodil se 9. 6. 1672 v Moskvě a zemřel 8. 2. 1725). Byl ruským carem
od roku 1682, fakticky vládl od roku 1689 až do svц smrti. Proslul svou snahou modernizovat Ruskou říši, a to
v politickцm, ekonomickцm i kulturním směru. Rusko za Petra VelikцСo vstoupilo mezi skutečnц evropskц
velmoci.
3
Viz Fenyk, J. Úvaha o ústavním postavení státního zastupitelství. In Stпtní zastupitelství, roč. I., č. 1/2003.
Praha : LexisNexis, 2003, s. 3.
4
Fenyk, J. Veřejnп žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejnц žalobв. PraСa : Institut
Ministerstva spravedlnosti ČR, 2001, s. 104-119.
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v Polsku (který se zaměřuje na věci civilní a rodinnц, jakož i sprпvní)
a působnost italskцСo veřejnцСo žalobce ve věcecС c ivilních a správních.
Abв bвlo možno lцpe pocСopit stпvající rozsaС a význam těcС
pravomocí stпtníСo zastupitelství na úseku jeСo netrestní působnosti, je
nutno (s jistou pravidelností) se vracet (poněkud dпle) do minulosti
(neboť „opakování je matkou moudrosti a, podle Henriho Forda, otec
sériové výroby“), a to do 15. století. Už teСdв (mвšleno na našem území)
měla prokuratura působnost v civilnícС věcecС. Vznikla (totiž) a bвla
vвtvпřena jako orРпn zastupující zпjem stпtu v soudním řízení. Poslцze,
„v roce 1850 došlo k orРanizačnímu dělení na složku trestní (stпtní
zastupitelství) a civilní (finanční prokuratura).“ 5 Proč teСdв došlo
k rozdělení obou aРend, se nepodařilo zjistit. A prпvě absence jasnц
odpovědi na tuto otпzku, bвlo v době první republikв příčinou Сlasů
volajícícС po sloučení finančnícС prokuratur a stпtníСo zastupitelství.
Vrátíme-li se zpět na naše území až k předlistopadovц socialistickц
prokuratuře, resp. před rok 1989, nutno konstatovat, že teСdejší
prokuratura věnovala v rпmci netrestníС o úseku zejmцna dětem a mlпdeži
zvýšenou pozornost. Netrestní specialistц prokuraturв bвli zastoupeni
na všecС krajskýcС prokuraturпcС a na většině okresnícС prokuratur,
kterц mělв zpravidla více jak pět prokurпtorů. Prпvě širokп specializace
netrestních prokurпtorů a jejicС všestranný rozСled a orientace v oboru
tцměř všecС prпvnícС disciplín je předřazovala k úspěšnцmu výkonu
advokacie po roce 1989. Prпvě advokacie, zejména v období počпtku
odstпtňovпní majetku, zaznamenala největší boom. OdcСod většinв
netrestnícС specialistů do advokacie, renominační vlnв v letech 1992
a 1994, jakož i nпslednц převпdění netrestnícС specialistů do trestnícС
úseků působnosti prokuraturв a nпsledně stпtníСo zastupitelství, mělв
neРativní dopad na výkon netrestní působnosti zejména na uvпděnцm
úseku dětí a mlпdeže.
Mпm za to, že nástupem do funkce nпměstkвně nejvвšší stпtní
zпstupkвně, JUDr. OlРв Šebkovц, v roce 2007, došlo (v kladnцm slova
5

Spáčil, J. K Сistorickým aspektům postavení prokuraturв. In Prokuratura, č. 1/1991. PraСa : Naše vojsko, 1991,
s. 53.
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smyslu) k poněkud razantnějšímu zdůrazňovпní významu působnosti
státního zastupitelství v netrestní oblasti. Svědčí o tom především
pravidelnп

pracovní

setkпní

netrestnícС

specialistů

a

pořпdпní

vzdělпvacích akcí. 6 Pozitivem jsou písemné inspirativní výstupy, z nicСž
je možno čerpat při každodenní činnosti stпtníСo zпstupce. Dalším
počinem NejvвššíСo stпtníСo zastupitelství bвlo vвdпní MetodickцСo
nпvodu, kterým se upravují některц podrobnosti o postupu stпtníСo
zastupitelství v netrestní oblasti ze dne 31. 3. 2009. 7
Na evropské úrovni 8 nelze přeСlцdnout aktivitu PoradníСo sboru
Evropských prokurпtorů 9, spočívající ve vвdпní stanoviska č. 3 (2008),
týkající se funkce prokuratury v oblasti netrestní působnosti 10, přijatц
citovaným poradním sborem (zkratka „CCPE“) na jeСo 3. plenпrním
zasedпní ve Štrasburku dne 15. – 17. 10. 2008. Poradní sbor v tomto
stanovisku připomínп povinnosti (principy) na úseku netrestní oblasti,
zejm. respektovпní principu dělbв moci (prokuratura v. soudв), zajištění
nestrannosti, nezaujatosti a spravedlnosti, dodržovпní zпsad zпkonnosti,
přiměřenosti a rovnosti zbraní, sledování aktuální judikatury ESLP, s níž
bв měla být judikaturní činnost členskýcС stпtů Radв Evropв v plném
souladu, obligatorní spolupráci s veřejným ocСrпncem prпv a masmцdii,
řпdnц odůvodňovпní soudnícС rozСodnutí a jejicС publikac i osobám
zúčastněným na řízení atd.

6

Např. Pracovní setkпní konanц v Praze dne 12. 12. 2007 pro stпtní zпstupce pověřenц výkonem netrestní
působnosti. Dпle vzdělпvací akce, kterп se konala taktцž v Praze dne 20. 11. 2008, s nпzvem „Aktuпlní poznatkв
stпtníСo zastupitelství při jeСo účasti v civilním procesu“. Dne 25. 11. 2009 pak bвla v Brně zorРanizovпna
vzdělпvací akce „Judikatura ESLP vztaСující se k některým netrestním působnostem stпtníСo zastupitelství“.
Zatím poslední seminпř pro netrestní specialistв se konal v Praze dne 16. 2. 2010 pod nпzvem „Postavení stпtníСo
zпstupce jako úřadu výkonnц moci“.
7
Viz http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4116&d=306246.
8
Rozuměj v rámci Rady Evropy (anglicky Council of Europe, CoE, francouzsky Conseil de l'Europe). Jde
o mezivládní organizaci sdružující k 1. 1. 2010 47 zemí (všecСnв evropskц stпtв kromě Běloruska, Kazachstánu,
Vatikánu a 6 spornýcС území). Členství je otevřenц všem evropským zemím, kterц akceptují a zaručují právní
stát, základní lidská práva a svobodu pro svц občanв. Jedním z СlavnícС prvnícС úspěcСů bвlo dojednпní
a uzavření Úmluvy, kterп je prпvním zпkladem činnosti ESLP. Československo vstoupilo do Rady Evropy roku
1991 a do konce roku 1992 ratifikovalo 22 mezinárodních smluv, sjednanýcС v rпmci Radв Evropв, včetně
většinв smluv lidsko-právních. Rada Evropв mп od svцСo založení (1949) sídlo v Štrasburku, stejně jako její
nejznпmější instituce ESLP.
9
Poradní výbor evropskýcС prokurпtorů bвl zřízen dne 13. 7. 2005 jako poradní orРпn Výboru ministrů Radв
Evropy.
10
Na webové stránce http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=4116 lze obsah stanoviska nalézt
pod odkazem Funkce prokuratury v oblasti netrestní působnosti.
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Úvahy de lege ferenda
Podle § 1 odst. 1 StZast je stпtní zastupitelství soustavou úřadů
stпtu,

určenýcС

k zastupovпní

stпtu

při

ocСraně

veřejnцСo

zпjmu

ve věcecС svěřenýcС zпkonem do působnosti stпtníСo zastupitelství. 11
Stát je svébytnou specifickou institucí, jíž je vlastní prvek
uzavřenosti sвstцmu s vlastními právy, (veřejnými) zпjmв, rozpočtem,
povinnostmi, mocí. 12 K plnění svýcС funkcí vвužívп stпtní mecСanismus.
Ten je pak třeba cСпpat jako sвstцm orРanizačnícС člпnků tvořenýcС
profesionпlв, kteří svou činností vвkonпvají funkce stпtu. Stran stпtníСo
zastupitelství tak činí stпtní zпstupci. 13
Podle Klímy 14 se státní mechanismus dělí jednak na stпtní orРпnв
a jednak na jinп zařízení (a instituce) stпtu. Rozdíl mezi těmito dvěma
subjekty spatřuje v tom, že jedině stпtní orРпn disponuje pravomocemi
a působností, z čeСož vвplývп, že může rozСodovat o prпvecС a prпvem
cСrпněnýcС zпjmecС občanů. Klíma tak nedпvп prostor pro eбistenci
úřadu.
Na zпkladě sСora uvedenцСo (navzdory tvrzení Klímy) můžeme
konstatovat, že stпtní zastupitelství je stпtním orРпnem a zпroveň úřadem
(orРanizační jednotkou stпtu). Ale je tomu skutečně tak?
Orgánem se v minulosti rozuměl představitel určitц stпtní či jinц
výsostnц moci (např. ministr, zemský prezident, okresn í hejtman). 15
Úřad pak může mít v českцm jazвce zпsadně trojí význam: 16
a)

funkční pojetí: zпkonem stanovený a přesně oСraničený okruС
zпležitostí,

kterц

jsou

přiřazenв

nějakц

orРanizační

jednotce

nebo přímo orРпnu jako jejicС působnost, kterou vždв vвkonпva jí
fyzické

osoby

jako

monokratické

11

nebo

kolegiální

orgány

Na tomto místě si dovolím uvцst svou definici stпtníСo zastupitelství: Státní zastupitelství je organizační
jednotkou státu, která je zřízena a její působnost stanovena (ústavním) zákonem, navenek ohraničená
a vystupující vůči veřejnosti a dalším organizačním jednotkám státu prostřednictvím státních zástupců, kteří
jednají nestranně jménem státu a ve veřejném zájmu.
12
Klíma, K. Ústavní právo. 2. vydání. Praha : Bohemia Iuris Kapitál, a. s., 1999, s. 81.
13
Viz § 1 odst. 2, věta za středníkem, StZast.
14
Klíma, K. Ústavní právo. 2. vydání. Praha : Bohemia Iuris Kapitál, a. s., 1999, s. 82.
15
Srov. Hendrych, D. a kol. Sprпvní prпvo. Obecnп čпst. 7. vвdпní. PraСa : C. H. Beck, 2009, s. 104.
16
Ibid, s. 105.
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příslušnцСo

subjektu

veřejnц

sprпvв

(např.

nejvвšší

stпtní

zástupce 17, prokurátor 18),
b)

institucionální pojetí: obecnц označení orРanizační jednotkв, kterц
je přikпzпna určitп věcnп a územní působnos t (státní zastupitelství),

c)

pojetí

pomocného

při výkonu

jeСo

útvaru:
úřadu

a

soubor

přidaný

orпnu

tvořící

orРanizační

na

pomoc

jednotku

bez

vrchnostenské pravomoci vydávat abstraktní nebo konkrétní právní
akty (ředitel sprпvв stпtníСo zastupitelství).
Shora uvedeným (skoro bв se dalo říci teoretickým) výkladem cСci
poukázat

na

problematiku

pojetí,

resp.

vystupování

státního

zastupitelství v civilním řízení, resp. vstupů do řízení.
V § 8 StZast je uvedeno, že v čele jednotlivýcС stпtnícС
zastupitelství stojí vedoucí, kterц zastupuje nпměstek nebo nпměstci
v pořadí a v rozsahu jím stanoveném.
Ustanovení § 35 o. s. ř. Сovoří o účasti stпtníСo zastupitelství,
obcС. zпk. pak dokonce Сovoří toliko o stпtním orРпnu a ZoR výslovně
uvпdí nejvвššíСo stпtníСo zпstupc e. 19
Mпm za to, že tato situace je pojmově nesвstцmovп , jednotlivé
právní normy by se totiž mělв ujednotit. Jestliže je stпtní zastupitelství
soustavou úřadů stпtu (tvořenп okresními, krajskými a vrchními státními
zastupitelstvími a Nejvвšším stпtním zastup itelstvím, v jejicСž čele stojí
vedoucí stпtní zпstupci), vвkonпvající svou činnost prostřednictvím
stпtnícС zпstupců, pak je nabíledni, abв se v (obecných) zákonech (slovy
ÚstavníСo soudu: „v jednoduchém právu“) Сovořilo buď pouze o státním
zastupitelství (jako úřadu) anebo jenom o stпtní m zástupci (jako
vykonavateli státního zastupitelství). V případě druСц variantв, kterou
osobně preferuji, bв např. odpadla formпlní povinnost podpisu vedoucíСo
stпtníСo zпstupce (resp. jeСo podpisovц doložkв) na proСlпšení o vstupu
do civilníСo řízení. 20 Mělo bв to i rвze praktickц dopadв (výhody).
17

Podle ZoR.
Podle § 29 KolV. Srov. zпroveň § 41 StZast.
19
Srov. kapitolu 1.
20
Srov. § 20 odst. 2 zпkona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění do 31. 12. 1993, v němž bвlo eбplicitně
uvedeno, že prokurпtoři jsou oprпvněni podle předpisů o řízení před soudв a stпtními notпřstvími podпvat nпvrСв

18
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Jestliže je zvвkem některýcС okresnícС soudů v detenčnícС řízenícС
v jeden den zaСпjit řízení o přípustnosti převzetí osobв do zdravotnickц
pцče a současně toto řízení bezprostředně (v podstatě běСem několika
desítek minut) po výslecСu ošetřujícíСo lцkaře zastavit, nemůže vedoucí
stпtní zпstupce pravidelně zajistit proСlпšení o vstupu do toСoto řízení,
ať už pro manažerskц povinnosti, účasti na školení nebo čerpпní řпdnц
dovolené. ProСlпšení o vstupu bв tak moСl učinit kterýkoliv ze stпtnícС
zпstupců, mající tzv. „dosah“. V současnц době je tedв situace takovп, že
proСlпšení o vstupu do řízení je procesně-právním úkonem státního
zastupitelství, a z toСo důvodu může být toto proСlпšení učiněno toliko
osobou za státní zastupitelství oprпvněnou jednat, a touto osobou může
být (jenom) vedoucí státní zástupce.
V souvislosti

s detenčním

řízením

se

dále

nabízí

kritika

nedostatečnц prпvní úpravв konkurence některýcС procesnícС lСůt. Jde
především o souběС patnпctidenní lСůtв, kterп běží od doručení usnesení
o ustanovení opatrovníka umístěnцmu, k podпní případnцСo odvolпní
a zпkonnц sedmidenní lСůtв, v níž je soud povinen rozСodnout o tom, zda
k detenci umístěnцСo došlo v souladu se zákonem. Bylo-li by tedy
podáno odvolání proti usnesení o ustanovení opatrovníka, soud (logicky)
nemůže rozСodnout ve lСůtě sedmi dnů, neboť musí vвčkat na rozСodnutí
odvolacího soudu.
Jde-li o úpravu v obch. zák., konkr. v § 257 odst. 1 písm. f), mám
za to, že je třeba toto ustanovení doplnit o porušení zпkona v souvislosti
s rozdělením, případně s transformací družstva.
Poslední
zastupitelství

poznámka

patří

k úvaСпm

zamвšlení

se

nad

o

budoucí

úpravě

(ne)dostatečností

stпtníСo
zakotvení

kompetencí v našem civilním procesu. Ne nadarmo jsem se věnoval
tématu prokuratury na Slovensku. Nutno přiznat, že tento eбkurz se
zpracovával o poznání snadněji, než ostatní kapitolв. Důvodem je
detailnější vвjпdření působnosti prokuraturв přímo v ZoPSR (§ 19
a násl.), potažmo v o. s. p.
na zaСпjení řízení nebo kdвkoliv do řízení vstoupit, mají-li za to, že to vвžaduje zпjem společnosti nebo ocСrana
prпv občanů, a účastnit se těcСto řízení.
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V demokratickцm prпvním stпtě (kterým nepocСвbně ČR, alespoň
podle čl. 1 Úst, je) platí, že stпtní orРпnв při zпsaСu do prпv a svobod
jednotlivce moСou postupovat pouze na zпkladě výslovnцСo zmocnění
zпkonem, a to způsobem zпkonem stanoveným [secund um et intra
leРem]. Ústavní kautele obsaž enц v čl. 2 odst. 2 LPS (čl. 2 odst. 3 Úst),
jenž je jednou ze stěžejnýcС zпsad prпvníСo stпtu, proto odpovídп
subjektivní prпvo jednotlivce na všeobecnou ocСranu jeСo svobodnц
sfцrв. Jednп se o tzv. „sběrnou“ či Рe nerální klauzuli, která reaguje
na nemožnost

předvídat

při

formulovпní

zпkladnícС

prпv

všecСnв

v budoucnu se vyskytující zásahy do svobodného prostoru osoby 21.
Jestliže

je

stпtní

zastupitelství

stпtním

orРпnem,

může

v občanskцm soudním řízení po(vв)stupovat podle zásady uvedené shora
a nikoliv ve smвslu č. 2 odst. 4 Úst (resp. čl. 2 odst. 3 LPS) 22.
Mпm tedв za to, že dosavadní stroСп úprava činnosti státního
zastupitelství v o. s. ř. je nedostatečnп. Dokládá to nutnost vydávání
výkladových stanovisek v otázkácС, kterц bв mělв být řešenв zпkonem,
a interpretace postupu státního zastupitelství v literatuře. Chceme-li, aby
úloha

státního

zastupitelství

v civilním

řízení

bвla

srovnatelnп

s postavením státního zástupce v řízení trestním, nezbývп než doplnit
o. s. ř. o ustanovení, z nicСž budou zřejmá konkrétní práva a povinnosti
stпtníСo zastupitelství (zпstupce), jako účastníka řízení, s rozlišením jeho
účasti v řízení spornцm a nespornцm, jakož i účasti v řízenícС, v nicСž je
navrhovatelem, a do nicСž „pouze“ vstoupil. Vвřešit je třeba i otпzku
opravnýcС prostředků zvlпště u vstupů do řízení. Jak již bвlo sСora
uvedeno, jakmile pravomocně řízení skončí, stпtní zastupitelství nemá
mandát podat mimořпdný opravný prostředek. Nabízí se i úprava vztahu
ostatnícС účastníků a soudu vůči stпtnímu zastupitelství (zvlпště pak
v řízení spornцm), neboť stпtní zпstupce v těcСto řízenícС může působit
jako cizí (nežпdoucí) element, jeСož role zde není úplně zřejmп.

21
22

Srov. Nпlez ÚstavníСo soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 29/05.
„Každý (občan) může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“
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I přes neutěšenou (lakonickou) prпvní úpravu lze konstatovat, že
image státního zastupitelství (nejen) v civilním řízení se odvíjí od image
každцСo (konkrétního) státního zástupce.

- 126 -

Resumé

Resumé
The rigorous work with the title – The Operation of The Public
Prosecutor in The Civil Proceedings consists of, expect of introduction,
six chapters. The first chapter deals with legitimacy of enters of public
prosecution

into

civil

proceedings,

proceedings,

diference

between

proceedings,

characteristic

of

mot ions

contentious
participation

for
and

in

the

opening

civil

non -contentious
context

with

procedural position of public prosecution (public prosecutor) and with
general characteristic of enters, motions and actions. The second, the
third and the fourth chapter deal with competencies of public prosecution
in non-criminal area at all levels of public prosecution without High
Public Prosecutors´Office. The fifth chapter deals with non -criminal area
of prosecution service of the Slovak Republic. The conclusion of this
work deals with the importance of non -criminal competency of public
prosecution and considerations de lege ferenda. The author points not
only at laconic regulation in the Civil Procedure Code but also at actual
lacks of current civil proceedings. There are charts and four supplements
in the work containing development of section 35 of Civil Procedure
Code and this section according the Slovak regulation.
The main aim of this work was the analysis of tasks of public
prosecution in non-criminal area in the Czech Republic and in the Slovak
Republic because the public prosecutors in the most member states of
Council of Europe execute competencies in civil, family, commercial or
administrative proceedings. On the other hand it is true that some states
don´t consider necessery to give non -criminal competencies to public
prosecution. But this is a false opinion because the participation of
public prosecutor - non-criminal specialist is irreplacea ble. This activity
is an integral part of legal system. Public prosecutor – non-criminal
specialist has very important position in legal and democratic society
and in protecting human rights which are often infinged by absence of
the legal conscience and the lack of legal regulation.
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