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Úvod 

Tématem předkládané diplomové práce jsou oprávnění státního zástupce 

v přípravném řízení trestním. Role státního zástupce v této fázi trestního řízení je zcela 

nezastupitelná, jelikož je to právě on, kdo odpovídá za ochranu a dodržování lidských 

práv podezřelé, resp. obviněné osoby při provádění úkonů trestního řízení od samého 

počátku případu, a prostřednictvím svých oprávnění, která mu zákon přiznává, dohlíží 

na zákonnost celého přípravného řízení. Ačkoliv se může zdát, že v posledních letech 

přibývá škála úkonů, které v přípravném řízení plní soudce1, nemůže být jeho 

dominujícím činitelem. Pánem přípravného řízení tak i nadále zůstává státní zástupce. 

Přesto někdy bývá jeho role zpochybňována, k čemuž v poslední době negativně 

přispívají i diskuze, které se vedou ohledně nezávislosti státních zástupců. 

Téma pro svoji diplomovou práci jsem si nevybrala náhodně. Úloha státního 

zástupce v trestním procesu, potažmo trestní proces jako takový, mě dlouhodobě 

zajímá. Více jsem do problematiky postavení státního zástupce v trestním řízení měla 

možnost proniknout díky stáži absolvované na Okresním státním zastupitelství v Písku. 

Poznatky získané z praxe bych proto rovněž ráda při psaní této práce využila. 

Diplomová práce je členěna podle systematiky trestního řádu, byť na mnoha 

místech je platná právní úprava jednotlivých oprávnění státního zástupce v přípravném 

řízení roztříštěná. To je výsledkem častých novelizací, které způsobily, že právní úprava 

de lege lata postrádá celkovou právní soudržnost. Nejen na tento, ale i na některé další 

aplikační problémy orgánů činných v trestním řízení reaguje připravovaná rekodifikace 

trestního práva procesního. Proto těmto připravovaným legislativním změnám budu 

věnovat pozornost a ve vybraných případech se pokusím současnou právní úpravu 

s věcným záměrem nového trestního řádu2 porovnat. 

V první kapitole se budu zabývat právní úpravou přípravného řízení, vymezím 

pojem přípravného řízení a stručně nastíním základní charakteristiky stadií přípravného 

                                                 
1 Rozhoduje zejména o úkonech, které intenzivně zasahují do občanských práv (např. rozhodnutí o vazbě 
obviněného, nařízení domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor), nebo k takovým úkonům dává 
souhlas (např. otevření zásilky). Účastní se rovněž některých důkazních úkonů (např. rekognice nebo 
výslech svědka před zahájením trestního stíhání). 
2 Věcný záměr nového trestního řádu předložený Ministerstvem spravedlnosti a schválený legislativní 
radou vlády České republiky dne 31. 7. 2008. Dostupný na WWW: 
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460>. 
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řízení. V dalších kapitolách se budu již výlučně věnovat jednotlivým oprávněním 

státního zástupce v průběhu přípravného řízení. Dozorová a výlučná oprávnění státního 

zástupce jsem s ohledem na jejich rozsah zařadila do dvou samostatných kapitol. Stejně 

tak oprávněním státního zástupce v souvislosti s prováděním zajišťovacích úkonů věnuji 

celou jednu kapitolu. Vzhledem k rozsahu diplomové práce se nicméně zaměřím pouze 

na aktuální problematiku vazby, kde došlo v právní úpravě z pohledu státního zástupce 

k výrazným změnám, a odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Jedna 

kapitola je věnována některým dalším oprávněním státního zástupce, zejména ve vztahu 

k policejnímu orgánu a kontrole jeho činnosti. V poslední části jsem se pak zaměřila na 

postavení státního zástupce ve zkráceném přípravném řízení, a to s ohledem na jeho 

rostoucí význam i četnost využívání v praxi. 

Pro oživení jsem do diplomové práce zařadila i příklady z praxe Okresního 

státního zastupitelství v Písku. Součástí práce jsou i praktické přílohy, na něž odkazuji 

v textu. 

Cílem mé diplomové práce je uceleně pojednat o jednotlivých oprávněních 

státního zástupce v průběhu přípravného řízení, poukázat na některé nedostatky, které 

současná právní úprava vykazuje, a k některým otázkám zaujmout vlastní stanovisko. 
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1 Přípravné řízení trestní – obecná charakteristika 

 
Následující kapitola zahrnuje základní poznatky týkající se přípravného řízení, 

a to z pohledu zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „tr. řád“). Nejprve se budu zabývat vymezením pojmu 

přípravného řízení a jeho formám tak, jak je upravuje tr. řád v části druhé. Dále obecně 

nastíním právní úpravu jednotlivých stadií přípravného řízení, tedy postupu před 

zahájením trestního stíhání a fázi po zahájení trestního stíhání, a zaměřím se také na 

jisté terminologické nedostatky, které současnou právní úpravu přípravného řízení 

sužují a způsobují problémy v aplikační praxi. Podrobně se těmto stadiím přípravného 

řízení budu věnovat ve druhé kapitole, a to s ohledem na skutečnost, že jednotlivá 

oprávnění a role státního zástupce se v těchto fázích liší. 

1.1 Pojem a účel přípravného řízení 

Přípravné řízení je prvním, tj. předsoudním stadiem trestního řízení. Jeho 

existence je atributem tzv. reformovaného typu kontinentálního procesu, k němuž náleží 

i české trestní řízení.3 Přípravným řízením se podle ustanovení § 12 odst. 10 tr. řádu 

rozumí úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu 

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

stíhání do podání obžaloby, postoupení věci jinému orgánu nebo zastavení trestního 

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

trestního stíhání před podáním obžaloby, zahrnující objasňování a prověřování 

skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. Současná 

právní úprava přípravného řízení, byť podstatně novelizovaná, vychází z několikaletého 

legislativního procesu zásadní reformy trestního práva procesního, který byl završen 

přijetím tzv. velké novely tr. řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností 

k 1. 1. 2002 (dále jen „velká novela tr. řádu“). Záměrem zákonodárce bylo, aby 

přípravné řízení „plnilo funkci vyplývající z jeho názvu, tzn. spíše postupy operativně 

pátracími a kriminalisticko-taktickými než procesními odhalit trestné činy a jejich 

                                                 
3 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 465. 
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pachatele, vyhledat a opatřit potřebné důkazy a připravit podklady pro rozhodnutí 

státního zástupce jako budoucího žalobce“4.        

 Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním účelem přípravného řízení je vyhledání, 

popř. provedení důkazů potřebných k objasnění skutečností důležitých pro posouzení 

případu a odhalení osoby pachatele s cílem opatřit podklad pro podání obžaloby, anebo 

pro jiné rozhodnutí státního zástupce ve věci samé, a dále opatřit podklady pro 

projednání věci v řízení před soudem. „P řípravné řízení je proces opatřování 

a hodnocení důkazů.“ 5 Velkou novelou tr. řádu bylo těžiště dokazování přeneseno do 

řízení před soudem, proto by měly být v přípravném řízení opatřeny a provedeny pouze 

důkazy, kterých je třeba pro jeho účel, popř. ty, které by v řízení před soudem nebylo 

možné provést. Otázkou zůstává, zda se tak v praxi skutečně děje. 

Přípravné řízení plní následující funkce: 

• vyhledávací, spočívající v zajištění podkladů potřebných pro projednání věci v řízení 

před soudem. Jde o vyhledání skrytých informací o spáchaných trestných činech, a to 

zpravidla postupy a metodami policejních orgánů. 

• zajišťovací (fixační), jež zahrnuje opatření a shromáždění pomíjivých důkazů pro 

nastávající soudní řízení, a dále důkazů, u nichž hrozí jejich znehodnocení nebo 

poškození a které by z tohoto důvodu nebylo možné v řízení před soudem provést. 

Předchází se tak omezení či dokonce ztrátě jejich důkazní hodnoty. K tomu slouží 

tzv. neodkladné a neopakovatelné úkony a zajišťovací úkony, které se nejčastěji 

realizují právě v přípravném řízení. 

• filtra ční (verifika ční), jejímž smyslem je zabránit nedůvodnému postavení 

obviněného před soud a zamezit tak konání hlavního líčení, které představuje 

významný zásah do občanských práv obviněného a má difamační účinky. Významná 

je tato funkce i z hlediska procesní ekonomie, jelikož umožňuje vyhnout se 

komplikovanému a nákladnému soudnímu řízení. 

• v posledních letech se vedle těchto klasických funkcí vymezila i funkce odklonná, 

která je projevem jedné ze současných tendencí trestní politiky, snažící se zejména 

v případech málo závažné (bagatelní) kriminality vyhnout klasickému vyřízení věci 

                                                 
4 BAXA, Josef. Reforma trestního řízení - geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie. 2001, č. 11-
12, s. 16. 
5 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš et al. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha: 
ASPI, 2008, s. 417. 
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v hlavním líčení a nahradit je jednoduššími procedurami, nazývanými odklon.6 Jejich 

účelem je jednak zjednodušení a zrychlení trestního řízení, jednak snazší urovnání 

konfliktu mezi pachatelem a obětí trestného činu, rychlejší odškodnění oběti atd. 

1.2 Formy přípravného řízení 

V závislosti na povaze konkrétního případu, zejména s ohledem na škodlivost, 

závažnost a skutkovou složitost činu, který je předmětem řízení, lze v tr. řádu nalézt tři 

formy přípravného řízení: standardní, rozšířené a zkrácené přípravné řízení. Tato 

diferenciace byla zavedena na základě podnětu z praxe velkou novelou tr. řádu 

a nahradila původní jednotnou strukturu předsoudního stadia trestního řízení. Jednotlivé 

formy se od sebe liší podmínkami, za nichž je lze konat, rozsahem opatřovaných, popř. 

prováděných důkazů, i způsobem jejich skončení. 

O nejméně závažných, „flagrantních“ 7 deliktech, kdy pachatel trestného činu je 

přistižen při činu nebo bezprostředně poté, je vedeno zkrácené přípravné řízení, jehož 

smyslem je vyhledat možné důkazy pro potřeby soudního řízení s cílem co nejrychleji, 

zpravidla ve lhůtě několika dnů, postavit obviněného před soud. Předpoklady pro 

konání zkráceného přípravného řízení stanoví § 179a a násl. tr. řádu a blíže o něm bude 

pojednáno v kapitole 7. U trestných činů, o nichž koná řízení v prvním stupni krajský 

soud8 a kde jejich společenská závažnost a vyšší právní a skutková složitost odůvodňují 

potřebu důkladného zadokumentování všech potřebných důkazů již na počátku řízení, 

se koná rozšířené přípravné řízení, při němž může probíhat postup před zahájením 

trestního stíhání podle § 158 až § 159b tr. řádu a vždy se koná rozšířené vyšetřování 

podle § 168 až § 180 tr. řádu. U všech ostatních trestných činů se koná standardní 

přípravné řízení, kde může probíhat postup podle § 158 až § 159b tr. řádu a vždy 

probíhá vyšetřování podle § 161 až § 167 tr. řádu.9 

Současná úprava je tak značně komplikovaná a odlišení jednotlivých forem 

přípravného řízení stěžuje i fakt, že tr. řád obsahuje pouze pojem zkrácené přípravné 

řízení. Termíny standardní a rozšířené přípravné řízení vytvořila trestněprocesní nauka 

                                                 
6 MUSIL, Jan. Přípravné trestní řízení - některé koncepční otázky. Acta Universitatis Carolinae. 2002, č. 
4, s. 11 
7 BAXA, Josef. Reforma trestního řízení - geneze jejího vzniku a její cíle. Bulletin advokacie. 2001, č. 11-
12, s. 17. 
8 § 17 tr. řádu 
9 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1168 – 1169. 
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a zákon o nich takto výslovně nehovoří. Rozdíl mezi nimi spočívá prakticky jen ve 

složitosti dokazování a lhůtách, ve kterých je třeba vyšetřování skončit. V zájmu 

zjednodušení přípravného řízení věcný záměr proto nově od rozšířeného přípravného 

řízení upouští. 

1.3 Stadia přípravného řízení 

Přípravné řízení lze rozdělit do dvou fází, jimiž jsou postup před zahájením 

trestního stíhání (tzv. fáze prověřování) a postup po zahájení trestního stíhání (tzv. fáze 

vyšetřování). Současná právní úprava však obsahuje problémové a poměrně nejasné 

ustanovení § 158 odst. 1 tr. řádu, podle kterého je policejní orgán povinen na základě 

vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž 

podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna 

potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření 

k předcházení trestné činnosti. Jde o preventivní a odhalovací činnost policie, jejímž 

cílem je získat signály o spáchaných trestných činech, které jsou prozatím skryté 

(latentní), někdy si dokonce klade za cíl opatřit informace o připravovaných trestných 

činech a zabránit jejich spáchání. Tyto prvotní signály se však často vyznačují nízkým 

stupněm věrohodnosti a je třeba je verifikovat tzv. mimoprocesními metodami policejní 

práce.10 Proto není tato činnost upravena tr. řádem, nýbrž policejními předpisy. Tyto 

policejní aktivity bývají označovány jako předprocesní postup nebo také „šetření“11. 

V této souvislosti je třeba si položit otázku, kdy vlastně přípravné, resp. trestní řízení 

začíná? 

1.3.1 Předprocesní stadium trestního řízení 

Předprocesní stadium řadu let vyvolává v odborných kruzích živou debatu na 

téma, zdali jde o postup podle tr. řádu, tedy trestní řízení12, či nikoliv. Tak například 

                                                 
10 RŮŽIČKA, Miroslav. K oprávněním státního zástupce ve vztahu k postupu Policie České republiky 
předcházejícímu zahájení trestního řízení. Státní zastupitelství. 2007, č.  7-8, s. 18-27. 
11 MUSIL, Jan. Přípravné trestní řízení – některé koncepční otázky. Acta Universitatis Carolinae. 2002, č. 
4, s. 14. 
12 Trestním řízením se podle § 12 odst. 10 tr. řádu rozumí řízení podle tohoto zákona. 
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J. Musil a kolektiv13 k tomu uvádí, že jde o zcela neformální fázi, která ještě není 

trestním řízením podle tr. řádu a jako taková by proto neměla být zahrnována pod pojem 

stadia trestního řízení. Také M. Růžička14 zastává tento názor a konstatuje, že „ činnost 

policie uvedená v § 158 odst. 1 tr. řádu, byť upravená v trestním řádu, nespadá pod 

trestněprocesní činnost a lze ji tedy vykonávat zásadně již před sepsáním záznamu 

o zahájení úkonů trestního řízení.“ Část expertů na trestní právo procesní ovšem tento 

názor nesdílí a postup podle § 158 odst. 1 tr. řádu považují za součást trestního řízení 

podle § 12 odst. 10 tr. řádu, a to zejména s ohledem na jeho systematické zařazení do 

části označené jako přípravné řízení.15 P. Šámal16 k tomu uvádí, že přestože důvodová 

zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. hovoří o zcela neformální fázi, která ještě není 

trestním řízením podle tr. řádu, nemá tím na mysli postup podle § 158 odst. 1 tr. řádu, 

nýbrž směřuje ještě do fáze tomuto postupu předcházející, kde policie odhaluje první 

poznatky o možné trestné činnosti, a to v souladu s policejními předpisy. Objevují se 

i názory17, že uvedené ustanovení formuluje zásadu oficiality pro policejní orgán při 

jeho postupu před zahájením trestního stíhání a tento závěr je vyvozen jednak z toho, že 

tr. řád upravuje trestní řízení, jednak z toho, že v § 158 odst. 1 tr. řádu se hovoří 

o trestních oznámeních, resp. podnětech či poznatcích, na jejichž podkladě lze učinit 

závěr o podezření ze spáchání trestného činu. Je-li tu takové podezření, pak nelze 

postupovat mimo rámec trestního řízení. 

Tento aplikační problém je nejen terminologický, ale významně souvisí 

i s možností státního zástupce vykonávat v rámci přípravného řízení jedno z jeho 

nejdůležitějších oprávnění, tedy dozor nad zákonností postupu policejního orgánu. Blíže 

o tom bude pojednáno v kapitole 2.1. 

Teoretické řešení této neuspokojivé situace přináší věcný záměr. Tento text 

definuje přípravné řízení jako úsek řízení od prvního úkonu trestního řízení vykonaného 

policejním orgánem, a nebylo-li takto postupováno, od zahájení trestního stíhání do 

                                                 
13 MUSIL, Jan; KRATOCHVÍL, Vladimír; ŠÁMAL, Pavel. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 
3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 514. 
14 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2005, s. 400-401. 
15 Srov. např. CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš et al. Trestní právo procesní. 1. 
vyd. Praha: ASPI 2008, s. 418. 
16 ŠÁMAL, Pavel; NOVOTNÝ, František; RŮŽIČKA, Miroslav et al. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2003, s. 10-11. 
17 FRGAL, Ondřej. Polemika k článku „K oprávněním státního zástupce ve vztahu k postupu Policie 
České republiky předcházejícímu zahájení trestního řízení“. Státní zastupitelství. 2007, č. 10, s. 31-32. 
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podání obžaloby, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání nebo jiného 

rozhodnutí, jehož součástí je výrok o zastavení trestního stíhání, anebo do rozhodnutí či 

vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním 

obžaloby. Nová právní úprava tak předpokládá, že dosavadní institut záznamu 

o zahájení úkonů trestního řízení bude zrušen a první stadium trestního řízení, které 

bude jednotně označováno jako postup před zahájením trestního stíhání, bude zahájeno 

neformálně, prvním úkonem policejního orgánu. Pod toto stadium bude možné 

subsumovat i problematické předprocesní stadium trestního řízení.18 

1.3.2 Postup před zahájením trestního stíhání 

Podnětem k zahájení trestního řízení může být nejen oznámení o okolnostech 

nasvědčujících spáchání trestného činu (trestní oznámení) podle § 158 odst. 2 tr. řádu. 

Na prvním místě by to měly být výsledky vlastní činnosti policejních orgánů. Jak 

vyplývá z dikce § 158 odst. 1 tr. řádu, má být policejní orgán hlavním subjektem, 

zjišťujícím okolnosti nasvědčující závěru o podezření ze spáchání trestného činu, 

v souladu se zásadou oficiality.19 Podnět musí orgán činný v trestním řízení prošetřit, 

„zda je či není ve věci podezření ze spáchání trestného činu“ 20. 

Sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu, 

resp. provedením neodkladných nebo neopakovatelných úkonů, je zahájeno přípravné 

řízení jako první stadium trestního řízení a státní zástupce začíná vykonávat dozor nad 

zachováním zákonnosti. Záznam o zahájení úkonů trestního řízení lze proto považovat 

za jakýsi mezník mezi tzv. předprocesním stadiem trestního řízení (postup podle § 158 

odst. 1 tr. řádu) a stadiem procesním. 

Postup před zahájením trestního stíhání podle § 158 až § 159b tr. řádu spočívá 

v odhalení a prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin 

a směřujících ke zjištění jeho pachatele21, a zároveň opatření nezbytných podkladů pro 

                                                 
18 FRYŠTÁK, Marek. Možnosti postupu policejního orgánu před zahájením úkonů trestního řízení – je 
stávající stav vyhovující? Státní zastupitelství. 2010, č. 5, s. 26. 
19 KUČERA, Pavel. K některým aspektům postupu policejního orgánu před zahájením trestního stíhání. 
Státní zastupitelství. 2008, č. 9, s. 3-4. 
20 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš et al. Trestní právo procesní. 1. vyd. 
Praha: ASPI, 2008, s. 417. 
21 Tr. řád obsahuje vedle termínu postup před zahájením trestního stíhání i pojem objasňování a 
prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (zkráceně tzv. 
prověřování), avšak lze se domnívat, že jde o pojmy totožné. 
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zahájení trestního stíhání nebo pro vydání jiného rozhodnutí. V této fázi rovněž dochází 

k opatřování a provádění důkazů, které budou mít význam v řízení před soudem.  

Hlavní náplní státního zástupce je prosazování principu legality, tedy zajištění, 

aby byly stíhány všechny skutky, které jsou trestnými činy a u kterých je vyšší stupeň 

pravděpodobnosti, že trestný čin byl spáchán určitou osobou. 

Účelem postupu před zahájením trestního stíhání je šetřením ověřit poznatky 

vyplývající z trestního oznámení či jiného podnětu a následně rozhodnout o odložení či 

odevzdání věci v souladu s § 159a tr. řádu. Pokud ve smyslu § 160 odst. 1 tr. řádu 

výsledky prověřování nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně 

odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně 

o zahájení trestního stíhání této osoby.  

1.3.3 Postup po zahájení trestního stíhání 

 Vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání je zahájena další fáze přípravného 

řízení, tj. vyšetřování. Legální definici obsahuje § 161 odst. 1 tr. řádu a vyšetřováním 

označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, postoupením věci jinému 

orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného 

zastavení trestního stíhání. Vyšetřování konají útvary Policie České republiky a rozumí 

se jím jak úsek trestního řízení, tak i činnost vykonávaná v jeho rámci. Vyšetřování 

zpravidla navazuje na úsek prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin. Méně častým případem je vydání usnesení bez předchozího 

prověřování v případech, kdy dosavadní informace policejních orgánů nasvědčují tomu, 

že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala určitá osoba. V praxi dochází k tomu, že 

policejní orgán vydá záznam o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. 

řádu a vzápětí ihned zahájí trestní stíhání vydáním usnesení podle § 160 odst. 1 tr. řádu. 

Fakticky se tedy prověřování nekoná. 

Procesní postupy policie jsou obdobné jako postupy v prověřování s tím rozdílem, 

že úkony se provádějí již proti konkrétní osobě - obviněnému. S tím souvisí i důraz 

kladený na výkon dozoru ze strany státního zástupce, jelikož může dojít k výraznému 

zásahu do základních práv a svobod nejen obviněného, ale i dalších osob22.  

                                                 
22 Např. rodinných příslušníků v případě provádění domovní prohlídky podle § 82 an. tr. řádu. 
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 Lze rozlišovat dva druhy vyšetřování, a to standardní, které je časovým úsekem 

standardního přípravného řízení, a rozšířené, prováděné v případě rozšířeného 

přípravného řízení. 

 Hlavním účelem vyšetřování je opatřit dostatečné množství podkladů pro 

rozhodnutí státního zástupce o tom, zda podá obžalobu nebo o věci rozhodne jinak.  

Na okraj je třeba zmínit, že s účinností od 1. 1. 201223 již není státnímu zástupci 

vyhrazeno oprávnění konat vyšetřování vedené proti příslušníkům Policie ČR. 

Vyšetřování je nově v působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen 

„GIBS“). Pouze v případě samotných zaměstnanců GIBS povede fázi vyšetřování 

(nikoliv však prověřování) státní zástupce. Státní zástupce i nadále vyšetřuje trestné 

činy spáchané příslušníky Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky 

a informace, dále pak trestné činy spáchané příslušníky Vojenského zpravodajství anebo 

Vojenské policie.24 Vyšetřování prováděné státním zástupcem však nadále předmětem 

této diplomové práce nebude. 

                                                 
23 Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. 
24 § 161 odst. 3, odst. 4 tr. řádu. 
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2 Státní zástupce jako dominus litis v přípravném řízení 

trestním 

 
Státní zástupce má jako veřejný žalobce v trestním řízení důležité postavení a je 

významným článkem v systému trestní spravedlnosti. Působnost státního zastupitelství, 

resp. státního zástupce v trestním řízení má své ústavněprávní zakotvení v čl. 80 odst. 1 

Ústavy České republiky. Činnost a postavení státního zástupce upravuje zákon 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) 

a  dále vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního 

zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech 

o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„JŘStZast“). Postup státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství 

upravují i závazné pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce vydávané 

v souladu s § 12 odst. 1 ZSZ (dále jen „POP“), konkrétně POP č. 8/2009 ze dne 21. září 

2009, o trestním řízení, a výkladová stanoviska ke sjednocení výkladu zákonů a jiných 

právních předpisů vydávaná podle § 12 odst. 2 ZSZ. 

Státní zástupce je vedle policejního orgánu a soudu orgánem činným v trestním 

řízení ve smyslu § 12 odst. 1 tr. řádu. V předsoudním stadiu trestního řízení má státní 

zástupce dominantní postavení, neboť autoritativně vystupuje vůči obviněnému i vůči 

ostatním osobám zúčastněným na řízení a rozhoduje o všech zásadních otázkách kromě 

rozhodnutí svěřených i v přípravném řízení soudci, resp. soudu. S konečnou platností 

rozhoduje i o objemu důkazů, které budou v přípravném řízení provedeny, a jakými 

procesními formami budou skutkové okolnosti zjišťovány. Proto bývá v této fázi 

trestního řízení označován jako dominus litis, tedy pán sporu. 

Důvodem jeho dominantního postavení je skutečnost, že podle české 

trestněprocesní úpravy bezprostředně koná prověřování i vyšetřování policejní orgán, 

nikoliv vyšetřující soudce.25 Přestože stávající právní úprava není optimální a vyvolává 

pochybnosti v tom smyslu, že tr. řád a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPol“) vychází z institucionálního pojetí 

                                                 
25 ŠÁMAL, Pavel; NOVOTNÝ, František; RŮŽIČKA, Miroslav et al. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2003, s. 632. 
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policejního orgánu a výslovně nezakotvují procesní samostatnost jednotlivých osob 

služebně činných v policejním orgánu, lze tento institut vyčíst z různých ustanovení26 tr. 

řádu i ZPol.27 Věcný záměr již procesní samostatnost osob služebně činných 

v policejním orgánu (policistů) předpokládá tak, že při provádění úkonů trestního řízení 

budou vázány pokyny státního zástupce, v ostatních věcech týkajících se výkonu služby 

pokyny svých nadřízených.28 V rámci celého přípravného řízení však provádí policejní 

orgán i řadu činností, jimiž výrazně zasahuje do základních lidských práv a svobod, 

a výkon těchto činností tak musí podléhat odpovídající kontrole - dozoru nad 

zachováním zákonnosti ze strany státního zástupce ve všech stadiích přípravného 

řízení29, a to na základě § 4 odst. 1 písm. a) ZSZ a § 174 odst. 1 tr. řádu. Dozor je však 

vykonáván nejen z hlediska zákonnosti postupu policejního orgánu, ale i z hlediska jeho 

věcné správnosti, odůvodněnosti a úplnosti. 

Dozor lze charakterizovat jako „systematickou a cílevědomou kontrolní činnost 

zaměřenou na zjištění stavu přípravného řízení, prověřování postupu policejního 

orgánu z hlediska jeho zákonnosti, rychlosti a plynulosti a neprodlené odstraňování 

zjištěných nedostatků.“ 30 Dozor jednak představuje „souhrn prostředků směřujících 

k naplnění dominantní role státního zástupce v přípravném řízení“31, jednak plnění 

úkolů při dozoru v přípravném řízení vytváří předpoklady pro realizaci hlavní úlohy 

státního zastupitelství, tj. zastupování obžaloby v řízení před soudy. S dozorem souvisí 

i funkce rozhodovací a návrhová. Jedná se o oprávnění, výlučně svěřená státnímu 

zástupci dávat souhlas či povolení policejním orgánům, a oprávnění podávat návrhy 

soudu, resp. soudci provádějícímu úkony v přípravném řízení v případech závažných 

zásahů do práv a svobod občanů.32 

                                                 
26 Srov. např. § 30 odst. 1 tr. řádu, § 174 odst. 2 písm. f) tr. řádu; § 10 a násl. ZPol, § 61 ZPol. 
27 RŮŽIČKA, Miroslav. K otázce procesní samostatnosti policejního orgánu. Trestněprávní revue. 2010, 
č. 2, s. 35-43 
28 Jde v podstatě o obdobu ustanovení, které bylo obsaženo v § 3a odst. 3 původního zákona o Policii 
České republiky č. 283/1991 Sb. 
29 „Státní zástupce realizuje svou dozorovou funkci vůči policii nikoliv samoúčelně, ale proto, že policie 
jako jednotný, vojensky organizovaný sbor, který plní v trestním řízení velmi specifickou roli, musí být 
bezpodmínečně takové kontrole podrobena.“ RŮŽIČKA, Miroslav. O vztahu státního zástupce k policii. 
Právní rádce. 2005, č. 2, s. 1. 
30 KOUDELKA, Zdeněk; RŮŽIČKA, Miroslav; VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 
s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 17. 
31 Tamtéž. 
32 ŠÁMAL, Pavel; NOVOTNÝ, František; RŮŽIČKA, Miroslav et al. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2003, s. 634. Blíže v kapitole 4. 
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Platná právní úprava nicméně výslovně definici dozoru státního zástupce 

nepodává. Bylo by tedy namístě, aby nový tr. řád takovou definici formuloval, a to 

s ohledem na věcný záměr, který předpokládá, že dozor státního zástupce již nebude 

v rámci postupu před zahájením trestního stíhání vykonáván obligatorně
33, nýbrž až od 

okamžiku zahájení trestního stíhání nebo od obdržení žádosti policejního orgánu 

o vydání určitého rozhodnutí či udělení souhlasu státního zástupce s určitým úkonem 

nebo o předložení návrhu soudci v přípravném řízení. Státní zástupce bude mít nicméně 

možnost vyhradit si, že v určitých případech chce být vyrozuměn o tom, že policejní 

orgány činí úkony trestního řízení a začít vykonávat dozor již před zahájením trestního 

stíhání. 

Vzhledem k tomu, že státní zástupce nese odpovědnost za výsledky přípravného 

řízení i za to, že žádná osoba nebude v jeho průběhu bezdůvodně omezována na svých 

právech, ani nebude nedůvodně postavena před soud, a v řízení před soudem zastupuje 

podanou obžalobu, musí mít možnost výsledky přípravného řízení ovlivňovat vlastní 

procesní činností. Z toho důvodu je nadán celou řadou procesních oprávnění, která 

uplatňuje v průběhu přípravného řízení tak, aby měl možnost prosazováním svých 

požadavků vůči policejním orgánům ovlivňovat jeho průběh, zajistil si s ohledem na 

povahu a závažnost trestní věci přehled o stavu a výsledcích přípravného řízení, 

a neprodleně odstraňoval zjištěné nedostatky. Výkon těchto oprávnění uskutečňuje 

zejména vydáváním vlastních procesních rozhodnutí či opatření, ústními a písemnými 

pokyny, účastí při vyšetřovacích úkonech nebo prováděním jednotlivých úkonů.34 

V rámci absolvované stáže jsem se s prováděním jednotlivých úkonů ze strany 

státního zástupce nesetkala, velmi častá však byla účast jednotlivých státních zástupců 

při ohledání místa činu a provádění prvotních úkonů u závažných trestných činů, a účast 

u jednotlivých vyšetřovacích úkonů. 

                                                 
33 Současné znění zákona předpokládá aktivní a účinný dozor státního zástupce od samotného počátku 
přípravného řízení, tedy již ve fázi tzv. prověřování. 
34 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 480-485. 
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2.1 Oprávnění státního zástupce ve vztahu k postupu policejních orgánů 

předcházejícímu zahájení trestního řízení 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, předchází vlastnímu přípravnému 

řízení tzv. předprocesní stadium, které zahrnuje postup podle § 158 odst. 1 tr. řádu. Toto 

velmi obecně formulované ustanovení vyjadřuje povinnost policejního orgánu provádět 

postupy směřující k odhalení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu a konat 

opatření k prevenci trestné činnosti. Policejní orgán postupuje podle ZPol, kde je tento 

postup vymezen v § 69 ZPol jako činnost spočívající v odhalování trestných činů a 

zjišťování jejich pachatelů, za využití oprávnění a prostředků v něm uvedených. Jedná 

se tedy o činnost svěřenou výlučně policejním orgánům, nepodléhající kontrole státního 

zástupce. Zde však platná právní úprava naráží na problém, kdo v této fázi vykonává 

dozor nad zákonností postupu policejního orgánu?  

Z obecného hlediska zabezpečuje výkon spravedlnosti státní zástupce, jemuž 

ovšem přísluší vykonávat dozor až okamžikem zahájení přípravného řízení, tedy 

doručením záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu, nebo 

protokolu o provedených neodkladných či neopakovatelných úkonech. Z povahy věci 

není vyloučeno, aby státní zástupce v souvislosti s výkonem tohoto dozoru 

přezkoumával i výsledky šetření či opatření prováděné podle § 158 odst. 1 tr. řádu, „je 

však nutně omezen jednak tím, že půjde o činnosti nepodléhající většinou 

trestněprocesnímu režimu, jednak technickými možnostmi tyto postupy a výsledky 

podrobovat přezkoumání“35 s ohledem na skutečnost, že se zpravidla jedná o postupy 

utajené, prováděné specifickým způsobem specializovanými policejními orgány. Lze 

tedy konstatovat, že platná právní úprava neposkytuje státnímu zástupci téměř36 žádný 

prostor, aby kontrolu činnosti policejních orgánů, spadající do předprocesního stadia, 

prováděl. Praxe státních zástupců i policejních orgánů proto zastává názor, že 

předprocesní stadium není trestním řízením ve smyslu tr. řádu, a v případech, kdy 

policejní orgán činí úkony podle § 158 odst. 1 tr. řádu, nevykonává státní zástupce nad 

jeho postupem dozor. Podle § 158 odst. 1 tr. řádu nicméně policejní orgán činí 

minimum úkonů, zpravidla toliko, aby prověřil, zda v konkrétní věci jde či nejde 

                                                 
35 Výkladové stanovisko Nejvyšší státní zástupkyně č. 4/2007 ze dne 22. 8. 2007. SL 756/2006. 
36 Blíže v kapitole 2.2. 
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o podezření ze spáchání trestného činu. Dále již postupuje podle tr. řádu, tedy „pod 

dozorem“ státního zástupce. 

Pokud policejní orgán neshledá důvody k zahájení úkonů trestního řízení, věc 

tzv. založí (uloží) a dál se takovým případem nezabývá. Takový postup může být ze 

strany oznamovatelů považován za nečinnost policejních orgánů a mnohdy se domáhají 

nápravy před Ústavní soudem s poukazem na porušení práva domáhat se svého práva 

u nezávislého a nestranného soudu či jiného orgánu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod). Ústavní soud se k této problematice staví následovně: „(...) z ustanovení 

čl. 36 odst. 1 Listiny ovšem nelze ani odvodit právo fyzické či právnické osoby na to, 

aby jiná osoba byla trestně stíhána, resp. aby oznamované jednání bylo kvalifikováno 

jako určitý trestný čin.“ 37 Přestože postup policejního orgánu, který ve věci trestního 

oznámení stěžovatele postupuje tak, že toto oznámení tzv. uloží, aniž by o něm 

rozhodoval některým ze způsobů předvídaných tr. řádem (§ 159a, § 160 tr. řádu), je 

řešením, které nemá v tr. řádu výslovnou oporu, podáním trestního oznámení 

oznamovatel svá subjektivní práva nerealizuje a tak případná nečinnost či jiné procesní 

nedostatky nepředstavují porušení základních práv stěžovatelů.38 Podle konstantní 

judikatury totiž „trestní oznámení nemá podle českého právního řádu charakter 

nástroje k ochraně subjektivního práva fyzické či právnické osoby, nýbrž se v zásadě 

jedná o formu účasti občanů při prosazování veřejného zájmu na potlačování 

kriminality.“ 39  

2.2 Oprávnění státního zástupce před zahájením trestního stíhání 

Zásadním úkonem v tomto stadiu přípravného řízení je vydání záznamu 

o zahájení úkonů trestního řízení, případně protokolu o provedení neodkladných či 

neopakovatelných úkonů. Požadavky na obsah záznamu jsou minimalizovány na popis 

skutkových okolností, pro které se trestní řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich 

policejní orgán dozvěděl. Označení právní kvalifikace trestného činu zákon nevyžaduje, 

                                                 
37 Usnesení ÚS ze dne 12. 2. 2008, sp. zn.: IV.ÚS 140/08. 
38 Usnesení ze dne 25. 9. 2008, sp. zn.: II.ÚS 1936/08. 
39 Např. II.ÚS 1948/08, I.ÚS 3135/08. 
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je to však vhodné, například pro snadnější určení věcné příslušnosti státního zástupce, 

jemuž je zasíláno.40  

Opis záznamu musí být v souladu s § 158 odst. 3 tr. řádu zaslán státnímu zástupci 

ve lhůtě 48 hodin. Okamžikem jeho vydání je dovoleno policejnímu orgánu konat 

úkony podle tr. řádu ve smyslu § 158 odst. 3 písm. a) až i) tr. řádu a poskytuje státnímu 

zástupci informaci o tom, že od doručení jeho opisu je oprávněn vykonávat dozor nad 

zachováním zákonnosti v přípravném řízení za využití metod a prostředků vyplývajících 

z tr. řádu. Dozor v této fázi trestního řízení je nezastupitelný, jelikož výsledky 

prověřování mohou zásadně ovlivňovat další průběh přípravného řízení, potažmo 

efektivnost trestního procesu jako celku. Na druhou stranu není nutné, aby státní 

zástupci ipso facto vykonávali dozor v této rané fázi trestního řízení u všech trestných 

činů bez výjimky (např. u skutkově méně složitých  trestných činů). Proto považuji 

návrh věcného záměru tr. řádu, který počítá s výkonem dozoru státního zástupce 

v zásadě až od zahájení trestního stíhání, za vhodný. 

Státní zástupce může využít svých dozorových oprávnění podle § 157 odst. 2 

věty první tr. řádu a uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je 

tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. 

Nejčastěji půjde o provedení úkonů podle § 158 odst. 3 tr. řádu. Obecně tyto pokyny 

ukládají policejnímu orgánu zejména opatření nezbytných podkladů, vysvětlení 

a zajištění stop trestného činu. Jsou-li splněny podmínky pro zahájení trestního stíhání 

obsažené v § 160 tr. řádu, může státní zástupce vydat policejnímu orgánu též pokyn 

k zahájení trestního stíhání proti konkrétní osobě.  

Postup podle § 157 odst. 2 věty první tr. řádu bude v určitých případech možné 

využít též v předprocesním stadiu, kde obecně platí, že státní zástupce nemá oprávnění 

přezkoumávat činnost policejních orgánů. Bude tomu tak v souvislosti s povinností 

státního zástupce přijímat trestní oznámení a jiné podněty k trestnímu stíhání.41 

Státní zástupce je na základě § 16a ZSZ ve spojení s čl. 13 POP č. 8/2009 

oprávněn objasnit v potřebném rozsahu povahu podání označeného jako trestní 

                                                 
40 STŘÍŽ, Igor et al. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 2. díl 
– trestní řád. 1. vyd. Praha: LINDE, 2010, s. 470. 
41 § 158 odst. 2 tr. řádu ve spojení s čl. 14 POP č. 8/2009. 
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oznámení. Takové podání se posuzuje podle svého obsahu.42 Státní zástupce 

přezkoumá, zda v podání jsou uvedeny základní skutečnosti k podezření z trestného 

činu, jinak je vrátí podateli s poučením, jak nedostatky odstranit a v jaké lhůtě. Je tedy 

na volné úvaze státního zástupce, zda shledá, že takové podání obsahuje základní 

skutečnosti k podezření ze spáchání trestného činu. Státní zástupce nemá povinnost 

podání, které splňuje uvedené náležitosti, okamžitě předat policejnímu orgánu 

s pokynem k vydání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, ale může vyslovit 

pokyn, aby postupoval podle § 158 odst. 1 tr. řádu, a to v případě, kdy z podání 

nevyplývají skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Policejní orgán 

pak činí úkony podle ZPol. Pakliže z podání tyto skutečnosti zřejmé jsou, uloží 

policejnímu orgánu pokyn k postupu podle § 158 odst. 1, odst. 3 tr. řádu. 

Pokud policejní orgán při postupu podle ustanovení § 158 odst. 1 tr. řádu nezjistí 

skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu a není důvod k postupu podle § 158 

odst. 3 tr. řádu, tento podnět založí a oznamovatele, pokud o to požádal, ve lhůtě do 

jednoho měsíce od oznámení o tomto postupu vyrozumí. V případě, že oznamovatel, 

který je ve většině případů i „poškozeným“, s postupem policejního orgánu nesouhlasí, 

podává si proti takovému postupu stížnost. Tato stížnost je per analogiam posuzována 

jako žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu podle § 157a odst. 1 tr. řádu.43 

Příslušný státní zástupce si na základě této žádosti vyžádá spisový materiál a o žádosti 

rozhodne. I zde platí výše uvedené, že trestní oznámení nezakládá subjektivní právo 

oznamovatele, aby jiná osoba byla trestně stíhána.  

Ve spisech, které jsem měla během své praxe k dispozici, se jednalo převážně 

o podněty ve věcech občanskoprávních, především podání týkající se půjček peněz, 

sousedských sporů a v nemalé míře také anonymních a zmatených podání. Ve většině 

rozhodnutí státního zástupce pak bylo konstatováno, že přezkoumáním postupu 

policejního orgánu nebyly zjištěny průtahy nebo závady v postupu policejního orgánu. 

V případě, že státní zástupce považoval postup policejního orgánu za nedostatečný, dal 

policejnímu orgánu pokyn podle § 157 odst. 2 tr. řádu k zahájení úkonů trestního řízení 

spolu s provedením konkrétních důkazů v dané věci.  

                                                 
42 § 59 odst. 1 věta první tr. řádu ve spojení s § 16a odst. 1 ZSZ. Uvedené pravidlo eliminuje zatěžování 
orgánů činných v trestním řízení podáními označenými jako trestní oznámení, aniž by však ve skutečnosti 
obsahovaly relevantní skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu. 
43 O tom bude blíže pojednáno v kapitole 6.1. 
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Objevují se kritické hlasy poukazující na to, že i ze strany státních zástupců 

nezřídka dochází k tzv. založení podle § 16a odst. 2 ZSZ, nemá-li podání některou 

z předepsaných náležitostí a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě doplněno, 

přičemž státní zástupci se pokouší pouze „jednoduchým způsobem, bez podrobnějších 

zákonných pravidel a prakticky nekontrolovaně zbavit povinnosti detailněji vyřizovat 

věc, k níž případně mají nějakou averzi, věcně jí příliš nerozumí apod.“44. Osobně se 

domnívám, že takový postup nelze považovat za pravidlo. Státní zástupci jsou 

erudováni ve všech právních odvětvích, nadto ZSZ v § 16a odst. 6 jasně stanoví 

povinnost vyrozumět oznamovatele o důvodu založení, a jak poukazuje i J. Lata45 lze se 

dovolat přezkumu takového postupu hned dvěma instancemi. Jednak podnětem 

k výkonu dohledu nejblíže vyššího státního zastupitelství (§ 16a odst. 7 ve spojení s 

§ 12d ZSZ), jednak žádostí k Nejvyššímu státnímu zástupci o nařízení kontroly 

skončené věci ve smyslu § 12 odst. 3 ZSZ. 

V neposlední řadě je státní zástupce takto oprávněn uložit policejnímu orgánu 

pokyn k použití operativně pátracích prostředků, s výjimkou použití agenta, a to 

v souladu s čl. 16 odst. 1 POP č. 8/2009. 

 Významné oprávnění státního zástupce v této fázi se týká záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení. POP č. 8/2009 v čl. 20 umožňuje státnímu zástupci po 

doručení záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, případně protokolu o provedení 

neodkladných či neopakovatelných úkonů, přezkoumat věcnou příslušnost policejního 

orgánu a zda popis skutkových okolností zakládá podezření z trestného činu, a posoudit 

důvody pro využití dozorových oprávnění podle § 157 odst. 2 tr. řádu, případně podle 

§ 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu. Zjistí-li, že záznam neobsahuje náležitosti podle § 158 

odst. 3 tr. řádu, upozorní na to policejní orgán a uloží opatření k nápravě spočívající 

v jeho opravě či doplnění. Pokud záznam o zahájení úkonů trestní řízení vykazuje 

takové nedostatky, že je nelze zhojit opravou či doplněním, může státní zástupce 

v souladu se svým dozorovým oprávněním podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu záznam 

o zahájení úkonů trestního řízení zrušit (Příloha č. 1) a vydat policejnímu orgánu pokyn, 

aby vypracoval, resp. vydal záznam nový. 

                                                 
44 KLOUČEK, Zdeněk. O vyřízení trestního oznámení bez zahájení úkonů trestního řízení. Trestněprávní 
revue. 2011, č. 2, s. 51. 
45 LATA, Jan. „Nevylučuji podání trestního oznámení!“ aneb o posuzování tzv. trestních oznámení dle 
jejich obsahu. Trestněprávní revue. 2011,č. 10,  s. 297-299. 
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Dále je k prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin46, 

oprávněn podle § 157 odst. 2 písm. a) až c) tr. řádu vyžadovat od policejního orgánu 

spisy a další dokumenty a materiály, a to i když ve věci nebylo dosud zahájeno trestní 

řízení, což má přispět k tomu, aby policejní orgány „nezametaly pod koberec“47 

informace o trestných činech. Dále může odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu 

a přikázat ji jinému. Státní zástupce je rovněž oprávněn trestní stíhání dočasně odložit, 

a to v případě, kdy koná na základě svého dozorového oprávnění celé vyšetřování, nebo 

v případech, kdy policejní orgán nepožádá o souhlas podle § 159b odst. 1 tr. řádu 

a trestní stíhání dočasně neodloží, přičemž by vzhledem k nebezpečí z prodlení nemohlo 

splnit účel vydání pokynu policejnímu orgánu k takovému postupu, jelikož by hrozilo, 

že v mezidobí dojde k zahájení trestního stíhání.48 

Ačkoliv § 157 odst. 2 tr. řádu představuje obecné ustanovení použitelné během 

celého přípravného řízení, oprávnění v něm vymezená se uplatní především ve stadiu 

prověřování, a proto o nich pojednávám v této kapitole. Toto ustanovení svědčí 

o značné nekoncepčnosti legislativy, kdy úprava dozorových oprávnění státního 

zástupce je nesystémově a zároveň zcela neprovázaně upravena v několika 

ustanoveních49 tr. řádu, mezi nimiž se navíc nachází celá řada jiných ustanovení, 

vztahujících se k jiným otázkám.  

Další oprávnění náleží státnímu zástupci v souvislosti s prováděním 

tzv. neodkladných nebo neopakovatelných úkonů. Zákonnou definici těchto úkonů 

obsahuje § 160 odst. 4 tr. řádu, nepodává však jejich taxativní ani demonstrativní výčet. 

Proto se při posuzování neodkladnosti nebo neopakovatelnosti přihlíží k okolnostem 

konkrétního případu. Neodkladným úkonem se rozumí takový úkon, který vzhledem 

k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního 

řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání. Neopakovatelným úkonem je 

ten, který nebude možno před soudem provést. Je-li třeba provést neodkladný nebo 

neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka nebo rekognici, je státní zástupce 

oprávněn podat návrh k provedení takového úkonu za účasti soudce.50 Sám se takového 

                                                 
46 Navzdory této poněkud zavádějící formulaci lze toto ustanovení využít i ve fázi vyšetřování.  
47 MUSIL, Jan. Přípravné trestní řízení – některé koncepční otázky. Acta Universitatis Carolinae. 2002, č. 
4, s. 14. 
48 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1184. 
49 § 174 odst. 2 tr. řádu. Blíže v kapitole 3. 
50 § 158a tr. řádu. 
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úkonu zpravidla účastní51 a dbá o to, aby v protokolu byly uvedeny skutečnosti, na 

jejichž základě je úkon považovaný jako neodkladný či neopakovatelný.52 Podle 

judikatury není policejní orgán zbaven povinnosti uvést do protokolu o neodkladném 

nebo neopakovatelném úkonu, na základě jakých skutečností byl tento úkon za 

neodkladný nebo neopakovatelný považován jen proto, „že úkon byl proveden podle 

§ 158a tr. řádu a rozhodné skutečnosti byly uvedeny v jeho návrhu státnímu zástupci na 

takový postup, resp. v návrhu státního zástupce na provedení úkonu za účasti soudce53“.  

V této souvislosti vyvolávají v praxi orgánů činných v trestním řízení potíže 

zejména ustanovení týkající se právě provádění výslechů svědků na protokol, tedy za 

podmínek uvedených v § 158 odst. 8 tr. řádu, resp. § 164 odst. 1 tr. řádu v prověřování, 

resp. vyšetřování.54 Ty převážně plynou z neexistence jednotných měřítek, která by 

určovala, v jakém rozsahu se mají v těchto fázích výslechy svědků provádět, nebo zda 

se naopak mají „v zájmu odformalizování přípravného řízení pořizovat jen úřední 

záznamy o vysvětlení osob“55 podle § 158 odst. 6 tr. řádu. Ani novela tr. řádu provedená 

zákonem č. 41/2009 Sb., která upřesnila do té doby účinné znění § 158 odst. 8 tr. řádu 

tak, aby bylo jasné, které osoby lze jako svědky vyslýchat v průběhu postupu před 

zahájením trestního stíhání (prakticky byl převzat výčet osob uvedený v § 164 odst. 1 

věty třetí tr. řádu), nepřispěla k jednotné aplikační praxi orgánů činných v trestním 

řízení, a „státní zástupci řeší tento problém zpravidla ad hoc“56. Přitom jde o problém 

zcela zásadní z hlediska využitelnosti takto opatřených důkazů v řízení před soudem. 

                                                 
51 Na základě § 174 odst. 2 písm. c) tr. řádu. 
52 Čl. 21 odst. 3 POP č. 8/2009. 
53 R 30/2005-I (ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1300.). 
54 Podle těchto ustanovení vyslechne v přípravném řízení policejní orgán svědka, má-li výpověď povahu 
neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, a dále jde-li o výslech osoby mladší patnácti let, osoby, o 
jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její 
psychický stav pochybnosti, jakož i osobu, jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu 
rozhodující význam pro zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že by mohl být 
na takovou osobu pro její výpověď vyvíjen nátlak, anebo hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna její 
výpověď, jestliže lze předpokládat, že další prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu 
k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu, zejména proto, že nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně 
odůvodněn závěr, že trestný čin spáchala, a v důsledku toho nelze zahájit trestní stíhání a hrozí ztráta 
důkazní hodnoty výpovědi. 
55 RŮŽIČKA, Miroslav; SZKANDEROVÁ, Marcela. Několik poznámek k výslechům svědků 
v přípravném řízení z pohledu policejního orgánu a státního zástupce. Trestněprávní revue. 2011, č. 10, s. 
290-294. 
56 Tamtéž. 
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2.2.1 Operativně pátrací prostředky 

Významným oprávněním státního zástupce ve fázi prověřování je jeho ingerence 

při rozhodování o použití operativně pátracích prostředků. Operativně pátrací 

prostředky lze charakterizovat jako souhrn opatření policejních orgánů 

uskutečňovaných podle tr. řádu, jejichž účelem je předcházení, odhalování 

a objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích, hledaných nezvěstných osobách 

a věcných důkazech, a to výhradně v řízeních o úmyslném trestném činu. Operativně 

pátrací prostředky spadají pod širší pojem operativně pátrací činnosti, kterou se rozumí 

ucelený systém postupů spočívajících v používání operativně pátracích prostředků 

a podpůrných operativně pátracích prostředků. Z hlediska trestního řízení je operativně 

pátrací činnost vykonávána zpravidla utajovaným způsobem pověřenými policejními 

orgány s cílem zabránit trestným činům, odhalit je a objasnit jejich pachatele.57 

 Operativně pátrací prostředky byly původně upraveny v ZPol a do tr. řádu byly 

v modifikované podobě zahrnuty až velkou novelou tr. řádu. Právní úprava operativně 

pátracích prostředků v rámci tr. řádu umožňuje, aby na zákonnost jejich provádění 

policejními orgány v přípravném řízení dohlížel státní zástupce, přičemž dozor státního 

zástupce v této oblasti je zcela zásadní, jelikož používání těchto metod významně 

zasahuje do základních lidských práv a svobod. Další výhodou je i procesní využitelnost 

výsledků operativně pátrací činnosti pro další trestní řízení.58 Jejich využití není 

vyloučeno ani po zahájení trestního stíhání a podání obžaloby,59 byť by jejich zařazení 

mezi ustanovení týkající se prověřování mohlo svědčit o opaku. V praxi dochází k jejich 

využití zejména právě ve fázi prověřování.60 Vhodnější by však bylo jejich zařazení do 

hlavy čtvrté mezi ostatní zajišťovací prostředky, když jejich hlavním účelem je rovněž 

vyhledání a zajištění důkazů. S tím počítá i věcný záměr tr. řádu.  

Mezi operativně pátrací prostředky patří předstíraný převod, sledování osob 

a věcí, a použití agenta. Tento výčet je taxativní a nelze ho rozšiřovat o další, zákonem 

                                                 
57 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1228-1230. 
58 Ustanovení § 158b odst. 3 trestního řádu stanoví, že zvukové, obrazové a jiné záznamy získané při 
použití operativně pátracích prostředků způsobem odpovídajícím trestnímu řádu lze použít jako důkaz 
v trestním řízení. 
59 § 158f tr. řádu. 
60 Srov. odpověď na otázku č. 9. MAZÁNEK, Jiří. Operativně pátrací a podpůrné operativně pátrací 
prostředky v trestně procesní praxi Policie České republiky. Trestní právo. 2007, č. 2, s. 8. 
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neupravené případy, a to ani per analogiam.61 Jejich nejúčinnější využití přichází 

v úvahu v boji s organizovanou kriminalitou, prorůstající do politických, hospodářských 

i mocenských struktur. To vše v nadnárodním měřítku. Při jejich využití je třeba 

respektovat základní pravidla obsažená v § 158b odst. 2 tr. řádu, zejména zásadu 

přiměřenosti a subsidiarity.62 Státní zástupce se kromě dozoru nad zákonností používání 

operativně pátracích prostředků podílí na jejich uskutečňování i prostřednictvím svých 

oprávnění, která se liší podle povahy operativně pátracího prostředku.  

Předstíraný převod (§ 158c tr. řádu) je možné uskutečnit pouze na základě 

písemného souhlasu státního zástupce s jeho provedením. Při vydání povolení dbá státní 

zástupce, aby jeho provedením nebylo nepřípustným způsobem zasahováno do jednání 

osob, vůči nimž má být úkon použit, zejména aby nebyli podněcováni k trestné činnosti, 

jíž dosud nepřipravovali, ani se o ni nepokusili. Takové povolení vydá jen na základě 

„spolehlivé znalosti skutkového stavu“63. Bez povolení může tento úkon policejní orgán 

provést jen, nesnese-li věc odkladu, přičemž je povinen bezodkladně dodatečně 

o povolení požádat. Výsledkem je záznam o předstíraném převodu, který musí být do 

48 hodin doručen státnímu zástupci. Záznam je pro státního zástupce signálem k tomu, 

aby přezkoumal, zda byl úkon proveden v souladu se zákonem. 

Sledování osob a věcí (§ 158d tr. řádu) může být podle platné právní úpravy 

trojího druhu. Prvním případem je sledování bez pořizování zvukových a obrazových 

záznamů, pro něž zákon žádný povolovací režim nestanoví. Písemné povolení státního 

zástupce se vyžaduje v případech, kdy mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné 

záznamy podle § 158d odst. 2 tr. řádu, přičemž pro vydání povolení platí, co je výše 

uvedeno pro předstíraný převod s tím, že nutnou náležitostí povolení je navíc stanovení 

doby, po kterou bude sledování prováděno, max. však 6 měsíců. Pokud bude sledování 

probíhat podle § 158d odst. 3 tr. řádu, je k vydání předchozího povolení oprávněn 

soudce. Jedná se totiž o významný zásah do ústavně garantovaných práv na 

nedotknutelnost obydlí a listovní tajemství. Dodatečné povolení zde proto nepřichází 

v úvahu. V praxi často podává návrh sám státní zástupce, čímž je zajištěna jeho 

                                                 
61 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1229. 
62 § 158b odst. 2 stanoví, že jejich použití nesmí sledovat jiný záměr než získání skutečností důležitých 
pro trestní řízení a je možné je použít jen tehdy, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li 
by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Práva a svobody lze omezit jen v nezbytné míře. 
63 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1240. 
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informovanost o tom, že žádost na sledování osob a věcí byla učiněna. Nejde však 

o podmínku, jejíž nedodržení by vylučovalo vydání povolení. 

Použití agenta (§ 158e tr. řádu) připouští tr. řád pouze v taxativně uvedených 

případech. Toto ustanovení bylo novelizováno zákonem č. 459/2011 Sb. v souvislosti 

s posunutím hranice trestní sazby u zvlášť závažných zločinů z 8 na 10 let, navíc bylo 

použití agenta rozšířeno i na některé trestné činy korupčního charakteru.  

Dospěje-li státní zástupce k závěru, že má být použit agent, předá věc policejnímu 

orgánu s pokynem, aby použití agenta neprodleně projednal s vrchním státním 

zastupitelstvím.64 Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního 

zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je tento státní zástupce, podávající 

návrh, činný. K podání návrhu je příslušný státní zástupce vrchního státního 

zastupitelství, v jehož obvodu je činné státní zastupitelství příslušné k výkonu dozoru ve 

věci. Pokud nelze takové státní zastupitelství určit, je příslušný státní zástupce vrchního 

státního zastupitelství, v jehož obvodu má sídlo policejní orgán, který návrh na použití 

agenta podal. Tento státní zástupce je rovněž příslušný ke všem úkonům, jež 

v souvislosti s činností agenta státní zástupce podle tr. řádu vykonává.65 Příslušnost 

státního zástupce k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení v 

trestní věci, v níž je agent použit, zůstává nedotčena. Jde tedy o dvojí dozor v trestní 

věci, a to jednak dozor státního zástupce příslušného v trestní věci, jednak dozor 

státního zástupce vrchního státního zastupitelství příslušného výlučně pro dozor nad 

prováděním úkonu použití agenta.66  

Státní zástupce je povinen průběžně (nejméně jednou za tři měsíce) posuzovat 

činnost agenta, k tomu od policejního orgánu vyžaduje údaje, zda důvody použití agenta 

stále trvají a zda činnost agenta probíhá v souladu s tr. řádem. Posuzování činnosti 

agenta zahrnuje i prověření, zda agent při své činnosti volí prostředky, které jsou 

způsobilé ke splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována 

újma na jejich právech.67 

                                                 
64 Čl. 19 odst. 1 POP č. 8/2009. 
65 Srov. např. FENYK, Jaroslav. Postavení státního zástupce po novele trestního řádu. Bulletin advokacie. 
2001, č. 11-12, s. 40-43. 
66 KARABEC, Zdeněk. Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta). 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. Dostupné na WWW: 
<http://www.ok.cz/iksp/docs/374.pdf>. 
67 Čl. 19 odst. 2 POP č. 8/2009. 
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Činnost agenta lze na základě nového návrhu příslušného státního zástupce 

povolit i opakovaně, přičemž pokud o vydání nového povolení žádá prostřednictvím 

státního zástupce policejní orgán, vypracuje po dohodě s tímto státním zástupcem 

vyhodnocení dosavadní činnosti agenta. Toto vyhodnocení však nelze zaměňovat se 

záznamem o výsledku použití agenta, který obligatorně předkládá policejní orgán 

státnímu zástupci po uplynutí doby k použití agenta.68 

2.2.2 Skončení prověřování 

Státní zástupce rovněž dohlíží na to, aby prověřování bylo skončeno ve lhůtách 

uvedených v § 159 tr. řádu. Pokud se policejnímu orgánu nepodaří prověřit trestní 

oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání v zákonné lhůtě, předloží státnímu 

zástupci písemné zdůvodnění podle § 159 odst. 2 tr. řádu. Státní zástupce je oprávněn 

vydat v souladu s § 157 odst. 2 pokyn ve formě opatření, kterým může změnit výčet 

zamýšlených úkonů k provedení, nebo odlišně stanoví dobu prověřování. Jestliže 

takový pokyn nevydá, má se za to, že tuto lhůtu prodloužil, přičemž žádné rozhodnutí 

nevydává. Pokud ani v dodatečné lhůtě policejní orgán prověřování neskončí, předloží 

státnímu zástupci spis s odůvodněným návrhem na její prodloužení. Státní zástupce pak 

na základě prověrky spisu rozhodne, zda lhůtu opakovaně prodlouží. 

Platná právní úprava zná několik způsobů vyřízení věci před zahájením trestního 

stíhání: 

• odevzdání věci podle § 159a odst. 1 písm. a) a b) tr. řádu v případě, kdy nejde 

o podezření z trestného činu, ale o přestupek či jiný správní delikt, nebo delikt, který 

lze kázeňsky nebo kárně projednat. K takovému vyřízení věci je oprávněn jak 

policejní orgán, tak státní zástupce a děje se přípisem adresovaným příslušnému 

orgánu. 

• odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. řádu v případech, kdy vůbec nejde 

o podezření z trestného činu, ani nejsou splněny podmínky pro odevzdání věci. Podle 

§ 159a odst. 2 tr. řádu se věc odloží pro nepřípustnost trestního stíhání69. Odložení 

věci je možné také tam, kde jsou dány zákonné důvody, pro které by trestní stíhání 

bylo neúčelné (§ 159a odst. 3 tr. řádu ve spojení s § 172 odst. 2 písm. a) nebo b). 

                                                 
68 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1248-1260. 
69 § 11 odst. 1 tr. řádu. 
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Konečně lze věc odložit podle § 159a odst. 5 tr. řádu, pokud se nepodařilo zjistit 

skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. O odložení věci rozhoduje policejní 

orgán nebo státní zástupce vždy usnesením a opravným prostředkem je stížnost. 

Usnesení o odložení věci je „prozatímní povahy“ 70, proto netvoří překážku rei 

iudicatae. Vyvstane-li později potřeba v prověřování pokračovat nebo důvody 

odložení věci pominou ve prospěch zahájení trestního stíhání, není třeba takové 

usnesení rušit71. Výlučně státní zástupce je oprávněn rozhodnout o odložení věci 

podle § 159a odst. 4 tr. řádu, jestliže z výsledků prověřování vyplývá, že nastaly 

okolnosti v § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu, tedy pokud vzhledem k významu a míře 

porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu 

a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování 

obviněného po spáchání činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit 

jiné škodlivé následky činu, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. 

V tomto odstavci se projevuje zásada oportunity trestního stíhání. Věcný záměr tr. 

řádu počítá s jejím dalším rozšířením a například umožňuje, aby policejní orgán 

s předchozím souhlasem státního zástupce odložil věc pro nedostatek veřejného 

zájmu. 

• dočasné odložení trestního stíhání (§ 159b tr. řádu) přichází v úvahu pouze tehdy, 

jestliže je to třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich 

pachatelů. Podmínky pro zahájení trestního stíhání jsou sice splněny, ale je vhodné 

trestní stíhání na nezbytnou dobu (nejdéle však na 2 měsíce s možností prodloužení) 

oddálit a pokračovat v prověřování utajeným způsobem. K tomu postačí rozhodnutí 

ve formě opatření72, které učiní se souhlasem státního zástupce policejní orgán. 

O takovém opatření se vyhotoví záznam, který musí být do 48 hodin odeslán 

státnímu zástupci, aby mohl vykonávat dozor. K dočasnému odložení je oprávněn 

                                                 
70 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš et al. Trestní právo procesní. 1. vyd. 
Praha: ASPI, 2008, s. 425. 
71 Tamtéž. 
72 Opatřením se rozumí méně formalizovaný a operativní procesní úkon, který není rozhodnutím, proto ho 
nelze napadnout opravným prostředkem. Půjde spíše o neformální úkon organizačně technické povahy a 
tr. řád ani jiný předpis neobsahuje obecnou úpravu, ani jeho obsahové a formální náležitosti. (ŠÁMAL, 
Pavel; NOVOTNÝ, František; RŮŽIČKA, Miroslav et al. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2003, s. 87-88). 
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i sám státní zástupce.73 S dočasným odložením trestního stíhání jsem se během 

absolvované stáže setkala v trestní věci, kde policejní orgán prověřoval rozsáhlou 

majetkovou trestnou činnost týkající se odcizování osobních automobilů nebo 

vloupání do nich. Přestože policejní orgán měl dostatečné informace o pachatelích, 

kteří vozidla odcizovali nebo prováděli do nich vloupání, přičemž se jednalo 

o organizovanou skupinu, bylo nutné zjistit další pachatele, kteří odcizená vozidla 

kupovali a předávali je do zahraničí, stejně tak zjistit další překupníky odcizených 

věcí. Z tohoto důvodu bylo trestní stíhání dočasně odloženo. 

• zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. řádu, jakmile z prověřování 

vyplývá, že zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán 

trestný čin a je dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Trestní 

stíhání zahajuje policejní orgán příslušný konat vyšetřování, výjimečně státní 

zástupce74, ve formě usnesení. Vydání, resp. doručení usnesení o zahájení trestního 

stíhání obviněnému odděluje postup před zahájením trestního stíhání od dalšího 

stadia trestního řízení, tj. vyšetřování. 

2.3 Oprávnění státního zástupce po zahájení trestního stíhání 

 V průběhu vyšetřování by měl být dozor státního zástupce zvláště intenzivní, 

„protože v této fázi je již řízení směřováno proti konkrétní osobě, proti níž mohou být 

používány velmi závažné zásahy (např. vazba)“75. Během vyšetřování si státní zástupce 

opatřuje podklady pro své rozhodnutí, jímž přípravné řízení skončí. Pokud přípravné 

řízení končí podáním obžaloby, je náležitý dozor podmínkou pro činnost státního 

zástupce v řízení před soudem. S tím souvisí i to, že některá oprávnění státního zástupce 

mohou být z povahy věci uplatněna pouze v této fázi přípravného řízení. 

Trestní stíhání je zahájeno vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání. 

Pozornost je třeba věnovat popisu skutku ve výroku usnesení. Popis skutku musí 

obsahovat údaje charakterizující všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, který 

je v něm spatřován, včetně zavinění. To vyplývá z konstantní judikatury Ústavního 

soudu: „Jde-li o úmyslný trestný čin, v záznamu o sdělení obvinění musí být uvedena 
                                                 
73 Srov. § 157 odst. 2 písm. c) tr. řádu. Blíže v kapitole 2.2. 
74 Toto oprávnění státního zástupce vyplývá z § 174 odst. 2 písm. c) tr. řádu, nicméně v praxi tak činí 
velmi ojediněle. 
75 MUSIL, Jan; KRATOCHVÍL, Vladimír; ŠÁMAL, Pavel et al. Kurs trestního práva. Trestní právo 
procesní. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 594. 
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i subjektivní stránka trestného činu, tedy zavinění.“76 Absence subjektivní stránky 

v usnesení o zahájení trestního stíhání znamená nezákonnost takového usnesení. Na 

druhou stranu „ne všechny skutkové okolnosti obsažené v popisu skutku musí být v této 

fázi nutně známy a proto není možné požadovat, aby byl popis skutku zcela přesný 

a vyčerpávající.“77 Tak tomu bude například při určování výše škody, která může být 

v průběhu řízení upřesňována. Přitom ani zavinění nelze chápat jako neměnnou 

kategorii. Nadto je třeba dbát na zachování totožnosti skutku, neboť obžalobu lze podat 

pouze pro skutek popsaný ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání. „Totožnost 

skutku je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání a následku. Přitom 

nemusí být jednání nebo následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, 

postačí shoda částečná.“ 78 

Opis usnesení musí být doručen obviněnému nejpozději na počátku prvního 

výslechu a do 48 hodin od okamžiku jeho vyhotovení státnímu zástupci. Ten by se měl 

následně zaměřit na přezkum usnesení o zahájení trestního stíhání z několika 

hledisek. Zejména, zda je usnesení zákonné s ohledem na popis skutku, zda bylo 

vydáno příslušným policejním orgánem a doručeno státnímu zástupci v zákonem 

stanovené lhůtě, a v neposlední řadě z hlediska přípustnosti trestního stíhání.79 Mezi 

další oprávnění patří přezkum toho, zda bylo trestní stíhání zahájeno neprodleně poté, 

co podmínky pro jeho zahájení byly splněny. Problematická je situace, kdy tyto 

podmínky sice splněny byly, avšak usnesení o zahájení trestního stíhání není možné 

doručit osobě, která má být obviněna pro její nedosažitelnost nebo vážný zdravotní stav. 

V takovém případě státní zástupce nejméně jednou za šest, resp. tři měsíce dotazuje 

policejní orgán, zda nebylo možné usnesení o zahájení trestního stíhání doručit nebo 

uplatnit jiný postup.80 Takovým postupem může být vydání předběžného souhlasu se 

zadržením a následné vyhlášení celostátního pátrání po osobě, nebo zanesení osoby do 

Schengenského informačního systému. 

                                                 
76 Nález ÚS ze dne 24. 2. 2000, sp. zn.: IV. ÚS 582/99. Dále např. I. ÚS 46/96. 
77 STŘÍŽ, Igor et al. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 2. díl 
– trestní řád. 1. vyd. Praha: LINDE, 2010, s. 508. 
78 NS ČR – R 1/1996 – I (STŘÍŽ, Igor et al. Trestní zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními 
předpisy a judikaturou. 2. díl – trestní řád. 1. vyd. Praha: LINDE, 2010, s. 511) 
79 Čl. 24 odst. 1 POP č. 8/2009. 
80 Čl. 24 odst. 3 POP č. 8/2009. 
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„Státní zástupce přezkoumává usnesení o zahájení trestního stíhání z úřední 

povinnosti“81, nejčastěji však bývá podnětem stížnost obviněného, resp. jeho obhájce, 

nebo žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu podle § 157a odst. 1 tr. řádu82. 

Pokud výroková část vykazuje pochybnosti o zákonnosti nebo odůvodněnosti, provede 

dozorový státní zástupce prověrku spisového materiálu a dospěje-li k názoru, že 

usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vydáno v rozporu s ustanovením § 160 odst. 1 

tr. řádu, je nejen oprávněn, ale i povinen takové usnesení postupem ve smyslu 

ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu zrušit. Nabízí se otázka, v jaké lhůtě má takto 

učinit? Tr. řád odpověď na tuto otázku nepřináší a analogickou aplikaci lhůty 30 dnů, 

v níž je třeba zrušit usnesení o odložení věci, vyloučilo výkladové stanovisko nejvyšší 

státní zástupkyně83. Proto může státní zástupce usnesení zrušit bez ohledu na dobu, 

která uplynula od vydání tohoto rozhodnutí, s tím, že „každá delší prodleva může 

nasvědčovat závažnému pochybení státního zástupce při výkonu dozoru na počátku 

trestního stíhání“84. 

Zrušené usnesení je státní zástupce oprávněn nahradit vlastním, proti němuž je 

přípustná stížnost, nebo dát ve smyslu § 174 odst. 2 písm. a) policejnímu orgánu pokyn, 

aby učinil nové usnesení. Pokud státní zástupce zruší usnesení o zahájení trestního 

stíhání na podkladě podané stížnosti a nahradí je vlastním, jde o rozhodnutí ve druhém 

stupni, proto další stížnost přípustná není. Touto otázkou se v souvislosti s právem na 

spravedlivý proces zabýval i Ústavní soud, přičemž dospěl k závěru, že takový postup 

státního zástupce není v rozporu s tímto ústavním principem: „Zásada dvoustupňového 

přezkumného řízení zakotvená v čl. 2 odst. 1 dodatkového Protokolu č. 7 k Úmluvě 

o ochraně lidských práv a základních svobod a v čl. 14 odst. 5 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech, se týká pouze výroku o vině a trestu obsaženého 

v odsuzujícím rozsudku, nikoli však usnesení o zahájení trestního stíhání.“85 Navzdory 

této příznivé judikatuře, k tomu, že by státní zástupce zrušené usnesení nahradil 

vlastním, v praxi téměř nedochází. 

                                                 
81 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2005, s. 576. 
82 Blíže v kapitole 6.2. 
83 Výkladové stanovisko Nejvyšší státní zástupkyně č. 3/2004 ze dne 14. 6. 2004. SL 741/2004. 
84 Tamtéž. 
85 Usnesení ÚS ze dne 7. 12. 2006, sp. zn.: III. ÚS 693/06. 



29 

Řadu oprávnění má státní zástupce vůči policejnímu orgánu. Jde o dozorová 

oprávnění podle § 174 tr. řádu, spočívající např. v oprávnění udělovat policejnímu 

orgánu závazné pokyny k vyšetřování nebo se účastnit provádění úkonů policejním 

orgánem. Mezi oprávnění státního zástupce dále patří návrhová oprávnění vůči soudu, 

zejména ve vztahu k provádění zajišťovacích úkonů podle hlavy čtvrté tr. řádu, 

a výlučná oprávnění státního zástupce podle § 175 tr. řádu. S ohledem na značný 

rozsah těchto oprávnění o nich však bude pojednáno níže v samostatných kapitolách. 

I pro skončení vyšetřování jsou tr. řádem v § 167 upraveny pořádkové lhůty „za 

účelem dosažení maximální míry účinnosti vyšetřování“86. Pokud není vyšetřování 

v těchto lhůtách skončeno, je státní zástupce oprávněn tuto lhůtu prodloužit, přičemž 

postupuje obdobně jako v prověřování. Navíc je však v rámci dozoru nad zachováním 

zákonnosti povinen provádět nejméně jednou za měsíc prověrku věci, a pokud je to 

třeba, uložit policejnímu orgánu povinnost provést konkrétní úkony. 

Tím nejdůležitějším oprávněním státního zástupce v tomto stadiu přípravného 

řízení je právo podat obžalobu nebo meritorně rozhodnout o vyřízení věci jinak. 

2.3.1 Rozhodnutí v přípravném řízení 

 Dospěje-li policejní orgán k závěru, že výsledky vyšetřování jsou dostatečné 

k podání obžaloby, předloží87 vyšetřovací spis státnímu zástupci, k němuž připojí návrh 

na podání obžaloby a seznam navrhovaných důkazů, popř. zdůvodněním, proč 

nevyhověl provedení některých důkazů navrhovaných státním zástupcem. Pokud 

policejní orgán dospěl k závěru, že obžalobu podat nelze, předloží spis s návrhem na 

jiné rozhodnutí. Těmito návrhy není státní zástupce vázán a postupuje zcela samostatně. 

 Je to pouze státní zástupce, kdo je oprávněn k nejzávažnějším meritorním 

rozhodnutím, která se přijímají po skončení vyšetřování. 

 Mezi tato rozhodnutí patří: 

• postoupení věci jinému orgánu podle § 171 odst. 1 tr. řádu je možné jen tehdy, 

jestliže výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, avšak jde 

o skutek, který by mohl být příslušným orgánem posouzen jako přestupek, jiný 

                                                 
86 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš et al. Trestní právo procesní. 1. vyd. 
Praha: ASPI, 2008, s. 433. 
87 Před předložením spisu státnímu zástupci je policejní orgán povinen ve smyslu § 176 tr. řádu umožnit 
obviněnému a jeho obhájci prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. 
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správní delikt nebo kárné provinění. Rozhodnutí o postoupení věci tvoří po nabytí 

právní moci překážku věci rozhodnuté (rei iudicatae) a pokud nedojde k jeho zrušení 

podle § 174a tr. řádu nebo v řízení o mimořádných opravných prostředcích, nemůže 

být předmětem projednání v jiném procesu (zásada ne bis in idem). 

• zastavení trestního stíhání podle § 172 tr. řádu, přičemž odst. 1 tohoto ustanovení 

stanoví obligatorní důvody zastavení trestního stíhání a odst. 2 důvody fakultativní. 

Pravomocné zastavení trestního stíhání vytváří překážku věci rozhodnuté 

a v trestním stíhání by bylo možné pokračovat jen tehdy, pokud by bylo zrušeno 

cestou mimořádných opravných prostředků nebo nejvyšším státním zástupcem. 

Pokud se v přípravném řízení nepodaří odstranit rozpory mezi provedenými důkazy 

a bude existovat pochybnost, zda se stal skutek, pro který je vedeno trestní stíhání, 

není státní zástupce oprávněn zastavit trestní stíhání, ale je povinen podat obžalobu.88 

„K případnému odstranění rozporů mezi navzájem si odporujícími důkazy nebo 

k tomu, aby z nich byl učiněn určitý skutkový závěr o vině obviněného, může 

zpravidla dojít teprve po projednání věci soudem v hlavním líčení, po provedení 

všech dosažitelných důkazů podle zásad ústnosti a bezprostřednosti a po zhodnocení 

takto provedených důkazů soudem podle zásady volného hodnocení důkazů.“89 

• přerušení trestního stíhání podle § 173 tr. řádu, přičemž zákon stanoví čtyři 

obligatorní důvody. Toto rozhodnutí má mezitímní charakter, neboť se předpokládá 

v trestním stíhání po odpadnutí těchto důvodů pokračovat. Aby nedošlo ke ztrátě 

důkazů, musí policejní orgán provést všechny dostupné vyšetřovací úkony. 

• státní zástupce může rovněž uzavřít přípravné řízení za využití jedné z forem 

odklonu, jsou-li pro to splněny zákonem stanovené předpoklady, a to podmíněné 

zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. řádu nebo schválení narovnání podle 

§ 309 tr. řádu. 

• podání obžaloby podle § 176 tr. řádu, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně 

odůvodňují postavení obviněného před soud. Jde o projev zásady oficiality.90 Jsou-li 

splněny podmínky pro podání obžaloby, státní zástupce má povinnost učinit tak 

z úřední povinnosti. Podle § 176 odst. 2 tr. řádu může být obžaloba podána jen pro 

                                                 
88 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2001, sp. zn.: 5 Tz 174/2001 nebo Usnesení 
Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 12. 1993, sp. zn.: 11 To 208/93. 
89 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2001, sp. zn.: 5 Tz 174/2001. 
90 § 2 odst. 3 tr. řádu. 
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skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání. Posoudí-li státní zástupce tento skutek 

jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval policejní orgán, upozorní na to před 

podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce a zjistí, zda navrhují se zřetelem na 

zamýšlenou změnu vyšetřování doplnit.  

• podání návrhu na ochranné opatření podle § 178 odst. 2 tr. řádu jako 

samostatného návrhu. 

• v případě konání zkráceného přípravného řízení podá státní zástupce návrh na 

potrestání.91 
 

Výše uvedená oprávnění k meritornímu skončení věci v přípravném řízení patří 

mezi výlučná oprávnění státního zástupce uvedená v § 175 tr. řádu. Blíže o nich bude 

pojednáno v kapitole 4. 

2.3.2 Oprávnění Nejvyššího státního zástupce 

V § 174a tr. řádu je zakotveno „mimořádné kasační oprávnění nejvyššího státního 

zástupce“92 umožňující rušit ve lhůtě tří měsíců od právní moci93 nezákonná 

pravomocná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo 

o postoupení věci. Tomu odpovídá povinnost státních zástupců podle § 173a tr. řádu, 

resp. čl. 86 POP č. 8/2009 doručit taková usnesení opatřená doložkou právní moci 

bezodkladně (do týdne od právní moci) Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Stejný 

postup se uplatní i v případě, dojde-li státnímu zastupitelství podnět k přezkoumání 

takového pravomocného usnesení ve lhůtě tří měsíců od právní moci, přičemž státní 

zástupce zároveň Nejvyššímu státnímu zastupitelství předloží spisový materiál s tímto 

podnětem a stručným vyjádřením k jeho obsahu.94 

Oprávnění nejvyššího státního zástupce je fakultativní, a proto „i v případě, že 

nejvyšší státní zástupce shledá usnesení nižšího státního zástupce nezákonným, není 

povinen usnesení zrušit.“95 Podle statistických údajů jsou nejčastějším důvodem pro 

zrušení těchto usnesení nedostatečná skutková zjištění a spolu s tím hodnocení důkazů 

                                                 
91 Blíže v kapitole 7. 
92 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1410. 
93 K této lhůtě srov. Nález ÚS ze dne 30. 8. 2011, sp. zn.:  II. ÚS 655/11. 
94 Čl. 87 POP č. 8/2009.  
95 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1411. 
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v rozporu se zásadami formální logiky.96 Jako problematické se jeví, že zákon 

umožňuje zrušení pouze nezákonných usnesení, nikoliv nezákonný postup, který vydání 

usnesení předcházel a který se nemusel nutně promítnout v nezákonnosti usnesení97. Ke 

zhojení takového nezákonného postupu by se mohlo nabízet využití oprávnění 

nejvyššího státního zástupce podle § 12 odst. 3 ZSZ, podle nějž může nejvyšší státní 

zástupce nařídit, aby byla provedena kontrola skončených věcí Nejvyšším státním 

zastupitelstvím nebo jím pověřeným státním zastupitelstvím, a v případě pochybení 

uložena opatření k nápravě. Nicméně „Nejvyšší státní zastupitelství však není 

oprávněno zrušit rozhodnutí učiněné příslušným nižším státním zastupitelstvím při 

postupu v jednotlivé věci, jíž se týká kontrola skončené věci“ 98. Řešením je tedy podání 

stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. řádu 

k Nejvyššímu soudu, směřovanou proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního 

zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu 

řízení. Tím prakticky dochází k ingerenci soudu do přípravného řízení a nepřímo i do 

výsostného oprávnění státního zástupce podat obžalobu. Ustanovení § 174a  však bylo 

do tr. řádu zavedeno velkou novelou tr. řádu právě proto, aby byl zajištěn náležitý 

přezkum takových rozhodnutí bez toho, aniž by příslušel Nejvyššímu soudu. „Pokud by 

Nejvyšší soud rozhodoval o zákonnosti usnesení státního zástupce o zastavení trestního 

stíhání nebo o postoupení věci ve stadiu přípravného řízení, bylo by takové rozhodnutí 

v rozporu se zásadou obžalovací jako jednou ze zásadních zásad trestního práva 

procesního.“99 Navíc z judikatury dále vyplývá, že § 174a tr. řádu je lex specialis 

k § 266 odst. 1 tr. řádu a v rozsahu své působnosti toto ustanovení nahrazuje100, takže 

podání stížnosti pro porušení zákona podle § 266 odst. 1 tr. řádu je vyloučeno 

v případech, kdy je napadáno usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhaní 

nebo o postoupení věci. Z tohoto pohledu platná právní úprava poněkud připomíná 

„bludný kruh“.  

                                                 
96 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 – tabulková část. s. 254-267. Dostupné na WWW: 
<http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2750&d=317534>. 
97 Např. nezákonnost spočívající v nedostatečném poučení svědka podle § 100 tr. řádu o právu odepřít 
výpověď. 
98 KOUDELKA, Zdeněk; RŮŽIČKA, Miroslav; VONDRUŠKA, František. Zákon o státním zastupitelství 
s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 61. 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn.: 4 Tz 19/2005. 
100 Tamtéž. 
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Někteří odborníci101 navrhují, aby oprávnění Nejvyššího státního zástupce rušit 

meritorní rozhodnutí bylo odstraněno, z hlediska jeho zásahu do právní jistoty občanů 

i stability pravomocných rozhodnutí, a domnívají se, že jeho účelu lze dosáhnout 

i prostřednictvím mimořádných opravných prostředků, s čímž nelze než souhlasit. 

Navíc je třeba podotknout, že „veřejný žalobce nesplňuje požadavky nezávislého 

a nestranného orgánu“ 102, jak několikrát judikoval Ústavní soudu.103 

                                                 
101 MUSIL, Jan; KRATOCHVÍL, Vladimír; ŠÁMAL, Pavel. Kurs trestního práva. Trestní právo 
procesní. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 618-619. 
102 GŘIVNA, Tomáš. Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního 
řádu. Trestní právo. 2004, č. 12, s. 5. 
103 Srov. např. Nález ÚS ze dne 23. 3. 2004, sp. zn.: I. ÚS 573/02 nebo Nález ÚS ze dne ze dne 8. 6. 
2010, sp. zn.: Pl. ÚS 3/09. 
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3 Dozorová oprávnění státního zástupce podle § 174 

trestního řádu 

 
Podle § 174 odst. 1 tr. řádu ve spojení s § 4 odst. 1 písm. a) ZSZ vykonává 

v přípravném řízení dozor nad zákonností postupu státní zástupce. Při výkonu dozoru 

dohlíží státní zástupce na to, aby orgány činné v přípravném řízení postupovaly 

v souladu s účelem trestního řízení104. Státní zástupce dbá na dodržování základních 

zásad trestního řízení, a obzvláště pak na to, aby „nikdo nebyl bezdůvodně trestně 

stíhán, nezákonně omezován na osobní svobodě a jiných základních lidských právech 

a svobodách“105. 

K řádnému výkonu dozoru je státní zástupce nadán celou řadou oprávnění 

(a povinností), jejichž výčet v § 174 odst. 2 tr. řádu je taxativní a navazuje na dozorová 

oprávnění uvedená v § 157 odst. 2 tr. řádu.  

Podle § 174 odst. 2 písm. a) tr. řádu může státní zástupce ukládat policejnímu 

orgánu závazné pokyny k vyšetřování trestných činů. Jejich smyslem je usměrňovat 

průběh přípravného řízení. Přestože dikce zákona je zavádějící („pokyny 

k vyšetřování“), lze tohoto oprávnění užít i ve fázi prověřování. V praxi se však 

postupuje tak, že pokud se pokyn týká fáze prověřování, včetně pokynu k zahájení 

trestního stíhání, udělí ho státní zástupce podle § 157 odst. 2 věty první. Pokyny jsou 

vydávány ve formě opatření, zpravidla písemně, není ale vyloučeno dát konkrétní pokyn 

i ústně, telefonicky apod. JŘStZast. stanoví v § 19 odst. 2, které pokyny mají 

obligatorně písemnou formu. 

Státní zástupce je oprávněn podle § 174 odst. 2 písm. b) tr. řádu vyžadovat od 

policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných trestných činech 

za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní stíhání a řádně v něm 

postupuje. K tomu si podle § 18 JŘStZast. může státní zástupce od policejního orgánu 

předem vyhradit předkládání opisů protokolů o procesních úkonech. K prověrce 

postupu  policejního  orgánu  může vyžadovat předložení spisů nebo může prověrku 

spisového materiálu provádět přímo u policejního orgánu. Považuje-li to v zájmu 

                                                 
104 § 1 tr. řádu. 
105 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1398. 
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úplnosti skutkových zjištění a zajištění všech důkazů pro věc důležitých za potřebné, je 

oprávněn nahlížet do plánu vyšetřování nebo požadovat informaci policejního orgánu 

o jeho obsahu. Podle čl. 24 POP č. 8/2009 provede státní zástupce prověrky spisových 

materiálů policejního orgánu zejména ve vazebních věcech a ve věcech skutkově, 

důkazně či právně složitých, zpravidla nejméně jedenkrát za dva měsíce, není-li 

stanoveno jinak106. Za prověrku se považuje i přezkoumání (prostudování) spisu. 

Institut prostudování spisu nahrazující prověrku umožňuje usnadnění práce státních 

zástupců zejména ve věci, kde by prověrka byla pouze formálního charakteru. Toto 

neformální prostudování dovoluje státnímu zástupci seznámit se se stavem řízení v dané 

věci tam, kde zákon prověrku neukládá. 

Stav prověřování a vyšetřování zjišťuje státní zástupce rovněž na podkladě 

ústních informací, které vyžaduje od policejního orgánu, nebo neformálními 

konzultacemi stavu přípravného řízení. V praxi často dochází k tomu, že státní zástupce 

uděluje policejnímu orgánu pokyny týkající se úkonů, které je třeba ve věci provést, 

právě v průběhu konzultace. Takové pokyny jsou ústní, ovšem učiní se o nich záznam 

do dozorového spisu. Záznam do spisu se učiní i o dalších zjištěných informacích. 

S tímto ustanovením koresponduje oprávnění v § 157 odst. 2 písm. a) tr. řádu, 

které se nicméně obdobně jako předchozí oprávnění uplatní nejčastěji v postupu před 

zahájením trestního stíhání. 

Na základě § 174 odst. 2 písm. c) tr. řádu je státní zástupce oprávněn zúčastnit 

se provádění úkonů policejního orgánu, jak ve fázi prověřování, tak při vyšetřování. 

Půjde především o úkony, které nebude možné opakovat s ohledem na jejich povahu 

např. ohledání místa činu, výslech obviněného nebo důležitých svědků, rekognice, 

vyšetřovací pokus atd. Státní zástupce dohlíží na správný postup policejního orgánu při 

provádění úkonů a do jeho provádění sám zasahuje pouze výjimečně, pokud je to nutné 

k zajištění jeho správného a zákonného provedení. 

 Rovněž si může státní zástupce osobně vyhradit provedení jednotlivého úkonu 

nebo celého vyšetřování, zejména v závažných trestních věcech, pokud to vyžaduje 

povaha věci. Celé vyšetřování provádí státní zástupce však zcela ojediněle. V této 

souvislosti je oprávněn vydat jakékoliv rozhodnutí v kterékoliv věci, a to i když jeho 

                                                 
106 Lhůtu jednoho měsíce stanoví tr. řád v případě, kdy byla prodloužena lhůta ke skončení vyšetřování. 
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vydání přísluší vyšetřovateli. Takové rozhodnutí vydává jako orgán prvního stupně a je 

proti němu přípustná stížnost. 

Podle § 174 odst. 2 písm. d) tr. řádu může státní zástupce vracet věc policejnímu 

orgánu se svými pokyny k doplnění (Příloha č. 2). Toto oprávnění se uplatní výlučně ve 

vyšetřování. Pokyn učiní státní zástupce písemně ve formě opatření a konkrétně v něm 

uvede, v jakých směrech a kterými důkazy má být řízení doplněno, a stanoví k tomu 

lhůtu.107 Tyto pokyny jsou pro policejní orgán závazné. Státní zástupce postupuje podle 

tohoto ustanovení především „v případech závažných vad řízení108 a nedostatků 

v objasnění věci“ 109. V případech závažných vad řízení musí zvážit, zda lze ještě 

takovou vadu napravit nebo odstranit. 

Oprávnění podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu spočívá v možnosti rušit 

nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která může 

nahrazovat vlastními; u usnesení o odložení věci může tak učinit do 30 dnů od doručení; 

jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil vlastním rozhodnutím jinak než na 

podkladě stížnosti oprávněné osoby proti usnesení policejního orgánu, je proti jeho 

rozhodnutí přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního 

orgánu. Významné je toto ustanovení v souvislosti se zrušením usnesení o zahájení 

trestního stíhání, o čemž bylo již pojednáno výše v kapitole 2.5. Podnětem k takovému 

postupu může být i žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu uplatněná 

v souladu s § 157a tr. řádu.110 Podle tohoto paragrafu lze postupovat jak v prověřování, 

tak ve vyšetřování. 

Státní zástupce může ve smyslu § 174 odst. 2 písm. f) tr. řádu přikázat111, aby 

úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu. Takto bude 

státní zástupce postupovat tehdy, zjistí-li podjatost vyšetřovatele, vážné nedostatky 

v činnosti osoby vyšetřovatele, spočívající zejména v nesprávném či nezákonném 

postupu, nebo nerespektování či neprovedení pokynu uloženého státním zástupcem. Jde 

o změnu osoby vyšetřovatele, nelze jím však zasahovat do věcné, funkční nebo místní 

                                                 
107 Čl. 54 POP č. 8/2009. 
108 O závažnou vadu řízení jde např. tehdy, pokud nebylo řádně zahájeno trestní stíhání, byly provedeny 
neodkladné nebo neopakovatelné úkony, přičemž k tomu nebyly splněny zákonné podmínky, vyslýchané 
osoby byly nesprávně poučeny, obviněný neměl obhájce v případě nutné obhajoby atd. 
109 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1405. 
110 Blíže v kapitole 6.1. 
111 V praxi k využití tohoto oprávnění dochází zcela výjimečně. 
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příslušnosti. K tomu slouží státnímu zástupci oprávnění podle obecného ustanovení 

§ 157 odst. 2 písm. b) tr. řádu. Státní zástupce tak činí usnesením, kterým ve výroku 

přikáže, aby úkony ve věci činila jiná služebně činná osoba v policejním orgánu, aniž 

by však takovou osobu konkrétně označil.112 

Na závěr je vhodné zmínit, jak se k dozoru státního zástupce nad zachováním 

zákonnosti v přípravném řízení staví Ústavní soud ve své rozhodovací praxi: „Postavení 

státního zastupitelství jako žalobce, jemuž přísluší dbát zájmů státu, však nikterak 

neznamená, že by ve svém postupu, zejména tam, kde je mu zákonem svěřena dozorčí 

činnost nad zákonností přípravného řízení (§ 174 odst. 1 tr. ř.) nebo pravomoc 

rozhodnout o podané stížnosti, bylo státní zastupitelství oprávněno k libovůli, jíž se 

zpravidla rozumí svévole v rozhodování či v provedeném postupu, tedy k rozhodování 

bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených jím z právní normy. (...) Při absenci 

jiného plně nestranného institutu soudcovského typu (kupř. vyšetřujícího soudce) jde 

o procesní zábranu, která by - z pozice stíhaného - měla bránit překvapivým nebo 

dokonce obmyslným rozhodnutím veřejné moci, kterou státní zastupitelství v trestním 

řízení disponuje a která téměř vždy stíhaného rozličným způsobem a v různém rozsahu 

zatěžuje. Dostatečnost odůvodnění rozhodnutí, které státní zastupitelství vydává, je 

proto nejen plněním zákonem stanovených požadavků, ale nadto je také výrazem 

ústavnosti, na níž jsou principy trestního řízení založeny (čl. 36 odst. 1 Listiny).“113 

                                                 
112 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1396-1410. 
113 Nález ÚS ze dne 3. 7. 2003, sp. zn.: III. ÚS 511/02; dále např. I. ÚS 661/05, II. ÚS 655/11. 
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4 Výlučná oprávnění státního zástupce 

 

V průběhu přípravného řízení je provedení některých úkonů výlučně vyhrazeno 

státnímu zástupci. V této kapitole se proto zaměřím na výlučná oprávnění, zakotvená 

v § 175 tr. řádu. Narozdíl od dozorových oprávnění však tento výčet není taxativní. 

Některá výlučná oprávnění chybí, některá jsou uvedena i v jiných ustanoveních tr. řádu, 

ba dokonce i mimo tr. řád.114 Vedle roztříštěnosti úpravy dozorových oprávnění jde 

o další drobný nedostatek tr. řádu. Věcný záměr proto počítá se sjednocením úpravy 

a předpokládá výčet výlučných oprávnění doplnit o oprávnění, která se nyní nacházejí 

v jiných ustanoveních.         

 Dále stručně pojednám i o dalších oprávněních, která zákon svěřuje pouze 

státnímu zástupci, a z toho důvodu je taktéž lze považovat za oprávnění výlučná. Jsou 

jimi oprávnění státního zástupce udělovat souhlas či povolení policejním orgánům 

k provádění některých úkonů, a návrhová oprávnění vůči soudu. 

4.1 Výlučná oprávnění podle § 175 odst. 1 trestního řádu 

Vzhledem k tomu, že z pohledu trestního řízení má zásadní význam podání 

obžaloby, budu se tomuto výlučnému oprávnění státního zástupce věnovat ve větší 

míře. Na oprávnění související s vazbou se pak v podrobnostech zaměřím v kapitole 5. 

V kapitole 2.3.1 již bylo zmíněno výlučné oprávnění státního zástupce rozhodnout 

o  zastavení,  podmíněném  zastavení  nebo  přerušení trestního stíhání a o postoupení 

věci jinému orgánu. Jde o oprávnění uvedené v § 175 odst. 1 písm. a) tr. řádu. 

Ustanovení lze pokládat za neúplné, když nezahrnuje např. rozhodnutí o schválení 

narovnání v přípravném řízení, vyřízení věci ve zkráceném přípravném řízení a další 

rozhodnutí, rovněž zákonem výlučně svěřená státnímu zástupci.115  

Nejdůležitějším rozhodnutím v přípravném řízení je podání obžaloby. K tomu je 

státní zástupce oprávněn podle § 175 odst. 1 písm. b) tr. řádu ve spojení s § 176 odst. 

                                                                                                                                            

                                                 
114 Institut odstoupení od trestního stíhání mladistvého je upraven v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví 
ve věcech mládeže. 
115 Blíže srov. RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2005, s. 497-498. 
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1 tr. řádu. Podáním obžaloby u příslušného soudu realizuje státní zástupce svou funkci 

veřejného žalobce, čímž dochází k naplnění obžalovací zásady116. Před podáním 

obžaloby je státní zástupce povinen prověrkou vyšetřovacího spisu pečlivě přezkoumat 

výsledky vyšetřování, důvodnost postavení obviněného před soud a také to, zda bylo 

řádně zahájeno trestní stíhání a je zachována totožnost skutku.117 Jeho rozhodnutí podat 

obžalobu musí spočívat na „pevných skutkových základech“118, které dostatečně 

odůvodňují postavení obviněného před soud119. Znamená to, že státní zástupce musí 

získat přesvědčení o tom, že došlo ke spáchání trestného činu a pachatelem je obviněný, 

přičemž se vyžaduje vysoký stupeň pravděpodobnosti. Judikatura tuto pravděpodobnost 

vykládá v tom smyslu, že „státní zástupce musí být na podkladě opatřených důkazů 

důvodně přesvědčen o tom, že trestný čin (skutek), pro který má být podána obžaloba, 

spáchal právě obviněný, ale důkazy shromážděné v přípravném řízení nemusí 

poskytovat zcela nezpochybnitelnou jistotu o vině obviněného. 120“ Projevem obžalovací 

zásady je i oprávnění státního zástupce vzít obžalobu podle § 182 tr. řádu zpět až do 

doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě. Jejím zpětvzetím se věc 

vrací do přípravného řízení. 

Další výlučné oprávnění je uvedeno v § 175 odst. 1 písm. c) tr. řádu a opravňuje 

státního zástupce rozhodnout o propuštění obviněného z vazby a případně současného 

nahrazení vazby některým opatřením nahrazujícím vazbu nebo o změně důvodů vazby, 

pominul-li některý z jejích důvodů. Toto ustanovení prošlo změnami v důsledku přijetí 

novely tr. řádu provedené zákonem č. 459/2011 Sb., která v návaznosti na změnu 

příslušnosti k rozhodování o dalším trvání vazby v přípravném řízení odejmula státnímu 

zástupci jeho výlučné oprávnění rozhodovat o prodloužení vazby a o ponechání 

obviněného ve vazbě. Nadále tak státní zástupce může činit pouze rozhodnutí ve 

prospěch obviněného, tj. může obviněného propustit z vazby na svobodu, a to i za 

současného nahrazení vazby některým nevazebním opatřením, a rozhodnout o změně 

                                                 
116 § 2 odst. 8 tr. řádu stanoví, že trestní  stíhání  před soudy je možné jen na základě obžaloby nebo 
návrhu  na  potrestání, které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje 
státní zástupce. 
117 Čl. 48 odst. 1 POP č. 8/2009. 
118 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 509. 
119 § 176 odst. 1 tr. řádu. 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2001, sp. zn.: 5 Tz 174/2001. 
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důvodů vazby, jestliže některý z více vazebních důvodů pominul.121 V podrobnostech 

o tom bude pojednáno v kapitole 5. 

§ 175 odst. 1 písm. d) tr. řádu opravňuje státního zástupce nařídit zajištění 

majetku obviněného a určit, na které prostředky a věci se toto zajištění nevztahuje, 

anebo zrušit takové zajištění. S tím souvisí oprávnění uvedené pod písm. f) tohoto 

ustanovení, které umožňuje státnímu zástupci rozhodnout o zničení zajištěné věci podle 

§ 81b tr. řádu. 

K provedení zajištění nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy 

nebo na vydání bezdůvodného obohacení a omezit nebo zrušit takové zajištění anebo 

věc z něho vyjmout, je státní zástupce oprávněn podle § 175 odst. 1 písm. e) tr. řádu. 

Státní zástupce je dále oprávněn podle § 175 odst. 1 písm. g) tr. řádu nařídit 

exhumaci mrtvoly podle § 115 odst. 2 tr. řádu. S tímto oprávněním nepřímo souvisí 

i oprávnění státního zástupce podle § 115 odst. 1 tr. řádu. Vznikne-li podezření, že smrt 

člověka byla způsobena trestným činem, musí být mrtvola prohlédnuta a pitvána. 

Souhlas k pohřbení mrtvoly může udělit pouze státní zástupce, a to ve formě opatření 

(Příloha č. 5).  

Oprávnění uvedená v § 175 odst. 1 písm. h) a i) tr, řádu se týkají mezinárodní 

justiční spolupráce v trestních věcech. 

4.2 Souhlas či povolení státního zástupce 

V řadě případů je dovoleno policejnímu orgánu bez dalšího provádět za splnění 

zákonem uvedených podmínek úkony zasahující do základních lidských práv a svobod. 

Tyto úkony podléhají přezkoumání ze strany státního zástupce, popř. soudu. V zájmu 

posílení kontroly nad postupem policejního orgánu se nicméně vyžaduje, aby 

k provedení některých úkonů dal státní zástupce předchozí souhlas, popř. příkaz. 

Státní zástupce vydává předchozí souhlas policejnímu orgánu k zadržení osoby 

podezřelé (§ 76 odst. 1 tr. řádu), odnětí věci (§ 79 odst. 1 tr. řádu), rozhodnutí o zajištění 

peněžních prostředků na účtu banky, u spořitelního a úvěrového družstva nebo jiných 

subjektů a o blokaci peněžních prostředků (§ 79a odst. 1,3; § 79b tr. řádu), rozhodnutí 

o zrušení nebo omezení zajištění zaknihovaných cenných papírů (§ 79c odst. 4 tr. řádu), 

                                                 
121 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb., kterým  se  mění  zákon  č.  141/1961  Sb.,  o  trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; k bodu 62. 



41 

zajištění nemovitosti nebo jiné majetkové hodnoty (§ 79d odst. 1; 79e odst. 1 tr. řádu), 

osobní prohlídce obviněného (§ 83b odst. 1 tr. řádu), dočasnému odložení zahájení 

trestního stíhání (§ 159b odst. 1, 2 tr. řádu). 

V zákonem vymezených případech, zejména v případě neodkladnosti úkonu, lze 

takový souhlas udělit i dodatečně.122 Obdobou předchozího, resp. dodatečného souhlasu 

je i povolení udělované státním zástupcem k využití operativně pátracích prostředků.123 

Předchozí souhlas či povolení vydá státní zástupce pouze na základě spolehlivé 

znalosti skutkového stavu. Po předložení příslušného záznamu, protokolu nebo jiného 

dokladu, při prověrce spisu nebo zpracování obžaloby, návrhu na potrestání nebo jiného 

rozhodnutí státní zástupce ověří, zda informace v žádosti o předchozí souhlas 

odpovídala skutečnosti a zda úkon, k němuž dal souhlas, byl proveden podle zákona.124 

Státní zástupce při přezkoumávání úkonů, které byly provedeny bez jeho 

předchozího souhlasu, přezkoumá, proč věc nesnesla odkladu a zda skutečně nebylo 

možno souhlasu dosáhnout. V případě zjištění závad, upozorní na ně příslušného 

nadřízeného policejního orgánu a učiní další neodkladná opatření.125 

Povolení vydá dodatečně nebo vysloví souhlas s již vydaným rozhodnutím pouze, 

pokud byly splněny podmínky pro provedení těchto úkonů policejním orgánem bez jeho 

předchozího souhlasu či povolení, a zároveň byly splněny podmínky k vydání tohoto 

souhlasu či povolení již v době provádění úkonů. Jinak státní zástupce přistoupí ke 

zrušení takových rozhodnutí. 

4.3 Oprávnění podat návrh soudu na rozhodnutí v přípravném řízení 

Ze své pozice pána přípravného řízení provádí většinu procesních úkonů státní 

zástupce. O těch nejzávažnějších zásazích do ústavně zaručených lidských práv 

a svobod však rozhoduje na jeho návrh soud, resp. soudce. Výčet případů, kdy státní 

zástupce předkládá soudu  návrhy na rozhodnutí v přípravném řízení, je velmi obsáhlý. 

Po příklad lze uvést tyto návrhy státního zástupce na rozhodnutí soudu v přípravném 

řízení: návrh na vydání příkazu k zatčení (§ 69 odst. 1 tr. řádu), návrh na vzetí 

obviněného do vazby (§ 68 tr. řádu) a jeho ponechání ve vazbě (§ 72 odst. 1 tr. řádu), 
                                                 
122 Např. § 76 tr. řádu,  § 79 tr. řádu, § 83b tr. řádu a další. 
123 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2005, s. 501. 
124 Čl. 25 odst. 1 POP č. 8/2009. 
125 Čl. 25 odst. 2 POP č. 8/2009.  
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návrh na změnu důvodů vazby (§ 73b odst. 4 tr. řádu), návrh na vydání příkazu 

k domovní prohlídce nebo k prohlídce jiných prostor a pozemků (§ 83 odst. 1, § 83a 

odst. 1 tr. řádu), návrh na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu (§ 88 odst. 2 tr. řádu), návrh na pozorování obviněného ve zdravotnickém 

ústavu nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení (§ 116 odst. 2 tr. řádu) a na 

prodloužení doby takového pozorování (§ 117 tr. řádu) a další. 

Základní a obecné pravidlo stanoví čl. 27 POP č. 8/2009 tak, že před podáním 

takového návrhu zkoumá státní zástupce, zda zásah do základních práv a svobod je 

v konkrétní věci odůvodněný, zákonný a přiměřený. Odst. 2 tohoto článku upravuje 

návrhovou povinnost státního zástupce subsidiárně, tzn. pouze pokud tak neučinil 

policejní orgán.126 To však neplatí, pokud si státní zástupce podání takového návrhu 

vyhradil. Návrhy předkládané státním zástupcem musí být odůvodněny a důkazy 

předloženy tak, aby o nich soud mohl rozhodnout. 

Výlučně státní zástupce předkládá soudu i další návrhy, žádosti nebo spisový 

materiál v souladu s čl. 28 POP č. 8/2009. 

Státní zástupce svými návrhy podávanými soudu „p řispívá k tomu, aby přípravné 

řízení probíhalo plynule a bez průtahů a aby si opatřil dostatek podkladů pro podání 

obžaloby nebo jiného rozhodnutí o věci v přípravném řízení“127. 

                                                 
126 Konkrétně se jedná o návrh na ustanovení obhájce obviněnému v případech nutné obhajoby (§ 36 tr. 
řádu), návrh na sledování osob a věcí, má-li být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do 
listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za 
použití technických prostředků (§ 158d odst. 3 tr. řádu), jakož i na prodloužení doby takového sledování 
(§ 158d odst. 4 tr. řádu). 
127 ŠÁMAL, Pavel; NOVOTNÝ, František; RŮŽIČKA, Miroslav et al. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2003, s. 635. 
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5 Oprávnění státního zástupce při zajištění osob, věcí 

a jiných majetkových hodnot - vybrané otázky 

 

Tzv. zajišťovací úkony spočívající v zajištění osob, věcí a jiných majetkových 

hodnot upravuje hlava čtvrtá tr. řádu v § 67 až § 88a tr. řádu. Jedná se o procesní úkony, 

které významně zasahují do občanských práv a svobod zaručených především Ústavou 

České republiky a Listinou základních práv a svobod (dále jen „LPS“), dále pak 

mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách128, jimiž je 

Česká republika vázána. V kontextu trestního řízení tvoří tyto normy ústavní limity 

zásahů do práv a svobod osob, proti nimž se řízení vede. Proto orgány činné v trestním 

řízení mají při aplikaci všech trestněprocesních norem povinnost tyto ústavní normy 

respektovat, což potvrzuje i judikatura: „Mají-li být použity robustní a základní práva 

a svobody jednotlivce omezující nástroje při prosazování veřejného zájmu na stíhání 

trestné činnosti, je třeba, aby se pohybovaly v ústavněprávních limitech.“129 Pro úpravu 

všech zajišťovacích prostředků je příznačná zásada přiměřenosti (zdrženlivosti), 

výslovně zakotvená v § 2 odst. 4 tr. řádu. 

Výlučně v rukou státního zástupce je zadržení osoby podezřelé, ke kterému 

uděluje předchozí, resp. dodatečný souhlas, dále vydává příkaz k zajištění věcí a jiných 

majetkových hodnot, a nařizuje osobní prohlídku a zadržení zásilky. K rozhodnutí 

o využití dalších zajišťovacích úkonů je příslušný soud, resp. soudce, který i v trestním 

řízení poskytuje občanským právům a svobodám ochranu.  

Role státního zástupce v souvislosti s prováděním zajišťovacích úkonů byla 

částečně oslabena novelou tr. řádu provedenou zákonem č. 459/2011 Sb., jako reakce na 

ustálenou judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„ESLP“). Vedle změn v institutu vazby reagovala tato novela na nález Ústavního soudu 

ze dne 8. června 2010, sp. zn.: Pl. ÚS 3/09, který zrušil část odst. 1 § 83a tr. řádu a 

odebral tak státnímu zástupci oprávnění nařídit prohlídku jiných prostor a pozemků ve 

prospěch soudce. V tomto nálezu vyšel Ústavní soud z širšího pojetí pojmu obydlí než 

                                                 
128 Zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodní pakt o 
občanských a politických právech, které stanoví minimální práva fyzické osoby v trestním řízení. 
129 Nález ÚS ze dne 8. 6. 2010, sp. zn.: Pl. ÚS 3/09. 
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jak ho definuje § 133 trestního zákoníku, judikatura a trestněprávní nauka, a přiklonil se 

k výkladu ESLP. Ten pod právo na respektování obydlí podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod zahrnuje i požadavek respektu k soukromí 

sídla společnosti, poboček či provozoven právnických osob, kancelářských prostor nebo 

prostor advokátních kanceláří. Ústavní soud konstatoval, že prohlídka těchto prostor 

představuje stejně silný zásah do soukromí jako prohlídka bytu či domu, a proto by o ní 

měl rozhodovat nezávislý a nestranný orgán, tj. soudce. Dosavadní znění tohoto 

paragrafu tak nebylo podle názoru Ústavního soudu ústavně konformní. 130 

Státnímu zástupci se však ponechává oprávnění vůči soudu převážnou většinu 

zajišťovacích institutů navrhnout, čímž je respektována jeho dominantní role 

v přípravném řízení. 

Za účelem zabezpečení přítomnosti důležitých osob (obviněný, svědek atp.) 

a zajištění a opatření věcí a jiných majetkových hodnot tak, aby bylo možné náležitě 

objasnit skutkový stav věci, slouží orgánům činným v trestním řízení celá řada 

zajišťovacích úkonů, nicméně pro jejich podrobné rozebrání není v této práci místo. 

Proto jsem se rozhodla zaměřit se pouze na zajišťovací institut vazby, jakožto na 

nejvýznamnější prostředek k zajištění osoby pro řádný průběh trestního řízení a zároveň 

nejzávažnější trestněprocesní opatření zasahující do života obviněného, a dále na institut 

odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jelikož jde o významný 

a v posledních letech velmi využívaný kriminalistický instrument a zdroj procesních 

důkazů, zejména pokud jde o drogovou a hospodářskou kriminalitu. 

5.1 Vazba 

„Vazba je procesní úkon, kterým se zajišťuje osoba obviněného pro účely 

trestního řízení a výkon trestu.“131 Vzhledem k tomu, že osoba takto zajištěná dočasně 

ztrácí osobní svobodu (čl. 8 LPS), může k vzetí do vazby dojít pouze z důvodů a za 

podmínek stanovených tr. řádem a jen na podkladě rozhodnutí soudu, resp. soudce. 

Institut vazby doznal změn s přijetím novely tr. řádu provedené zákonem 

č. 459/2011 Sb.132, přičemž tato změna se mj. významně dotkla právě oprávnění 

                                                 
130 HERCZEG, Jiří. Ústavněprávní limity prohlídky jiných prostor. Trestní právo. 2011, č. 1, s. 5-11. 
131 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 
2011,  s. 613. 
132 S účinností k 1. 1. 2012. 
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státního zástupce v souvislosti s rozhodováním o vazbě. Státnímu zástupci v přípravném 

řízení ponechává nadále pouze rozhodování o propuštění obviněného z vazby na 

svobodu, a to i při náhradě vazby některým nevazebním opatřením, či rozhodnutí 

o změně důvodů vazby, pokud některý vazební důvod pominul - tedy rozhodnutí ve 

prospěch obviněného.133 

5.1.1 Důvody vazby 

Do vazby lze vzít toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, tj. 

obviněného (§ 68 tr. řádu).134 Ten smí být vzat do vazby jen za splnění podmínek v § 67 

tr. řádu, vyplývá-li z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností důvodná obava, 

že: 

• uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, 

zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu 

vysoký trest (tzv. vazba útěková), 

• bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit 

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání (tzv. vazba koluzní), 

• bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se 

pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil (tzv. vazba 

předstižná), 
 
a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní 

stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, 

že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu 

a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby 

dosáhnout jiným opatřením. 
 

Policejní orgán zadrží obviněného, je-li dán některý z důvodů vazby a pro 

neodkladnost nelze rozhodnutí o vazbě předem opatřit. Bezodkladně to ohlásí státnímu 

zástupci a předá mu opis protokolu o zadržení. Státní zástupce musí zadrženou osobu 

propustit nebo do 48 hodin předat soudu s návrhem na vzetí do vazby (§ 75 tr. řádu). 

                                                 
133 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; k bodu 29. 
134 Z toho plyne, že je vyloučeno vzít do vazby podezřelého ve zkráceném přípravném řízení, kde účinky 
zahájení trestního stíhání nastávají až doručením návrhu na potrestání soudu. 
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Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může policejní orgán, je-li dán některý 

z důvodů vazby, v naléhavých případech zadržet jen s předchozím souhlasem státního 

zástupce (Příloha č. 6). Bez jeho souhlasu pouze, nesnese-li věc odkladu a souhlasu 

nelze předem dosáhnout, zejména byla-li osoba přistižena při činu nebo zastižena na 

útěku (§ 76 odst. 1 tr. řádu). Takto zadrženou osobu policejní orgán vyslechne 

a protokol o výslechu spolu s vyhotovením usnesení o zahájení trestního stíhání předá 

státnímu zástupci ve lhůtě 48 hodin, aby mohl případně podat návrh na vzetí do vazby. 

V průběhu zadržení státní zástupce konzultuje s policejním orgánem, zda důvody vazby 

stále trvají. Pokud státní zástupce nenařídil propuštění zadržené osoby, musí ji odevzdat 

soudu s návrhem na vzetí do vazby. Soudce musí zadrženou osobu vyslechnout a do 24 

hodin rozhodnout o jejím vzetí do vazby nebo propuštění na svobodu. Překročení doby 

24 hodin je vždy důvodem pro propuštění osoby na svobodu (§ 77 tr. řádu). 

Orgán rozhodující o vazbě, musí náležitě zvážit, zda jsou pro vzetí do vazby 

splněny výše uvedené zákonné podmínky. Ústavní soud sice judikoval, že „p ři 

rozhodování o vzetí obviněného do vazby nelze požadovat, aby soudce dospěl 

k naprosto jistému závěru, že nebude-li obviněný vzat do vazby, uprchne nebo se bude 

skrývat a bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Požadavek 

jistoty bez důvodných pochybností je nezbytný při meritorním rozhodování soudu, ale 

není ve většině případů reálný při rozhodování o vazbě. Při rozhodování o vazbě nelze 

vyčkávat až do okamžiku, kdy je již jisté, že obviněný uprchne nebo až skutečně začne 

ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné.“135 Na druhou stranu není možné, aby rozhodl 

na podkladě mlhavého a nepodloženého podezření, jelikož by to znamenalo 

neodůvodněný zásah do osobní svobody obviněného.136 Každé omezení osobní svobody 

musí být proto odůvodněné a přiměřené okolnostem a účelu omezení. Vzhledem 

k nejednotné praxi soudů při odůvodňování vazebních rozhodnutí137, byl do tr. řádu 

nově zakotven § 73c tr. řádu, který stanoví obligatorní požadavky kladené na 

obsahovou stránku odůvodnění tzv. vazebních rozhodnutí. Kromě obecných náležitostí 

usnesení (§ 134 tr. řádu) vyžaduje, aby odůvodnění obsahovalo i konkrétní skutečnosti, 

které odůvodňují podezření ze spáchání trestného činu, skutečnosti, z nichž se dovozuje 

                                                 
135 Usnesení ÚS ze dne 14. 5. 2002, sp. zn.: II.ÚS 185/02. 
136 VANTUCH, Pavel. Důvody vazby. Právní rádce. 2003, č. 2, s. 58.  
137 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; k bodu 30. 
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naplnění důvodů vazby, a důvody, pro které nebylo možné dosáhnout účelu vazby 

jiným opatřením. 

5.1.2 Rozhodnutí o vazbě a jejím dalším trvání 

V přípravném řízení rozhoduje o vzetí do vazby na návrh státního zástupce 

soudce (§ 73b tr. řádu). Návrh podá státní zástupce zpravidla na návrh policejního 

orgánu, přičemž před jeho podáním zkoumá, zda důvody vazby včetně odůvodněnosti 

podezření z trestné činnosti jsou podloženy konkrétními skutečnostmi. Podává-li státní 

zástupce návrh sám, policejní orgán o tom vyrozumí.138 Náležitosti návrhu jsou uvedeny 

v čl. 32 odst. 1 POP č. 8/2009 a velký důraz je kladen na jeho řádné odůvodnění. 

O návrhu rozhoduje soudce, a to nově ve vazebním zasedání podle § 73d tr. řádu. 

Zákonodárce zavedením institutu vazebního zasedání reaguje na četná rozhodnutí 

Ústavního soudu139, a výslovně zakotvuje právo obviněného na osobní slyšení ve 

vybraných případech rozhodování o vazbě. Vazební zasedání se koná obligatorně, 

rozhoduje-li se o vzetí obviněného do vazby (není-li rozhodnuto v hlavním líčení nebo 

veřejném zasedání), v jiných případech se koná pouze tehdy, pokud o to obviněný 

výslovně požádá, tj. přeje-li si být osobně slyšen ve vazebním zasedání, nebo soud 

a v přípravném řízení soudce považuje osobní slyšení obviněného za potřebné pro účely 

rozhodnutí o vazbě.140 „Obviněnému musí být umožněno, v určitých časových 

intervalech, být k trvání vazby slyšen bez ohledu na to, zda se tak děje v řízení 

o stížnosti proti rozhodnutí státního zástupce o ponechání ve vazbě či v řízení o žádosti 

obviněného o propuštění z vazby. (...) Proto je třeba sledovat nikoli typ řízení, ale 

časový interval, který uplynul od doby, kdy byl obviněný naposledy osobně slyšen.“141 

Podle § 73f tr. řádu ve spojení s čl. 32 odst. 4 POP č. 8/2009 účast státního zástupce při 

vazebním zasedání není nutná, praxe je však odlišná. Během své stáže jsem měla 

možnost prostudovat si vazební trestní spisy a zjistila jsem, že vazebním věcem je ze 

strany státních zástupců věnována mimořádná pozornost. Státní zástupci se 

bezvýjimečně účastní rozhodování soudu o návrhu na vzetí obviněného do vazby 

(vazebního zasedání). Na těchto zasedáních v řadě případů doplňují důkazní návrhy 

                                                 
138 Čl. 30 POP č. 8/2009. 
139 Srov. např. II. ÚS 713/2004, II. ÚS 473/2004, IV. ÚS 269/2005, I. ÚS 1104/10. 
140 § 73d odst. 1, 2, 3 tr. řádu. 
141 Nález ÚS ze dne 21. 10. 2010, sp. zn.: I. ÚS 1104/10. 
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a mají tak možnost, na základě své účasti, návrh na vzetí obviněného do vazby změnit 

nebo doplnit. 

Orgány činné v trestním řízení jsou v souladu s § 71 tr. řádu povinny průběžně 

zkoumat, zda důvody vazby u obviněného trvají nebo se nezměnily. Rovněž zkoumají, 

zda nelze vazbu nahradit zárukou, dohledem nebo slibem (§ 73 tr. řádu), popř. 

peněžitou zárukou (§ 73a tr. řádu). K propuštění obviněného z vazby, případně 

propuštění za současného nahrazení vazby některým z opatření nahrazujících vazbu, je 

oprávněn státní zástupce. 

Zjistí-li státní zástupce, že určitý důvod vazby pominul, ale některý z důvodů 

vazby trvá (zúžení důvodů vazby), rozhodne usnesením o změně důvodů vazby. Proti 

usnesení je přípustná stížnost, o které rozhoduje soud.142 Pokud státní zástupce zjistí, že 

další důvod vazby nově vznikl (rozšíření důvodů vazby), navrhne soudu, aby o změně 

důvodů vazby rozhodl.143 

Jinak o dalším trvání vazby rozhoduje na návrh státního zástupce soudce, a to 

nejpozději každé tři měsíce od právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby nebo jiného 

rozhodnutí o vazbě. Takový návrh musí státní zástupce doručit soudu nejpozději 15 dnů 

před uplynutím tříměsíční lhůty. Před 1. 1. 2012 rozhodoval o dalším trvání vazby státní 

zástupce, měl k tomu výlučné oprávnění. Nová úprava „reaguje na nález Ústavního 

soudu České republiky ze dne 23. března 2004 sp. zn. I. ÚS 573/02, ve kterém Ústavní 

soud s odkazem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva dovodil, že státní 

zástupce nesplňuje institucionální rysy vyžadované u subjektu přezkoumávajícího 

oprávněnost zbavení svobody, a to nestrannost a nezávislost, a to jak z hlediska svého 

osobního statutu, tak z hlediska svého procesního postavení v trestním řízení, a proto 

jeho rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě není rozhodnutím ve smyslu čl. 5 

odst. 4144 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“145 Konstantní 

judikatura ESLP nepovažovala vazbu, o které nerozhodoval soud nebo soudce, za 

zákonnou ve smyslu čl. 5 odst. 4 Úmluvy.146 Nová úprava je namístě rovněž z pohledu 

                                                 
142 Čl. 33 odst. 5 POP č. 8/2009. 
143 Čl. 33 odst. 6 POP č. 8/2009. 
144 Tento článek stanoví, že každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo 
podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil 
propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné. 
145 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; k bodu 29. 
146 Např. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Baranowski v. Polsko ze dne 28. 3. 2000. 
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práva obviněného být ve vazebních věcech slyšen, jak mnohokrát konstatoval Ústavní 

soud ve svých rozhodnutích: „Ústavní soud již v minulosti mnohokrát konstatoval, že 

právo obviněného být slyšen v kontradiktorním řízení, v němž je přezkoumávána 

zákonnost dalšího trvání vazby, patří mezi základní institucionální záruky spravedlnosti 

řízení o pokračování či skončení omezení osobní svobody.“ 147  

Po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby má obviněný právo kdykoliv žádat 

o propuštění z vazby (§ 71a tr. řádu). Za žádost se přitom považuje i návrh na přijetí 

některého opatření nahrazujícího vazbu. Podle § 73b tr. řádu ve spojení s čl. 34 odst. 1 

POP č. 8/2009 o žádosti rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce, a to bez 

zbytečného odkladu, přičemž jí může jen vyhovět. Státní zástupce přezkoumá, zda 

důvody vazby trvají a nevyhoví-li takové žádosti, je povinen ji nejpozději do pěti 

pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci. 

5.2 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (dále jen „odposlech“) 

představují zajišťovací institut, kterým je zasahováno do ústavně zaručeného práva na 

ochranu tajemství zpráv předávaných telefonem nebo jiným podobným zařízením 

(čl. 13 LPS), proto tr. řád stanoví poměrně přísné podmínky jeho použití. 

Tr. řád upravuje dva instituty odposlechu, a to odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu, a zjišťování údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo 

na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat podle § 88a tr. řádu. 

Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že odposlech podle § 88 tr. řádu aktuálně probíhá 

v současnosti nebo bude probíhat v budoucnu, zatímco z dikce § 88a je patrné, že půjde 

o telekomunikační provoz proběhlý v minulosti.  

Telekomunikačním provozem je zjednodušeně řečeno to, co může být 

odposloucháváno. Tento pojem není výslovně definován, avšak odborná literatura148 

odkazuje na zákon č. 172/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a spadá sem 

                                                 
147 Nález ÚS ze dne 20. 10. 2011, sp. zn.: II.ÚS 2288/11. 
148 Srov. např. ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 727; 
MUSIL, Jan; KRATOCHVÍL, Vladimír; ŠÁMAL, Pavel et al. Kurs trestního práva. Trestní právo 
procesní. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 362. 
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komunikace s využitím telefonu, telefaxu, mobilního telefonu, vysílačky, případně 

jiného telekomunikačního zařízení, včetně zpráv zasílaných elektronickou poštou.  

5.2.1 Podmínky pro nařízení odposlechu 

Podle § 88 odst. 1 tr. řádu lze odposlechy nařídit, je-li vedeno trestní řízení 

o zločinech s horní hranicí trestní sazby nejméně 8 let, o trestných činech, k jejichž 

stíhání zavazují Českou republiku mezinárodní smlouvy, a využití je možné rovněž 

u vyjmenovaného okruhu trestných činů korupčního charakteru.149  

Procesní hranicí využití odposlechu je tedy zahájení úkonů trestního řízení pro 

konkrétní trestné činy nebo kategorie trestných činů. Pro rozhodnutí o tom, zda je 

uvedená podmínka splněna, je určující formální kvalifikace skutku, který měl být 

spáchán. Význam mají odposlechy zejména v prověřování, kdy je potřeba získat prvotní 

důkazy o podezření ze spáchání trestného činu pro případné zahájení trestního stíhání. 

V této souvislosti může vznikat problém s právní kvalifikací v záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení, když zákon k jeho obsahu předepisuje toliko uvedení skutkových 

okolností a způsobu, jak se o nich  policejní orgán dozvěděl. Je pak na státním zástupci, 

aby ji uvedl v eventuálním návrhu na nařízení odposlechu.150 

Další podmínkou, která je v souladu se zásadou zdrženlivosti, je existence 

důvodného předpokladu, že v rámci telekomunikačního provozu budou sdělovány 

významné skutečnosti pro trestní řízení, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, 

nebo by jinak bylo jeho dosažení podstatně ztížené. 

Výslovně je pak v tr. řádu zakotvena nepřípustnost provádění odposlechu mezi 

obhájcem a obviněným. 

5.2.2 Nařízení odposlechu 

K odposlechu může dát v přípravném řízení písemný příkaz soudce na návrh 

státního zástupce. Státní zástupce učiní návrh na odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu na žádost policejního orgánu, přičemž v praxi policejní 

orgán se státním zástupcem využití odposlechu předem konzultuje. Před podáním 

návrhu státní zástupce ověří, zda je trestní řízení vedeno pro trestný čin, pro který lze 

                                                 
149 Důvodová zpráva k zákonu č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; k bodu 40, 46 a 61. 
150 SOKOL, Tomáš. Odposlech. Státní zastupitelství. 2008, č. 3, s. 17. 
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tento úkon nařídit. Učiní tak zejména posouzením, zda užitá právní kvalifikace 

odpovídá skutku popsanému v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo 

v usnesení o zahájení trestního stíhání. Přitom vychází z konkrétních skutkových 

okolností věci v době, kdy má být takový návrh podán, a prověří, zda odposlechem 

mohou být zjištěny významné skutečnosti pro trestní řízení a že sledovaného účelu 

nelze dosáhnout jinak nebo by jeho dosažení jinak bylo podstatně ztížené.151  

Příkaz je vydán písemně a musí být odůvodněn. Jelikož je příkaz rozhodnutím sui 

generis152, není proti němu přípustný žádný opravný prostředek. Z toho důvodu se 

požadavkům na řádné odůvodnění věnoval Ústavní soud: „(...) Z toho vyplývá, že musí 

být vydán ve vztahu k určité osobě, proti níž se již trestní stíhání pro uvedené trestné 

činy vede, nebo vůči níž je důvodné podezření, že se takových trestných činů dopustila. 

(...) Může tedy být vydán jen v řádně zahájeném trestním řízení pro zákonem 

kvalifikovanou trestnou činnost, a musí být podložen relevantními indiciemi, z nichž lze 

dovodit důvodné podezření ze spáchání takového trestného činu. Příkaz musí být 

individualizován ve vztahu ke konkrétní osobě, která je uživatelem telefonní stanice. 

Pokud tato skutečnost nevyplývá ze zjištění, že se jedná o majitele telefonní stanice, 

musí být zdůvodněno, na základě jakých zjištění je dovozováno, že ji má v držení a že ji 

skutečně používá, nebo ji v minulosti v nikoliv nepodstatné míře používala, a že tak 

bude s vysokou pravděpodobností činit i v budoucnu. Konečně musí příkaz alespoň 

v minimální míře konkrétně uvést, jaké skutečnosti významné pro trestní řízení mají být 

takto zjištěny, a z čeho je to vyvozováno.“ 153 Předložit požadované údaje soudu by měl 

státní zástupce jakožto navrhovatel. 

Mezi obligatorní náležitosti příkazu patří dále uvedení doby, po kterou bude 

odposlech prováděn. Ta nesmí být delší než 4 měsíce, přičemž v přípravném řízení 

může být na návrh státního zástupce prodloužena soudcem krajského soudu, a to 

i opakovaně, vždy na dobu nejdéle 4 měsíců. Opis příkazu musí být bezodkladně zaslán 

státnímu zástupci. 

                                                 
151 Čl. 41 odst. 1 POP č. 8/2009. 
152 „Odposlech a záznam telekomunikačního provozu může nařídit za podmínek ustanovení §  88 odst. 1, 
2 tr. ř. předseda senátu nebo soudce příkazem, který má povahu rozhodnutí svého druhu; nejde 
o usnesení ve smyslu §  119 odst. 1 tr. ř. ani o opatření.“ NS ČR – R 23/1996 (STŘÍŽ, Igor et al. Trestní 
zákoník a trestní řád. Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 2. díl – trestní řád. 1. vyd. Praha: 
LINDE, 2010, s. 304). 
153 Nález ÚS ze dne 23. 5. 2007, sp. zn.: II. ÚS 615/06. 
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Bez soudního příkazu je odposlech možný pouze se souhlasem účastníka 

odposlouchávané stanice, a to v taxativně uvedených případech v § 88 odst. 5 tr. řádu. 

Takový odposlech může opatřením nařídit kterýkoliv orgán činný v trestním řízení. 

Odposlech provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie 

české republiky. 

Odposlech podle § 88a tr. řádu nařizuje v přípravném řízení soudce. V praxi tak 

činí zpravidla na návrh státního zástupce, byť to tr. řád výslovně nestanoví. 

V případech, které nesnesou odkladu, může v přípravném řízení učinit návrh i policejní 

orgán. Per analogiam se zde použije úprava v § 88 tr. řádu. Pokud dá k poskytnutí 

údajů souhlas uživatel telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje vztahovat, 

nahrazuje tento souhlas příkaz soudce a zjištění údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu může vyžádat přímo státní zástupce nebo policejní orgán. 

5.2.3 Odposlech nebo sledování osob a věcí? 

Pro úplnost bych ráda stručně pojednala o vzájemném vztahu mezi zajišťovacím 

institutem odposlechu podle § 88 tr. řádu a operativně pátracím prostředkem sledování 

osob a věcí podle § 158d tr. řádu.  

Společným znakem je jejich účel, tedy získání skutečností důležitých pro trestní 

řízení, utajeným způsobem a za použití technických nebo jiných prostředků. Jejich 

použití podléhá povolení státního zástupce, resp. soudce. 

Rozdíl spočívá v tom, kdy bude možné tyto instituty využít. Přísnější úprava platí 

pro odposlech, jehož využití je vázáno na zákonem vymezený okruh trestných činů, 

zatímco sledování osob a věcí je možné použít v řízení o jakémkoliv úmyslném 

trestném činu. Další rozdíl se týká toho, jaké informace mají být zjištěny. V případě 

odposlechu jde o zjištění obsahu přepravovaných a zprostředkovaných zpráv (telefonní 

odposlech), sledování osob a věci je omezeno na poznatky o osobách a věcech. 

Na základě těchto odlišností odborná literatura154 dovozuje, že institut odposlechu 

je v poměru speciality k ustanovením o sledování osob a věcí. Jejich vzájemný vztah 

nicméně výslovně tr. řádem ani judikaturou upraven není, proto by bylo de lege ferenda 

vhodné tento vztah vymezit a upřesnit. 

                                                 
154 Např. MUSIL, Jan; KRATOCHVÍL, Vladimír; ŠÁMAL, Pavel et al. Kurs trestního práva. Trestní 
právo procesní. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 370-371. 
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6 Některá další oprávnění státního zástupce 

6.1 Přezkum postupu policejního orgánu 

Obecné ustanovení § 157a tr. řádu, které lze aplikovat v průběhu celého 

přípravného řízení, jakož i ve zkráceném přípravném řízení, upravuje žádost 

o přezkoumání postupu policejního orgánu. V souladu s § 157a odst. 1 tr. řádu má 

osoba, proti níž se řízení vede, a poškozený právo kdykoliv v průběhu přípravného 

řízení žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady 

v postupu policejního orgánu.155 Žádost se může týkat postupu policejního orgánu od 

okamžiku sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, popř. provedením 

neodkladných nebo neopakovatelných úkonů, až do pravomocného skončení 

přípravného řízení. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že žádost směřuje buďto 

k odstranění průtahů v přípravném řízení, ať už jsou policejním orgánem zaviněné či 

nikoliv, nebo závad v postupu policejního orgánu. V praxi půjde zejména o nečinnost 

policejního orgánu spočívající např. v neprovedení žádných procesních úkonů po dobu 

několika měsíců, nebo o případy, kdy policejní orgán učinil, či naopak neučinil nějaké 

rozhodnutí, opatření, nebo nepostupoval v souladu se zákonem.156 Jestliže směřuje proti 

rozhodnutí policejního orgánu, půjde vždy o rozhodnutí ve formě opatření. Pokud totiž 

policejní orgán rozhodoval usnesením, uplatní se proti němu stížnost, nikoliv postup 

podle § 157a tr. řádu. Pro podání žádosti nestanoví zákon žádnou lhůtu, musí být však 

státnímu zástupci doručena v době, kdy přípravné řízení probíhá. 

Žádost lze považovat za podnět k uplatnění dozoru vůči policejnímu orgánu podle 

§ 174 tr. řádu. Státní zástupce je proto povinen, jakmile je mu žádost předložena, ji 

neprodleně vyřídit, tedy spolu se spisem prostudovat a následně vyrozumět žadatele 

stručným přípisem o výsledku přezkoumání. Pokud žádost shledá jako důvodnou, 

vyrozumí žadatele o tom, jaká opatření byla k nápravě zjištěných nedostatků učiněna. 

Termín neprodleně je sporný, jelikož v praxi vyřizuje státní zástupce tyto žádosti  podle 
                                                 
155 Osobou, proti které se řízení vede, se rozumí podezřelý ze spáchání trestného činu ve smyslu § 76 tr. 
řádu, obviněný ve smyslu § 32 tr. řádu a podezřelý ve zkráceném přípravném řízení podle § 179b odst. 2, 
3 tr. řádu. Poškozeným je pak v souladu s § 43 odst. 1 tr. řádu ten, komu bylo trestným činem ublíženo na 
zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem 
obohatil. 
156 VANTUCH, Pavel. K žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce. 
Trestněprávní revue. 2003, č. 6, s. 168. 
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svých časových možností, zpravidla ve lhůtě několika týdnů, což z pohledu osob, 

oprávněných žádost podat, nelze považovat za neprodlené. 

Pokud žádost směřuje proti průtahům v řízení nebo závadám v postupu státního 

zástupce, vyřídí ji podle § 157a odst. 2 tr. řádu státní zástupce bezprostředně vyššího 

státního zastupitelství. 

6.2 Státní zástupce jako instanční orgán 

 Vedle funkce dozorové plní státní zástupce v přípravném řízení i funkci 

instančního orgánu, který rozhoduje o stížnostech proti usnesení policejního orgánu. 

Přezkoumání věci z podnětu stížnosti je třeba oddělit od přezkoumání věci z titulu 

dozoru.           

 V zásadě je to tedy státní zástupce vykonávající dozor nad přípravným řízením 

a v jeho rámci nad činností policejních orgánů, kdo je oprávněn o stížnosti podané proti 

usnesení policejního orgánu rozhodovat. Výjimkou jsou případy, kdy sám státní 

zástupce dal k vydání takového usnesení pokyn nebo souhlas. Judikatura157 pokynem 

myslí nejen pokyn ve smyslu toho slova podle § 174 odst. 2 písm. a), písm. d) tr. řádu, 

ale jakýkoliv pokyn státního zástupce, v jehož souladu vydá policejní orgán usnesení. 

„Jestliže dozorující státní zástupce v odůvodnění usnesení, jímž ke stížnosti 

poškozeného zrušil usnesení policejního orgánu o odložení věci učiněné podle 

§ 159a odst. 1 tr. řádu a přikázal mu, aby o věci znovu jednal a rozhodl, výslovně uvedl, 

že „jediným možným a správným postupem v předmětné věci je zahájení trestního 

stíhání podle § 160 odst. 1 tr. řádu“, pak s ohledem na povahu výroku tohoto usnesení 

a obsah jeho odůvodnění se nepochybně jedná o pokyn vydaný policejnímu orgánu 

k zahájení trestního stíhání podezřelé osoby.“158 I když tedy tento pokyn není výslovně 

jako pokyn označen, jedná se o pokyn, který předpokládá i § 146 odst. 2 písm. a) tr. 

řádu, a v důsledku toho státní zástupce nemůže nestranným způsobem podanou stížnost 

přezkoumat a rozhodnout o ní. Proto musí být taková stížnost podle § 146 odst. 2 

písm. a) tr. řádu předložena státnímu zástupci nadřízeného státního zastupitelství.  

Při rozhodování o stížnosti přezkoumá státní zástupce správnost všech výroků 

napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, a řízení, které vydání 

                                                 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2009, sp. zn.: 4 Tz 46/2009. 
158 Tamtéž. 
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napadeného usnesení předcházelo (§ 147 odst. 1 tr. řádu). Po přezkoumání státní 

zástupce může stížnost zamítnout z některého z důvodů v § 148 odst. 1 tr. řádu159 

(Příloha č. 3) nebo napadené usnesení zruší a je-li podle povahy věci potřeba nového 

rozhodnutí, rozhodne ve věci sám, nebo uloží orgánu, proti jehož rozhodnutí stížnost 

směřuje, aby o věci znovu jednal a rozhodl (§ 149 odst. 1 tr. řádu).  

6.3 Přibrání konzultanta 

Velká novela tr. řádu zavedla pro orgány činné v trestním řízení možnost, aby 

v závažných a skutkově složitých věcech využily odborné pomoci konzultanta. 

V přípravném řízení na základě § 157 odst. 3 tr. řádu může konzultanta přibrat policejní 

orgán a státní zástupce, v řízení před soudem i předseda senátu (§ 183 odst. 2 tr. řádu).

 Za závažné věci se budou považovat zpravidla trestní věci, které je v prvním 

stupni příslušný projednávat krajský soud.160 O skutkově složité věci se jedná např. 

v souvislosti s hospodářskou trestnou činností v oblasti finanční a daňové kriminality, 

nebo jde-li o oblast životního prostředí.      

 Konzultant je „odborným průvodcem“161 státního zástupce nebo policejního 

orgánu, který těmto orgánům činným v trestním řízení usnadňuje orientaci ve 

specifické odborné oblasti (např. vysvětlením složité terminologie charakteristické pro 

daný obor). Funkci konzultanta je třeba striktně odlišovat od znalce v trestním řízení.162 

Pokud je jako konzultant přibrána osoba zároveň zapsaná v seznamu znalců, neřídí se 

její postavení příslušnými ustanoveními o postavení znalců (§ 105 a násl. tr. řádu). 

Konzultace také znemožňuje podání znaleckého posudku v téže věci.  

 O přibrání konzultanta sepíše státní zástupce, resp. policejní orgán úřední 

záznam, ve kterém uvede důvod přibrání, jeho jméno, pracovní zařazení a obor 

speciálních znalostí,163 jakož i rozsah a zaměření konzultací. Se souhlasem státního 

zástupce nebo policejního orgánu může konzultant nahlížet do spisu nebo být přítomen 

provádění úkonů trestního řízení. Do prováděných úkonů nicméně nesmí zasahovat. 

Jeho účast je výlučně zaměřena na pomoc orgánu činnému v trestním řízení, který s ním 
                                                 
159 Není-li stížnost přípustná; byla-li podána opožděně, osobou neoprávněnou, osobou, která se jí 
výslovně vzdala nebo která znovu podala stížnost, kterou předtím již výslovně vzala zpět; nebo není-li 
důvodná. 
160 § 17 tr. řádu. 
161 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1185. 
162 Znalec má svými odbornými znalostmi přispět k objasnění určitých skutkových otázek. 
163 Čl. 11 POP č. 8/2009. 
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následně může konzultovat taktiku prováděných úkonů, jejich posloupnost apod. 

 Účast konzultanta nezbavuje státního zástupce a policejní orgán odpovědnosti za 

zákonný průběh trestního řízení.164 

                                                 
164 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1185-1187. 
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7 Státní zástupce ve zkráceném přípravném řízení 

 
Zkrácené přípravné řízení zavedla velká novela tr. řádu. Jeho podstatou je „rychlé 

a neformální objasnění skutku, ve kterém je spatřován trestný čin, zjištění osoby 

důvodně podezřelé z jeho spáchání a vyhledání (nikoliv formální provedení) důkazů.“165 

Cílem zkráceného přípravného řízení je co nejrychleji postavit podezřelého před soud 

a zajistit tak rychlý a účinný postih bagatelních deliktů.166     

 V této kapitole nejprve shrnu podmínky, za kterých lze zkrácené přípravné řízení 

konat, nastíním jeho průběh a následně se zaměřím na jisté odchylky při výkonu dozoru 

státního zástupce v jeho průběhu, související s menší závažností těchto věcí. Na závěr 

stručně pojednám o možnostech skončení přípravného řízení. 

7.1 Podmínky konání zkráceného přípravného řízení 

Právní úprava zkráceného přípravného řízení je obsažena v ustanoveních § 179a 

až § 179f tr. řádu, na níž navazuje právní úprava zjednodušeného řízení před soudem.167  

Podle § 179a odst. 1 tr. řádu se zkrácené přípravné řízení koná o trestných činech, 

o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na něž zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí do 5 let.168 Jeho konání je dále vázáno na splnění 

alespoň jedné ze dvou alternativních podmínek: 

• podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo 

• v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání 

byly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, 

že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4 tr. řádu postavit před 

soud. 

 Z uvedených podmínek vyplývá, že zkrácené přípravné řízení lze konat pouze 

proti konkrétní osobě, kterou tr. řád označuje jako podezřelého. 

                                                 
165 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 265/2001 Sb., k bodu 129. 
166 Např. drobné krádeže v obchodech, řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu atp. 
167 § 314a až § 314d tr. řádu. 
168 Hranici 5 let zavedla novela tr. řádu provedená zákonem č. 459/2011 Sb. s účinností k 1. 1. 2012 a  
nahradila stávající hranici 3 let. Došlo tak ke sjednocení úpravy a zkrácené přípravné řízení lze konat o 
všech trestných činech, o nichž koná řízení samosoudce (§ 314a odst. 1 tr. řádu). 



58 

 Pokud jsou podmínky pro konání zkráceného řízení splněny, mají orgány činné 

v trestním řízení povinnost jej provést. K tomu se Ústavní soud vyjádřil následovně: 

„Pakliže povaha věci umožňuje postupovat podle ustanovení o zkráceném přípravném 

řízení, jsou orgány činné v trestním řízení povinny tuto speciální úpravu řízení 

vedoucího k meritornímu rozhodnutí aplikovat. Orgány činné v trestním řízení nemají 

na výběr, neboť speciální úprava tohoto typu řízení má vždy přednost před obecnou 

úpravou. V opačném případě orgány činné v trestním řízení porušují svoje povinnosti, 

neboť jednak porušují základní práva obviněných, mezi něž patří i právo, aby jejich věc 

byla projednána v co nekratší možné lhůtě, a dále i oprávněný zájem společnosti, aby 

byli pachatelé trestných činů podle zákona spravedlivě potrestáni.“169 

Podle § 179b odst. 4 tr. řádu musí být zkrácené přípravné řízení skončeno 

nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání 

jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. Slovo 

„sdělil“  nahradilo v důsledku přijetí zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky původní text „obdržel 

trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání“, což negativně ovlivnilo hlavní 

účel zkráceného přípravného řízení, rychlost. Je tedy zkrácené přípravné řízení skutečně 

krátké?  

Tehdejší změna umožnila konat zkrácené přípravné řízení prakticky ve všech 

případech, na které byla stanovena sazba trestu odnětí svobody do 3 let, o čemž svědčí 

i značný nárůst počtu zkrácených přípravných řízení v roce 2009.170 Pozitivně mohly 

tuto změnu vnímat pouze policejní orgány, jelikož jim výrazně usnadnila práci. Ty po 

obdržení trestního oznámení prověřují, tzn. opatřují potřebné informace k danému 

případu, aniž by byly vázány nějakou lhůtou pro jejich shromáždění. Když seženou 

možného pachatele, sdělí mu podezření a vyslechnou jako svědka. Pak už není problém, 

aby ve lhůtě dvou týdnů byl předán spis státnímu zástupci a ten podal soudu návrh na 

potrestání. Jenže jak uvádí V. Tuzar ve svém článku:171 „od skutku, pro který je 

podáván, mnohdy uplynou ne týdny, ale měsíce a v některých případech i více než 

roky.“  Takto konané zkrácené přípravné řízení ztrácí smysl, jelikož de facto zkráceným 

                                                 
169 Nález ÚS ze dne 31. 8. 2004, sp. zn.: 317/04. 
170 Srov. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 – tabulková část. Dostupné na WWW: 
<http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2750&d=317534>. 
171 TUZAR, Vladislav. Jak krátké je zkrácené přípravné řízení? Státní zastupitelství. 2011, č. 4, s. 13-14. 
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řízením není. De lege ferenda by měl proto zákonodárce zvážit novelizaci stávající 

právní úpravy, resp. vrátit ustanovení § 179b odst. 4 tr. řádu do jeho původního znění.  

Z praxe jsem zjistila, že ze strany píseckého státního zastupitelství je důsledně 

aplikována zásada, aby byl pachatel skutečně postaven před soud co nejdříve od 

spáchání trestného činu a aby nedocházelo k tomu, že policejní orgán zahájí úkony 

trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu a následně provádí prověřování řadu měsíců. 

Konat zkrácené přípravné řízení je příslušný policejní orgán. Státní zástupce tam, 

kde mu zákon ukládá povinnost provádět vyšetřování sám.172 

Podle § 179f tr. řádu naopak zkrácené přípravné řízení nelze konat nebo v něm 

pokračovat, jestliže: 

• je dán důvod vazby a nejsou splněny podmínky pro předání zadrženého podezřelého 

spolu s návrhem na potrestání soudu, nebo 

• jsou dány důvody pro konání společného řízení o dvou nebo více trestných činech, 

a alespoň o jednom z nich je třeba konat vyšetřování. 

7.2 Postup ve zkráceném přípravném řízení 

Zkrácené přípravné řízení je jednou z forem postupu před zahájením trestního 

stíhání. Proto v souladu s § 179b odst. 1 tr. řádu orgán konající zkrácené přípravné 

řízení provádí úkony podle hlavy deváté, tedy úkony určené pro postup prověřování. 

Zkrácené přípravné řízení je zahájeno sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního 

řízení, hrozí-li však nebezpečí z prodlení, je záznam sepsán až po provedení potřebných 

neodkladných či neopakovatelných úkonů. Do spisu navíc policejní orgán učiní zvláštní 

záznam o tom, že bude konána tato forma přípravného řízení – záznam o zahájení 

úkonů zkráceného přípravného řízení. Okamžikem jeho zahájení se osoba, proti níž se 

řízení vede, stává podezřelým. O konání zkráceného přípravného řízení je policejní 

orgán povinen bez průtahů informovat státního zástupce. 

Zajišťovací úkony podle hlavy čtvrté tr. řádu smí policejní orgán provádět pouze 

jako úkony neodkladné či neopakovatelné. Pravidelným úkonem je zadržení 

podezřelého podle § 76 odst. 1 tr. řádu. 

Je žádoucí, aby již na počátku zkráceného přípravného řízení byl podezřelý 

vyslechnut, přičemž nejpozději na počátku výslechu je třeba podezřelému sdělit, ze 

                                                 
172 § 161 odst. 4 tr. řádu. 
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spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován. 

O tom učiní policejní orgán záznam do protokolu (§ 179b odst. 3 tr. řádu). Sdělení 

podezření má formu opatření, proto proti němu není přípustná stížnost. Napadnout 

sdělení podezření lze pouze na podkladě stížnosti podle § 157a odst. 1 tr. řádu. Usnesení 

o zahájení trestního stíhání se nevyhotovuje, jelikož trestní stíhání je zahájeno až 

doručením návrhu na potrestání soudu (§ 314b odst. 1 tr. řádu). Plní nicméně 

analogickou funkci.173 Opis záznamu o sdělení podezření musí policejní orgány zaslat 

do 48 hodin státnímu zástupci. „Pro státního zástupce je sdělení skutku důležité 

z hlediska výkonu jeho dozoru a z hlediska obžalovací zásady.“174 

7.3 Dozor ve zkráceném přípravném řízení 

I v případech, kdy se koná zkrácené přípravné řízení, vykonává státní zástupce 

„přiměřenými prostředky“175 dozor nad zachováním zákonnosti. Zcela určitě mu náleží 

dozorová oprávnění podle § 157 a § 157a tr. řádu176, podle některý autorů177 lze 

per analogiam uplatnit i některá dozorová oprávnění podle § 174 odst. 2 tr. řádu. 

Podle čl. 63 odst. 1 POP č. 8/2009 dbá státní zástupce, aby bezodkladně po 

sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení byl policejním orgánem informován 

o případech, kdy zamýšlí zkrácené přípravné řízení konat. Za podání informace se 

považuje i označení tohoto záznamu jako záznamu o zahájení úkonů zkráceného 

přípravného řízení. Již na samém počátku trestního řízení by měl státní zástupce ověřit, 

zda jsou splněny podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení, zejména pak 

posoudit, zda bude možné toto řízení ve lhůtě dvou týdnů skončit a naplnit tak jeho 

účel.178 Pokud podmínky pro jeho konání splněny nejsou, je státní zástupce oprávněn 

rozhodnout, aby se ve věci konalo standardní přípravné řízení. Učiní tak pokynem 

uloženým podle § 157 odst. 2 věty první tr. řádu. Naopak, pokud státní zástupce shledá, 

                                                 
173 MUSIL, Jan; KRATOCHVÍL, Vladimír; ŠÁMAL, Pavel. Kurs trestního práva. Trestní právo 
procesní. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 631. 
174 Tamtéž. 
175 CÍSAŘOVÁ, Dagmar; FENYK, Jaroslav; GŘIVNA, Tomáš et al. Trestní právo procesní. 1. vyd. 
Praha: ASPI, 2008, s. 438. 
176 Jde o obecná ustanovení vztahující se na přípravné řízení, včetně zkráceného přípravného řízení. 
177 ŠÁMAL, Pavel; NOVOTNÝ, František; RŮŽIČKA, Miroslav et al. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. 
Praha: C.H.Beck, 2003, s. 767. 
178 Pokud státní zástupce shledá, že ve věci bude třeba provést důkaz časově náročný (např. vypracování 
znaleckého posudku) a nebude tedy možné dodržet zákonnou lhůtu, musí vydat pokyn, že zkrácené 
přípravné řízení nelze konat. 
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že podmínky pro jeho konání splněny jsou, udělí pokyn, aby ve věci bylo zkrácené 

přípravné řízení konáno.        

 Státní zástupce přezkoumá opis záznamu o sdělení podezření z hlediska jeho 

důvodnosti a zákonnosti. Pakliže tyto podmínky nesplňuje, zruší ho a spis vrátí 

policejnímu orgánu s pokyny k dalšímu postupu.179 V tomto oprávnění se projevuje 

analogická aplikace dozorového oprávnění podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu. 

Pokyny může státní zástupce udělovat i k provedení některých úkonů či 

k usměrnění postupu policejního orgánu. Přitom musí vždy zvážit, zda bude možné 

úkon provést za současného dodržení dvoutýdenní lhůty. Proto zpravidla určí i lhůtu pro 

jejich provedení a to tak, aby mu zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení byla 

předložena nejméně tři dny před skončením lhůty.180 

Úkonů ve zkráceném přípravném řízení se státní zástupce účastní zcela 

výjimečně, zpravidla je-li jeho účast nutná ke skončení věci v zákonných lhůtách. 

Není-li zkrácené přípravné řízení skončeno v dvoutýdenní lhůtě, dává tr. řád 

státnímu zástupci možnost postupovat několikerým způsobem, vždy s přihlédnutím 

k okolnostem případu. Podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. řádu je oprávněn prodloužit 

dvoutýdenní lhůtu, v níž je třeba zkrácené přípravné řízení skončit, a to o deset dnů 

(Příloha č. 4). „Prodloužení lhůty by mělo sloužit výhradně k tomu, aby z časových 

důvodů nebyly zmařeny dosavadní výsledky zkráceného přípravného řízení, které jinak 

jednoznačně směřuje k rychlému konci.“181 Je-li zřejmé, že ukončení zkráceného řízení 

nelze očekávat ani v dodatečné lhůtě, nařídí státní zástupce policejnímu orgánu, který 

dosud vedl zkrácené řízení, aby ve věci zahájil trestní stíhání (§ 179f odst. 2 písm. b) tr. 

řádu), nebo uloží, aby věc byla k zahájení trestního stíhání předložena policejnímu 

orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 tr. řádu182 (§ 179f odst. 2 písm. c) tr. řádu). Pokud 

v průběhu konání zkráceného řízení nastane okolnost vylučující jeho konání, postupuje 

státní zástupce podle tohoto paragrafu vždy. 

I v tomto typu řízení zjišťuje státní zástupce stav řízení, nicméně zjišťování 

informací k případu se vyznačuje vyšší neformálností. Proto především vyžaduje ústní 

                                                 
179 Čl. 64 POP č. 8/2009. 
180 Čl. 63 odst. 3 POP č. 8/2009. 
181 ZEMAN, Petr. Právní úprava zkráceného řízení z perspektivy rekodifikace trestního procesu. 
Trestněprávní revue. 2008, č. 10, s. 296. 
182 Útvar Policie České republiky. Tento druhý způsob zvolí státní zástupce tam, kde lze očekávat nutnost 
provedení náročnějších vyšetřovacích úkonů. 
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informace od policejního orgánu nebo se konají neformální konzultace. Prověrky 

provádí státní zástupce zcela výjimečně, a to pokud je to nezbytné k zajištění skončení 

věci v zákonem předepsané, resp. prodloužené lhůtě, v případech, kdy sdělení podezření 

vykazuje závažné pochybnosti a pokud státní zástupce přezkoumává postup policejního 

orgánu na podkladě žádosti podle § 157a odst. 1 tr. řádu. 

Přibrání konzultanta nepřichází ve zkráceném přípravném řízení z povahy věci 

v úvahu.183 

7.4 Vyřízení věci ve zkráceném přípravném řízení 

Vyřízení věci přísluší podle § 179c tr. řádu policejnímu orgánu, resp. státnímu 

zástupci. Policejní orgán rozhoduje obdobně jako v případech skončení prověřování, 

tedy věc odevzdá nebo odloží podle § 159a odst. 1 až 3 nebo 5. Jestliže státní zástupce 

takové rozhodnutí nebo opatření shledá nezákonným nebo neodůvodněným, zruší ho 

per analogiam podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu.  

Jinak policejní orgán předloží státnímu zástupci stručnou zprávu o výsledku 

zkráceného přípravného řízení, ve které uvede, jaký trestný čin je spatřován ve 

skutku, pro který je sděleno podezření, a jaké důkazy, jež lze provést před soudem, 

podezření odůvodňují. K této zprávě připojí veškeré písemnosti a věci shromážděné 

v průběhu zkráceného přípravného řízení. V praxi policejní orgán připojí i návrh na 

vydání návrhu na potrestání. 

Státní zástupce na základě předloženého návrhu184, nebo pokud sám provedl 

zkrácené přípravné řízení, uplatní některý z postupů podle § 179c odst. 2 písm. a) až i) 

tr. řádu, přičemž není vázán návrhem policejního orgánu učiněným ve zprávě 

o výsledku. Věc může usnesením odložit, případně předat policejnímu orgánu, aby 

zahájil trestní stíhání, jestliže je třeba změnit dosavadní právní kvalifikaci skutku, 

v důsledku čehož nelze zkrácené přípravné řízení konat. Zákon umožňuje využít i ve 

zkráceném přípravném řízení formu odklonu, a to schválení narovnání a podmíněné 

odložení podání návrhu na potrestání. Rovněž může státní zástupce vrátit věc 

                                                 
183 RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2005, s. 582-588. 
184 Zákon v § 179c odst. 1 tr. řádu z neznámých důvodů užívá pojmu návrh, přestože má nepochybně na 
mysli zprávu o výsledcích zkráceného přípravného řízení. 
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policejnímu orgánu k doplnění, je nicméně limitován lhůtou pro skončení zkráceného 

přípravného řízení. Půjde proto o úkony jednoduché, které dodržení lhůty neohrozí.185 

Zásadním oprávněním státního zástupce je podání návrhu na potrestání, shledá-li, 

že výsledky zkráceného přípravného řízení odůvodňují postavení podezřelého před 

soud. Návrh na potrestání je obdobou obžaloby, obsahuje stejné náležitosti s výjimkou 

odůvodnění. Doručením návrhu na potrestání soudu je zahájeno trestní stíhání 

podezřelého a věc je dále projednávána samosoudcem v rámci zjednodušeného řízení. 

Zkrácené přípravné řízení může taktéž probíhat tak, že orgány činné v trestním 

řízení provedou celé předsoudní řízení během 48 hodin. Jde o tzv. superrychlé zkrácené 

řízení. Podezřelá osoba je zadržena a ve lhůtě 48 hodin od zadržení jsou provedeny 

všechny potřebné procesní úkony včetně sdělení podezření a výslechu podezřelého, 

následně je spis předložen státnímu zástupci, který ji buďto propustí na svobodu, nebo 

v této lhůtě předá soudu spolu s návrhem na potrestání; jinak rozhodne o zahájení 

trestního stíhání a zároveň s tím může předložit soudu návrh na rozhodnutí o vazbě 

obviněného.186 Z příspěvku M. Růžičky a K. Šabaty187 však vyplývá, že takový postup 

je pro státního zástupce mimořádně pracný a v praxi ne příliš četný. Podle autorů není 

soud zpravidla ochoten konat neprodleně hlavní líčení, navíc je možnost jeho konání 

s ohledem na lhůtu v § 198 odst. 1 tr. řádu podmíněna souhlasem a žádostí obviněného. 

Rychlá práce policejního orgánu a státního zástupce je tak v podstatě “zmařena“, když 

soud například propustí obviněného a hlavní líčení nařídí až za několik týdnů, nebo 

pouze vezme obviněného do vazby. De lege ferenda by měl proto zákonodárce najít 

procesní řešení, které by umožnilo konat hlavní líčení ihned po doručení návrhu na 

potrestání. Východiskem může být návrh, který obsahuje věcný záměr tr. řádu. Podle 

něj bude nový tr. řád toto superrychlé zkrácené řízení výrazně preferovat, proto počítá 

s tím, že po předvedení zadrženého obviněného se hlavní líčení bude konat do 24 hodin. 

                                                 
185 Např. úkony týkající se vyčíslení škody, podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 tr. řádu, poučení 
poškozeného, dodání osobních zpráv z místa bydliště podezřelého, výpisy z karty řidiče atp. 
186 § 179e tr. řádu. 
187 RŮŽIČKA, Miroslav; ŠABATA, Karel. Zkrácené přípravné řízení a jeho místo mezi formami 
přípravného řízení. Státní zastupitelství. 2010, č. 2, s. 11. 
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Závěr 

Úloha státního zástupce bývá zejména ze strany laické veřejnosti mnohdy 

podceňována. K tomu přispívají i v poslední době četné diskuze na téma nezávislosti 

státního zástupce a jeho postavení v rámci trestního řízení. Státní zástupce má přitom 

v trestním řízení nezastupitelné místo. Od samého počátku případu je oprávněn 

udílením pokynů řídit a úkolovat policejní orgány, a tak formovat věc od správného 

vymezení skutku přes přiléhavou právní kvalifikaci až po vymezení potřebných 

důkazních prostředků a postupů vedoucích k jejich vyhledání, zajištění a případnému 

provedení. Aktivním výkonem dozoru nad zachováním zákonnosti přípravného řízení 

pak státní zástupce dbá nejen o to, aby policejní orgány postupovaly podle trestního 

řádu a v souladu s účelem a zásadami trestního řízení, ale i o to, aby při provádění 

procesních úkonů, které zasahují do základních práv a svobod nejen osob, proti nimž se 

trestní řízení vede, bylo šetřeno jejich podstaty a nedocházelo k excesům ze strany 

policejních orgánů. Konečně je pouze v rukou státního zástupce, jako výlučného 

veřejného žalobce, zda bude realizována trestní spravedlnost před soudem. 

Za výsledky přípravného řízení nese státní zástupce odpovědnost. Na to klade 

důraz věcný záměr trestního řádu zavedením tzv. formálního důkazního břemene 

státního zástupce. Formální důkazní břemeno bude znamenat procesní odpovědnost 

státního zástupce za neprovedení důkazů v rozsahu prokazujícím vinu obžalovaného a 

za neprokázání všech znaků trestného činu. Státnímu zástupci proto musí být umožněno 

prostřednictvím policejních orgánů opatřovat či provádět důkazy, jež budou nezbytné 

pro řádné zastupování veřejné žaloby a pro to, aby v řízení před soudem důkazní 

břemeno unesl. Negativní důsledky zproštění obžaloby v prvé řadě zatíží státního 

zástupce a nikoliv soud, jak je tomu dnes podle platné právní úpravy. Je však třeba 

podotknout, že i nadále bude jednoznačně platit zásada, že státní zástupce je povinen 

opatřovat důkazy jak v neprospěch, tak ve prospěch obviněného. 

Domnívám se, že současná právní úprava vytváří předpoklady pro silné postavení 

státního zástupce a poskytuje mu dostatek nástrojů k tomu, aby získal takový přehled 

o věci, který mu umožní kvalifikovaně zastupovat veřejnou žalobu před soudem, a tak 

náležitě hájit zájmy státu. Roli státního zástupce, ještě více posiluje věcný záměr, který 

předpokládá, že dojde k dalšímu rozšíření jeho oprávnění nad rámec současné platné 
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právní úpravy. Pro příklad lze uvést rozšíření jeho oportunitního oprávnění. To souvisí 

se zásadní změnou v pojetí trestního řízení, se kterou věcný záměr rovněž počítá – 

nahrazení zásady legality zásadou oportunity s určitými modifikacemi ve prospěch 

zásady legality. Na základě oportunity mají být řešeny zejména bagatelní trestné činy 

ještě před zahájením trestního stíhání. Bude nicméně nutné vytvořit nástroje, které 

zajistí, že státní zástupci nebudou této diskreční pravomoci zneužívat. 

Předkládaná diplomová práce je členěna podle systematiky trestního řádu. 

Desítky novelizací však narušily jednotu a vzájemnou provázanost jednotlivých 

procesních institutů trestního řádu. Příkladem může být úprava dozorových oprávnění 

státního zástupce na dvou na sebe nenavazujících místech, a to v § 158 a § 174 tr. řádu, 

nebo neúplný výčet výlučných oprávnění státního zástupce v § 175 tr. řádu.  

Trestní řád se navíc s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů dostal do nesouladu i s hmotněprávním předpisem trestního práva, 

což činí potíže například s ohledem na klasifikaci trestných činů na přečiny a zločiny. 

Tato kategorizace by se totiž měla odrazit i v trestním procesu a být základem pro 

vytvoření různých typů řízení, zakotvením podmínek pro četnější používání odklonů 

a dalších institutů, které by celkově přispěly k zefektivnění a zrychlení trestního řízení.  

Přestože se zákonodárce snaží četnými legislativními změnami zakotvit principy 

moderního trestního řízení, nová komplexní úprava je zcela nezbytná. Bohužel 

rekodifikace trestního práva procesního se nachází již několik let ve stadiu věcného 

záměru. Ten podle mého názoru na některé problémy praxe orgánů činných v trestním 

řízení účelně reaguje. Příkladem může být tolik diskutovaná otázka úpravy tzv. 

předprocesního stadia trestního řízení. Věcný záměr definuje počátek přípravného řízení 

nikoliv sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, ale zcela neformálně, 

prvním úkonem policejního orgánu v rámci postupu před zahájením trestního stíhání, 

kam lze předprocesní stadium zařadit. Dozor by měl obligatorně státní zástupce 

vykonávat v zásadě až od zahájení trestního stíhání. Před zahájením trestního stíhání 

bude dozor koncipován fakultativně a státní zástupce by k němu měl přistoupit 

v případech závažné trestné činnosti. Tato úprava by tak přinesla jisté „odbřemenění“ 

státních zástupců, kteří jsou v současnosti povinni dozorovat i prověřování méně 

závažných trestných činů, kde soustavný dozor za využití všech zákonných prostředků a 

metod v rané fázi trestního řízení není zcela nutný. 
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Spolu s novým trestním řádem by mělo dojít i k úpravě postavení státního 

zastupitelství tak, aby byl vytvořen legislativní rámec, který by umožnil jeho celkovou 

nezávislost. Co se týče nezávislosti samotných státních zástupců, nemůže ji zákon sám 

o sobě zaručit, jelikož nezávislost je v prvé řadě vnitřní kvalitou každého jedince. 
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Seznam použitých zkratek 

 

LPS   Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem 

   České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního  

   pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění ústavního 

   zákona č. 162/1998 Sb. 

tr. řád   zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve  

   znění pozdějších předpisů 

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

   pozdějších předpisů 

ZPol   zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění  

   pozdějších předpisů 

JŘStZast  vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím  

   řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních  

   zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními  

   čekateli, ve znění pozdějších předpisů 

POP   pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce 
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Příloha č. 1 

 

ZN .../2008            V ... dne ... 

 

 

 

O P A T Ř E N Í 

 

Dle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu  r u š í m  jako neodůvodněné opatření 

policejního orgánu Policie České republiky Obvodního oddělení v ... sp. zn. ... ze dne 

..., kterým byly dle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci 

podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského 

oprávnění dle § 180d trestního zákona, kterého se měl dopustit P. B., nar. ..., trvale 

bytem ... , tím, že dne ... v ... , okres ... řídil motorové vozidlo zn. ..., registrační značky 

..., ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění. 

 

 

 

        

          Státní zástupce 
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Příloha č. 2 

 

ZT .../2011         V ... dne ... 

 

Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie  

Územní odbor  

oddělení obecné kriminality 

 

Vaše ... /TČ-2011 

 

 

Obviněná. ..., nar. ... – vrácení věci k doplnění 

 

Dle § 174 odst. 2 písm. d) trestního řádu vracím k doplnění věc obviněné ..., nar. ..., 

trvale bytem ..., která byla policejním orgánem předložena dle § 166 odst. 3 trestního 

řádu s návrhem na podání obžaloby. 

 

Po prostudování vyšetřovacího spisu jsem dospěl k závěru, že za dané důkazní situace 

nelze ve věci podat obžalobu a vyšetřování je nutno doplnit.  

Ve věci je nutné v rámci vyšetřování provést další důkazy, a to výslechy dalších svědků, 

jejichž nutnost vyplynula z návrhu obhájce i ze samotného spisového materiálu. 

  

Na základě shora uvedených skutečností dle § 174 odst. 2 písm. a) trestního řádu 

ukládám provést následující důkazy: 

 

Vyslechnout jako svědky: 

 

• V. B., trvale bytem ... k okolnostem dopravní nehody, zvláště pak k tomu, kdo 

a jakým způsobem se na místě dopravní nehody vyjadřoval k jízdě jednotlivých 

účastníků dopravní nehody. 
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• M. V., nar. ..., trvale bytem ... k jízdě s poškozeným T. C., a především pak 

k dopravní situaci před tím, něž došlo k dopravní nehodě, k rychlosti jedoucích 

vozidel a motocyklů a ke způsobu předjíždění poškozeného V. C., když dosavadní 

úřední záznamy o podaném vysvětlení jsou nedostatečné a shora uvedené skutečnosti 

neobsahují. 

• policisty Policie České republiky, Krajské ředitelství policie, Územní odbor ..., 

dopravní inspektorát ... kpt. Bc. J. T. a prap. V. M. k tomu, zda na místě dopravní 

nehody získali kontaktní údaje o řidičce, která měla být na místě dopravní nehody 

a mohla by k samotné dopravní nehodě sdělit podstatné skutečnosti. 

 

Po doplnění shora uvedených svědeckých výpovědí pak ukládám policejnímu orgánu 

konzultovat s dozorujícím státním zástupcem další postup, především pak případné 

doplnění znaleckého posudku soudního znalce z oboru dopravy Ing. ... 

 

Spis po doplnění ukládám předložit ve lhůtě do... 

 

         Státní zástupce 
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Příloha č. 3 

 

ZT .../2010          V ... dne ... 

 

U s n e s e n í 
 

Okresní státní zástupce v ...  rozhodl dnešního dne v trestní věci obviněného P. N., nar. 

...  

 

t a k t o : 

 

Podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu  z a m í t á m   stížnost obviněného ..., nar. ... 

v ..., trvale bytem ..., bez zaměstnání, podanou proti usnesení policejního orgánu Služby 

kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie České republiky v ... ze 

dne ..., sp. zn. ..., kterým bylo podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání 

pro trestný čin pytláctví dle § 178a odst. 1 trestního zákona, kterého se obviněný měl 

dopustit tím, že dne ... v době nejméně od 00.10 hodin do 00.20 hodin na 167,5 říčním 

km pravého břehu řeky Vltavy, katastrální území ..., okres ..., bez oprávnění a povolení 

lovil ryby rybářským prutem zn. Byron s navijákem zn. Mitchell Quarz, 

 

neboť stížnost není důvodná. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Dne ... bylo policejním orgánem Služby kriminální policie a vyšetřování 

Okresního ředitelství  Policie České republiky v ... pod sp. zn. ... dle § 160 odst. 1 tr. 

řádu zahájeno trestní stíhání P. N., nar. ... v ..., trvale bytem ... , bez zaměstnání, pro 

trestný čin pytláctví dle § 178a odst. 1 trestního zákona, kterého se měl dopustit 

jednáním uvedeným ve výroku tohoto usnesení shora. P. N. toto usnesení převzal dne ... 
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 Proti tomuto usnesení si obviněný P. N. podal dne ... stížnost, ve které uvedl, že 

není pravdou, že by chytal ryby, pouze zde byl u vody přítomen, měl u sebe rybářský 

prut s navijákem, ale v žádném případě neměl v úmyslu ryby chytat a neměl ani 

navázaný háček na ryby. 

 

 Na základě této stížnosti, která byla podána včas a osobou oprávněnou, jsem 

přezkoumal napadené usnesení spolu s odůvodněním této stížnosti a spisovým 

materiálem a dospěl jsem k závěru, že policejní orgán nepochybil, když na základě 

dosud zjištěných skutečností na místě činu, a to protokolu o ohledání místa činu 

a úředních záznamů o podaném vysvětlení prap. Z. M., J. K. a B. L., zahájil trestní 

stíhání proti osobě P. N., neboť tyto dosud shromážděné důkazy takový postup plně 

odůvodňovaly a z těchto citovaných materiálů je dostatečně odůvodněn závěr, že čin 

spáchal obviněný P. N. 

 

 Ze znění ustanovení § 160 odst. 1 trestního řádu je zřejmé, že pro zahájení 

trestního stíhání proti určité osobě se vyžaduje dostatečně odůvodněný závěr, že tento 

čin spáchala. Z toho plyne, že pro takové rozhodnutí není třeba jistoty, že obviněný 

trestný čin skutečně spáchal, ale je zde postačující dostatečně odůvodněná 

pravděpodobnost a teprve po provedení všech důkazů pak bude možno ve věci učinit 

jednoznačné skutkové a právní závěry. Tvrzení obviněného budou prověřována v rámci 

vyšetřování jako součást jeho obhajoby a dle zásad pro trestní řízení se na osobu P. N. 

do pravomocného odsuzujícího rozsudku soudu, kde je vyslovena vina, nebo jiného 

meritorního rozhodnutí musí hledět jako by byl nevinen.  

 

 Na základě shora uvedených skutečností bylo proto rozhodnuto tak, jak je 

uvedeno ve výrokové větě tohoto usnesení shora a stížnost obviněného P. N. byla dle 

§ 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu jako nedůvodná zamítnuta. 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná. 

 

         Státní zástupce 
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Příloha č. 4 

 

ZK .../2012         V ... dne ... 

 

Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie  

Obvodní oddělení  

 

Vaše sp. zn. ... 

 

Podezřelý F. J., nar. ... - prodloužení lhůty zkráceného přípravného řízení 

 

Ve věci shora uvedené jsem vzal na vědomí Vaši písemnou zprávu o současném stavu 

zkráceného přípravného řízení s uvedením úkonů, které je třeba ještě provést.  

 

Se zamýšleným postupem souhlasím a lhůtu zkráceného přípravného řízení prodlužuji 

dle § 179f odst. 2 písm. a) trestního řádu do ... 

          

Státní zástupce
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Příloha č. 5 

 

ZN .../2011         V ... dne ... 

 

 

 

O P A T Ř E N Í 

 

 

Dle § 115 odst. 1 trestního řádu dávám souhlas  s pohřbením P. J., nar. ..., naposledy 

trvale bytem ...,  zemřelého dne ...  

 

         Státní zástupce 
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Příloha č. 6 

 

ZN .../2012         V ... dne ... 

 

 

Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie  

Služba kriminální policie a vyšetřování 

odbor obecné kriminality  

 

Vaše sp. zn. ... 

 

 

Dle § 76 odst. 1 trestního řádu  d á v á m  s o u h l a s  se zadržením:  

 

J. D., nar. ... v ..., trvale bytem ... 

 

L. B., nar. ...v ..., trvale bytem ... 

 

podezřelých ze spáchání zločinu vydírání dle § 175 odst. 1, 2 písm. e) trestního 

zákoníku spáchaného formou spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku. 

 

 

 

         Státní zástupce 
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Abstrakt 

 Diplomová práce na téma Oprávnění státního zástupce v přípravném řízení 

trestním se snaží uceleně pojednat o jednotlivých oprávněních státního zástupce napříč 

celým přípravným řízením.  

Role státního zástupce je v přípravném řízení zcela nezastupitelná. Od počátku 

případu je oprávněn koordinovat postup policejních orgánů, a tak formovat věc od 

správného vymezení skutku přes přiléhavou právní kvalifikaci až po vymezení 

potřebných důkazních prostředků. Dohlíží na zákonnost průběhu přípravného řízení a 

dbá na to, aby při provádění procesních úkonů, které zasahují do základních práv a 

svobod nejen osob, proti nimž se trestní řízení vede, bylo šetřeno jejich podstaty. 

Konečně jako výlučný veřejný žalobce rozhoduje o tom, zda bude realizována trestní 

spravedlnost před soudem. 

 Práce je členěna do 7 kapitol a součástí jsou i praktické přílohy. 

 První kapitola je úvodní a vymezuje pojem a účel přípravného řízení, jeho formy 

a základní charakteristiky jednotlivých stadií přípravného řízení.  

 Druhá kapitola charakterizuje státního zástupce jako pána přípravného řízení a 

dále se již zcela věnuje jednotlivým oprávněním státního zástupce v průběhu 

přípravného řízení. Nejprve ve vztahu k postupu policejních orgánů v rámci tzv. 

předprocesního stadia trestního řízení, dále ve fázi před zahájením trestního stíhání a po 

zahájení trestního stíhání. 

 Třetí kapitola podává výčet dozorových oprávnění státního zástupce, které mu 

umožňují dohlížet na zákonnost celého přípravného řízení. 

 Čtvrtá kapitola obsahuje přehled výlučných oprávnění státního zástupce, kam 

jsem zařadila i oprávnění státního zástupce udělit policejnímu orgánu souhlas či 

povolení k provedení některých procesních úkonů, a návrhová oprávnění státního 

zástupce vůči soudu. 

 Pátá kapitola se zabývá oprávněními státního zástupce v souvislosti 

s prováděním zajišťovacích úkonů, kde jsem se zaměřila pouze na problematiku 

institutu vazby, kde došlo v právní úpravě z pohledu státního zástupce k výrazným 

změnám, a odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 

 Šestá kapitola je věnována některým dalším oprávněním státního zástupce, 

zejména ve vztahu k policejnímu orgánu a kontrole jeho činnosti.  
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 Sedmá kapitola pojednává o postavení státního zástupce ve zkráceném 

přípravném řízení. 

Cílem mé diplomové práce je rovněž poukázat na některé nedostatky, které 

vykazuje platná právní úprava, a k některým otázkám zaujmout vlastní stanovisko. 
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Abstract 

 Diploma thesis on the Powers of state prosecutor in preparatory criminal 

proceedings is trying to comprehensively discuss the individual powers of state 

prosecutor throughout the preparatory process.  

 The role of the state prosecutor's during the preparatory proceeding is 

completely irreplaceable. Since the beginning state prosecutor is entitled to co-ordinate 

the police authorities, and thus form the case by defining the criminal act, the definition 

of the legal classification and by defining the necessary evidence. Supervises the 

legality of the preparatory proceeding and ensures that the implementation of procedural 

acts, that interfere with fundamental rights and freedoms not only of persons against 

whom the criminal proceedings is conducted, arein order and their nature is preserved. 

Finally, as the sole state prosecutor, decides whether the criminal justice will be 

performed in front of court.  

 The thesis is divided into 7 chapters with practical addenda.  

 The first chapter is introductory and defines the concept and purpose of the 

preparatory proceeding, its forms and basic characteristics of the various stages.  

 The second chapter describes the state prosecutor as a chief of a preparatory 

proceeding and  later focused on each power of state prosecutor during the preparatory 

proceeding. First, in relation to the police within the pre-trial stages of criminal 

proceeding, as well as in the pre-prosecution and after the initiation of criminal 

prosecution.  

 The third chapter provides a list of the supervisory powers of the state 

prosecutor, enabling him to oversee the legality of the whole preparatory proceeding.  

 The fourth chapter contains an overview of the exclusive powers of the state 

prosecutor and I also implemented the power of state prosecutor to grant consent or 

permission to perform certain procedural actions to  police authority and also the 

powers of the state prosecutor, that can be proposed to the court.  

  The fifth chapter deals with the powers of the state prosecutor in connection with 

the implementation of seizure, where I focused only on the issue of custody, where from 

the perspective of the state prosecutor the legislation underwent some significant 

changes, and the intercepting and recording of he telecommunication operation.  
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 The sixth chapter is devoted to some other powers of state prosecutor, 

particularly in relation to police authorities and their control.  

 The seventh chapter deals with the position of state prosecutor in compressed 

preparatory criminal proceeding.  

 The aim of my thesis is also to point out some deficiencies, which are in valid 

legislation, and on some issues take my own opinion. 
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