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Úvod 

V předkládané diplomové práci se zabývám působností státního zástupce 

v přípravném trestním řízení. Výběr předmětného tématu byl do jisté míry ovlivněn 

mým zájmem o trestní právo, přičemž určitou roli sehrálo i absolvování odborné stáže 

na státním zastupitelství. Díky této stáži jsem získal příležitost nahlédnout 

do každodenní činnosti státního zástupce, která se značně liší od toho, jak ji pojímá 

laická veřejnost. Obraz státního zástupce je spojen především se zastupováním obžaloby 

v hlavním líčení, zatímco jeho úloze v rámci řízení přípravného se tolik pozornosti 

nevěnuje. Záměrem diplomové práce je tudíž seznámit čtenáře s tímto stadiem 

působnosti státního zástupce. 

Státní zástupce působí jako dominus litis, tedy jako pán přípravného řízení. Je to 

právě on, kdo nese konečnou odpovědnost za výsledek přípravného řízení, a to zejména 

tím, že v jeho průběhu vykonává dozor nad zachováním zákonnosti. Rovněž disponuje 

širokou škálou návrhových, kontrolních a rozhodovacích oprávnění. Role státního 

zástupce v přípravném řízení představuje roli nezastupitelnou. 

V práci uplatňuji metodu dekriptivní, metodu komparativní a neabsentuje 

ani metoda logického myšlení. 

Diplomová práce vychází ze systematiky trestního řádu a člení se na čtyři 

kapitoly, jež podávají jednotný náhled do působnosti státního zástupce v přípravném 

řízení. Ačkoli by bylo možné tuto působnost o některé složky doplnit, 

nelze se vzhledem k rozsahu této práce na všechny oblasti hlouběji zaměřit. 

V první kapitole se zabývám právním zakotvením státního zastupitelství 

jako orgánem zastupujícím veřejnou žalobu v trestním řízení a současně přibližuji 

instituty vnějšího a vnitřního dohledu uvnitř soustavy státního zastupitelství. Následující 

kapitolou vymezuji přípravné řízení jako obligatorní součást řízení trestního. 

Jádro celé práce představuje kapitola třetí, neboť popisuje působnost státního 

zástupce v přípravném řízení. Tato kapitola rozvádí jednotlivá oprávnění, jimiž státní 

zástupce vykonává dozor nad zachováním zákonnosti a nezapomíná ani na dozor 

v přípravném řízení zkráceném. V rámci poslední kapitoly pojednávám o připravované 
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rekodifikaci trestního práva procesního, která na státního zástupce může dopadnout 

případným zavedením formálního důkazního břemene. 

Text diplomové práce odpovídá právnímu stavu účinnému ke dni 31. 8. 2016. 
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1. Státní zastupitelství 

1.1. Postavení z hlediska koncepce dělby moci 

Státní zastupitelství je státní úřad zastupující veřejnou žalobu v trestním řízení; 

další úkoly vykonává, stanoví-li tak zákon.
1

Právní úprava státního zastupitelství 

je zakotvena v čl. 80 Ústavy, který jej systematicky zařazuje do posledního ustanovení 

hlavy třetí jako součást moci výkonné, v části týkající se vlády. Nicméně jeho postavení 

není koncipováno úplně jednoznačně, neboť není Ústavou podřazeno pod ministerstva 

či jiné orgány státní moci, ale zaujímá místo vedle těchto orgánů.
2
 

V právní teorii převládají dvě základní koncepce, které postavení státního 

zastupitelství, jako orgánu veřejné žaloby, upravují. V rámci první koncepce je státní 

zastupitelství definováno jako tzv. orgán svého druhu (sui generis), jenž se od orgánů 

moci výkonné odlišuje druhem své činnosti, svými pravomocemi i způsobem jejich 

výkonu.
3
 Podle J. Fenyka se státní zastupitelství od soudních orgánů liší především 

svojí organizací, jelikož není zcela vyloučeno, aby v rámci soustavy veřejné žaloby bylo 

nižšímu stupni uloženo, jak má věc vyřídit, zatímco mezi soudními instancemi je takový 

postup nepřípustný.
4
 

Druhá koncepce vychází z předpokladu, že státní zastupitelství je orgánem moci 

výkonné, které v rámci působnosti respektuje vládní politiku, a je tudíž zařazováno 

do resortu Ministerstva spravedlnosti.
5
 To je zároveň pověřeno vykonáváním správy 

státního zastupitelství. Ústavním zakotvením do moci výkonné se předznamenává 

podřízenost orgánu veřejné žaloby této moci v oblasti personálního, organizačního 

a materiálního zabezpečení jeho činnosti.
6
 

                                                
1 Zákon o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
2 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 158. 
3 Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 604.  
4 Fenyk, J.: Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003, str. 15 - 16. 
5
 Hendrych, D., Svoboda, C., a kol.: Ústava České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997, 

str. 127. 
6 Nedorost, L., Otoupalíková, J., Schelle, K., a Větrovec, V.: Státní zastupitelství: historie, současnost 

a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, str. 78. 
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1.2. Úloha veřejné žaloby v trestním řízení  

Z dikce čl. 80 Ústavy jednoznačně vyplývá, že hlavní ústavní působností 

státního zastupitelství je zastupování veřejné žaloby v trestním řízení a činnosti s tím 

spojené, přičemž úkoly stanovené Ústavou dále upřesňuje zákon č. 283/1993 Sb., 

o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZStZ). 

Přehled působnosti státního zastupitelství jako orgánu veřejné moci je vymezen 

zejména v ustanovení § 4 ZStZ, podle kterého státní zastupitelství:  

 působí jako orgán veřejné žaloby v trestním řízení,  

 plní další úkoly vyplývající z trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním) 

 vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se 

vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací 

detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle 

zákona omezována osobní svoboda, 

 je oprávněno vystupovat i v jiném než trestním řízení, 

 činí další úkoly, je-li to stanoveno zvláštním zákonem, 

 podílí se ve shodě se svou zákonem stanovenou působností na prevenci 

kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů. 

Z daného výčtu působnosti nepochybně vyplývá, že převážná činnost státního 

zastupitelství spočívá v naplňování úkolů v trestním řízení, kdy ZStZ tyto úkoly 

upravuje pouze obecně, kdežto podrobnosti stanovuje trestní řád.
7
 

Zatímco zákon o státním zastupitelství hovoří, při vymezení působnosti veřejné 

žaloby, o státním zastupitelství jako takovém, trestní řád užívá při výčtu orgánů činných 

v trestním řízení v § 12 odst. 1 pojmu státní zástupce. Toto členění však není vzhledem 

k zásadě nedílnosti výstavby státního zastupitelství rozhodné a vyjadřuje spíše 

                                                
7 Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 

1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 16. 
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skutečnost, že v trestním řízení nevystupuje státní zastupitelství jako celek, ale je v něm 

vždy reprezentováno určitým příslušným státním zástupcem.
8
 

Naplněním tohoto principu je ustanovení § 23 odst. 1 ZStZ, které výslovně 

uvádí, že státní zástupce výkonem své funkce zajišťuje působnost státního zastupitelství 

a jím provedené úkony se považují za úkony státního zastupitelství. Veřejný žalobce 

proto nemusí být k vykonávání úkonů týkající se působnosti státního zastupitelství 

zvláštním způsobem pověřován, ledaže zákon stanoví jinak.
9

Jako projev principu 

nedílnosti lze považovat i oprávnění nejvyššího státního zástupce vydávat pokyny 

obecné povahy, jejichž cílem je sjednotit, usměrnit a konkretizovat postupy státních 

zástupců, a stanovisek k zajištění jednotného výkladu zákonů a jiných právních 

předpisů při výkonu působnosti. 

Státní zástupce je způsobilý vlastním jménem ovlivňovat průběh trestního řízení, 

neboť v něm disponuje určitými procesními právy a zároveň jsou mu zákonem ukládány 

určité procesní povinnosti. Řadí se tudíž mezi subjekty trestního řízení, v němž zajišťuje 

ochranu veřejného zájmu. J. Jelínek definuje veřejný zájem jako zájem většiny lidské 

společnosti na zjištění všech spáchaných trestných činů a na potrestání jejich pachatelů, 

přičemž nesměřuje výlučně k potrestání osoby, proti které je vedeno trestní řízení.
10

 

Veřejný zájem má proměnlivou povahu, poněvadž za podmínky, že se zájem 

obviněného (zájem soukromý) překrývá se zájmem veřejným, odpadne důvod státního 

zástupce být jeho procesním odpůrcem a stane se jeho procesním ochráncem.
11

 

Úlohu veřejného žalobce v trestním řízení lze vymezit čtyřmi základními úseky. 

V rámci prvního má povinnost dbát o to, aby všechny trestné činy byly zjištěny, 

a současně stíhá osoby, které je spáchaly. Tím naplňuje zásadu legality vyjádřenou 

v § 2 odst. 3 TrŘ.
12

 

Ve druhém úseku působí státní zástupce jako pán přípravného řízení (dominus 

litis). Jsou mu svěřena oprávnění, jimiž se bude podrobněji zabývat třetí kapitola 

                                                
8 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 159. 
9 Kocourek, J., Záruba J.: Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2. vyd. 

Praha: Beck, 2004, str. 545. 
10

 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 226. 
11  Fenyk, J., Císařová D., Gřivna T.: Trestní právo procesní. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 173. 
12 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 227. 
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diplomové práce. Státní zástupce plně odpovídá zejména za zákonnost průběhu 

přípravného řízení, ve kterém je oprávněn činit meritorní rozhodnutí. 

Disponuje pravomocí osobně provést jakýkoli vyšetřovací úkon, případně i celé 

vyšetřování, povoluje použití některých tzv. operativně pátracích prostředků, 

ve stanovených případech koná obligatorně vyšetřování, a též v určitých trestních 

věcech rozhoduje o vazbě.
13

 

Ve třetím úseku je státní zástupce činný v řízení před soudem, v němž mu trestní 

řád přiznává postavení procesní strany. Jeho vystupování má podporovat vyslovené 

obvinění v jím podané a soudem projednávané obžalobě (návrhu na potrestání). Veřejný 

žalobce je ovšem povinen přispívat k objasnění jak skutečností, které obžalobu 

podporují, tak i těch, které ji vyvracejí.
14

 

Poslední úsek představuje úlohu veřejného žalobce vypočtenou 

v § 4 odst. 1 písm. b) ZStZ, tj. vykonávání dozoru nad dodržováním právních předpisů 

v místech, kde dochází k omezování osobní svobody v rozsahu a za podmínek 

stanovených zvláštním předpisem. Dozor se týká výhradně dodržování právních 

předpisů a nikoli vhodnosti či účelnosti postupu orgánů, vůči kterým dozor směřuje.
15

 

1.3. Dohled v soustavě státního zastupitelství 

Ačkoli se jednotlivé stupně v soustavě státního zastupitelství vyznačují relativní 

samostatností a nezávislostí, jsou tyto vlastnosti do jisté míry popírány institutem 

dohledu. Dřívější znění zákona o státním zastupitelství
16

 v § 9 odst. 1 a 2 pouze obecně 

upravovalo, že nejblíže vyšší státní zastupitelství je oprávněno vykonávat dohled 

nad činností bezprostředně nižšího zastupitelství, avšak samotný pojem dohledu nijak 

nedefinovalo. Výklad této úpravy tak působil zjevné aplikační potíže především 

otázkou, v jakém rozsahu je přípustný dohled nad činností, která sama představuje 

dohled.
17

 

                                                
13 Tamtéž. 
14 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 167. 
15 Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 

1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 20. 
16 Do nabytí účinnosti novely č. 14/2002. 
17 Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 

1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 87. 
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Novelou zákona č. 14/2002 Sb. byl v ustanovení § 12c ZStZ dohled definován 

vymezením jeho účelu, kterým se rozumí zajištění řídících a kontrolních vztahů, 

jak mezi různými stupni státního zastupitelství, tak i mezi vedoucím státním zástupcem 

a státními zástupci uvnitř daného státního zastupitelství.
18

  

Oproti původní právní úpravě se tedy rozsah dohledu nepochybně rozšířil 

a v současnosti se člení na dva standardní druhy, jimiž jsou dohled vnější a dohled 

vnitřní. Vnějším dohledem se rozumí dohled nad postupem nejblíže nižších státních 

zastupitelství v obvodu vyšších státních zastupitelství, resp. dohled nad postupem 

státního zástupce pověřeného výkonem dozoru v místech, kde dochází k omezování 

osobní svobody.
19

Dohled nelze uskutečňovat přes dva stupně. Vrchní státní 

zastupitelství tak nemůže vykonávat dohled nad postupem okresního státního 

zastupitelství.
20

 

Rozsah dohledu stanovuje ustanovení § 1 odst. 1 JŘStZ, podle něhož se dohled 

zaměřuje na dodržování a aplikaci právních předpisů v působnosti státního 

zastupitelství a v činnosti státních zástupců, dodržování pokynů vyššího státního 

zastupitelství a vedoucích státních zástupců a na organizaci řízení práce 

i taktéž na plnění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce. 

Ustanovení § 1 odst. 2 JŘStZ dále demonstrativně vymezuje prostředky výkonu 

dohledu, na základě kterých vyšší státní zastupitelství disponuje řadou oprávnění. 

Dohled je vykonáván zejména formou vyžadování zvláštních zpráv o činnosti, realizací 

prověrek, metodické pomoci, a též oprávněním písemně ukládat nižšímu státnímu 

zastupitelství pokyny v konkrétních věcech.
21

 

Pokyny jsou závazné a je proto nutné od nich odlišovat různá stanoviska, 

vyjádření či metodické postupy, které jsou zásadně doporučující povahy.
22

 Nižší státní 

zastupitelství, kterému byl v konkrétní věci uložen pokyn, jenž nezákonně 

zasahuje do činnosti realizované v působnosti daného státního zastupitelství, 

                                                
18 Kocourek, J., Záruba J.: Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2. vyd. 

Praha: Beck, 2004, str. 480. 
19 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 481. 
20 Kocourek, J., Záruba J.: Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2. vyd. 

Praha: Beck, 2004, str. 482. 
21 Nedorost, L., Otoupalíková, J., Schelle, K., a Větrovec, V.: Státní zastupitelství: historie, současnost 

a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, str. 86 - 87. 
22 Růžička, M.: Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 6, 2015, str. 17. 
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může podle § 12d odst. 2 části věty druhé před středníkem ZStZ splnění pokynu 

odmítnout, přičemž zároveň sdělí důvody odmítnutí.
 23

 

Na postup při odmítnutí pokynu v trestní působnosti se výlučně vztahuje úprava 

v čl. 6 POP, kdy takové odmítnutí je nižší státní zastupitelství povinno písemně 

předložit vyššímu státnímu zastupitelství ve lhůtě dvaceti dnů, ledaže byla v pokynu 

stanovena lhůta odlišná. Jestliže je však splnění vázáno lhůtou zákonnou, je nezbytné 

odmítnutí předložit nejpozději dva dny před dnem, na který připadá konec této lhůty.
24

  

Vyšší státní zastupitelství po obdržení odmítnutí splnění pokynu následně věc 

přezkoumá z hlediska tvrzené nezákonnosti. Pokud nejblíže nadřízené státní 

zastupitelství na splnění pokynu trvá, má pravomoc věc nižšímu státnímu zastupitelství 

odejmout a vyřídit ji usnesením samostatně, ledaže ve věci uplatní jiný postup.
25

 

Za jiný postupe může být pokládáno vrácení věci nižšímu státnímu zastupitelství 

s podrobnějším zdůvodněním pokynu či netrvání na jeho splnění, je-li jeho provedení 

nadbytečné nebo neúčelné, i když je v souladu se zákonem.
26

  

V čele každého státního zastupitelství vystupuje vždy jen jediný vedoucí státní 

zástupce. Vnitřní dohled představuje pravomoc tohoto vedoucího státního zástupce 

dohlížet na postup státních zástupců působících u státního zastupitelství, v jehož čele 

stojí. Tímto oprávněním může vedoucí státní zástupce pověřit i jiného státního zástupce, 

ať se bude jednat o jednoho z jeho náměstků či vedoucího určitého oddělení, přičemž 

obsah a rozsah takového pověření bude převážně vyplývat z příslušného organizačního 

řádu státního zastupitelství.
27

 

Vztah vnějšího a vnitřního dohledu není upraven zákonem o státním 

zastupitelství ani jiným právním předpisem, avšak je možné usuzovat, že dochází 

k jejich vzájemnému prolínají a doplňování, aniž lze vyloučit jejich současné uplatnění. 

Vnitřní dohled je v podstatě vykonáván každodenně a zpravidla bude předcházet 

                                                
23 Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 

1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 94. 
24 Tamtéž. 
25 Viz. § 12d odst. 2, část druhé věty za středníkem ZStZ.  
26

 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 566. 
27 Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 

1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 103. 
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výkonu dohledu vnějšího.
28

 Vrchní státní zástupkyně L. Bradáčová poznamenává, 

že ustálená praxe uvnitř soustavy státního zastupitelství upřednostňuje vnější dohled 

před dohledem vnitřním. Vedoucí státní zástupce musí posečkat rozhodnutí dohledu 

vnějšího, jenž je pro něj závazný, došlo-li k podání podnětů k výkonu obou typů 

dohledů.
29

  

Obdobně jako v rámci výkonu vnějšího dohledu disponují vyšší státní 

zastupitelství kompetencí ukládat pokyny nejblíže nižším státním zastupitelstvím, 

mohou i vedoucí státní zástupci ukládat pokyny při vyřizování věcí v příslušnosti 

státního zastupitelství, v jehož čele stojí. Zásadní rozdíl oproti ukládání pokynů v rámci 

vnějšího dohledu spočívá v možnosti adresovat pokyny ústní formou především 

za účelem větší operativnosti řízení, vyjma situací, kdy státní zástupce, kterému je 

pokyn dán, požaduje jeho písemné potvrzení. Uvedené žádosti je poté povinen vedoucí 

státní zástupce vyhovět.
30

 

Odmítnout pokyn je umožněno pro jeho tvrzenou nezákonnost. Nebyl-li ovšem 

odmítnutý pokyn shledán v rozporu se zákonem, hrozí státnímu zástupci, který jej 

odmítl splnit, nebezpečí ve formě kárného řízení.
31

 Institut odmítnutí splnění pokynu 

je v zásadě jinak založen na obdobných principech jako u vnějšího dohledu s důrazem 

na skutečnost, že nastane-li změna důkazní situace v řízení před soudem, není státní 

zástupce pokyny zasahujícími do této konkrétní věci vázán. Tímto je zdůrazněna 

odpovědnost státního zástupce v řízení před soudem v trestní i netrestní oblasti 

působnosti a je současně deklarováno zamezení jeho pasivní účasti na řízení převážně 

s cílem získat čas k případnému udělení pokynu nového.
32

 

Obě formy dohledu plní dvě ústřední funkce, a to funkci pozorovací 

a nápravnou. Funkce pozorovací spočívá ve sledování postupu subjektu, který vykonává 

dohled nad dozíraným, za účelem ovlivňování jeho činnosti do takové míry, aby nebyla 

                                                
28 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 487. 
29  Bradáčová L.: Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž, Právní prostor, Dostupné z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez. 
30 Kocourek, J., Záruba J.: Zákon o soudech a soudcích: Zákon o státním zastupitelství: komentář. 2. vyd. 

Praha: Beck, 2004, str. 485. 
31

 Šabata, K.: Samostatnost státního zástupce a institut dohledu v soustavě státního zastupitelství. 

Státní zastupitelství, č. 4, 2007, str. 6. 
32 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 588. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/dozor-a-dohled-ve-statnim-zastupitelstvi-neni-totez
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v rozporu s právními předpisy. Naplňováním tohoto účelu je pak předznamenávána 

funkce nápravná, jejíž součástí je též hodnocení získaných informací podřazením 

pod příslušnou právní normu.
33

 

Je možné rozlišovat tři typy dohledu s ohledem na skutečnost, v jakém časovém 

okamžiku se uskutečňuje jeho výkon. O předběžný dohled se bude jednat, pokud dojde 

k pozorování, hodnocení a vykonávání příslušných opatření ještě před uskutečněním 

samotné činnosti. Jestliže dohled nastane v průběhu konkrétní činnosti, půjde o dohled 

průběžný a vznikne-li až po její realizaci, mluvíme o dohledu následném.
34

 

Třebaže výkon dohledu může působit obligatorní povahou, lze jej v obecné 

rovině chápat jako určitý fakultativní postup, který se jednak vykonává s přihlédnutím 

k požadavkům nezbytnosti a potřebnosti, ale také vzhledem k povaze a okolnostem 

konkrétní věci.
35

 

2. Přípravné řízení trestní 

2.1. Právní pojetí přípravného řízení 

Předsoudní stadium trestního řízení, pro něž trestní řád užívá termínu přípravné 

řízení, tvoří běžnou součást tzv. kontinentálnímu typu trestního procesu. Jak lze vyčíst 

ze samotného názvu, zásadním znakem tohoto stadia je připravit podklady pro řízení 

před soudem, vůči kterému disponuje předběžným charakterem.
36

 

Přípravné řízení znázorňuje první fázi trestního řízení, přičemž oproti soudnímu 

řízení je nepřímé, neveřejné a zásadně písemné. Jedná se o proces shromažďování 

a hodnocení jen takových důkazů, které nebude možné provést v hlavním líčení, 

poněvadž by jejich realizace mohla vyústit v jejich ztrátu či znehodnocení. 

Přípravné řízení nemá zásadně substituovat činnost soudu, nicméně praxe se v tomto 

případě obvykle liší.
37

 

                                                
33 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 563.  
34 Tamtéž. 
35 Růžička, M.: Dohled v soustavě státního zastupitelství. Státní zastupitelství, č. 6, 2015, str. 22. 
36

 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 467. 
37  Fenyk, J., Císařová D., Gřivna T.: Trestní právo procesní. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 475. 
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Účel přípravného řízení, obdobně jako samotného trestní řízení, spočívá 

v odhalení spáchaných trestných činů a potrestání jejich pachatelů. Jeho dalším účelem 

je uskutečnění neodkladných, neopakovatelných a jiných úkonů či vyhledání a případné 

provedení důkazů, jež jsou potřebné k rozhodnutí státního zástupce, zda podezření 

určité osoby ze spáchání trestného činu odůvodňuje podání obžaloby nebo jiné 

rozhodnutí ve věci. Eventuálně lze za účel přípravného řízení označit též shromáždění 

důkazů pro projednání věci v hlavním líčení, které vypovídají nejen o vině obviněného, 

ale současně jeho podezření vyvracejí.
38

 

Trestní řád koncipuje přípravné řízení legální definicí uvedenou v ustanovení 

§ 12 odst. 10, pomocí které J. Jelínek vymezuje přípravné řízení tak, že „začíná 

od zahájení úkonů trestního řízení až do případného podání obžaloby, sjednání dohody 

o vině a trestu, návrhu na potrestání nebo jiného procesně relevantního úkonu, který má 

účinky zastavení trestního stíhání.“
39

 Počátek přípravného řízení lze tak vymezit 

buď sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 TrŘ, 

provedením neodkladných či neopakovatelných úkonů, jež mu bezprostředně 

předcházejí nebo zahájením trestního stíhání, pakliže tyto úkony nebyly uskutečněny.
40

 

Skončení přípravného řízení je spojeno s procesními úkony ve smyslu 

§ 12 odst. 10 TrŘ, tj. podáním obžaloby, podáním návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu atd., nýbrž i dalšími způsoby, které předmětné ustanovení neuvádí. Těmi může 

být usnesení o odložení věci nebo odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání 

přestupku, či ke kázeňskému nebo kárnému projednání podle § 159a odst. 2 TrŘ. 

Naproti tomu je zcela nepochybné, že přípravné řízení již nekončí právní mocí usnesení 

o přerušení trestního stíhání, jak tomu bylo před tzv. velkou novelou trestního řádu 

provedenou zákonem č. 265/2001 Sb.
41

 

2.2. Význam a funkce přípravného řízení 

Přípravné řízení je obligatorním stadiem trestního řízení, bez něhož není možné 

provést řízení před soudem, a ačkoli má ve vztahu k němu plnit jen pomocnou roli, 

je jím z velké části podmíněno, zda dojde k naplnění úkolů trestního řízení. Přípravné 

                                                
38 Chmelík J. a kol.: Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 292.  
39

 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 497. 
40 Tamtéž. 
41 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 12 - 13. 
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řízení předurčuje předmět příslušného trestního řízení nejen z pohledu obviněného, 

ale i z hlediska skutku, o kterém je řízení vedeno. Soud je oprávněn projednávat trestní 

věc jen pro skutek uvedený v obžalobě, přičemž pouze o tomto skutku smí také 

rozhodovat.
42

 

Přestože soud z úřední povinnosti zjišťuje a provádí důkazy, jsou jeho reálné 

možnosti opatření některých důkazů velice omezené, a to zejména tím, že je svou 

organizační výstavbou a metodami své práce příliš vzdálen od míst, kde se tyto důkazy 

nacházejí. Soud je tak do jisté míry odkázán na to, jaké důkazní zdroje mu státní 

zástupce v obžalobě poskytne. Výsledek přípravného řízení tedy bezpochyby ovlivňuje 

hlavní líčení a rovněž i celkovou efektivnost trestního řízení.
43

 

P. Šámal je toho názoru, že přípravné řízení trestní zastává čtyři základní funkce, 

a to funkci vyhledávací, zajišťovací, verifikační a odklonnou.
44

 

Pachatelé trestných činů využívají nejrůznějších prostředků, aby jimi spáchané 

trestné činy nebyly odhaleny, případně aby byly zjištěny co nejpozději. Konají vše 

pro to, aby zanechali co nejméně stop, odstraňují stopy již vzniklé a inscenují stopy 

falešné. Cílem vyhledávací funkce je proto nalézt skryté informace o spáchaných 

trestných činech pro projednání věci před soudem.
45

 

Zajišťovací funkce má zabezpečit procesní fixaci obzvláště pomíjivých důkazů 

pro nadcházející soudní řízení. Jejím smyslem je vyvarovat se omezení 

nebo neodčinitelné ztráty jejich důkazní hodnoty (poraněný svědek může 

zemřít). Zajistit důkazy mají za úkol především neodkladné a neopakovatelné úkony, 

které se nejčastěji realizují právě v přípravném řízení.
46

 Legální definice těchto úkonů 

je uvedena v § 160 odst. 4 TrŘ. 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. 

Neopakovatelný úkon je takový úkon, jenž nebude možno před soudem provést.  

                                                
42 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 471. 
43 Tamtéž. 
44 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 14.  
45 Tamtéž.  
46 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 14 - 15. 
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Jako třetí funkce přípravného vystupuje funkce verifikační neboli filtrační. 

Zabraňuje tomu, aby před soud byly postaveny osoby, u nichž není dostatečně 

odůvodněno podezření ze spáchání konkrétního trestného činu. Tato funkce tedy 

ochraňuje před difamačními účinky soudního řízení, jež je oproti přípravnému řízení 

v zásadě veřejné a může narušit dobrou pověst v zaměstnání či v místě bydliště. Rovněž 

je úzce provázána se zásadou presumpce neviny.
47

 

Vedle těchto funkcí přípravného řízení se v posledních desetiletích rozlišuje 

i funkce odklonná, která se vyznačuje snahou vyhnout se komplikovanému 

a nákladnému soudnímu řízení v případech méně závažné (bagatelní) kriminality. 

Podstatou je vyřízení trestní věci formou tzv. odklonu, jímž se rozumí alternativní 

projednání věci nikoli pouze za účelem urychlení řízení, nýbrž i kupříkladu urovnáním 

konfliktu mezi pachatelem trestného činu a jeho oběti prostřednictvím podmíněného 

zastavení trestního stíhání (§ 307 TrŘ) nebo pomocí institutu narovnání (§ 309 TrŘ).
48

 

J. Jelínek ovšem funkce přípravného řízení člení stylem jiným. Dovozuje, 

že hlavním záměrem přípravného řízení je opatřit podklad, na základě kterého je možné 

učinit rozhodnutí, podá-li se obžaloba nebo bude-li upuštěno od dalšího trestního 

stíhání. Tato funkce je označována jako funkce rozhodovací. Současně rozeznává 

i funkci zajišťovací, přičemž ji upravuje obdobným způsobem jako P. Šámal výše.
49

 

2.3. Struktura přípravného řízení 

Novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. došlo k nahrazení 

doposud jednotné formy přípravného řízení a zavedení jeho komplikovanější podoby. 

J. Jelínek vyčleňuje tři formy přípravného řízení, a to převážně z hlediska závažnosti 

a skutkové složitosti trestných činů.
 
Rozlišuje standardní, rozšířené a zkrácené přípravné 

řízení, přičemž trestní řád pracuje výlučně s pojmem zkrácené přípravné řízení, 

kdežto ostatní termíny jsou užívány jen trestněprocesní naukou a aplikační praxí.
50

 

Standardní přípravné řízení se zásadně vztahuje na všechny trestné činy, 

ledaže se koná rozšířené či zkrácené přípravné řízení. Rozšířené přípravné řízení se týká 

                                                
47 Fryšták, M.: Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 

2015. str. 36 
48

 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 14.  
49 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 495. 
50 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 501 - 502. 
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těch trestných činů, o nichž koná v prvním stupni řízení krajský soud
51

, zatímco v úseku 

před zahájením trestního stíhání je průběh totožný jako ve standardním přípravném 

řízení. Rozšíření se aplikuje pouze na postup po zahájení trestního stíhání, který je 

v rámci terminologie trestního řádu nazýván vyšetřováním některých trestných činů 

(§ 168 - 170).
52

 Naproti tomu P. Šámal v publikaci o přípravném trestním řízení vůbec 

nevymezuje standardní a rozšířené přípravné řízení, ale na základě výše předestřeným 

kritérií rozeznává standardní a rozšířené vyšetřování.
53

 

Zkrácené přípravné řízení se koná u méně závažných a skutkově jednoduchých 

trestných činů. Nedochází však k zahájení trestního stíhání, třebaže je příslušný 

podezřelý, proti němuž je vedeno řízení, znám. „K zahájení trestního stíhání zde může 

dojít (pokud se toto řízení neukončí jinak) až po skončení přípravného řízení v momentě, 

kdy návrh státního zástupce na potrestání byl doručen soudu (§ 314b), přesněji byl 

doručen obviněnému (srov. R 15/2003-II.).“
54

 

Formy přípravného řízení mohou být upraveny i odlišným způsobem, 

přičemž J. Fenyk a další autoři stanovují opět tři formy, které se diferencují především 

stupněm upotřebitelnosti svých výsledků vzhledem k průběhu hlavního líčení. Jsou jimi 

postup před zahájením trestního stíhání, vyšetřování a též zkrácené přípravné řízení.
55

 

Uvedené členění podle M. Růžičky nicméně preferuje prvky, jež jsou převážně 

spojovány se stadii neboli fázemi přípravného řízení. Zároveň zdůrazňuje nezbytnost 

striktního odlišování stadií přípravného řízení od jeho forem. Tyto pojmy nelze zásadně 

zaměňovat, protože příslušná trestní věc sice může, avšak nutně nemusí jednotlivými 

stadii procházet.
56

 

                                                
51 Příslušnost krajského soudu konat přípravné řízení je stanovena v § 17 TrŘ. 
52 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 481. 
53 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 15. 
54 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 481 
55

 Fenyk, J., Císařová D., Gřivna T.: Trestní právo procesní. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 476. 
56 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 417. 
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Z textu právní úpravy trestního řádu je možné učinit závěr, že se přípravné řízení 

člení do dvou časových stadií, podle institutu nazývaného zahájení trestního stíhání, 

kterými jsou: 

 Postup před zahájením trestního stíhání (naukou nazýván prověřování), 

jehož úlohou je šetření, objasnění a prověření skutečností důvodně 

svědčících o tom, že došlo ke spáchání trestného činu a směřujících 

k odhalení jeho pachatele. V průběhu dané fáze se zpravidla koná celé 

zkrácené přípravné řízení.
57

 

 Vyšetřování, jímž se s přihlédnutím k § 161 odst. 1 TrŘ rozumí fáze 

trestního řízení od zahájení trestního stíhání před podáním obžaloby, 

postoupením věci jinému orgánu, zastavením trestního stíhání, včetně 

schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání 

nebo podáním návrhu na schválení dohody o vině a trestu. 

Jak jsem již výše poznamenal, přípravné řízení nemusí nutně proběhnout v obou 

těchto stadiích. Jednak může být vyřízeno v první fázi odložením věci či odevzdáním 

věci jinému orgánu, jednak si lze představit situaci, kdy trestní oznámení je takové 

povahy, že je třeba ihned zahájit trestní stíhání. V takovém případě první fáze odpadá.
58

 

Podrobněji bude o těchto stadiích přípravného řízení pojednávat následující kapitola 

diplomové práce. 

3. Působnost státního zástupce v přípravném řízení 

3.1. Státní zástupce jako dominus litis 

V jednotlivých fázích trestního řízení se pozice státního zástupce výrazně liší. 

Zatímco v soudním stadiu má postavení strany a jeho role je slabší, v přípravném řízení 

disponuje zcela dominantním postavením.
59

 Státní zástupce v této fázi trestního řízení 

není „stranou“ ve smyslu § 12 odst. 6 TrŘ. Vystupuje autoritativně vůči obviněnému 

i dalším osobám zúčastněných na řízení a v zásadě rozhoduje o všech podstatných 

                                                
57 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 15. 
58 Tamtéž. 
59 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 474 
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otázkách kromě těch, jež jsou svěřeny soudci či soudu, což je občas vyjadřováno 

formulací, že vystupuje v přípravném řízení jako dominus litis neboli pán řízení.
60

 

Tato skutečnost je důsledkem toho, že vyšetřování u nás není vykonáváno 

prostřednictvím institutu vyšetřujícího soudce, nýbrž jej konají orgány Policie ČR. 

Ačkoli tyto orgány při realizaci úkonů trestního řízení požívají procesní samostatnosti, 

jsou vázány pokyny státního zástupce, přičemž nelze akceptovat jakékoli omezování 

jeho úlohy v přípravném řízení.
61

 

Pokud by se vedle veřejného žalobce stal součástí procesní úpravy institut 

vyšetřujícího soudce, nepovažoval by se za pána přípravného řízení veřejný žalobce, 

nýbrž právě vyšetřující soudce. Jím konané vyšetřování by mohlo působit až příliš 

důkladně a těžkopádně, v důsledku čehož by se veřejný žalobce mohl ocitnout 

v nevýhodné pozici při zvažování, zda má podat nebo nepodat obžalobu.
62

 

K výše uvedenému M. Růžička dodává, že by nebylo možné státního zástupce 

ve shodě s obžalovací zásadou nutit k podání obžaloby, jestliže by se význačným 

způsobem jeho stanovisko rozcházelo se stanoviskem vyšetřujícího soudce o důvodnosti 

obžaloby. Opačně by též bylo vyloučeno dát nezávislému vyšetřovacímu soudci 

ze strany státního zástupce pokyn k doplnění věci.
63

 

3.2. Dozor nad zachováváním zákonnosti 

Novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb., s účinností od 1. 1. 2002, bylo v naší 

trestněprocesní úpravě významně posíleno postavení státního zástupce v přípravném 

řízení a odpovědnost za jeho výsledek a průběh. Státnímu zástupci bylo svěřeno veškeré 

meritorní rozhodování o skončení přípravného řízení, včetně přerušení trestního stíhání, 

a zároveň došlo k zdůraznění jeho pravomoci vymezovat rozsah a objem důkazů, 

které budou v přípravném řízení s konečnou platností vyhledávány, opatřovány 

a případně prováděny.
64

 

                                                
60 Šámal, P. a kol: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2223. 
61 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 469. 
62

 Fenyk, J.: Vademecum státního zástupce. Praha: ASPI Publishing, 2003, str. 7 - 9. 
63 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 471 - 472. 
64 Šámal, P. a kol: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2221. 
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Oproti úpravě před novelou zahrnuje přípravné řízení i fázi objasňování 

a prověřování skutečností, jež nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. 

J. Baxa podotýká, že státní zástupce tak bude nově působit i v předprocesní činnosti 

policejní orgánu, a „přestane být „divákem v lóži“, bude muset vystupovat iniciativně 

tak, aby byly objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska podané 

obžaloby.“
65

 

Smyslem této úpravy byl mj. i záměr podřídit v tomto stadiu činnost policie 

dozoru státního zástupce, který jej vykonává nejen nad fází vyšetřování, 

nýbrž i nad postupem před zahájením trestního stíhání. 

Koncepce širokých oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru se vyvozuje 

z jeho odpovědnosti za trestní stíhání osob, kdy musí disponovat dostatečně silnými 

procesními nástroji, aby byl schopen, za účelem prosazení svých požadavků 

vůči policejnímu orgánu, vlastním počiny ovlivnit výsledky přípravného řízení.
66

 

Státní zástupce v přípravném řízení plní tři relativně samostatné funkce, 

jež spolu sice souvisí, nicméně bývají často chybně zaměňovány. Bezpochyby 

nejvýznamnější funkci představuje dozor nad zachováváním zákonnosti nad celým 

průběhem přípravného řízení. Druhou funkcí je rozhodování o stížnostech 

proti usnesení policejního orgánu za podmínky, že jim tento sám nevyhoví, kdy státní 

zástupce vystupuje v pozici instančního orgánu. Třetí funkci lze pojmenovat jako funkci 

návrhovou a rozhodovací.
67

 

M. Růžička z uvedeného dělení rovněž vychází, nicméně je upravuje jinak. 

Uvádí, že návrhová a rozhodovací funkce, zahrnující pravomoc státního zástupce činit 

rozhodnutí v přípravném řízení a předkládat soudci činnému v tomto stadiu návrhy 

na vydání rozhodnutí o podstatných zásazích do základních práv a svobod občanů, 

je součástí dozoru a není umožněno ji od něho vyčlenit.
68

 

                                                
65 Baxa, J.: Reforma trestního řízení – geneze jejího vzniku a její cíle, Bulletin advokacie, č. 11 – 12, 

2001, str. 16. 
66 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 506. 
67

 Koukal, P.: K některým aspektům postavení a úlohy státního zástupce v přípravném řízení trestním, 

Právní praxe, č. 8, 1994, str. 461 – 462. 
68 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 479. 
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Podle ustanovení § 174 odst. 1 TrŘ je státní zástupce příslušný k výkonu dozoru 

nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, přičemž předmětné oprávnění 

představuje soubor prostředků směřujících k naplnění jeho dominantní role. 

Dozor lze definovat jako systematickou a cílevědomou kontrolní činnost, 

která se uskutečňuje průběžně a jejímž cílem je zjištění stavu vyšetřování, prověření 

postupu policejního orgánu z hlediska jeho zákonnosti, rychlosti, plynulosti a případné 

bezodkladné napravení nalezených vad. Jednak směřuje k tomu, aby v přípravném 

řízení nikdo nebyl bezdůvodně omezován na svých právech, a též se zasazuje o to, 

aby nedocházelo k neodůvodněnému trestnímu stíhání. Státní zástupce plněním 

dozorové funkce nesleduje zájem státu, ale realizuje zájem veřejný.
69

 

Dozor státního zástupce nelze považovat za narušení zásady rovnosti procesních 

stran, neboť ta platí pouze v řízení před soudem. Jak jsem již nastínil výše, 

státní zástupce není v přípravném řízení stranou, a tudíž se nelze domáhat, 

aby postavení obviněného, popř. jeho obhájce, a státního zástupce bylo rovnoprávné.
70

 

Prostřednictvím dozoru dochází k aplikaci filtrační funkce přípravného řízení, 

které tím směřuje k jinému konečnému vyřízení věci, zejména použitím některého 

z odklonů.
71

 

3.3. Oprávnění při výkonu dozoru před zahájením trestního stíhání 

Dozor státního zástupce před zahájením trestního stíhání (fáze prověřování) 

tvoří nenahraditelnou součást dozoru konaného v rámci celého přípravného řízení. 

Práva a povinnosti státního zástupce v rámci jeho výkonu vycházejí obzvláště 

z ustanovení trestního řádu, přičemž četné podrobnosti jsou stanoveny ve vyhlášce 

jednacího řádu státního zastupitelství a v pokynu obecné povahy nejvyšší státní 

zástupkyně č. 8/2009 o trestním řízení. Výkon dozoru počíná doručením záznamu 

o zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 věta první TrŘ), popřípadě se týká 

i neodkladných či neopakovatelných úkonů, jež byly provedeny bezprostředně před jeho 

sepsáním, hrozilo-li nebezpečí z prodlení. Zároveň však není znemožněna možnost 

podrobit dozoru i výsledky šetření či opatření podle ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ, 

                                                
69

 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 634. 
70 Tamtéž. 
71 Šámal, P. a kol: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2222. 
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avšak státní zástupce zde bude omezen nejen technickými možnostmi přezkoumání, 

ale i tím, že tyto postupy nebudou zpravidla podléhat trestněprocesnímu režimu.
72

 

Státní zástupce je vedle policejního orgánu povinen přijímat oznámení 

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu. Za tyto 

skutečnosti je, bez zřetele na jejich formu, nezbytné pokládat všechny podněty 

a poznatky, ať došlo k jejich získání vlastní činností státního zástupce či způsobem 

jiným.
73

 Na základě čl. 13 odst. 3 POP státní zástupce přezkoumá, zda jsou v podání 

označeném jako trestní oznámení uvedeny všechny potřebné informace o podezření 

z trestného činu. Pakliže podání tyto údaje neobsahuje, může jej vrátit s poučením 

podateli, či jej odložit anebo vyřídit jinak.
74

 

3.3.1. Přezkoumávání záznamů o zahájení úkonů trestního řízení 

a protokolů o nedokladných a neopakovatelných úkonech učiněných 

bezodkladně s ním 

Citované oprávnění je nutné posuzovat za jedno z nejdůležitějších, jakým státní 

zástupce v průběhu výkonu dozoru nakládá. Jednotlivý záznam by měl obzvláště 

zahrnovat skutkové okolnosti, pro něž se řízení zahajuje, čímž se myslí jakékoli 

konkrétní skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Dále je zapotřebí stanovit 

způsob, kterým se policejní orgán o předmětných skutkových okolnostech dozvěděl, 

přičemž se může jednat o vlastní šetření, trestní oznámení či uveřejnění ve veřejných 

sdělovacích prostředcích.
75

 Záznam nemá povahu rozhodnutí a právní teorie se rozchází 

v názoru, zda se jedná o opatření či nikoli.
76

 

Trestní řád nezakládá povinnost policejního orgánu určit v konkrétním záznamu 

právní kvalifikaci, nicméně podle M. Fryštáka se jedná o nedostatek úpravy de lege lata. 

Zároveň akcentuje, že je absolutně nezbytné v záznamu právní kvalifikaci z praktického 

                                                
72 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 541 - 542. 
73 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 172. 
74 Čl. 13 odst. 4 až 6 POP 8/2009. 
75 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1947. 
76 Chmelík J. a kol.: Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 309. 
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pohledu uvést, neboť tím bude mj. určeno, v jaké formě přípravného řízení bude 

příslušná věc projednávána.
77

 

Ačkoli se v záznamu, byť v nejobecnější formě, vymezuje skutek jako předmět 

trestního řízení, není třeba, aby vzhledem k počátečnímu charakteru tohoto úkonu 

musela být zachována totožnost skutku se skutkem později uvedeným v obžalobě, 

a proto není nezbytné sepisovat záznam nový.
78

 

Smyslem sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení je stanovení 

počátku přípravného řízení, a tím i zároveň celého trestního řízení. Současně 

se doručením záznamu státní zástupce dozvídá o probíhajících úkonech trestního řízení, 

tedy o okamžiku, od něhož je oprávněn vykonávat veškeré své pravomoci, včetně 

dozoru nad zachováváním zákonnosti. Dále je subjektům zúčastněným na prověřování 

sepsáním záznamu zaručeno, že při konání úkonů vyžadujících plnění jejich povinností 

či naopak uplatňování jejich práv, bude postupováno zásadně podle trestního řádu.
79

 

Opis záznamu o zahájení úkonů trestního řízení je povinen policejní orgán zaslat 

do 48 hodin státnímu zástupci. Na rozdíl od usnesení o zahájení trestního stíhání není 

vyžadováno, aby byl v této lhůtě též doručen. Státní zástupce postupuje 

podle čl. 20 POP a nejdříve vyhodnotí, zda tu neexistují důvody pro aplikaci 

některého z dozorových oprávnění. Pakliže shledá, že v záznamu nejsou obsaženy výše 

požadované náležitosti, uvědomí o tomto nedostatku příslušný policejní orgán a uloží 

mu, aby provedl opatření k nápravě.
80

 

Nejčastěji se bude jednat o opravu nebo doplnění záznamu podle § 131 a § 138 

TrŘ per analogiam, není však vyloučeno ani uložení požadavku sepsat záznam nový 

či uložit jeho zrušení podle § 174 odst. 2 písm. e) TrŘ. Ke zrušení záznamu dochází 

pouze výjimečně, přičemž P. Šámal doslova uvádí jako příklad: „je-li podezření 

                                                
77 Fryšták, M.: Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 

2015. str. 74 
78  Fenyk, J., Císařová D., Gřivna T.: Trestní právo procesní. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 477 – 478. 
79 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 499. 
80 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1948 
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z trestného činu zjevně neodůvodněno; vyloučeno je to tehdy, byly-li již ve věci 

provedeny neodkladné či neopakovatelné úkony.“
81

 

Kromě přezkumu záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, státní zástupce 

při výkonu dozoru dbá o splnění kritérií pro provedení neodkladného 

či neopakovatelného úkonu. Za tímto účelem přezkoumává opisy protokolů policejního 

orgánu o těchto úkonech, a to především z aspektu jejich souladnosti se zákonem. 

Dále se přezkum zaměřuje na to, zda došlo k naplnění zákonných podmínek pro jejich 

provedení či zda již v této době nebyla známa osoba, jež mohla být obviněna.
82

 

3.3.2. Oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 TrŘ 

3.3.2.1. Oprávnění podle § 157 odst. 2 věty první TrŘ 

Státní zástupce disponuje, ve shodě s ustanovením § 157 odst. 2 věty první 

TrŘ, právem uložit policejnímu orgánu realizaci takových úkonů, jež je tento orgán 

oprávněn provést, a které jsou potřebné k objasnění věci anebo ke zjištění 

pachatele. Tuto kompetenci lze asociovat zejména se stadiem postupu 

před zahájením trestního stíhání, přestože ji lze užívat v průběhu celého přípravného 

řízení, dokonce i v přípravném řízení zkráceném.
83

Směřují-li však jednotlivé 

pokyny k vyšetřování trestných činů, aplikuje se převážně postup 

podle § 174 odst. 2 písm. a) TrŘ. Vždy se musí jednat o pokyny k úkonům, jež má 

policejní orgán pravomoc provést.
84

 V tomto případě půjde nejen o úkony trestního 

řízení, nýbrž i o úkony upravené předpisy jinými, obzvláště zákonem č. 273/2008 

Sb. o Policii České republiky. Pokyny státního zástupce musí splňovat i podmínku 

druhou, a to, že směřují k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele. 

Současně by měl pokyn zahrnovat označení povahy a obsahu úkonu, přičemž není 

vhodné užít obecné vyjádření s pouhým odkazem na příslušné ustanovení trestního 

řádu.
85

 

                                                
81 Tamtéž. 
82 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 520. 
83 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 550. 
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85 Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., a Polák, P.: Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními 
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Pokyny jsou zpravidla kladeny ve věcech, kdy je žádoucí bližší objasnění 

podání označeného jako trestní oznámení, popřípadě k doplnění prověřování. 

Rovněž se jimi nařizuje pokračovat v prověřování v případech, v nichž došlo 

k odložení věci, a již uplynula 30 denní lhůta pro zrušení daného rozhodnutí.
86

 

Pokyny jsou státním zástupcem ukládány především s tím záměrem, 

aby ze strany policejního orgánu docházelo k řádnému a včasnému opatřování 

potřebných podkladů a nezbytných vysvětlení pro objasnění věci. Dále pokyny 

směřují k důslednému vyhledávání a zajišťování stop trestného činu policejním 

orgánem, přičemž se mj. může jednat o stopy daktyloskopické, trasologické 

či pachové.
87

 

3.3.2.2. Oprávnění podle § 157 odst. 2 písm. a) TrŘ 

Toto ustanovení zakládá pravomoc státního zástupce vyžadovat od policejního 

orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy, prostřednictvím kterých si posléze utváří 

závěr o tom, uloží-li policejnímu orgánu realizaci ještě neprovedených, 

avšak pro prověření trestního oznámení, nezbytných úkonů. Z uvedených dokumentů 

nabývá státní zástupce znalost potřebných skutečností pomocí různých metod, 

mezi které náleží zejména prověrky, otázky a konzultace týkající se stavu prověřování, 

nahlížení do plánu prověřování a povinnost policejního orgánu předložit opisy 

protokolů o procesních úkonech a úředních záznamech.
88

 

Nejedná se přitom o obdobu oprávnění vyjádřeného v ustanovení 

§ 174 odst. 2 písm. b) TrŘ, jelikož státní zástupce může požadovat i spisy ve věcech, 

kde prozatím nedošlo k vydání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení.
89

 

Za takové spisy se kupříkladu považují operativní svazky policie, které má tento orgán 

povinnost předložit, i kdyby se jednalo o dokumenty utajované. Vyžadovat předložení 

předmětných spisů je výhradně v kompetenci toho státního zástupce, jenž užívá 

požadované osvědčení, a který byl pro v příslušném stupni utajení náležitě poučen. 

Policejní orgán není oprávněn jen z důvodu deklarované utajovanosti odepřít předložení 

                                                
86 Tamtéž.  
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takového spisu
90

. Obvykle půjde o věci, které mu byly předány k dalšímu šetření 

státním zástupcem, a které po prověření mohou vést k zahájení úkonů trestního řízení 

či zahájení trestního stíhání.
91

 

Podle čl. 25 ZPPP se písemně udělené pokyny státního zástupce založí 

do trestního spisu, kdežto o ústně vydaném pokynu sepíše policista úřední 

záznam, jenž před založením neprodleně předloží nejblíže nadřízenému vedoucímu 

pracovníkovi. 

3.3.2.3. Oprávnění podle § 157 odst. 2 písm. b) TrŘ 

Státní zástupce je oprávněn činit opatření, kterým se jakákoli věc odejme 

jednomu policejnímu orgánu a přikáže se policejnímu orgánu jinému, ať se ve věci koná 

prověřování či již probíhá vyšetřování. Tento postup, též označovaný jako delegace, 

však není možné ztotožnit s kompetencí přikazovat změnu osoby služebně činné 

v policejním orgánu, která provádí prověřování nebo vyšetřování 

podle § 174 odst. 2 písm. f) TrŘ.
92

 Státní zástupce takto může postupovat z vlastního 

podnětu či vyvstane-li spor o příslušnost mezi policejními orgány, včetně sporů 

mezi policejními orgány různého druhu.
93

 

V trestní věci dojde k delegaci zejména za podmínky, že státní zástupce shledá 

postup policejního orgánu v prověřování nesprávným či nezákonným anebo je-li 

k zajištění důslednějšího prověření trestního oznámení potřebná určitá specializace 

policejního orgánu s ohledem na povahu a závažnost věci. Takto však nelze postupovat 

v případě sporů, kdy policejní orgán namítá toliko místní nepříslušnost, neboť za této 

okolnosti je státní zástupce povinen ve smyslu § 21 JŘStZ předložit spisy k rozhodnutí 

sporu nadřízenému policejnímu orgánu. Rozhodnutí o odnětí a přikázání věci se vydává 

formou usnesení, proti kterému není stížnost přípustná.
94 

                                                
90 Tamtéž. 
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3.3.2.4. Oprávnění dočasně odložit trestní stíhání 

V souladu s ustanovením § 157 odst. 2 písm. c) TrŘ je státní zástupce příslušný 

dočasně odložit trestní stíhání, přičemž tak může učinit s jeho předchozím souhlasem 

i policejní orgán. Jedná se o institut představující průlom do zásady legality, 

jehož smyslem je prostřednictvím oddálení trestního stíhání směřovat k objasnění 

úmyslné trestné činnosti ve smyslu § 159b TrŘ.
95

 

Rozhodnout o dočasném odložení může státní zástupce ve věcech, v nichž je 

sám příslušný konat vyšetřování podle § 161 odst. 4, 5 písm. b) TrŘ nebo v případech, 

kdy využil svého dozorového oprávnění provádět celé vyšetřování v trestní věci 

podle § 174 odst. 2 písm. c) TrŘ. Dále tak může postupovat za předpokladu, že policejní 

orgán, aniž by požádal o souhlas, trestní stíhání dočasně neodloží a státní zástupce 

namísto vydání pokynu sám rozhodne o dočasném odložení, neboť v dané věci hrozí 

alternativa zahájení trestního stíhání policejním orgánem.
96

 

Kritéria dočasného odložení jsou podle některých názorů vymezena příliš široce 

a neurčitě. Jako problematickým se jeví vztah orgánů činných v trestním řízení nejen 

k oznamovateli příslušného trestného činu, ale především k poškozenému, 

který nedisponuje prostředky domáhat se zahájení trestního stíhání. Nynější úprava 

též postrádá ustanovení výslovně stanovující lhůtu, dokdy po oznámení trestného činu 

je třeba zahájit trestní stíhání.
97

 

Jelikož samotné dočasné odložení nelze pokládat za neodkladný 

či neopakovatelný úkon, jenž by předcházel sepsání záznamu o zahájení úkonu trestního 

řízení, je umožněno jej uplatnit pouze pod podmínkou, že ve věci došlo k sepsání 

předmětného záznamu. Státní zástupce dočasně odkládá stíhání formou opatření, 

a to nejvýše na dobu dvou měsíců. Jestliže stále trvají důvody dočasného odložení, 

lze tuto lhůtu opakovaně prodlužovat opět o další dva měsíce. Ihned po odpadnutí 

důvodů, však musí být trestní stíhání, bez ohledu na dosud uplynutou dobu dočasného 

                                                
95  Spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, 
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odložení, neodkladně zahájeno. Za trvání dočasného odložení lze konat úkony 

demonstrativně vypočtené v ustanovení § 158 odst. 3 TrŘ.
98

 

3.3.3. Předchozí souhlas a povolení státního zástupce 

V zákonem stanovených případech je připuštěno, aby státní zástupce i policejní 

orgán provedli úkony, jimiž dochází k zásahům do občanských práv a svobod menší 

intenzity. Za účelem zvýšení kontroly nad činností policejního orgánu trestní řád 

vyslovuje požadavek předchozího souhlasu státního zástupce k uskutečnění takové 

intervence. Pokud jej nelze předem získat, je umožněno v určitých situacích udělit 

souhlas taktéž dodatečně.
99

 

Trestní řád u několika institutů užívá, namísto pojmu souhlas, termínu povolení, 

což je důsledkem toho, že do trestního řádu byla novelou č. 265/2001 Sb. převzata 

terminologie zákona o policii. Tak je tomu mj. u předstíraného převodu 

podle § 158c odst. 1,2 TrŘ či u sledování osob a věcí, při kterém mají být pořízeny 

obrazové, zvukové či jiné záznamy podle § 158d odst. 2 TrŘ.
100

 Je-li k vyšetřování 

příslušný státní zástupce, ustanovení o souhlasu k provedení úkonu policejním orgánem 

se na něj, ve smyslu § 161 odst. 4 části věty první za druhým středníkem TrŘ, 

nevztahují. 

V souladu s čl. 25 odst. 1 POP uděluje státní zástupce předchozí souhlas 

k postupu policejního orgánu na základě dostatečné znalosti skutkového stavu. 

Mezi jeho úkoly patří povinnost verifikovat, zda informace obsažená v žádosti 

policejního orgánu koresponduje se skutečností a není -li příslušný úkon, 

ke kterému vyjádřil souhlas, proveden v rozporu se zákonem.  

Při přezkumu úkonů, jež byly realizovány bez předchozího souhlasu, 

státní zástupce přezkoumá, proč věc nesnesla odkladu a zda nebylo možno souhlasu 

z naléhavých důvodů skutečně dosáhnout. Pakliže odhalí nedostatky, upozorní na ně 

písemně nadřízeného policejního orgánu či učiní jiné neodkladné opatření (například 

propustí obviněného ze zadržení). Teprve po splnění podmínek pro provedení těchto 

                                                
98 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 
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úkonů, udělí státní zástupce povolení nebo vysloví dodatečně souhlas s již vydanými 

rozhodnutími, jinak vždy přistoupí ke zrušení těchto rozhodnutí.
101

 

Podle čl. 25 odst. 4 POP provede státní zástupce záznam do dozorového spisu o každém 

výsledku přezkoumání, stejně jako o všech vyslovených souhlasech či jejich odmítnutí. 

Za určitých podmínek má policejní orgán oprávnění provést určité úkony, 

které zasahují do práv a svobod občanů, i bez souhlasu či povolení státního zástupce. 

Nicméně i tyto úkony jsou předmětem přezkumu ze strany státního zástupce 

a nepochybně i soudu, jenž rozhoduje ve věci.
102

 

3.3.4. Kompetence rozhodovat o skončení prověřování 

Vedle policejního orgánu může státní zástupce rovněž přijmout rozhodnutí, 

kterým věc před zahájením trestního stíhání vyřídí. Lhůty pro skončení prověřování, 

vyjádřené v ustanovení § 159 TrŘ, jsou odstupňovány vzhledem k závažnosti trestného 

činu, o němž se prověřování konalo. 

Policejní orgán má povinnost skončit prověřování: 

 do dvou měsíců, patří-li věc do příslušnosti samosoudce a nekoná-li 

se zkrácené přípravné řízení, 

 do tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu, 

 do šesti měsíců ve věci, jež náleží do příslušnosti soudu krajského. 

Za počátek lhůty pro ukončení prověřování je třeba považovat den obdržení 

podnětu k trestnímu stíhání. Ačkoli jsou lhůty vymezeny jako závazné, jejich porušení 

se výslovně nesankcionuje a je dokonce přípustné přivolit k jejich opakovanému 

prodloužení. Pakliže policejní orgán neprověří požadované skutečností v zákonných 

lhůtách, předloží státnímu zástupci písemné zdůvodnění, proč nebyl schopen 

prověřování skončit, po jakou dobu bude trvat a které úkony je nutné ještě učinit.
103

 

Státnímu zástupci náleží oprávnění závazným pokynem, vydaném 

podle § 157 odst. 2 věty první TrŘ v podobě opatření, stanovit odlišně výčet úkonů, 

jež má policejní orgán nadále provést a případné také prodloužit lhůtu pro trvání 
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102 Tamtéž. 
103 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 511 – 512. 
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prověřování. V důsledku povinnosti založit uvedený pokyn do spisu, vyplývá z povahy 

věci požadavek, aby státní zástupce vydal pokyn písemně.
104

 

Pokud policejní orgán neskončí prověřování ani v takto vyměřené lhůtě, 

je povinen předložit spis státnímu zástupci s odůvodněným návrhem na jeho 

prodloužení a ten postupuje obdobně jako v předešlém odstavci. 

Učebnice trestního práva procesního rozeznává čtyři způsoby, jimiž lze věc 

před zahájením trestního stíhání vyřídit: 

a) odevzdání věci neboli tzv. jiné vyřízení věci, 

b) odložení věci podle § 159a TrŘ, 

c) dočasné odložení trestního stíhání, 

d) zahájení trestního stíhání.
105

 

Odložení či odevzdání věci může, s jistými výjimkami
106

, následovat v podstatě 

pouze za podmínky, že po obdržení trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu 

stíhání, sepsal policejní orgán záznam o zahájení úkonů trestního řízení.
107

 

K odevzdání věci příslušnému orgánu dochází v případě, kdy se sice nejedná 

o podezření z trestného činu, třebaže se skutek stal, ale jde o podezření ze spáchání 

přestupku, jiného správního deliktu, nebo disciplinárního deliktu fyzických osob, 

jenž lze kázeňsky či kárně projednat. Státní zástupce nebo policejní orgán 

tak činí opatřením, které by mělo obsahovat důvody, jež vedly k odevzdání věci, 

vylíčení skutkového děje a jeho právní kvalifikaci.
108

 U přestupku a jiného správního 

deliktu je stanovený postup možný výlučně za předpokladu, že dosud nedošlo 

k promlčení příslušného deliktu či již není umožněno uložení trestu, 

jinak se věc odloží.
109

 Trestní řád proti opatření o odevzdání věci nepřipouští podání 

stížnosti. 

                                                
104 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2034. 
105 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 512 
106 Např. ve věcech, v nichž nejsou konány úkony trestního řízení, neboť prověřování bylo zahájeno 

před účinností novely č. 265/2001 Sb. 
107 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 564. 
108 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 512 
109 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2041. 
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Za další způsob vyřízení věci v rámci postupu před zahájením trestního stíhání 

lze považovat institut odložení věci. O tom se pokaždé rozhoduje usnesením, 

proti němuž může poškozený, je-li znám, podat stížnost s odkladným účinkem. 

Toto rozhodnutí sice nabývá právní moci, nicméně nezakládá samo překážku věci 

pravomocně rozhodnuté („rei iudicatae“). Oprávnění je vydat náleží policejnímu 

orgánu a státnímu zástupci, přičemž odložit věc podle § 159 odst. 4 TrŘ může jedině 

státní zástupce. Vydá-li usnesení o odložení věci policejní orgán, musí je doručit 

do 48 hodin ve věci dozorujícímu státnímu zástupci, který disponuje kompetencí takové 

do 30 dnů z vlastního podnětu zrušit. Avšak učiní-li předmětné rozhodnutí státní 

zástupce, nemůže státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství předchozí 

postup uplatnit.
110

  

Odložení věci je v shodě s § 159a TrŘ připuštěno v následujících případech: 

 nejedná se o podezření z trestného činu a souběžně není vhodné opatřením 

rozhodnout o odevzdání věci, 

 trestný čin byl sice spáchán, ale trestní stíhání je nepřípustné na základě 

§ 11 odst. 1 TrŘ.; tak lze však obligatorně postupovat pouze pod podmínkou, 

že byla nepřípustnost zjištěna před jeho zahájením, poté připadá v úvahu 

jedině zastavení trestního stíhání,  

 z důvodů vyjádřených v § 172 odst. 2 písm. a) nebo b) TrŘ je trestní stíhání 

neúčelné,  

 jde-li o fakultativní použití tzv. procesního korektivu trestního bezpráví, 

neboť z výsledků prověřování je patrné, že trestní stíhání je neúčelné podle 

§ 172 odst. 2 písm. c) TrŘ, přičemž toto rozhodnutí přísluší pouze státnímu 

zástupci, 

 pokud nebyly shledány skutečnosti, jež by opodstatňovaly zahájení trestního 

stíhání; odpadne-li tento důvod odložení, trestní stíhání se zahájí.
111

 

                                                
110 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 700 - 701. 
111 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 520 – 521. 
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3.4. Činnost státního zástupce ve stadiu vyšetřování 

3.4.1. Institut zahájení trestního stíhání 

Prostřednictvím zahájení trestního stíhání dochází k vymezení konkrétní podoby 

zásady stíhaní ze zákonných důvodů. Smysl tohoto institutu spočívá především v tom, 

aby bylo řádně zahájeno trestního stíhání, pokud pro to existují zákonné důvody 

a zároveň tkví v zabránění stíhání ve věcech, kdy takové důvody dány nejsou. 

Institut zahájení trestního stíhání tak představuje určitou záruku proti neopodstatněnému 

stíhání a újmám, jež trestní stíhání zpravidla způsobuje.
112

 

Policejní orgán
113

 zahájí trestní stíhání neprodleně, když prověřováním zjištěné 

skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání trestného činu a je dostatečně 

odůvodněn závěr, že se tohoto skutku dopustila konkrétní osoba a přitom není na místě 

dočasně odložit trestní stíhání či uplatnit postup podle § 159a odst. 2 nebo 3 TrŘ. 

Příslušný závěr o tom, že se skutku dopustil obviněný, ovšem není ve věci konečný, 

ani zcela důvěryhodný, neboť k jeho utvoření postačuje vyšší stupeň pravděpodobnosti 

spáchání skutku.
114

 

Tuto definici však nelze pokládat za úplně přesnou. Ačkoli je pravdou, 

že počáteční informace o spáchaných trestných činech bývají mnohdy neurčité, 

a je tudíž na místě zahájit prověřování, může nastat situace, kdy postup před zahájením 

trestního stíhání neprobíhá. Ihned zahájit trestní stíhání je mj. možné za podmínky, 

že podané trestní oznámení uspokojivě odůvodňuje podezření proti konkrétní osobě. 

V praxi nicméně k zahájení trestního stíhání dochází zpravidla po skončení 

prověřování.
115

 

Provádění trestního stíhání bývá označováno též termínem vyšetřování. 

Stadium vyšetřování má výhradně procesní charakter a uskutečňuje se za plného 

respektování práva na obhajobu. Toto stadium bývá zahajováno zásadně policejním 

                                                
112 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 522. 
113 Tímto se nemyslí policejní orgán ve smyslu § 12 odst. 2 TrŘ, nýbrž pouze policejní orgán, 

který je oprávněn konat vyšetřování. Těmi jsou zejména orgány uvedené v § 161 odst. 2 TrŘ. 
114 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2063. 
115 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 522. 
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orgánem, jenž činí rozhodnutí o postupu vyšetřování samostatně a za jeho včasné 

a zákonné provedení je zcela odpovědný.
116

 

Legální definice vyšetřování je upravena v ustanovení § 161 odst. 1 TrŘ, 

přičemž nepředstavuje formu přípravného řízení, nýbrž znázorňuje jeho časový úsek 

nastupující po zahájení trestního stíhání, a činnost v jeho průběhu vykonávanou. 

Státní zástupce koná i ve fázi vyšetřování dozor nad zachováním zákonnosti, jenž je 

prováděn zvlášť intenzivně s ohledem na skutečnost, že vyšetřování musí vždy 

směřovat vůči konkrétnímu obviněnému. Současná procesní úprava nepřipouští zahájit 

trestní stíhání proti neznámému pachateli.
117

 

3.4.1.1. Přezkoumávání usnesení o zahájení trestního stíhání 

O zahájení trestního stíhání rozhoduje policejní orgán usnesením, v jehož výroku 

musí, s přihlédnutím k větě druhé ustanovení § 160 odst. 1 TrŘ, vymezit zákonem 

požadované náležitosti. Za takové náležitosti se považují údaje označující osobu 

obviněného ve smyslu § 120 odst. 2 TrŘ, popis skutku, který brání záměně 

se skutkem jiným, a zákonné označení trestného činu, jenž je v daném skutku spatřován. 

Usnesení musí rovněž obsahovat odůvodnění, kde je nutné uvést skutečnosti prokazující 

důvodnost trestního stíhání, a poučení o opravném prostředku. M. Fryšták zdůrazňuje, 

že „je závažnou vadou přípravného řízení odůvodňující vrácení věci státnímu zástupci 

k došetření dle § 188 odst. 1 písm. e) TrŘ, jestliže usnesení o zahájení trestního stíhání 

neobsahuje nezbytné náležitosti stanovené v § 160 odst. 1 TrŘ (R 39/2001).“
118

 

Teprve okamžikem, kdy bylo osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 

oznámeno, ať doručením či vyhlášením, se tato osoba ocitá v postavení obviněného 

a je proti ní dovoleno užít prostředků poskytnutých trestným řádem. Proti uvedenému 

usnesení může obviněný podat stížnost, jež však nezakládá odkladný účinek.
119

 

Smyslem usnesení o zahájení trestního stíhání je tedy obeznámení obviněného 

o probíhajícím vyšetřování pro konkrétní skutek a jeho právní kvalifikaci. Od této 

chvíle může obviněný v trestním řízení uplatňovat svá procesní práva. 

                                                
116 Fryšták, M. a kol.: Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015, str. 158 – 159. 
117 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 708 - 709. 
118 Fryšták, M.: Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 

2015. str. 99. 
119 Výkladové stanovisko nejvyššího státního zastupitelství č. 13/2002 Sb.  
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Vymezením skutku v usnesení je stanoven předmět trestního řízení, protože v případné 

obžalobě musí být zachována totožnost daného skutku a soud může rozhodovat 

výhradně o skutku, jež je uveden v žalobním návrhu ( § 220 odst. 1 TrŘ). Oznámením 

předmětného usnesení je taktéž podmíněno použití některých procesních úkonů 

v trestním řízení, mezi které především patří vzetí do vazby či vydání příkazu k zatčení. 

Usnesení o zahájení trestního stíhání rovněž působí jako mezník jednotlivých dílčích 

útoků pokračujícího trestného činu, vycházejí-li najevo postupně.
120

 

Policejní orgán je podle § 160 odst. 2 TrŘ zatížen povinností doručit opis 

usnesení obviněnému nejpozději na začátku jeho prvního výslechu. Obdobně 

je policejní orgán zavázán vůči obhájci obviněného a státnímu zástupci, avšak jim 

tak musí učinit do 48 hodin. Lhůta pro doručení usnesení o zahájení stíhání počíná 

státnímu zástupci běžet již okamžikem jeho vyhotovení, neboť policejní orgán je od této 

chvíle tímto rozhodnutím vázán.
121

 Státní zástupce přezkoumá důvodnost usnesení 

ihned po jeho doručení a zjistí-li jeho nezákonnost, je zavázán usnesení zrušit nebo jej 

nahradit vlastním rozhodnutím podle § 174 odst. 2 písm. e) TrŘ. Usnesení o zahájení 

trestního stíhání přezkoumá především z hlediska, zda: 

 jej učinil příslušný policejní orgán, 

 uvádí popis skutku tak, aby nemohlo dojít k záměně se skutkem jiným; 

jedná se zejména o informace týkající se místa, doby a způsobu spáchání 

trestného činu, kdy vzhledem k důkazní situaci v době zahajování trestního 

stíhání nelze po orgánech činných v trestním řízení požadovat naprosto 

vyčerpávající popis skutku,
122

 

 popis skutku obsahuje všechny znaky skutkové podstaty spáchaného 

trestného činu; jedná-li se o úmyslný trestný čin, je policejní orgán povinen 

v usnesení o zahájení trestního stíhání uvést jeho subjektivní stránku, 

                                                
120  Fenyk, J., Císařová D., Gřivna T.: Trestní právo procesní. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 486. 
121

 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 710. 
122 Nález ÚS sp. zn. II. ÚS 554/03, ze dne 4. 10. 2005, publikovaný ve Sbírce nálezů a rozhodnutí jako 

U 24/9 SbNU 469. 
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tedy zavinění. Pokud tak policejní orgán neučiní, není možné zahájení 

trestního stíhání pokládat za zákonné.
123

 

 zahrnuje slovní a číselné pojmenování trestného činu, jenž je v daném skutku 

spatřováno, a to včetně jeho stadia a formy účastenství, 

 je přípustné trestní stíhání obviněného, 

 policejní orgán uvedl v odůvodnění usnesení konkrétní skutečnosti a důkazy, 

na kterých staví svůj závěr o důvodnosti trestního stíhání a o použité právní 

kvalifikaci.
124

 

Podle čl. 24 POP státní zástupce dále ověří, zda policejní orgán vyhotovil 

překlad usnesení o zahájení trestního stíhání nebo jeho části a doručil jej obviněnému. 

Souběžně též je státním zástupcem přezkoumáno, zda bylo usnesení doručeno 

poškozenému, pokud o doručení výslovně požádal a je známého pobytu či sídla. 

3.4.2. Dozorová oprávnění ve stadiu vyšetřování 

Po zahájení trestního stíhání má státní zástupce taktéž k dispozici právo využívat 

všech dozorových kompetencí již dříve vypočtených v § 157 odst. 2 TrŘ, 

a to se zřetelem k explicitnímu odkazu návěti odstavce druhého § 174 TrŘ. 

Výčet oprávnění ve shora vyjmenovaných ustanoveních je taxativní.
125

 

3.4.2.1. Pravomoc dávat závazný pokyn k vyšetřování trestných 

činů 

Ačkoli gramatický výklad může svádět k přesvědčení, že nadepsané oprávnění 

dopadá pouze na fázi vyšetřování, lze jej aplikovat i na postup bezprostředně 

předcházející zahájení trestního stíhání. Prostřednictvím tohoto oprávnění je mj. možné 

ukládat pokyny k zahájení trestního stíhání, čehož se však státní zástupce může domoci 

rovněž podle § 157 odst. 2 věty první TrŘ. Dochází tak k častému prolínání obou 

oprávnění, nicméně v praxi bude citovaná pravomoc sloužit především k usměrnění 

stadia vyšetřování.
126

 

                                                
123 Nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 582/99, ze dne 24. 2. 2000, publikovaný ve Sbírce nálezů a rozhodnutí jako 

U 30/17 SbNU 221. 
124

 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2072. 
125 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2224. 
126 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 505. 
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Pokyny jsou v souladu s § 19 odst. 1 JŘStZ vydávány formou opatření, 

přičemž u vyjmenovaných úkonů v odstavci druhém mají mít písemnou podobu 

a pokládá-li to státní zástupce z povahy věci za nutné, písemně stvrzuje i pokyny 

vydané ústně. Jestliže jimi policejnímu orgánu ukládá povinnost vydat usnesení, 

proti kterému je přípustné podat stížnost, založí je státní zástupce vždy do prvopisu 

vyšetřovacího spisu a o každém pokynu zároveň učiní záznam do dozorového spisu. 

Ze samotného pojmenování je možné vyčíst, že pokyny jsou pro policejní orgán 

závazné, a tudíž je nemůže odmítnout splnit. V případě, že policejní orgán považuje 

vydaný pokyn za zcela zjevně nezákonný, měl by o tom ihned spravit svého 

bezprostředně nadřízeného, jenž je povinen předmětný pokyn se státním zástupcem 

projednat. V rozporu se zákonem ale nestojí pokyn týkající se jen právní kvalifikace 

skutku, se kterou policejní orgán vyjadřuje svůj nesouhlas.
127

 

Neuskuteční-li policejní orgán pokynem nařízený úkon, notifikuje státní 

zástupce nadřízeného policejního orgánu či věc usnesením odejme postupem podle 

§ 174 odst. 2 písm. f) TrŘ. Teprve když by takto nedosáhl, případně i opakovaně, 

požadovaného účinku, přicházelo by v úvahu delegovat věc na jiný policejní orgán.
128

 

3.4.2.2. Pravomoc podle § 174 odst. 2 písm. b) TrŘ 

Příslušná pravomoc státního zástupce se též částečně překrývá s oprávněním 

již vyjádřeným v § 157 odst. 2 písm. a) TrŘ, s tím rozdílem, že se zásadně používá 

ve vyšetřování, v němž státní zástupce zkoumá, zda policejní orgán včas zahajuje trestní 

stíhání a řádně v něm postupuje. Účelem tohoto oprávnění je především snaha zabránit 

vzniku závažné vady přípravného řízení, pokud policejní orgán neprodleně nezahájí 

trestní stíhání proti konkrétnímu podezřelému, byť jsou pro to splněny zákonné 

předpoklady. Nezahájením trestního stíhání policejní orgán podstatným způsobem 

poruší právo této osoby na obhajobu.
129

 

Zjištění k provádění předmětného oprávnění může státní zástupce získat 

mnohými prostředky. Ve smyslu § 18 odst. 1 věty druhé JŘStZ koná prověrky týkající 

se postupu policejního orgánu, přičemž má právo prověřovat spisy přímo u policejního 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2224. 
128 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 
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orgánu nebo si může vyžádat jejich předložení. Prověrky provádí zejména ve věcech 

vazebních či v případech právně či skutkově složitějších, a to podle povahy věci 

zpravidla nejméně jednou za dva měsíce, ledaže je vedoucím státním zástupcem 

stanoveno jinak. Toto ustanovení též vymezuje právo státního zástupce určit, 

aby mu byly předem předkládány opisy protokolů o procesních úkonech ve věcech, 

v nichž vykonává dozor. Především se bude jednat o některé důležité úkony, kterých se 

nebude moci zúčastnit.
130

 

Státní zástupce je dále povinen vykonat prověrku věci přinejmenším jedenkrát 

za měsíc v případech, v nichž nebylo vyšetřování ukončeno v zákonných lhůtách, a také 

v rámci přezkoumávání usnesení o zahájení trestního stíhání za podmínky včasně 

podané stížnosti obviněným.
131

 Policejnímu orgánu žádostí státního zástupce vzniká 

povinnost k předložení originálu trestního spisu, včetně jiných souvisejících podkladů 

a stejnopis záznamu o prověrce založí k pomocným materiálům trestního spisu, 

ledaže to státní zástupce nepožaduje.
132

 

Státní zástupce nabývá znalosti stavu trestního řízení i z ústních informací 

poskytnutých policejním orgánem, o nichž vypracuje stručný záznam do dozorového 

spisu. Policejní orgán je na žádost povinen bezodkladně obeznámit státního zástupce 

s předpokládanou lhůtou a způsobem skončení trestní věci.
133

 

Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství nadto obsahuje v § 18 odst. 2 

kompetenci nahlížet do plánu vyšetřování či domáhat se informací o jeho obsahu, 

pokládá-li to státní zástupce za potřebné. Tento postup si klade za cíl zejména 

zabezpečit úplnost skutkových zjištění a pro věc důležitých důkazů. Vyhláška sice 

hovoří pouze o plánu vyšetřování, nicméně z povahy dozoru je zjevné, že se příslušná 

kompetence vztahuje i na plán prověřování.
134

 Policejní orgán v souladu s čl. 32 odst. 3 

ZPPP zasílá změny plánu vyšetřování průběžně státnímu zástupci, je-li jím jejich 

předkládání požadováno. 

                                                
130 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 654. 
131 Tamtéž. 
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 Poslední metodu využívanou ke zjištění poznatků ohledně stavu přípravného 

řízení představují neformální konzultace státního zástupce s policejním orgánem, 

které ale nikdy nemohou plně substituovat jeho prověrky či dotazy.
135

 

3.4.2.3. Pravomoc podle § 174 odst. 2 písm. c) TrŘ 

V tomto ustanovení jsou vyjádřeny celkově tři oprávnění státního zástupce. 

Zaprvé má právo účasti na procesních úkonech policejního orgánu, zadruhé disponuje 

pravomocí vyhradit si provedení určitého úkonu či případně i celého vyšetřování 

a zatřetí je kompetentní k vydání rozhodnutí v kterékoli věci. Uvedená právní úprava 

se vztahuje na celé přípravné řízení, nejen na fázi vyšetřování. 

Jako vhodná se již v prověřování jeví přítomnost státního zástupce u důkazního 

prostředku rekognice a při výslechu svědků, pokud jsou prováděny jako neodkladné 

či neopakovatelné úkony. Svoji účast by měl zvážit i v rámci ohledání místa činu, 

vyšetřovacího pokusu, rekonstrukce nebo při výslechu znalce.
136

 

Na podkladu čĺ. 25a POP státní zástupce posoudí, zdali je jeho participace 

potřebná též při uskutečňování ohledání, domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor 

a pozemků. Státní zástupce dozírá na činnosti policejního orgánu a zasazuje se o to, 

aby byly úkony prováděny za dodržení zákonných podmínek a řádně protokolovány. 

Do jejich realizace ingeruje naprosto výjimečně. Policejnímu orgánu vyplývá z čl. 24 

odst. 2 ZPPP povinnost vyrozumět státního zástupce nejméně 24 hodin před konáním 

úkonu, na němž si státní zástupce vymínil svou účast. Nadto je tento orgán povinen 

do 48 hodin odeslat státnímu zástupci opis protokolu o provedených procesních 

úkonech. 

Státnímu zástupci náleží pravomoc vyhradit si nejen provedení konkrétního 

vyšetřovacího úkonu, nýbrž i vydat rozhodnutí jinak příslušející policejnímu orgánu. 

Takto postupuje v případech závažnější povahy nebo i v dalších trestních věcech 

se zřetelem k úrovni práce policejního orgánu. P. Šámal podotýká, že předmětné 

oprávnění představuje ojedinělý zásah do procesní samostatnosti policejního orgánu.
137

 

                                                
135 Tamtéž.  
136 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2228. 
137 Tamtéž. 
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Vedle výše uvedeného je státní zástupce způsobilý rozhodnout, že provede 

samostatně kompletní vyšetřování, přičemž tak může učinit fakultativně jako součást 

svého dozorového oprávnění. Blíže vyšetřování konané státním zástupcem včetně 

dozoru nad ním rozvede kapitola č. 3. 4. 4. 

3.4.2.4. Pravomoc vracet věc policejnímu orgánu k doplnění 

Výhradně ve stadiu vyšetřování disponuje státní zástupce právem vrátit trestní 

věc policejnímu orgánu k doplnění. Činí tak prostřednictvím písemného pokynu, 

kde jasně vymezí v jakých směrech, případně kterými důkazy má být řízení doplněno 

a souběžně k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.
138

 

Především je zapotřebí odlišit situace, kdy se požaduje provedení určitých 

úkonů, od případů, kdy je jejich realizace postoupena policejnímu orgánu 

toliko ke zvážení.
139

 Za jako zcela neakceptovatelný je považován postup, 

při němž státní zástupce v rámci vrácení věci pouze informuje policejní orgán o výčtu 

úkonů, které má provést a lhůtě, kdy mu má věc znovu předložit, aniž by blíže uvedl 

patřičná vysvětlení.
140

 

K vrácení věci přistupuje státní zástupce po zjištění nedostatků v objasnění věci 

či v případě závažných procesních vad, u nichž musí posoudit, zdali je možné jejich 

odstranění nebo napravení. To bude možné například opakováním úkonu, případně 

dodatečným výslechem apod. Pokud však odhalí vady, které nepůjde řádně napravit, 

ztrácí předchozí postup na odůvodněnosti a citované oprávnění se neužije.
141

 

Nadepsané pravomoci odpovídá úprava vyjádřená v čl. 98 odst. 1 ZPPP, 

na jejímž základě musí policejní orgán vrácenou trestní věc v požadovaném rozsahu 

doplnit a popřípadě provést i další potřebné úkony vedoucí k objasnění věci, 

třebaže na jejich uskutečnění státní zástupce netrval. Po vrácení věci k doplnění 

je nutné, aby policejní orgán skončil vyšetřování ve lhůtě k tomu stanovené, 

jinak státnímu zástupci obligatorně zdůvodní, proč tak neučinil. 

                                                
138 Čl. 54 POP č. 8/2009 Sb.  
139 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 
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3.4.2.5. Pravomoc podle § 174 odst. 2 písm. e) TrŘ 

Příslušná procesní úprava zmocňuje státního zástupce k rušení veškerých 

rozhodnutí či opatření vydaných policejním orgánem, pakliže je považuje alternativně 

za nezákonné nebo neodůvodněné. Přitom je na místě, aby státní zástupce náležitě 

přezkoumal i doprovodnou spisovou dokumentaci. Pro užití tohoto postupu není vázán 

žádnou lhůtou, s výjimkou usnesení o odložení věci, u něhož tak může učinit pouze 

do 30 dnů od doručení opisu usnesení. Opatření policejního orgánu státní zástupce 

zpravidla zruší vydáním vlastního opatření, zatímco jeho usnesení zruší rovněž 

usnesením.
142

 

Nejblíže nadřízený státní zástupce není pověřen rušit nezákonná 

nebo neodůvodněná opatření či usnesení podřízeného státního zástupce, nejedná-li se 

o vyšetřování vykonávané státním zástupcem obligatorně podle § 161 odst. 4, 5 písm. b) 

TrŘ, kde se analogicky aplikuje lhůta 30 dnů jako u usnesení o odložení věci. 

Nicméně je na místě zdůraznit, že koná-li státní zástupce vyšetřování fakultativně 

na základě § 174 odst. 2 písm. c), příslušnému vyššímu státnímu zástupci předmětná 

kompetence nepřísluší, ledaže tak postupoval na podkladu podané stížnosti.
143

 

Jestliže dozorující státní zástupce zruší usnesení důsledkem stížnosti oprávněné 

osoby a nahradí je rozhodnutím vlastním, není proti takovému připuštěna stížnost, 

poněvadž půjde o rozhodnutí učiněné ve druhém stupni. Oprávnění jej zrušit nelze 

též uplatnit, zamítl-li dříve státní zástupce stížnost jako nedůvodnou. Naopak je tomu 

ve chvíli, kdy je usnesení nahrazeno státním zástupcem bez návaznosti na předchozí 

opravný prostředek. V takovém případě je dovoleno podat stížnost v totožném rozsahu 

jako vůči usnesení policejního orgánu.
144

 

Ústavní soud ve svém usnesení vyslovil názor, že „není porušením práva 

na spravedlivý proces, jestliže státní zástupce využije svého oprávnění podle § 174 

odst. 2 písm. e) a na podkladě stížnosti obviněného zruší předchozí usnesení policejního 

orgánu o zahájení trestního stíhání, proti němuž není stížnost přípustná“. Tento závěr 

vyplývá zejména z předběžné povahy daného usnesení, neboť do rozhodovací činnosti 
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orgánů veřejné moci Ústavní soud zasahuje hlavně tam, kde doposud nedošlo k vydání 

rozhodnutí ve věci.
145

 

3.4.2.6. Pravomoc přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná 

osoba služebně činná v policejním orgánu 

Uplatněním citované kompetence státní zástupce nepostihuje, oproti oprávnění 

obsaženému v § 157 odst. 2 písm. b) TrŘ, jakoukoli příslušnost policejního orgánu. 

Stání zástupce vypracuje usnesení, jímž uloží obecný příkaz, aby ve věci nadále činil 

úkony jiný služebně činný subjekt v policejním orgánu. Zejména tak může vykonat 

v případech, kdy takový subjekt nerespektuje nebo neprovede jeho závazný pokyn, 

shledá-li v jeho postupu výrazné pochybení anebo je-li odůvodněno vyloučení této 

osoby a nedojde k vydání rozhodnutí podle § 31 odst. 1 TrŘ.
146

 

Státní zástupce v souladu s ustanovením § 22 JŘStZ jmenovitě neurčí nově 

oprávněnou osobu, nýbrž usnesení se spisem doručí příslušnému vedoucímu policejního 

orgánu s pokynem přidělení věci jinému subjektu. Současně zašle opis usnesení osobě, 

které byla věc odejmuta.  

3.4.3. Výlučná oprávnění státního zástupce  

Právní úprava přípravného řízení zakotvuje provedení některých procesních 

úkonů pouze státnímu zástupci. Určitý výčet těchto oprávnění je vypočten v prvním 

odstavci § 175 TrŘ, a ačkoli by mohl působit vyčerpávající povahou, jedná se o výčet 

neúplný. Tak tomu je především ze dvou důvodů: Zaprvé samotné ustanovení 

§ 175 odst. 1 TrŘ není taxativní, kdy chybějící pravomoci nepůjde vždy překlenout 

výkladem, a zadruhé lze existenci dalších oprávnění dovodit z kontextu nejen trestního 

řádu, ale i jiných zákonů. Kupříkladu zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže upravuje podmínky použití institutu odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého.
147

 

Výše uvedené ustanovení zakládá toliko státnímu zástupci oprávnění k: 
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 zastavení, podmíněnému zastavení či přerušení trestního stíhání a postoupení 

věci jinému orgánu,  

 podání obžaloby,  

 vyjednání dohody o vině a trestu s obviněným, 

 podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu, 

 vydání rozhodnutí týkající se vazby obviněného, 

 nařízení a zrušení zajištění majetku obviněného včetně jednotlivého určení 

věcí do zajištěného majetku spadajících, 

 zajištění nároku poškozeného podle § 43 odst. 1 TrŘ, 

 rozhodnutí o zničení zajištěné věci, 

 nařízení exhumace mrtvoly, 

 navrhnutí vyžádání obviněného z ciziny nebo vydání evropského zatýkacího 

rozkazu, 

 provedení předběžného šetření v rámci řízení o vydání do ciziny 

nebo v řízení o předání podle evropského zatýkacího rozkazu. 

V předmětném ustanovení kromě jiného absentuje kompetence rozhodovat 

o schválení narovnání, právo podat návrh na potrestání ve zkráceném přípravném řízení 

či oprávnění vyslovit souhlas s pohřbením mrtvoly. Kromě vypočtených pravomocí 

se může státní zástupce v trestním řízení domáhat taktéž poskytnutí údajů, jež jsou 

předmětem bankovního tajemství či si může vyžádat přístup k datům nabytým 

v průběhu daňového řízení. Dále disponuje možností nařídit sledování zásilky, ukládat 

policejnímu orgánu pokyny ohledně jejího sledování či přikázat ukončení takového 

sledování.
148

 

Relativně nově náleží státnímu zástupci výhradně rozhodovat o uložení 

předběžných opatření, a to konkrétně o opatření zákazu styku s určitými osobami, 

zákazu přechovávání věcí, jež mohou sloužit k páchání trestného činu, případně zákazu 

her a sázek, včetně práva rozhodnout o jejich změně a zrušení.
149
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3.4.3.1. Podání obžaloby 

Jestliže policejní orgán považuje výsledky vyšetřování za dostačující pro podání 

obžaloby, přistoupí k institutu skončení vyšetřování. Předtím musí obviněnému a jeho 

obhájci poskytnout přiměřenou dobu k tomu, aby se mohli seznámit se spisy a případně 

uplatnit návrhy na doplnění vyšetřování. Na místě je zapotřebí podotknout, že jde 

o právo uvedených subjektů, k němuž nesmí být žádným způsobem donucováni. 

Policejní orgán není povinen obviněného ani obhájce na možnost prostudování spisu 

upozornit, naznačují-li výsledky vyšetřování, že obžalobu podat nelze.
150

 

Za předpokladu, že by na možnost studia spisu nebyli upozorněni, 

bude přípravné řízení zatíženo podstatnou vadou vyžadující nutnost opětovného 

uskutečnění předmětného úkonu (č. 6/1995 Sb. rozh. NS). Závažný nedostatek 

přípravného řízení rovněž nastane ve chvíli, kdy policejní orgán předloží k prostudování 

pouze část trestního spisu, důsledkem čehož obviněnému znemožní nabýt znalosti 

ohledně všech důkazů v něm obsažených (č. 45/1991 - III Sb. rozh. NS). 
151

 

Vzhledem k dříve se hojně vyskytujícím průtahům trestního řízení, 

byly v § 170 TrŘ stanoveny pořádkové lhůty, v nichž má policejní orgán skončit 

vyšetřování, přičemž jsou koncipovány obdobně jako lhůty pro skončení prověřování. 

Z jejich nedodržení vyvstává policejnímu orgánu povinnost písemně vylíčit příčiny 

vzniku průtahů státnímu zástupci, jenž musí minimálně jednou měsíčně realizovat 

prověrku věci v rámci dozorového oprávnění podle § 174 odst. 2 písm. b) TrŘ.
152

 

Jakmile policejní orgán rozhodne o skončení vyšetřování, předloží neprodleně 

státnímu zástupci návrh na podání obžaloby společně s trestním spisem. Státní zástupce 

není tímto návrhem vázán a je oprávněn vrátit věc policejnímu orgánu svým pokynem 

k doplnění či případně samostatně odstranit vady přípravného řízení. V souladu 

s čl. 93 odst. 2 ZPPP musí návrh na podání obžaloby zejména obsahovat: 

- označení policejního orgánu, číslo jednací spisu a osobní údaje obviněného, 

- přesnou charakteristiku skutkového děje včetně místa, času a způsobu jeho 

spáchání 
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- výčet důkazů, na kterých je návrh postaven, 

- právní posouzení skutku, 

- zdůvodnění, proč policejní orgán nevyhověl návrhům na doplnění 

vyšetřování.
153

 

Obžaloba představuje nejdůležitější rozhodnutí státního zástupce v přípravném 

řízení, kdy jejím podáním věcně a místně příslušnému soudu naplňuje funkci veřejného 

žalobce. Podle tzv. obžalovací zásady, která je upravena v § 2 odst. 8 TrŘ, je trestní 

stíhání před soudem možné zahájit toliko na podkladě obžaloby, návrhu na potrestání 

či návrhu na schválení dohody o vině a trestu, jež je oprávněn podat pouze státní 

zástupce. Naše právní úprava nezná institut soukromé neboli podpůrné žaloby, 

tudíž jiné fyzické nebo právnické osoby touto pravomocí nedisponují.
154

 

Státní zástupce podá obžalobu proti obviněnému pod podmínkou, že byly 

vyšetřováním obstarány podklady, které dostatečně zdůvodňují jeho postavení 

před soud. Pokud nenastaly předpoklady pro přijetí jiného zákonného rozhodnutí, 

jímž přípravné řízení končí, nenáleží státnímu zástupci uvážit, zda obžalobu podá 

či nikoli, poněvadž v důsledku zásady oficiality jsou orgány činné v trestním řízení 

povinny realizovat úkony ex offo.
155

 O podání obžaloby také obligatorně vyrozumí 

obviněného, obhájce a dále i poškozeného, je-li známého pobytu či sídla. 

Pakliže je na obviněného uvalena vazba, vyrozumí i věznici, v níž ji vykonává. 

Státní zástupce je zavázán k podání obžaloby, i když si odporují dvě sady 

důkazů a rozpory mezi nimi není možné dalšími důkazy odstranit, neboť již neexistují 

či je nelze opatřit. V takovém případě je ponecháno soudu, aby provedením důkazů 

v hlavním líčení stanovil, co jimi má být zjištěno. Taktéž musí k podání obžaloby 

přistoupit ve věci, kde doposud opatřené důkazy připouští jak závěr o vině, 

tak i o nevině obviněného.
156

 

Současně je nutno zachovat princip totožnosti skutku, protože obžaloba smí být 

podána jedině pro skutek, který byl již dříve v totožné věci popsán v usnesení o zahájení 
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trestního stíhán, byť nejspíše ne tak pregnantně. Aby byla totožnost skutku zachována, 

je třeba udržet alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku, k čemuž vystačí 

i shoda částečná.
157

 

Za tímto účelem státní zástupce pečlivě přezkoumá, zda policejní orgán doručil 

obviněnému nejpozději před začátkem jeho prvního výslechu do vlastních rukou 

usnesení o zahájení stíhání. Nedodržení tohoto požadavku by mohlo opravňovat soud 

k postupu, jímž podle § 188 odst. 1 písm. e) TrŘ vrátí věc státnímu zástupci 

k došetření.
158

 

Obžaloba přísluší k tzv. rozhodnutím svého druhu.
159

 Mezi obsahové náležitosti, 

které musí být vyjádřeny v každé jednotlivé obžalobě, podle § 177 TrŘ patří: 

a) přesné údaje definující obviněného způsobem, jenž brání záměně se 

subjektem jiným, 

b) označení státního zástupce a stanovení dne, kdy obžalobu vypracoval, 

c) žalobní návrh, který vyčerpávajícími prostředky popisuje skutek, pro který je 

obviněný stíhán, přičemž soud může rozhodovat jen o tomto skutku; součástí 

žalobního návrhu musí být též konkrétní zákonné pojmenování trestného 

činu, jenž je ve skutku spatřován, 

d) odůvodnění žalovaného skutku, ve kterém státní zástupce prezentuje důkazy, 

o něž obžalobu opírá, včetně právních úvah, jimiž se při jejich hodnocení 

řídil; zároveň státní zástupce vyjmenuje důkazy, jejichž provedení v řízení 

před soudem navrhuje a se zřetelem k čl. 48 odst. 2 POP rovněž uvede, 

které svědky svědčící ve prospěch obžaloby plánuje v průběhu hlavního 

líčení vyslechnout. 

Za podmínek obsažených v § 28 odst. 2 TrŘ státní zástupce zajistí, aby byl 

pořízen překlad obžaloby, jenž spolu s podanou obžalobou odevzdá soudu. 

Vůči obviněnému takový závazek nemá. Obžalobu, která není doručena souběžně 
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s jejím překladem, vrátí soud přípisem státnímu zástupci, aniž by formálně rozhodoval 

o vrácení věci k došetření.
160

 

 Trestní řád v ustanovení § 182 připouští možnost zpětvzetí obžaloby do doby, 

než se soud odebere k závěrečné poradě. Do zahájení hlavního líčení tak smí státní 

zástupce učinit bez omezení, kdežto po jeho počátku jedině tehdy, netrvá-li obžalovaný 

na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby dochází k vrácení věci do přípravného řízení. 

P. Šámal zdůrazňuje, že „tímto korektivem může obžalovaný dosáhnout, aby byl 

vynesen zprošťující rozsudek, aniž by tomu mohl státní zástupce předejít vzetím 

obžaloby zpět.“
161

 

3.4.3.2. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání 

Prostřednictvím institutu zastavení trestního stíhání reaguje státní zástupce 

na případy, u nichž bylo sice řádně zahájeno trestního stíhání, ale během vyšetřování 

vyšly najevo okolnosti, které trestně stíhat obviněného vylučují. Tato kompetence vedle 

obžaloby znázorňuje další možný způsob meritorního vyřízení věci, přičemž může být 

uplatněna výhradně vůči konkrétnímu obviněnému a pouze pro skutek, pro nějž se vede 

trestní stíhání.
162

 

Zastavit trestní stíhání není připuštěno byť i jen u části skutku nebo ohledně jeho 

možné právní kvalifikace a současně je jeho aplikace vyloučena u jednočinného 

souběhu trestných činů, neboť pro shodný skutek, pro který již dříve bylo stíhání 

zastaveno, nelze ve stíhání pokračovat. Za pokračování je bráno i podání obžaloby.
163

 

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu „není zastavení trestního stíhání v přípravném 

řízení možné, je-li zde přetrvávající a nevyvrácené podezření ze spáchaného skutku 

(trestného činu) obviněným.“
164

 

Důvody vedoucí státního zástupce k zastavení trestního stíhání jsou taxativně 

stanoveny v § 172 TrŘ. Jsou-li naplněny ty obsažené v prvním odstavci předmětného 

ustanovení, musí zastavit trestní stíhání obligatorně, zatímco v rámci důvodů odstavce 
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druhého tak může učinit fakultativně. Rozhodnutí o zastavení má formu usnesení, 

které vytváří překážku věci rozhodnuté a svými účinky připomíná zprošťující rozsudek 

soudu. 

Státní zástupce je povinen zastavit trestní stíhání obviněného v následujících 

případech: 

 je nepochybné, že se nestal skutek, pro nějž se vede trestní stíhání; o tom 

nesmí mít absolutně žádnou pochybnost, jinak musí přistoupit k podání 

obžaloby, 

 kumulativně jsou splněny dvě podmínky, a to jednak, že se trestní stíhání 

vede pro skutek, který není trestným činem a též není odůvodněno 

postoupení věci; pod uvedené je možné podřadit např. případy nutné obrany 

či krajní nouze, 

 přestože skutek naplňuje znaky trestného činu, nepodařilo se vyšetřováním 

prokázat, že jej spáchal obviněný,  

 trestní stíhání je nepřípustné, jelikož nastaly důvody vypočtené 

v § 11 a §11a TrŘ, 

 obviněný nebyl v době spáchání činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, 

ačkoli skutek zakládá trestný čin a byl spáchán právě obviněným, nebo 

 došlo k zániku trestnosti činu podle ustanovení hmotného práva trestního.
165

 

Možnost fakultativního zastavení trestního stíhání přísluší státnímu zástupci 

při alternativním naplnění tří kritérií neúčelnosti, jež jsou rovněž vyčleněna taxativně, 

a která ve svém souhrnu prezentují tzv. procesní korektiv trestního bezpráví.
166

 

Prvním kritériem neúčelnosti je zhodnocení, zda trestní stíhání může směřovat 

k trestu, který je vedle trestu, jenž byl obviněnému za jiný čin již uložen 

nebo by jej měl ještě očekávaně postihnout, zcela bezvýznamný. Státní zástupce 

pečlivě zváží, povede-li uložený či za jiný skutek předpokládaný trest obviněného 

dostatečně k naplnění účelu trestu, tedy zejména k tomu, aby vedl v budoucnu řádný 
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život. Pod pojem jiný čin je mj. možné zahrnout i dílčí útok, popř. útoky pokračujícího 

trestného činu podle § 116 TrZ.
167

 

V rámci druhého kritéria neúčelnost se jeví nadbytečné nadále pokračovat 

v trestním stíhání, neboť obviněný již byl pro stejný skutek postižen. Zásadní rozdíl 

oproti předchozímu kritériu spočívá v již vydaném rozhodnutí jiného orgánu, 

cizozemského soudu nebo úřadu, které státní zástupce pokládá za uspokojivé zejména 

vzhledem k nebezpečnosti jednání obviněného pro společnost, osobním poměrům 

či jeho šancím na nápravu. Za dostačující však nelze považovat potrestání formou 

rozvázání pracovního poměru nebo uložením náhrady škody.
168

 

 Diskreční oprávnění státního zástupce obsažené v § 172 odst. 2 písm. c) TrŘ 

definuje kritérium poslední, jehož hlavním smyslem je zajistit, aby u bagatelních 

trestných činů s nízkým stupněm závažnosti nedocházelo, ač jsou pro to splněny obecné 

podmínky, k neúčelnému trestnímu stíhání. V odůvodnění usnesení musí konkrétními 

skutečnostmi zdůvodnit, proč není dán zájem společnosti na postižení obviněného 

a zároveň rozvede, na podkladu jakých skutečností dovozuje, že účelu trestního řízení 

bylo již dosaženo.
169

 

Závěr o neúčelnosti trestního stíhání nicméně nelze vyvodit ze situace, 

kdy obviněný spáchání trestného činu popírá nebo ohledně významných znaků trestné 

činnosti, jež mu je kladena za vinu, prezentuje jiné skutečnosti a tyto jsou v rozporu 

se zjištěními orgánů činných v trestním řízení.
170

 

Ačkoli postup podle písmene c) může státní zástupce aplikovat jen ve fázi 

vyšetřování, je trestním řádem připuštěno jej za shodných okolností uplatnit i ve stadiu 

prověřování podle § 159a odst. 4 TrŘ, kdy však dochází „pouze“ k odložení věci 

a překážka rei iudicatae nevzniká.
171

 Tento procesní korektiv je teorií nazýván jako 
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tzv. princip oportunity, jenž trestní řád upravuje jako výjimku z obecné zásady 

legality.
172

 

 Jestliže bylo trestní stíhání zastaveno fakultativně, musí být obviněný poučen 

o právu trvat na projednání věci, které je nutné učinit právně relevantním prohlášením 

do tří dnů od oznámení zastavení. Týmž způsobem může obviněný postupovat 

i v případech, kdy státní zástupce zastavil trestní stíhání z důvodu amnestie, milosti 

nebo důsledkem promlčení anebo proto, že poškozený nedal souhlas s trestním stíháním 

či jej vzal zpět. Usnesení o zastavení trestního stíhání se však neruší. 

Tímto je obviněnému umožněno, aby se domáhal zproštění viny u soudu, 

který ale může, neshledá-li důvod pro zproštění, následně vyslovit jeho vinu, 

ale trest s přihlédnutím k § 227 TrŘ neuloží.
173

 

 Každé usnesení o zastavení trestního stíhání a usnesení o postoupení věci musí 

být do 5 dnů od právní moci doručeno Nejvyššímu státnímu zastupitelství, 

přičemž nejvyšší státní zástupce disponuje mimořádnou kasační pravomocí do tří 

měsíců od právní moci předmětná usnesení zrušit, když je považuje za nezákonná. 

Státní zástupce, který meritorně rozhodoval v první instanci, je poté vázán právním 

názorem nejvyššího státního zástupce a jeho pokyny ve věci.
174

 

3.4.3.3. Přerušení trestního stíhání 

Usnesení o přerušení trestního stíhání má povahu mezitímního rozhodnutí, 

které nezakládá překážku věci rozhodnuté, jak je tomu např. u zastavení trestního 

stíhání. Lze jej považovat za výraz skutečnosti, že není prozatím možné trestní věc 

vyřídit podáním obžaloby, postoupením věci či zastavením trestního stíhání. 

Přitom není vyloučeno, že okolnosti odůvodňující přerušení nemohou za nějaký čas 

odpadnout, a tudíž trestní řád explicitně ukládá povinnost vykonat vše, co je nutné 

k zajištění následného úspěšného provedení trestního stíhání. Státní zástupce 

po pominutí důvodu přerušení rozhodne o pokračování v trestním stíhání, 

aniž by tak vyvstávala nutnost realizace dalších vyšetřovacích úkonů.
175
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Rovněž ve výrokové části usnesení o přerušení trestního stíhání dostatečně určitě 

vymezí stíhaný skutek i označení obviněného.
176

 

Zákonem č. 163/2016 Sb., jenž s účinností od 1. 7. 2016 novelizoval trestní řád, 

došlo k rozšíření původních čtyř taxativních důvodů přerušení trestního stíhání. 

Dnes vede státního zástupce k přijetí předmětného usnesení celkem důvodů šest, 

které vyčerpávajícím způsobem vyjmenovává § 173 odst. 1 TrŘ. Účelem zmíněné 

novely byla obzvláště snaha reagovat na omezení trestněprávní imunity poslanců, 

senátorů a soudců Ústavního soudu nově po dobu trvání jejich mandátu. Souběžně se 

tento důvod přerušení aplikuje též na obviněné, kterých se týká princip speciality 

vyjádřený v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních či na osoby požívajících imunitu podle mezinárodního práva.
177

 

Trestní stíhání se obligatorně přeruší, jestliže: 

o není možno věc pro nepřítomnost obviněného náležitě objasnit, 

avšak nezakládá-li nepřítomnost takový požadavek, lze s přihlédnutím 

k podmínkám § 302 TrŘ uvažovat o konání řízení proti uprchlému, 

o obviněného nelze postavit před soud v důsledku těžké choroby, která musí 

být zjištěna buď znaleckým posudkem z příslušného lékařského odvětví, 

či v méně komplikovaných případech odborným vyjádřením, a která může 

být jak tělesného, tak i duševního rázu, 

o po spáchání trestného činu nastala u obviněného duševní choroba, 

pro niž není schopen chápat smysl trestního stíhání, přičemž k prokázání 

uvedené důvodu nepostačuje vyjádření ošetřujícího lékaře, ale je třeba 

přibrat znalce z oboru psychiatrie, jenž duševní stav obviněného vyšetří; 

duševní choroba obviněného nemůže spočívat pouze ve skutečnosti, že není 

schopen výslechu,
178

 

o v souladu s § 10 TrŘ byl obviněný dočasně vyňat z pravomoci orgánů 

činných v trestním řízení, 

                                                
176

 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2213. 
177 Důvodová zpráva k zákonu č. 163/2016 Sb., jímž se mění trestní řád. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=458&CT1=0, str. 7.  
178 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Tz 55/1989 ze dne 18. 12. 1989. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=458&CT1=0
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o vyvstala jeho dočasná nepřípustnost pro nedostatek souhlasu oprávněného 

orgánu, jímž může být kupříkladu Poslanecká sněmovna či Senát v trestních 

věcech poslanců, respektive senátorů, 

o obviněný byl vydán do ciziny nebo vyhoštěn. 

Na podkladu logického výkladu ustanovení § 224 odst. 3, 4 TrŘ a simili, 

je státní zástupce povinen o pokračování v trestním řízení vyhotovit usnesení, proti 

němuž nemá obviněný právo podat stížnost ve shodě s § 141 odst. 2 věta druhá TrŘ 

a contrario, i když některé názory tuto možnost analogicky chybně vyvozují.
179

 

3.4.4. Vyšetřování konané státním zástupcem a dozor nad ním 

Výkon vyšetřování představuje pro státního zástupce nejen jedno z jeho 

dozorových oprávnění podle § 174 odst. 2 TrŘ, ale dokonce mu i zakládá povinnost. 

Tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. poprvé vyčlenila, 

u kterých subjektů dopouštějících se trestné činnosti musí vyšetřování státní zástupce 

konat obligatorně. Mezi dané subjekty se nejprve řadili příslušníci Policie ČR 

a Bezpečnostní informační služby, avšak zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální 

inspekci bezpečnostních sborů bylo vyšetřování o trestných činech spáchaných 

mj. příslušníky Policie ČR, státnímu zástupci odňato a svěřeno nově zřízené Generální 

inspekci bezpečnostních sborů.
180

 

V současnosti úplný výčet subjektů, u jejichž trestných činů státní zástupce 

obligatorně koná vyšetřování, podává § 161 odst. 4 TrŘ. V těchto věcech je v souladu 

s § 10 odst. 2 JŘStZ věcně příslušným k vyšetřování státní zástupce krajského státního 

zastupitelství, jehož místní příslušnost se určí vyhláškou o jednacím řádu státního 

zastupitelství. Dojde-li ke splnění podmínek společného řízení (§ 20 odst. 1 TrŘ), 

je státní zástupce povinen provést vyšetřování i vůči těm spoluobviněným, 

kteří k předmětným subjektům nepřísluší. 

Státní zástupce koná pouze druhou část přípravného řízení, zatímco prověřování 

skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu nadále ponechává policejním 

orgánům vyčleněným v § 12 odst. 2 písm. e) až i) TrŘ. Ve vztahu k příslušnému 

                                                
179 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2215. 
180 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 

2005, str. 591 – 592. 



49 

 

policejnímu orgánu disponuje státní zástupce kompetencí žádat, aby mu v rámci své 

působnosti poskytl součinnost, která může mj. spočívat v provedení jednotlivého úkonu 

vyšetřování či opatření jednotlivého důkazu anebo v předvedení osoby. Po policejním 

orgánu ovšem nelze v rámci vyšetřování požadovat realizaci stěžejních úkonů, které má 

povinnost provést státní zástupce osobně. Mezi takové úkony lze řadit kupříkladu 

výslech poškozeného nebo obviněného.
181

 

V případech, kdy státní zástupce uskutečňuje vyšetřování, vykonává dozor 

nad zachováním zákonnosti státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství. 

Je tudíž zcela vyloučeno, aby ten samý státní zástupce prováděl vyšetřování a současně 

nad ním i vykonával dozor. Uvedené pravidlo se však uplatní výlučně při vyšetřování 

ve smyslu § 161 odst. 4 TrŘ, které je zapotřebí kategoricky odlišovat od dozorového 

oprávnění státního zástupce podle § 174 odst. 2 písm. c) TrŘ, jehož se dané pravidlo 

netýká.
182

 

Odlišný názor zastává P. Vantuch, který požaduje doslovnou aplikaci ustanovení 

§ 175 odst. 2 TrŘ, věty první před středníkem. Podle jeho mínění přísluší právo 

vykonávat dozor státnímu zástupci nejblíže vyššímu státnímu zastupitelství bez ohledu 

na to, zda ve věci provádí vyšetřování státní zástupce obligatorně nebo fakultativně, 

poněvadž zákonodárce jasně nevymezil dopad výše zmíněného ustanovení. 

Jinak by došlo k popření samotné podstaty dozoru nad přípravným řízením.
183

 

Zjednodušeně lze říci, že s jistými výjimkami vyšetřujícímu státnímu zástupci 

náleží realizace těch úkonů, ke kterým je příslušný policejní orgán konající vyšetřování. 

Nevyhradí-li si dozorující státní zástupce dopředu písemně právo učinit některé úkony 

stanovené trestním řádem, například vydat rozhodnutí na základě § 171 až 173 TrŘ, 

není jejich provedení vyšetřujícím státním zástupcem dotčeno.
184

 Naopak oprávnění 

                                                
181 Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., a Polák, P.: Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními 

předpisy a judikaturou. Praha: Linde, 2010, str. 522. 
182 Fenyk, J., Hájek, R., Stříž, I., a Polák, P.: Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními 

předpisy a judikaturou. Praha: Linde, 2010, str. 564. 
183

 Vantuch, P., Je státní zástupce oprávněn konat současně vyšetřování a dozor nad ním? Bulletin 

advokacie, č. 11, 2014, str. 28 - 29. 
184 Růžička, M.: Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. 597 – 598. 
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podat obžalobu či návrh na schválení dohody o vině a trestu přísluší výlučně 

dozorujícímu státnímu zástupci.
185

 

Dozorující státní zástupce disponuje vůči vyšetřujícímu státnímu zástupci rovněž 

pravomocemi ve smyslu § 174 odst. 2 písm. a) až f) TrŘ, jejichž důsledkem mezi nimi 

vyvstává množství aplikačních sporů. Nejvyšší sporností se vyznačuje oprávnění rušit 

nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí či opatření nižšího státního zástupce, 

kterým smí nejblíže vyšší státní zástupce nakládat jen ve věci, kdy koná státní zástupce 

vyšetřování obligatorně, ledaže tak činí na podkladu podané stížnosti.
186

 

3.5. Dozor ve zkráceném přípravném řízení  

Smysl zkráceného přípravného řízení, jako speciální formy přípravného řízení, 

lze spatřovat ve snaze postavit obviněného v co nejkratší před soud a dosáhnout tak 

spravedlivého rozhodnutí ve věci. Za tímto účelem trestní řád upravuje jednak 

podmínky, při jejichž splnění je zapotřebí toto řízení provést, a jednak se přitom zabývá 

i důvody, pro které je jeho konání vyloučeno.
187

 

Výše uvedený smysl zkráceného přípravného řízení působí nejen 

vůči podezřelému, nýbrž i vůči celé společnosti, neboť se dovozuje, že trest pozbývá 

na účinnosti, uplynul-li od spáchání trestného činu do jeho uložení delší časový interval. 

M. Fryšták se domnívá, že nynější úprava trestního řádu, ve znění od 1. 1. 2009 
188

, 

tento vyjádřený efekt postrádá, zejména proto, že než orgán činný v trestním řízení sdělí 

konkrétní osobě podezření, může prověřování trvat několik týdnů či dokonce měsíců.
189

 

Ve zkráceném řízení nedochází k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání, 

avšak počátek zkráceného řízení je vymezen sepsáním záznamu o zahájení úkonů 

trestního řízení či realizací neodkladných či neopakovatelných úkonů, jež předmětnému 

záznamu bezprostředně předcházejí.
190

S přihlédnutím k čl. 109 odst. 4 ZPPP musí 

policejní orgán v záznamu uvést především datum obdržení trestního oznámení 

                                                
185 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2105 – 2106.  
186 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J.: Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. 

Beck, 2003, str. 1055 
187  Fenyk, J., Císařová D., Gřivna T.: Trestní právo procesní. 6. aktualizované vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 497 – 498. 
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 Novela trestního řádu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. 
189 Fryšták, M.: Smysl a význam zkráceného přípravného řízení z hlediska jeho rychlosti. Trestněprávní 

revue, č. 10, 2012, str. 237.  
190 Jelínek, J.: Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 553. 
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či jiného podnětu k zahájení stíhání, charakteristiku skutku s jeho eventuálním právním 

posouzením, označení podezřelého a výslovné prohlášení, že bude ve věci konáno 

zkrácené přípravné řízení.  

Obecný předpoklad, jenž je nutno pro konání zkráceného přípravného řízení 

naplnit, je představován skutečností, že spáchaný trestný čin spadá do příslušnosti 

okresního soudu a trestní zákon za něj připouští uložit trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje pět let. Nadto musí být splněna přinejmenším jedna podmínka 

obsažená v § 179a odst. 1 TrŘ pod písmeny a) či b). Tedy alternativně musí být 

podezřelý buď přistižen při činu, či bezprostředně po něm, anebo byly prověřováním 

zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, 

že podezřelého bude možno podstavit před soud ve lhůtě dvou týdnů od sdělení 

podezření.
191

 

Učebnice trestního práva procesního uvádí, že „přistižení při činu znamená 

dopadení podezřelého na místě činu při jeho páchání,…přistižení bezprostředně 

po spáchání činu znamená zastižení nebo dostižení osoby zpravidla po jejím 

pronásledování z místa činu na základě vizuálního kontaktu nebo sledováním.“
192

 

 Negativní předpoklady, které brání konat nebo pokračovat ve zkráceném 

přípravném řízení, podle § 179f odst. 1 TrŘ znázorňují případy, kdy: 

- je dán důvod vazby a zadrženého podezřelého nelze předat soudu s návrhem 

na potrestání, nebo 

- je třeba provést vyšetřování nejméně o jednom trestném činu, jsou-li dány 

důvody pro konání společného řízení. 

Přestože se zkrácené přípravné řízení vyznačuje maximální jednoduchostí 

a rychlostí, je jeho právní úprava koncipována tak, aby urychleným a do jisté 

míry neformálním postupem nebyla osoba, proti níž se řízení vede, 

                                                
191

 Do 31. 12. 2008 bylo třeba zkrácené přípravné řízení skončit ve lhůtě nejpozději do dvou týdnů 

ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení či jiný podnět k trestnímu stíhání.  
192 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 
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zkrácena na svých procesních právech. Tento subjekt se označuje termínem podezřelý, 

přičemž má srovnatelná práva, jakými disponuje obviněný ve stadiu vyšetřování.
193

 

Výslovně je podezřelém umožněno zvolit si již v průběhu zadržení obhájce 

a radit se s ním, aniž by byla přítomna osoba třetí, o čemž je třeba podezřelého 

před výslechem poučit. Též mu musí být nejpozději na počátku výslechu sděleno, 

z jakého skutku je podezřelý, včetně uvedení příslušné právní kvalifikace skutku. 

Orgán konající zkrácené přípravné řízení učiní o tomto úkonu záznam do protokolu. 

Zároveň doručí opis záznamu o sdělení podezření podezřelému, jeho případnému 

obhájci a do 48 hodin i státnímu zástupci.
194

 

Shledá-li státní zástupce, že sdělení podezření je nezákonné nebo neodůvodněné, 

zruší jej ve smyslu čl. 64 POP a následně vrátí trestní spis policejnímu orgánu s pokyny 

dalšího postupu. Sdělení podezření se uskutečňuje formou opatření, proti němuž není 

připuštěna stížnost. K žádosti podezřelého ve smyslu § 157a odst. 1 TrŘ jej 

ovšem může státní zástupce přezkoumat a případně i zrušit.
195

 

I ve věcech, ve kterých je konáno zkrácené přípravné řízení, je státní zástupce 

příslušný k dozoru nad zachováváním zákonnosti, přičemž jeho význačné rysy jsou 

modifikovány zejména v následujících ohledech: 

o Státní zástupce může svým pokynem policejnímu orgánu uložit, aby ve věci 

konal i nekonal zkrácené řízení, nicméně paušální odmítání zkráceného 

řízení ze strany státního zástupce nelze akceptovat. 

o Oproti ostatním formám přípravného řízení se neuplatní institut přibrání 

konzultanta podle § 157 odst. 3 TrŘ. 

o V případě, že státní zástupce ukládá závazný pokyn k postupu policejnímu 

orgánu, vyměří též lhůtu, dokdy je zapotřebí předložit zprávu o výsledku 

zkráceného řízení. Tato lhůta bude zpravidla stanovena tak, aby končila 

nejméně tři dny před lhůtou pro sdělení podezření ve smyslu § 179b odst. 4 

TrŘ. 
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 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 
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o Koná-li zkrácené řízení policejní orgán, opatřuje si státní zástupce znalost 

stavu řízení zejména pomocí informací, zatímco prověrky ve věci užívá zcela 

ojediněle. 

o Je připuštěno, aby ve zkráceném řízení státní zástupce pokynem vrátil věc 

policejnímu orgánu k doplnění. Tato pravomoc bude aplikována výhradně 

za předpokladu, je-li ve věci nutné provést jeden či více úkonů, jež svou 

nenáročností neohrozí lhůty limitující zkrácené řízení.
196

 

o Státní zástupce je oprávněn vykonat jednotlivý úkon, případně i celé 

zkrácené přípravné řízení samostatně. Rovněž je zatížen povinností provést 

zkrácené řízení obligatorně, pakliže se trestných činů dopustily subjekty 

uvedené v § 161 odst. 4 TrŘ. 

o Trestní řád rovněž umožňuje i ve zkráceném přípravném řízení sjednat 

dohodu o vině a trestu mezi podezřelým a státním zástupcem.
197

 

Zkrácené přípravné řízení musí být ukončeno ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, 

kdy policejní orgán sdělil konkrétnímu subjektu podezření. V uvedené lhůtě je taktéž 

státní zástupce povinen podat soudu návrh na potrestání či návrh na schválení dohody 

o vině a trestu. Pokud se nepodaří řízení v zákonné lhůtě ukončit, je státní zástupce 

kompetentní rozhodnout o dalším postupu ve věci. Vzhledem k okolnostem případu 

státní zástupce může na základě § 179f odst. 2 TrŘ: 

1. Dvoutýdenní lhůtu pro skončení zkráceného řízení prodloužit, 

a to nanejvýš o deset dnů, respektive maximálně o třicet dnů při sjednávání 

dohody o vině a trestu. Nejpozději tři dny před uplynutím lhůty, ledaže 

je dohodnuto jinak, policejní orgán písemně požádá státního zástupce 

o její prodloužení. Pakliže státní zástupce této žádosti vyhoví, vydá opatření, 

jehož stejnopis se založí nejen do spisu o zkráceném řízení, ale i do spisu 

dozorového. Současně dbá o to, aby mu policejní orgán předložil zprávu 

o zkráceném přípravním řízení nejdéle tři dny před uplynutím takto 

prodloužené lhůty.
198
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2. Přikázat policejnímu orgánu, jenž doposud konal ve věci zkrácené přípravné 

řízení, zahájit trestní stíhání. Takto státní zástupce postupuje především 

za podmínky, kdy bylo znemožněno ukončení zkráceného řízení toliko 

pro nedodržení zákonem vyžadované lhůty, ať již té základní 

nebo prodloužené.
199

 

3. Uložit předložení věci příslušnému policejnímu orgánu k zahájení trestního 

stíhání, přičemž tak musí státní zástupce učinit obligatorně, existují-li výše 

definované negativní předpoklady pro konání zkráceného přípravného řízení. 

K délce zkráceného přípravného řízení se vyjádřilo i trestní kolegium 

Nejvyššího soudu, podle jehož stanoviska koresponduje s účelem tohoto řízení 

požadavek, aby byla respektována přiměřená proporce mezi úsekem od zahájení 

prověřování do sdělení podezření a lhůtou pro skončení zkráceného řízení. V průběhu 

výkonu dozoru musí státní zástupce patřičně reagovat na postup policejního orgánu, 

který neodůvodněně odkládá sdělení podezření dotčenému subjektu.
200

 

V případě, kdy policejní orgán po skončení zkráceného přípravného řízení 

nerozhodne o odložení věci, vyhotoví o jeho výsledku stručnou zprávu, 

kterou bezodkladně doručí státnímu zástupci. S přihlédnutím k čl. 111 odst. 2 ZPPP má 

tato zpráva obsahovat personální údaje o podezřelém, popis skutku s jeho právním 

posouzením a soupis důkazů či jejich nositelů.
201

 Státní zástupce po obdržení předmětné 

zprávy buď podá soudu návrh na potrestání podezřelého, odůvodňují-li podle jeho 

mínění výsledky zkráceného přípravného řízení jeho postavení před soud nebo učiní 

jiné rozhodnutí uvedené v ustanovení § 179c odst. 2 TrŘ pod písmeny b) až j). 

Shodně může postupovat i ten státní zástupce, jenž provedl zkrácené přípravné řízení 

samostatně. 

Podáním návrhu na potrestání končí státní zástupce 

přípravné řízení. Návrh na potrestání se vyznačuje všemi náležitostmi obžaloby 

s výjimkou odůvodnění a státní zástupce k němu připojí veškeré podklady, jež mohou 

být podstatné pro následné soudní řízení a rozhodnutí. V jeho návrhové části státní 

zástupce jmenovitě vymezí svědky, jejichž osobní výslech bude před soudem požadovat 

                                                
199

 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 2375. 
200 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 303/2014, ze dne 25. 9. 2014. 
201 Trestní řád v ustanovení § 179c odst. 2 sice užívá pojmu „návrh“ policejního orgánu, nicméně zjevně 

má na mysli zprávu o výsledcích zkráceného přípravného řízení. 
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a současně příslušným listem spisu označí významné důkazy, které bude nutné 

v následném soudním řízení provést. Nadto je státní zástupce oprávněn stanovit 

skutečnosti, které považuje za nesporné.
202

 

4. Postavení státního zástupce de lege ferenda 

Současná právní úprava trestního řádu je i nadále ovlivněna idejemi minulého 

režimu, ačkoli po roce 1989 došlo k řadě malých i velkých novelizací, které však 

postrádaly konkrétní koncepci či hlubší teoretický základ. Přetrvaly zde překážky, 

v jejichž důsledku se řízení stává relativně zdlouhavým a komplikovaným a rovněž jsou 

kladeny velké požadavky na formální aspekty dokazování, jež mohou ztěžovat 

usvědčení pachatelů trestných činů. V letech 2004 a 2008 byly vypracovány dva věcné 

záměry, na jejichž podkladu v listopadu 2014 vyhotovila Komise pro nový trestní řád 

Východiska a principy nového trestního řádu, které lze považovat za ústřední zdroj 

rekodifikace trestního práva procesního. 

Předmětný návrh k rekodifikaci je mj. zaměřen na vytvoření účinného systému 

orgánů působících v trestním řízení. Tento návrh sice nepočítá se znovuobnovením 

institutu vyšetřujícího soudce, ale zvažuje zavedení institut tzv. předprocesního soudce, 

který by byl v přípravném řízení činný jako určitý soudní kontrolní orgán. Předprocesní 

soudce by rozhodoval zejména o stížnostech proti rozhodnutí státního zástupce 

či eventuelně o určitých zásazích do základních práv a svobod. 

Dále tento návrh vyčleňuje i několik stěžejních přístupů, jež má připravovaný 

zákon zohlednit. V souvislosti s úlohou státního zástupce v přípravném řízení je nutné 

zmínit zejména snahu: 

 zvýšit důležitost řízení před soudem oproti řízení přípravnému, 

 zajistit, aby státní zástupce působil jako skutečný pán přípravného řízení, 

přičemž je nutné upravit jeho postavení při výkonu dozoru, 

 stanovit procesní odpovědnost státního zástupce za neprovedení důkazů 

prokazující vinu obžalovaného v soudním řízení, 

 ulehčit činnosti státního zástupce zavedením institutu soukromé trestní 

žaloby.
203

 

                                                
202 Nedorost, L., Otoupalíková, J., Schelle, K., a Větrovec, V.: Státní zastupitelství: historie, současnost 

a perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, str. 203. 
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Přípravné řízení se stále více stává významově rovnocenným stadiem vůči řízení 

před soudem, kde pak probíhá pouhá inventarizace důkazů provedených do podání 

obžaloby. Tímto dochází k prodlužování předsoudní fáze trestního stíhání a utvrzování 

státního zástupce v mínění, že je nezbytné si raději vše důkazně pojistit. Podle návrhu 

rekodifikace bude přípravné řízení koncipováno tak, aby bylo rychlé a nadbytečně 

nezatěžovalo policejní orgán. V jeho průběhu by měly být opatřovány zásadně jen ty 

důkazy, kterých je třeba k řádnému zastupování žaloby v řízení před soudem. 

Nadto bude státní zástupce více zavázán k respektování postupu policejního orgánu 

objasňujícího trestnou činnost.
204

 

Vedle tendencí opustit od rozšířené formy přípravného řízení se v rámci přípravy 

nového trestního řádu polemizuje také o zavedení tzv. superrychlého přípravného řízení, 

jež bude nutné ukončit do 48 hodin od omezení osobní svobody. M. Fryšták by nicméně 

pro uvedenou formu řízení preferoval termín zkrácené vyšetřování.
205

 

4.1. Formální důkazní břemeno 

Stanovení procesní odpovědnosti státního zástupce za neprovedení důkazů 

v potřebném rozsahu prokazující vinu obžalovaného lze pokládat za nejvýznamnější 

změnu v oblasti základních zásad trestního řízení, čímž návrh rekodifikace usiluje 

o zvýšení procesní aktivity státního zástupce v řízení před soudem. V důsledku principu 

konečné odpovědnosti soudu za zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, se důvodem k zavedení důkazního břemene stala především kritika, že se 

soudce v určitý okamžik ocitá v pozici protihráče obviněného, přestože by tuto roli měl 

plnit státní zástupce. V případě, že státní zástupce bude v řízení pasivní, bude jej soudce 

moci nanejvýš upozornit, že důkazní břemeno neunáší.
206

 

Státní zástupce učiní již v přípravném řízení rozhodnutí o tom, jaké důkazy bude 

nezbytné vyhledat, opatřit či případně provést, aby před soudem unesl důkazní 

břemeno. Uvedená skutečnost jej bude mj. vést k tomu, aby jednak zjišťoval důkazy 

svědčící též ve prospěch obžalovaného nebo, aby byl více nakloněný k aplikaci odklonů 

                                                                                                                                          
203 Východiska a principy nového trestního řádu, nepublikováno, str. 6. 
204 Východiska a principy nového trestního řádu, nepublikováno, str. 20 – 21. 
205

 Fryšták, M.: Přípravné řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue, č. 6, 2015, str. 134. 
206 Gřivna, T.: Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu, Právní prostor, 

Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-

rekodifikace-trestniho-radu. 
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a uzavírání dohod o vině a trestu. Nepodaří-li se státnímu zástupci prokázat skutkový 

stav věci, soud obžalovaného zprostí obžaloby. Uzákonění institutu formálního 

důkazního břemene dále vyústí k redukci počtu vrácení věcí soudem druhého stupně, 

poněvadž za popření předmětného institutu lze považovat vrácených věci 

prvostupňovému soudu se zdůvodněním, že nebyl spolehlivě zjištěn skutkový stav.
207

 

4.2. Dozorová činnost podle připravovaného trestního řádu 

S přípravou rekodifikace se rovněž diskutuje o nutnosti zdůraznit kontrolu 

uplatňování diskrečních pravomocí státního zástupce, a to nejen interně v rámci 

instančního přezkumu či prostřednictvím dohledu, ale i soudně vytvořením orgánu 

předprocesního soudce. Podle P. Šámala však před zřízením tohoto orgánu musí 

proběhnout výrazná reforma justice, poněvadž zejména u menších soudů 

by se pro projednání věcí v hlavním líčení nedostávalo soudců a vyvstávala by tak 

potřeba jejich navýšení.
208

 

Dozor nad postupem policejního orgánu bude ve stadiu prověřování i nadále 

vykonávat státní zástupce, který tak bude činit zásadně fakultativně, ledaže shledá 

v řízení nedůvodné průtahy. V případě jejich zjištění by se výkon dozoru stal jeho 

povinností. Ve vyšetřování bude explicitně stanovena povinnost konat ve věci dozor 

obligatorně ex offo, byla-li podána žádost o přezkum zákonnosti postupu policejního 

orgánu. Státní zástupce jako orgán veřejné žaloby bude oprávněn k soudu podávat:  

a) obžalobu po vyšetřování o zločinech, 

b) zjednodušenou obžalobu po skončení zkráceného přípravného řízení namísto 

současného návrhu na potrestání.
209

 

Spory mezi experty na trestní právo procesní vyvolala taktéž problematika 

nového pojetí principu legality, tedy povinnosti státního zástupce trestat všechny trestné 

činy, o nichž nabude znalost. Komise pro nový trestní řád rozhodla o zachování 

současné podoby této zásady, avšak s jistými odchylkami směrem k rozšíření 

diskrečních oprávnění státního zástupce. Na zásadu legality dopadá i zakotvení 

formálního důkazního břemena, neboť nemají-li důkazy natolik prokazující charakter, 
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 Tamtéž. 
208 Šámal, P.: Rekodifikace trestního řádu, Právní prostor, Dostupné z: 
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že by s nimi byl státní zástupce schopen unést důkazní břemeno, dojde zpravidla 

k zastavení věci v přípravném řízení.
210

 

Východiska a principy nového trestního řádu navíc připouští určitou kontrolu 

nestíhání státním zástupcem prostřednictvím poškozeného, jenž za pregnantně 

stanovených předpokladů zaujme roli žalobce a bude oprávněn podat subsidiární neboli 

soukromou žalobu. Tak tomu bude především u trestných činů, které dopadají na zájmy 

poškozeného, jimž se propůjčuje veřejnoprávní ochrana, přičemž jako typický příklad 

může posloužit trestný čin pomluvy.
211
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem si uložil za cíl seznámit čtenáře s působností 

státního zástupce v přípravném řízení trestním, přičemž jsem se zabýval nejen jeho 

oprávněními v celém přípravném řízení, ale i dalšími procesní instituty, kde hraje 

stěžejní úlohu. 

Přestože jsem předkládanou práci systematicky uspořádal podle trestního řádu, 

nebylo v důsledku četných novelizací možné zachovat provázanost jeho jednotlivých 

ustanovení. Je tomu zejména proto, že trestní řád upravuje kompetence státního 

zástupce při výkonu dozoru v přípravném řízení nejednotně na různých místech, a to 

v § 157 a § 174. V souvislosti s tím je na místě zvážit, zda nynější podoba trestního řádu 

představuje úpravu přehlednou a srozumitelnou.  

Ač je podle mého mínění současná právní úprava prozatím dostačující, měl 

by zákonodárce přistoupit k rekodifikaci trestního procesu, tak aby korespondoval s již 

rekodifikovaným předpisem trestního práva hmotného. Jak jsem již výše nastínil, 

prioritou by mělo být sjednocení úpravy jednotlivých dozorových oprávnění státního 

zástupce ve vztahu k policejnímu orgánu. Rovněž by mělo být jednoznačně vymezeno, 

kterých oprávnění je dovoleno použít ve fázi před zahájením trestního stíhání, 

a jaká se vztahují výlučně ke stadiu vyšetřování.  

Je zcela nepochybné, že státní zástupce zastává v přípravném řízení trestním 

nezastupitelnou úlohu, kdy odpovídá za jeho zákonné provedení a též zajišťuje, 

aby před soud nebyly postaveny osoby, u nichž podezření ze spáchání konkrétního 

trestného činu není dostatečně odůvodněno. Z předmětného důvodu by měla být jeho 

dozorová oprávnění spíše zdůrazňována a rozšiřována, nikoli oslabována. Otázkou 

zůstává, jak se k působnosti státního zástupce postaví zmíněná rekodifikace, 

a to zejména s přihlédnutím k plánovanému zavedení formálního důkazního břemene.
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Seznam použitých zkratek 

Ústava  Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

ZStZ Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů 

TrŘ  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpis 

TrZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

JŘStZ  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím 

řádu státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů  

POP  Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, 

o trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů 

ZPPP   Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů

   v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů 

Sb. rozh. NS  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 
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Shrnutí  

Tato diplomová práce na téma Působnost státního zástupce v přípravném řízení 

trestním prezentuje ucelený pohled na postavení a činnost státního zástupce 

v přípravném řízení. Státní zástupce má v tomto stadiu nezastupitelnou úlohu a bývá 

označován za pána přípravného řízení (dominus litis), protože nese konečnou 

odpovědnost za jeho výsledky. Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v řízení 

před soudem, kde je mu přiznán status strany. Ve vztahu k policejním orgánům 

disponuje státní zástupce četnými oprávněními, jejichž prostřednictvím vykonává dozor 

nad zachováváním zákonnosti přípravného řízení. 

Práce je členěna do čtyř ústředních kapitol. 

V kapitole první je pojednáváno o právním zakotvení státního zastupitelství jako 

o orgánu veřejné žaloby v trestním řízení. Zároveň je charakterizován institut vnějšího 

i vnitřního dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství. 

Druhá kapitola vymezuje přípravné řízení jako obligatorní a předběžnou část 

každého trestního řízení. Dále kapitola rozvádí jednotlivé funkce přípravného řízení, 

včetně jeho forem a stadií. 

Jádro diplomové práce tvoří kapitola třetí, jež definuje samotnou působnost 

státního zástupce. Nejprve se zabývá jeho diskrečními dozorovými oprávněními vůči 

policejnímu orgánu ve stadiu prověřování, přičemž nezapomíná ani na pravomoci, 

jimiž může státní zástupce nakládat po zahájení trestního stíhání. Rovněž zde jsou 

vyčleněna nejdůležitější oprávnění, které trestní řád přiznává státnímu zástupci výlučně 

jako právo podat obžalobu či oprávnění i povinnost zastavit trestní stíhání. 

Poslední kapitola práce je zaměřena na stručný exkurz do připravované 

rekodifikace trestního procesu, na kterém se již dlouhá léta pracuje. Působnost státního 

zástupce bude ve značné míře obtížena zavedením formálního důkazního břemene, 

které má státního zástupce donutit k vynaložení větší procesní aktivity.
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Resumé 

This thesis titled The Scope of the Prosecutor in the Preliminary Criminal 

Proceedings presents a compact view on the prosecutor’s role and activities in the 

preliminary proceedings. At this stage, the prosecutor has a vital role and is regarded as 

the master of the preliminary proceedings (dominus litis), for he carries the ultimate 

responsibility for its results. In the court proceedings, where he is accorded the party 

status, the prosecutor represents the public prosecution. In relation to the police 

authorities, the prosecutor has a number of privileges that enable him to supervise the 

adherence of legality in the preliminary proceedings.  

The work is divided into four main chapters. 

The first chapter discusses the legal base of prosecution as a body of public 

prosecution in the criminal proceedings. This chapter also characterizes the institute 

of external and internal supervision within the system of prosecution.  

The second chapter defines the preliminary proceedings as an obligatory, pre-

trial part of every criminal proceeding. Furthermore, this chapter elaborates individual 

functions of the preliminary proceedings, including its forms and stages.  

The core of the thesis is the third chapter, which defines the actual scope of the 

prosecutor. First, this part deals with the prosecutor’s discretionary supervisory 

privileges to the police authority at the stage of verification, while it does not forget the 

powers the prosecutor may use after the initiation of prosecution. Also, the most 

important privileges that the Criminal Procedure Code grants the prosecutor exclusively 

as a right to bring a legal action or an authority and duty to stop the prosecution are 

earmarked in this chapter. 

The last chapter focuses on a brief excursion into the prepared re-codification of 

the criminal procedure, which has been worked on for many years. The scope of the 

prosecutor is to be largely burdened by introducing a formal burden of evidence, which 

should force the prosecutor to put forth greater procedural activity.    
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