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Abstrakt: 

Trestní oznámení je nástrojem trestního práva, který umožňuje veřejnosti účastnit se na 

potlačování kriminality. Kromě toho je trestní oznámení nejčastějším prostředkem, jak se 

orgány činné v trestním řízení dozvídají o spáchání trestných činů. Tato práce má za cíl 

analyzovat institut trestního oznámení v České republice, při čemž objasňuje jak práva a 

povinnosti oznamovatele, tak práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení související 

s oznamováním trestných činů. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. 

První kapitola se věnuje základním principům úpravy trestního oznámení v českém právu. Její 

podkapitoly se zaměřují na principy trestního práva relevantní pro podání trestního oznámení, 

registrovanou a latentní kriminalitu a postavení oběti trestného činu při podávání trestního 

oznámení. 

Druhá kapitola shrnuje právní úpravu trestního oznámení v právním řádu České republiky. Její 

podkapitoly se zaměřují na trestní oznámení jako podnět k zahájení trestního stíhání a 

náležitosti formy a obsahu trestního oznámení. 

Třetí kapitola analyzuje přípravné řízení vyvolané podáním trestního oznámení. Její 

podkapitoly se zabývají postupem před zahájením trestního stíhání, vyšetřovací fází a 

zkráceným přípravným řízením. 

Čtvrtá kapitola soustřeďuje pozornost na postavení oznamovatele o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Její podkapitoly se zaměřují na subjektivní 

právo oznamovatele na prošetření trestního oznámení a dopady absence soukromé žaloby 

v českém trestním právu na oznamování trestné činnosti. 

Pátá kapitola se věnuje povinnosti osoby, která se dozvěděla o trestném činu, takový čin 

oznámit (oznamovací povinnosti). Její podkapitoly zmiňují zvláštní a všeobecnou oznamovací 

povinnost, dopady oznámení vlastní trestné činnosti a účinnou lítost. 



Šestá a poslední kapitola zodpovídá otázku možnosti použití vlastního trestního oznámení při 

dokazování a pojednává o protiprávních činech spojených s podáváním nepravdivého trestního 

oznámení. Její podkapitoly se soustřeďují na dokazování v trestním řízení a trestné činy, které 

je možné spáchat lživým trestním oznámením, jako je křivé obvinění, křivá výpověď a 

pomluva, popřípadě přestupek křivého vysvětlení, a jejich dopadům.  
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