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Úvod 

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (trestní 

oznámení), je významným institutem trestního práva, který umožňuje orgánům činným 

v trestním řízení dozvědět se o trestné činnosti, o které by se jinak nedozvěděly nebo by 

se o ní dozvěděly později, čímž by bylo následné vyšetřování výrazně ztíženo. Poškozený 

má právo podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 

čin, stejně jako jakákoli jiná osoba, která se o spáchání trestného činu dozví. V některých 

případech má dokonce oznamovací povinnost. 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 členěna do šesti kapitol, které se navzájem doplňují a pokrývají celou 

problematiku trestního oznámení. První kapitola se věnuje základním principům úpravy 

trestního oznámení v českém právu. Její první podkapitola se zaměřuje na trestněprocesní 

zásady – zásadu oficiality, zásadu legality a zásadu vyhledávací. Druhá podkapitola 

vyzdvihuje trestní oznámení jako nástroj, kterým se orgány činné v trestním řízení 

dozvídají o spáchané trestné činnosti a tím pomáhají snížit poměr latentní kriminality vůči 

registrované kriminalitě. Třetí podkapitola se zabývá otázkou postavení oběti trestného 

činu při podávání trestního oznámení a důvody, proč oběť často trestný čin nenahlásí. 

Druhá kapitola shrnuje právní úpravu trestního oznámení v právním řádu České 

republiky. První podkapitola pojednává o trestním oznámení jako o podnětu k zahájení 

trestního stíhání, zmiňuje povinnost policie aktivně provádět činnost vedoucí 

k odhalování trestné činnosti i subjekty, které mohou trestní stíhání iniciovat. Podkapitola 

také definuje pojem trestní oznámení v celé jeho šíři a analyzuje absenci termínu „trestní 

oznámení“ v trestním řádu. Druhá podkapitola zmiňuje náležitosti formy a obsahu 

trestního oznámení, a to jak trestního oznámení podaného ústně do protokolu, tak 

trestního oznámení písemného a ostatních typů trestních oznámení. 
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Třetí kapitola analyzuje přípravné řízení vyvolané podáním trestního oznámení. První 

podkapitola se zabývá postupem před zahájením trestního stíhání, tedy samotným podání 

trestního oznámení a bezprostředně následujících úkonů, jako je sepsání záznamu o 

úkonech trestního řízení, prověřování skutečností uvedených v trestním oznámení, 

vyrozumění oznamovatele o tom, jak bylo s oznámením naloženo a jaká opatření byla 

přijata, a dále postup zahájení trestního stíhání, odložení věci usnesením nebo vyřízení 

věci jinak, typicky přestupkem. Podkapitola také zmiňuje roli trestního práva jako ultima 

ratio, jehož prostředky mají a musejí být užívány pouze tehdy, pokud užití jiných 

prostředků právního řádu nepřichází v úvahu nebo je jejich užití zjevně neúčelné, a 

připomíná eventualitu řešení věci prostředky práva občanského. Druhá a třetí podkapitola 

se stručně věnují fázi vyšetřovací jako fázi trestního řízení navazující na fázi prověřování 

a zkrácenému přípravnému řízení jako zvláštnímu řízení, které umožňuje obviněného 

postavit co nejdříve před soud. 

Čtvrtá kapitola soustřeďuje pozornost na postavení oznamovatele o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Blíže se věnuje oznamovateli-

poškozenému, analyzuje jeho procesní práva a pojímá také praktická doporučení pro 

oznamovatele. První podkapitola analyzuje subjektivní právo oznamovatele na prošetření 

trestního oznámení jak v trestním řádu, tak v judikatuře Nejvyššího soudu, Ústavního 

soudu a Evropského soudu pro lidská práva, a akcentuje povinnost prostředků a nikoli 

výsledku. Druhá podkapitola se zabývá dopady absence soukromé žaloby v českém 

trestním právu na oznamování trestné činnosti, následné prověřování věci orgány činnými 

v trestním řízení a obecně na ochranu ústavních práv. 

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

oznámit (oznamovací povinnosti). První podkapitola popisuje zvláštní oznamovací 

povinnost, kterou určitým osobám a institucím ukládají konkrétní zákony, jako je trestní 

řád, daňový řád nebo zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. Druhá podkapitola věnuje pozornost všeobecné 

oznamovací povinnosti, kterou mají všechny osoby kromě explicitně vyjmutých osob, a 

nesplnění této povinnosti je trestným činem podle trestního zákoníku. Třetí podkapitola 

rozebírá dopady oznámení vlastní trestné činnosti a účinnou lítost, tedy instituty, které 

mohou vést k beztrestnosti nebo být pojímány jako polehčující okolnosti. 
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Šestá a poslední kapitola zodpovídá otázku možnosti použití vlastního trestního oznámení 

při dokazování a pojednává o protiprávních činech spojených s podáváním nepravdivého 

trestního oznámení. První podkapitola shrnuje důvody, proč není možné trestní oznámení 

použít jako důkaz ve věci, a obsahuje i rozsáhlou argumentaci vztahující se k dokazování. 

Druhá podkapitola pojednává o trestných činech, které je možné spáchat lživým trestním 

oznámením, jako je křivé obvinění, křivá výpověď a pomluva, popřípadě přestupek 

křivého vysvětlení, a jejich dopadům. Třetí podkapitola zmiňuje trestný čin poškozování 

cizích práv a argumentaci, jestli orgány činné v trestním řízení mohly být poškozeny na 

svých právech podáním lživého trestního oznámení. 

Práce obsahuje odkazy na odbornou literaturu (monografie, komentáře a učebnice), 

odborné články a příspěvky ve sbornících. V práci také pracuji s rozhodnutími 

nejvýznamnějších soudů podstatných pro českou problematiku, jako je Evropský soud 

pro lidská práva, Ústavní soud a Nejvyšší soud. 

Přínos této práce je zejména v ucelené analýze problematiky trestního oznámení v České 

republice, která obsahuje jak moderní odbornou literaturu a články, tak judikaturu 

českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva a poznatky kriminologické vědy. 

Tato práce umožňuje získat hlubší znalost o problematice oznamování o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, o přijímání trestních oznámení orgány 

činnými v trestním řízení a následném trestním řízení. 
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1. Základní principy úpravy trestního oznámení v České 
republice 

Trestní oznámení je formou účasti veřejnosti při prosazování veřejného zájmu na 

potlačování kriminality, která je významným prvkem v právním řádu každého státu. Není 

v silách orgánů činných v trestním řízení, aby se dozvěděly o každém trestném činu, který 

byl spáchán; oznamování trestných činů je všeobecně nejběžnějším a nejčastějším 

způsobem, jak se orgány činné v trestním řízení dozvídají o spáchání trestného činu,1 

například v roce 2001 se v České republice jednalo o 72,9% všech registrovaných 

trestným činů.2 Kromě toho je míra objasněnosti spáchání trestného činu považována za 

jeden z nejvýznamnějších generálně prevenčních faktorů, který má vyšší odrazující 

účinek než samotná výška trestu.3 

Navzdory významu oznamování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 

čin, jsou zdaleka ne všechny trestné činy orgánům činným v trestním řízená nahlášeny. 

Kaiser4 odhaduje, že je v průměru pouze polovina deliktů hlášena policii, což zdůvodňuje 

především předpokládanou neúspěšností trestního řízení nebo nepatrností škody. 

Oznámení o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, tedy patří 

mezi základní instituty kontroly kriminality. Tomášek5 nadto vyjadřuje názor, že 

v demokratickém systému jsou to právě občané, kdo hraje ústřední roli z hlediska 

fungování systému kontroly kriminality. Pokud občané neoznamují delikty, jichž se stali 

obětí nebo svědkem, případně nespolupracují při vyšetřování a prokazování trestné 

činnosti, je celkový chod justičního systému prakticky nemožný. 

Podobně praví Púry:6 „Právo oznámit příslušným orgánům existenci skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (včetně toho, že ho spáchala konkrétní 

                                                 
 
1 HOLCR, K. a kolektiv. Kriminologie. Praha: Leges, 2009, str. 54. 
2 GŘIVNA, T. a kol. Kriminologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 35. 
3 HOLCR, K. a kolektiv. Kriminologie. Praha: Leges, 2009, str. 55. 
4 KAISER, G. Kriminologie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 240. 
5 TOMÁŠEK, J. Veřejnost a kriminalita. In SCHEINOST, M. et al. Kriminalita očima kriminologů. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, str. 205. 
6 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
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osoba), a zároveň povinnost určitých osob nebo orgánů v některých případech učinit 

takové oznámení, jsou důležitým předpokladem účinného působení a uplatňování norem 

trestního práva.“ Orgány činné v trestním řízení totiž samy nemohou zajistit efektivní 

působení a uplatňování norem trestního práva bez pomoci občanů, zejména kvůli vysoké 

míře latentní kriminality (podrobněji dále v podkapitole 1.2 Registrovaná a latentní 

kriminalita). 

Komentář k trestnímu řádu7 nicméně akcentuje aspekt, podle kterého orgány činné 

v trestním řízení mají aktivně provádět činnost vedoucí k šetření a odhalování trestné 

činnosti a nemají se pouze spoléhat na nahlášení trestné činnosti pomocí trestního 

oznámení. Komentář také zmiňuje význam nezbytných opatření směřujících 

k předcházení trestné činnosti, a to jak prevenci individuální, kterou je výchova 

konkrétního pachatele nebo potenciálního pachatele k řádnému životu, tak generální 

prevenci, která má způsobit výchovné působení trestu na ostatní členy společnosti. 

1.1 Trestněprávní zásady významné pro podávání trestních oznámení 

Základní zásady trestního řízení jsou upraveny v § 2 trestního řádu. Jsou jimi zásady ne 

bis in idem, presumpce neviny, zásada legality, zásada oficiality, zásada materiální 

pravdy, zásada vyhledávací, zásada volného hodnocení důkazů, zásada spolupráce se 

zájmovými sdruženími občanů, zásada obžalovací, zásada veřejnosti a zásada ústnosti. 

Nejvýznamnějšími zásadami trestního práva procesního pro trestní oznámení jsou zásada 

oficiality, zásada legality a zásada vyhledávací. Zásada oficiality, upravená v § 2 odst. 4 

trestního řádu, stanovuje povinnost orgánů činných v trestním řízení postupovat z úřední 

povinnosti, jestliže trestní řád nestanoví jinak, a projednávat trestní věci urychleně bez 

zbytečných průtahů. Zásada legality, upravená v § 2 odst. 3 trestního řádu, přikazuje 

státním zástupcům stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo 

vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

Zásada vyhledávací, upravená v § 2 odst. 5 trestního řádu, stanovuje povinnost orgánů 

                                                 
 
7 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád III, 7.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 
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činných v trestním řízení postupovat, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. 

Zásada oficiality sice vyjadřuje ideu, že stát má monopol na trestní stíhání, ale toto bez 

dalšího nemůže být vykládáno, jako že by soukromá iniciativa v trestním řízení nebyla 

přípustná. Naopak, trestní oznámení nebo jiný podnět k zahájení trestního stíhání patří 

mezi nejdůležitější způsoby, jakými orgány činné v trestním řízení získávají poznatky o 

tom, že byl spáchán trestný čin.8 Jsou to ale orgány činné v trestním řízení, které zahajují 

trestní řízení ex officio a také v trestním řízení postupují. Ze zásady oficiality totiž také 

vyplývá povinnost orgánů činných v trestním řízení provést určitý procesní úkon, pokud 

jsou dány zákonné podmínky k jeho provedení. 

Oproti zásadě oficiality, která platí pro všechny orgány činné v trestním řízení a pro 

všechna stadia trestního řízení, zásada legality platí pouze ve fázi zahájení trestního 

řízení.9 Ze zásady legality existují i četné výjimky, jako například nepřípustnost trestního 

stíhání podle § 11 trestního řádu, neúčelnost podle § 172 trestního řádu, trestní stíhání jen 

se souhlasem poškozeného podle § 163 a 163a trestního řádu apod., tyto ale nejsou 

předmětem této práce. V každém případě ale platí zásada stíhání jen ze zákonných 

důvodů vyjádřená v § 2 odst. 1 trestního řádu. 

Třetí zásadou významnou pro zahájení trestního řízení je zásada vyhledávací, která 

stanovuje povinnost orgánů činných v trestním řízení postupovat v souladu se svými 

právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn 

skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný 

pro jejich rozhodnutí. Zákon upřesňuje, že doznání obviněného nezbavuje orgány činné 

v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. 

1.2 Registrovaná a latentní kriminalita 

Jak již bylo zmíněno v úvodní části, trestní oznámení je významným prostředkem, jak se 

orgány činné v trestním řízení dozvídají o spáchané trestné činnosti. Z toho můžeme 

                                                 
 
8 CHMELÍK, J. et al. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 56-57. 
9 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 146. 
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vyvodit, že dochází i k trestné činnosti, která není evidovaná oficiálními institucemi a 

orgány, jelikož nebyla nahlášena ani jinak zjištěna, protože se o ní orgány činné v trestním 

řízení nedozvěděly. Rozdíl mezi kriminalitou skutečnou a kriminalitou registrovanou 

označujeme jako latentní (skrytá) kriminalita.10  

Vztah registrované a latentní kriminality ilustruje Obrázek 1 níže. Přirozená latence 

kriminality postihuje tu část kriminality, o které se orgány činné v trestním řízení 

nedozvěděly (tzv. černá čísla), oproti tomu umělá latence kriminality charakterizuje tu 

část kriminality, o které se orgány činné v trestním řízení sice dozvěděly, ale nepodařilo 

se jim vypátrat jejich pachatele, nebo je orgány činné v trestním řízení z nějakého důvodu 

neregistrovaly nebo zatajily (tzv. šedá čísla).11  

Obrázek 1: Rozdíl mezi skutečnou a registrovanou kriminalitou 

 

Zdroj: GŘIVNA, T. a kol. Kriminologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
a.s., 2014, str. 33. 

 

Velký vliv na poměr mezi registrovanou a latentní kriminalitou má zejména ochota obětí 

nebo dalších osob oznamovat trestné činy, dále velikost škody nebo újmy, strach oběti 

z odplaty pachatele a také nedůvěra v kompetenci orgánů činných v trestním řízení.12 Při 

tom platí, že čím společensky závažnější trestný čin je, tím nižší míru latence vykazuje 

(např. vraždy). Naopak vysoce latentním trestným činem je úplatkářství nebo přijetí 

úplatku, kde je ochota občanů oznamovat trestné činy rozhodujícím faktorem.13 

                                                 
 
10 VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,  
664 s. 
11 GŘIVNA, T. a kol. Kriminologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014,  
str. 32-33. 
12 HOLCR, K. a kolektiv. Kriminologie. Praha: Leges, 2009, 190 s. 
13 GŘIVNA, T. a kol. Kriminologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 35. 

registrovaná kriminalita umělá latence 

SKUTEČNÁ KRIMINALITA 

přirozená latence 
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Podle Kaisera14 z doposud uskutečněných výzkumů latentní kriminality vyplývají 

následující skutečnosti: 

a) „Latentní kriminalita je v zásadě ve většině kategorií kriminality větší, než je 

kriminalita registrovaná; 

b) Míra latentní kriminality je různá v různých kategoriích kriminality; 

c) Míra latence je zpravidla vyšší u méně závažných než u závažnějších trestných 

činů; 

d) S narůstající početností trestných činů se zvyšuje pravděpodobnost jejich odhalení 

policií; 

e) V oblasti latentní kriminality se ženy dopouštějí trestné činnosti méně často, než 

muži; 

f) Ve velkých městech je míra latentní kriminality vyšší než v ostatních sídlech; 

g) Nadprůměrná je latentní kriminalita páchaná mládeží, zejména jde-li o bagatelní 

kriminalitu.“ 

Větší angažovanost členů společnosti v trestním řízení, zejména oznamování trestné 

činnosti, výrazně pomáhá počet případů latentní kriminality snižovat, proto by bylo 

vhodné veřejnost více informovat o možnosti podávání trestních oznámení a o jejich 

výhodách. 

Podle publikace Stát a občan v prevenci kriminality z roku 2013 bylo v roce 2012 

ohlášeno 61,2% trestných činů15 (číslo vychází z dotazníkového šetření, ve kterém 

respondenti uváděli, zda se v průběhu posledních 12 měsíců stali obětmi kriminality, a 

policejních statistik). Podle tohoto výzkumu je úroveň latence 38,8%, což je mírně lepší 

výsledek než v podobném výzkumu v roce 2005, kdy byla úroveň latence 40,7%. Je ale 

třeba zdůraznit, že taková statistika znamená, že dlouhodobě čtyři trestné činy z deseti 

nejsou nahlášeny a tudíž nemohou být vyšetřovány a pachatel dopaden. 

                                                 
 
14 KAISER, G. Kriminologie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 154-155. 
15 HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2013, str. 96. 
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Podle této publikace nejvíce ohlašují trestnou činnost ženy a senioři (viz Tabulka 1 níže), 

naopak velikost bydliště měla na četnost ohlašování jen malý vliv. 

Tabulka 1: Ohlášení trestného činu Policii ČR podle pohlaví a věku (v %) 

 celkem muž žena 15-21 
let 

22-40 
let 

41-59 
let 

60 a 
více 

Ohlásil/a jsem trestný čin 
orgánům policie 
(ANO/NE) 

61,2 57,9 64,5 34,5 65,6 51,6 73,6 

Zdroj: HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 2013, str. 97. 

 

Důvody neohlášení trestného činu dokumentuje Tabulka 2, podle které je nejčastější 

příčinou neohlášení trestného činu nevíra v úspěšnost policejního pátrání, popřípadě 

respondentova zkušenost s policií z minula; tento postoj je třeba považovat za racionální, 

jelikož nejčastější majetkové delikty, jako jsou kapesní krádeže, odcizení výbavy aut 

nebo vykrádání sklepů, mají velmi nízkou míru objasněnosti (průměrná objasněnost u 

krádeží prostých je 19%).16 Dalšími důvody jsou zejména malá závažnost skutku nebo 

nemožnost uplatnění škody u pojišťovny. Společensky závažným důvodem je obava 

z pomsty pachatele, které mezi lety 2005 a 2013 vzrostla o 63%, popřípadě také odpověď, 

kdy poškozený „věc vyřešil sám“. 

  

                                                 
 
16 HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2013, str. 97. 



 10 

Tabulka 2: Důvody neohlášení trestného činu – srovnání 2005 a 2012 (v %) 

Důvody, proč respondent věc neohlásil 2012 2005 

Nevěří, že by to policie vyřešila 52 45 

Nestálo to za námahu s tím spojenou 39 32 

Celá věc, poranění či škoda, nebyla tak závažná 22 34 

Nemohl škodu uplatnit u pojišťovny (nebyl pojištěn) 19 11 

Má špatné zkušenosti s obdobnými případy 17 25 

Obával se pomsty pachatele 13 8 

Událost vyřešil sám 9 10 

Měl moc práce a bylo mu líto času 9 9 

Trestnou činnost odhalil až za dlouhou dobu 9 4 

Styděl se 7 2 

Pachatel byl okamžitě zadržen 4 1 

Radil se o nastalé situaci u jiné organizace 2 1 

Jiné důvody 1 3 

Pozn: Respondent mohl jmenovat více důvodů. 

Zdroj: HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 2013, str. 99. 

 

Ochotu oznamovat trestnou činnost tedy ovlivňují také zkušenosti potenciálních 

oznamovatelů s činností orgánů činných v trestním řízení. Obrázek 2 ilustruje 

spokojenost respondentů se způsobem řešení záležitostí Policií ČR po tom, co oznámili 

podezření ze spáchání trestného činu. Graf ukazuje, že polovina oznamovatelů byla 

s prací policie spokojena, ačkoli zcela spokojeny byly pouze 3% dotázaných 

oznamovatelů. Oproti tomu 12% oznamovatelů bylo se způsobem řešení Policií ČR zcela 

nespokojeno. Lze dovodit, že zcela nespokojení byli zejména ti oznamovatelé, jejichž 

oznámení nebylo policií vůbec přijato, nebo které bylo odloženo. 
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Obrázek 2: Spokojenost se způsobem řešení záležitostí Policií ČR (v %) 

 
Zdroj: HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 2013, str. 99-100. 

 

Příčiny nespokojenosti se způsobem řešení záležitostí Policií ČR jsou shrnuty v Tabulce 

3, podle které byl oznamovatel nespokojen s činností policie zejména pro to, že pachatel 

nebyl dopaden, nebo protože se podáním trestního oznámení nic nevyřešilo. 

Oznamovatelé si také stěžovali na přístup policistů, který hodnotili slovy jako 

„arogance“, „neochota“ nebo „lhostejnost“, nebo na zdlouhavost řízení. Naopak jiní 

respondenti hodnotili chování policistů jako „vstřícné“ nebo „pozitivní“ (20 respondentů, 

tedy 12,7%) a byli spokojeni s vyřešením věci a dopadením pachatele (32 respondentů, 

tedy 20,3%). 

Tabulka 3: Příčiny nespokojenosti se způsobem řešení záležitostí Policií ČR 

 Absolutní četnost % 

Pachatel nebyl dopaden, nic se nevyřešilo apod. 54 34,2% 

Chování policistů bylo špatné, neochota 25 15,8% 

Řešení bylo zdlouhavé 12 7,6% 

Zdroj: HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, 2013, str. 100-101. 

Zcela spokojen/a
3%

Spíše spokojen/a
48%

Spíše 
nespokojen/a

37%

Zcela 
nespokojen/a

12%
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Kaiser17 shrnuje poznatky ohledně oznamování trestných činů do následujících pěti bodů: 

1. Ochota k podávání trestních oznámení se liší podle věku, sociální vrstvy a typu 

deliktu (starší lidé podávají trestní oznámení častěji než mladší lidé, příslušníci 

nižších sociálních vrstev oznamují častěji vztahové delikty, příslušníci vyšších 

sociálních vrstev oznamují častěji majetkové delikty). 

2. Skutečná ochota k podávání trestního oznámení se odlišuje od chování 

uváděného respondenty v dotazníkovém šetření. 

3. Vedle motivů nepodání oznámení jsou důležité i důvody, proč je zahájeno 

trestní stíhání; čím užší vztah oběti s pachatelem, tím váhavěji se oběť obrací 

na policii, čímž se zvyšuje latence. 

4. Mezi nejčastější důvody nepodání trestního oznámení patří předpokládaná 

neúspěšnost trestního oznámení, nepatrná škoda, hodnocení věci jako 

soukromé záležitosti, krytí pachatele, časová ztráta nebo potíže s policií. U 

vícenásobně viktimizovaných obětí ochota k podávání trestního oznámení 

klesá. 

5. Trestní oznámení podávané soukromými fyzickými osobami jsou z velké části 

podnětem všech trestních stíhání, pouze 2-9% stíhání je vyvoláno vlastní 

iniciativou policie. 

1.3 Postavení oběti trestného činu při podávání trestního oznámení 

Osobou, která nejčastěji trestní oznámení podává, je poškozený, proto jsou pro tuto práci 

významné výsledky disciplíny, která se zabývá vztahy a interakcemi mezi pachatelem a 

obětí před v průběhu a po trestném činu (viktimologie).18 

Za oběť ve smyslu zákona o obětech trestných činů19 v § 3 odst. 1 je třeba považovat 

„každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, (…) nevyjde-li najevo 

                                                 
 
17 KAISER, G. Kriminologie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 238-239. 
18 SCHAFER, S. The Victim and his Criminal. A Study in Functional Responsibility, 1968. 
19 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 
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opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Na 

postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.“ 

Platí tedy „presumpce oběti“, kterou můžeme považovat za analogii k presumpci neviny 

u pachatele.20 

Oběť je v § 2 odst. 2 a 3 zákona o obětech trestných činů definována takto: 

(2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na 

jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. 

(3) Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její 

příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo 

registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, 

považuje se za oběť každá z nich. 

Pojem „oběť“ má mnoho společného s trestněprocesním institutem „poškozený“, není s 

ním však identický.21 Poškozený je v § 43 trestního řádu definován jako „ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, 

nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“,22 naopak „za poškozeného 

se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak 

vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné 

souvislosti s trestným činem.“23 

Dilema oběti, zda oznámit či neoznámit trestný čin, je považováno za první a zásadní 

problém viktimizovaných osob, navíc podle viktimologických výzkumů přibližně 

polovina obětí rezignuje na podání trestního oznámení, čímž se výrazně sníží 

pravděpodobnost stíhání a následného odsouzení pachatele.24 Největší odhodlání 

oznamovat trestnou činnost je u obětí podvodů, vloupání do bytů a krádeží motorových 

                                                 
 
20 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2014, str. 58. 
21 GŘIVNA, T. a kol. Kriminologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 112. 
22 § 43 odst. 1 trestního řádu. 
23 § 43 odst. 2 trestního řádu. 
24 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2014, str. 50. 
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vozidel (kolem 90%), což je vysvětlováno zejména pojistnými podmínkami – pro 

uplatnění nároků pojištěnec potřebuje úřední potvrzení o zaevidování trestného činu. 

Významným jevem je také tzv. viktimologický paradox – násilné a sexuální zločiny, které 

jsou nejvíce traumatizujícími a nejvíce společensky škodlivými, bývají nejméně 

oznamovány.25 Při rozhodování oběti, jestli trestný čin oznámit nebo neoznámit, je 

rozhodování ovlivněno různými faktory – v subjektivním rozvažování se mohou uplatnit 

jak emocionální faktory (například oběť se bojí pachatele nebo ztráty soukromí), tak 

racionální argumenty (například oběti přijde újma banální, oběť není pojištěná a 

nepotřebuje potvrzení o vzniku škody od policejního orgánu nebo je oběť skeptická 

k práci orgánů činných v trestním řízení). 

Někdy se potenciální oznamovatelé rozhodnou trestný čin neoznámit, protože nechtějí 

získat roli poškozeného nebo svědka – jako svědci se oznamovatelé musí podrobit 

různým úkonům, dostát povinnostem svědka, strpět znalecká vyšetření a vypovídat 

v přítomnosti obžalovaného atd.; to vše vyžaduje vynaložení času a energie, které 

potenciální oznamovatel nemusí chtít vynaložit. Oběti si také ne vždy jsou jisté, jestli 

jednání, ke kterému došlo, je trestným činem, a tak se rozhodnou čin nenahlásit 

(nejčastější u trestných činů, jako je znásilnění ženy vlastním manželem, stalking nebo 

domácí násilí). 

Problémem, který oznamovatelé také řeší, je tzv. nálepkování (labeling). Oznamovatelé 

nechtějí být nálepkováni společností jako „udavači“, proto se rozhodnou trestní oznámení 

nepodat. Častým znakem je také opožděné oznamování vlastní viktimizace, často i o 

několik let, zejména u násilných trestných činů, jako je znásilnění, sexuální zneužívání 

nebo domácí násilí. 

Oběti násilných trestných činů často nechtějí trestní oznámení podat, protože nechtějí 

před soudem jako svědci znovu prožívat trauma, které prožívali během trestného činu; 

rozhodnou se tedy trestní oznámení nepodat a snažit se na trestný čin zapomenout. 

Tomuto druhotnému zraňování oběti se říká sekundární viktimizace, během které mohou 

vznikat tzv. sekundární traumata, která jsou psychického rázu, a mohou zraňovat i 

                                                 
 
25 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2014, str. 51. 
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krutějším způsobem než traumata primární, tedy trautama, která oběť utrpěla během 

spáchání trestného činu.26 

Postavení oběti po oznámení trestného činu je vždy spojeno s přechodnými stresovými 

situacemi – oběť bude v kontaktu s policií, rozpomínat se na emocionálně stresující 

události spojené s trestným činem, referovat o citlivých prožitcích cizím lidem, zřejmě se 

bude muset znovu setkat s pachatele atd. Představa sekundární viktimizace je zde 

důvodem, proč oběť trestný čin oznamovat nechce. 

  

                                                 
 
26 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2014, str. 61. 
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2. Právní úprava trestního oznámení v právním řádu České 
republiky 

Institutu trestního oznámení se věnují také například zákon o státním zastupitelství nebo 

zákon o Policii České republiky, hlavní úprava je nicméně obsažena v trestním řádu. 

Trestní řád, zákon č. 141/1961 Sb., nabyl účinnosti 1. ledna 1962 a byl reakcí na novou 

ústavu schválenou v roce 1960 (ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé 

socialistické republiky), která měla kodifikovat „socialistické zřízení“, jehož součástí 

mělo být i přijetí nových trestněprávních a trestněprocesních kodexů.27 Tento nový trestní 

řád vznikal pod časovým tlakem a byl ve svých počátcích často novelizován (mezi lety 

1962 a 1973 došlo ke čtyřem novelám, další následovaly pouze v letech 1978 a 1980). 

Další velká vlna novelizací trestního řádu následovala začátkem devadesátých let 

minulého století, kdy bylo třeba trestní řád upravit, aby korespondoval s demokratickými 

hodnotami (v prvních deseti letech demokracie došlo k šestnácti novelizacím trestního 

řádu). Dne 1. ledna 2002 nabyla účinnosti tzv. Velká novela trestního řádu, trestního 

zákona a dalších zákonů, zákon č. 265/2001 Sb., která novelizovala dvě třetiny ustanovení 

tehdy platného trestního řádu. Novela obsahovala celkem 281 bodů a zahrnovala tak 

rozsáhlé změny, že se dá mluvit o rekodifikaci trestního řádu. Rekodifikace by bývala 

zasluhovala obsáhlejší analýzu, ale vzhledem k tomu, že se poukazovalo na to, že je nutné 

rychle přijmout zásadní změny, bylo rozhodnuto o variantě novelizace místo 

rekodifikace.28 

Podle Právnického slovníku vydaného v roce 2009 je definice trestního oznámení 

následující:29 „Trestní oznámení je oznámení občana, státního orgánu, zájmového 

sdružení nebo jiného subjektu stojícího mimo orgány činné v tr. řízení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán tr. čin (§ 158 odst. 1 trestního řádu). [Trestní 

oznámení] lze učinit stejným způsobem jako jiné podání, tedy písemně, ústně do 

                                                 
 
27 RŮŽIČKA, M. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem. Praha: Lexis 
Nexis CZ, 2005, str 53. 
28 RŮŽIČKA, M. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem. Praha: Lexis 
Nexis CZ, 2005, str 115. 
29 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, 3.vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
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protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, 

telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Povinnost přijímat [trestní oznámení] mají 

všechny orgány činné v tr. řízení (soud je však nevyřizuje, ale zašle ho neprodleně 

příslušnému státnímu zástupci – viz § 59 odst. 3 a 6 trestního řádu); přitom jsou povinny 

oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to požádá, 

vyrozumět jej o učiněných opatřeních do jednoho měsíce od oznámení. Státní zástupce a 

policejní orgán, jsou povinni [trestní oznámení] co nejrychleji vyřizovat v rámci postupu 

před zahájením tr. stíhání.“ 

Pojem trestní oznámení jako takový ale v právním řádu České republiky není definován. 

Odborná literatura ztotožňuje pojem „trestní oznámení“ s pojmem „oznámení o 

skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin“,30 a jako takové je 

podstatným a nepostradatelným nástrojem k včasnému odhalování a účinnému postihu 

trestné činnosti. Díky trestnímu oznámení můžeme upotřebit iniciativu veřejnosti, a to jak 

fyzických a právnických osob, tak i příslušných státních orgánů, k zajištění 

efektivnějšího výkonu práva a účinnější ochrany společnosti před kriminalitou. Institut 

trestního oznámení lze ovšem rovněž i zneužít, například ke křivému obvinění jiného. 

Naopak neopodstatněná trestní oznámení mohou vést k zahlcování policejních orgánů a 

dalších orgánů činných v trestním řízení, což vede k neefektivnosti, nehospodárnosti a 

v neposlední řadě ke ztížení prověřování závažnějších trestných činů. 

2.1 Trestní oznámení jako podnět k zahájení trestního řízení 

Vedle povinnosti činit nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti je policejní orgán 

povinen učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících 

tomu, že byl spáchán trestný čin, směřující ke zjištění jeho pachatele, a to na základě 

- vlastních poznatků,  

- trestních oznámení i  

- podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o 

podezření ze spáchání trestného činu. 

                                                 
 
30 Například RŮŽIČKA, M. a kol. Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 355. 
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Podle § 1 odst. 2 trestního řádu je právem i povinností občanů pomáhat k dosažení účelu 

trestního řízení. České právní předpisy nicméně neposkytují fyzickým ani právnickým 

osobám žádné subjektivní právo vyvolat trestní stíhání osoby, kterou ve svém oznámení 

označí za podezřelou ze spáchání trestného činu.31 

Trestní oznámení patří mezi jeden z podnětů k zahájení trestního stíhání32 a je jednou 

z iniciativ, kterou se zahajuje přípravné řízení. Trestní oznámení je vnější podnět, na 

základě kterého orgány činné v trestním řízení mohou zahájit přípravné řízení podle 

trestního řádu. Podnět k zahájení trestního stíhání mohou iniciovat: 

- státní zástupce nebo policejní orgán („Státní zástupce je povinen stíhat 

všechny trestné činy, o nichž se dozví“, § 2 odst. 3 trestního řádu) 

- státní orgány („Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat 

státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující 

tomu, že byl spáchán trestný čin.“, § 8 odst. 1 trestního řádu) 

- fyzické nebo právnické osoby na základě trestního oznámení (u 

fyzických osob se nicméně nejedná o povinnost ohlásit trestný čin, jako 

je to u státních orgánů, ale pouze o právo; o povinnost se jedná pouze 

v případě, pokud by nesplnění oznamovací povinnosti zakládalo 

spáchání trestného činu neoznámení trestného činu podle § 368 trestního 

zákoníku, resp. nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního 

zákoníku, nevyplývá-li ze zákona něco jiného). 

Tato práce se zaměřuje na trestní oznámení jako podnět k zahájení trestního stíhání 

fyzickými, popřípadě právnickými osobami. Trestní řád vedle pojmu „oznámení o 

skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin“, užívá též pojmu „jiný 

podnět k trestnímu stíhání“, pokud na jeho podkladě lze učinit závěr o podezření ze 

spáchání trestného činu.33 Jedná se zejména o poznatky státního zastupitelství a policie 

                                                 
 
31 LATA, J. „Nevylučuji podání trestního oznámení!“ aneb o posuzování tzv. trestních oznámení dle 
jejich obsahu. Trestněprávní revue 10/2011, s. 297. 
32 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 513. 
33 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 696. 
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z jiných úseků činnosti, z informačních prostředků, tiskovin, letáků, písemných výzev 

atd. 34 Tyto jiné podněty k trestnímu stíhání nejsou cílem této práce. 

Trestní oznámení je tedy podnětem k zahájení úkonů trestního řízení (prověřování), díky 

kterému se orgány činné v trestním řízení dozvídají o skutečnostech nasvědčujících tomu, 

že byl spáchán trestný čin. Je třeba si uvědomit, že jde mnohdy o informace neúplné nebo 

nepřesné, které je třeba prověřit, a pouze po prověření těchto informací a jejich analýze 

je možno posoudit, jestli informace opravdu nasvědčují tomu, že se trestný čin stal.35 

Pouhé oznámení o okolnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zpravidla nestačí 

k tomu, aby si orgány činné v trestním řízení učinily závěr o tom, jestli ve věci existuje 

podezření o spáchání trestného činu. Orgán činný v trestním řízení musí v souladu se 

zásadami oficiality a legality a se zásadou vyšetřovací oznámení prověřit. 36 Pokud 

výsledky prověřování nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a že ho spáchala určitá 

osoba, zahajuje se vyšetřování usnesením o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 

trestního řádu), popřípadě zkrácené (přípravné) řízení podle § 179a odst. 1 trestního řádu 

(více níže v kapitole 3 Přípravné řízení vyvolané podáním trestního oznámení). 

Trestní oznámení jako pojem v trestním řádu 

V trestním řádu není trestní oznámení definováno, nejde tedy o terminus technicus per 

se; trestní oznámení je zkratkou pro pojem „oznámení o skutečnostech nasvědčujících 

tomu, že byl spáchán trestný čin“. Trestní oznámení je tedy podnětem k vyšetřování 

trestného činu a z formálního hlediska se jedná o podání, které je podnětem k zahájení 

vyšetřování.37 Nicméně podle Musila a Válkové38 je česká procesní úprava podávání 

trestního oznámení vyhovující, pozitivně hodnotí zejména povinnost doručit 

poškozenému usnesení o odložení věci a podat proti tomuto usnesení stížnost. 

Oproti sousloví „trestní oznámení“, které se v textu trestního řádu nevyskytuje ani jednou, 

se slovo „oznámení“ v trestním řádu sice vyskytuje 32 krát, je to ale většinou v kontextu 

                                                 
 
34 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 696. 
35 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 193. 
36 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 420. 
37 § 59 trestního řádu. 
38 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, str. 151. 
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oznámení nějakého procesního úkonu (jakým je například oznámení usnesení, oznámení 

rozhodnutí nebo námitek), nebo naopak v kontextu neoznámení trestného činu. 

V souvislosti s trestním oznámením se slovo „oznámení“ v trestním řádu vyskytuje 9 krát, 

a to pouze v ustanoveních § 59, § 157 a § 158. 

Podobně, odborná literatura se termínu „trestní oznámení“ jako takovému příliš nevěnuje, 

trestní oznámení bývá stručně zmíněno v kapitole o podání (Například JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 864 s., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní 

právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 253. nebo ŠÁMAL, 

P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, 1471 s.).  

Trestní oznámení jako podání 

Jak již bylo připomenuto výše, trestní oznámení je podáním a jako podání je upraveno v 

hlavě třetí trestního řádu: Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení, oddíle třetím,  

§ 59 Podání, vedle ostatních úkonů trestního řízení. Podáním se rozumí podnět 

k procesnímu úkonu orgánu činnému v trestním řízení, který je učiněn písemně, ústně do 

protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky, telegraficky, telefaxem nebo 

dálnopisem. Obsahem podání může být návrh, žádost, opravný prostředek, sdělení nebo 

jiný podnět. 39  

Podobné ustanovení jako § 59 trestního řádu obsahuje zákon o státním zastupitelství v 

§16a, který opakuje povinnost posuzovat podání podle svého obsahu, možnosti formy 

podání a obsahové a formální náležitosti podání. Zákon o Policii ČR pouze v § 69 

zmiňuje, že za účelem získání poznatků o trestné činnosti policista vyhledává, odhaluje, 

a je-li to třeba, tak i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 

čin, což činí před zahájením úkonů trestního řízení, a to jak z vlastní iniciativy, tak na 

základě podnětu jiné osoby anebo orgánu, kterým je i trestní oznámení. 

Některá podání označená jako „trestní oznámení“ naopak nelze za trestní oznámení 

pokládat. Podle Šámala40 se jedná o následující případy: 

                                                 
 
39 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 253. 
40 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 194 a 689-696. 
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a) Podání, která ani po případném doplnění neobsahují údaje, z nichž lze učinit 

závěr o podezření ze spáchání trestného činu, ač oznamovatel tvrdí, že jde 

o trestní oznámení, nebo je tak výslovně označil,  

b) Podání, která nejsou podatelem podepsána; obsahují-li však závažné 

skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestná čin, lze je posoudit 

jako jiný podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání 

trestného činu,  

c) Řádné opravné prostředky podle trestního řádu, 

d) Mimořádné prostředky podle trestního řádu nebo podněty k jejich uplatnění, 

e) Podněty k postupu nejvyššího státního zástupce podle § 174a trestního řádu, 

f) Stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na 

nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního 

zastupitelství, 

g) Podání, jež jsou podnětem k výkonu dohledu, 

h) Podání vyjadřující nespokojenost oznamovatele s postupem státního 

zástupce na úseku netrestním, 

i) Podání dožadující se provedení opatření státního zástupce pověřeného 

výkonem dozoru v místech, kde je omezována osobní svoboda, jakož i 

státního zástupce, který je oprávněn nad ním vykonávat dohled, 

j) Žádosti o odstranění průtahů v řízení nebo závad v postupu policejního 

orgánu nebo státního zástupce 

k) Podání směřující proti svědkům, znalcům, tlumočníkům a osobám, které 

podaly odborné vyjádření, pro obsah jimi podaných vysvětlení, výpovědí, 

odborných vyjádření, znaleckých posudků a tlumočnických úkonů v době, 

kdy ve věci, v níž byly tyto úkony provedeny, ještě nebylo skončeno trestní 

stíhání, a není důvod údaje uvedené v podání samostatně prověřit, 

l) Podání, jimiž se podatel domáhá nároků, jež by mohl uplatnit nebo již 

bezvýsledně uplatnil v řízení ve věcech občanskoprávních nebo v řízení 

před jiným orgánem, a 

m) Podání vyjadřující nespokojenost oznamovatele s postupem či rozhodnutím 

soudu nebo jiného státního orgánu. 
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Podání označena jako trestní oznámení, která nejsou trestním oznámením, nebudou 

prověřena jako trestní oznámení, ale jako podání, kterým opravdu jsou (např. stížnost). 

2.2 Náležitosti formy a obsahu trestního oznámení 

Jak již bylo řečeno výše, trestní oznámení má formu podání, a podání je třeba vždy 

posoudit podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno.41 Lze je učinit písemně, 

ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních 

předpisů, nebo zastaralejšími metodami, tedy telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. 

Telefonické oznámení co do formy nedostačuje, není-li následně potvrzeno některou ze 

zmíněných forem.42 Osoby, které sepisují podání ústně do protokolu, se liší podle fáze 

řízení - v přípravném řízení sepisují podání policejní orgány a okresní státní zastupitelství, 

v řízení před soudem je sepisují okresní soudy, eventuálně v případě důležitých důvodů 

výjimečně i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně. Trestní oznámení podané 

anonymně nemůže být důvodem pro jeho odmítnutí nebo nečinnost příslušných orgánů 

(§ 59 odst. 4 trestního řádu), je ale třeba bez průtahů učinit kroky k prověrce 

oznamovatele a jeho identifikaci. Nepodaří-li se osobní údaje oznamovatele získat, 

nemůže to být na překážku toho, aby oznámení bylo převzato a příslušně prověřeno.43 

Tzv. Velká novela trestního řádu platná od 1. ledna 2002 (zákon č. 265/2001 Sb.) 

stanovila obecné obsahové náležitosti podání do § 59 odst. 4 trestního řádu.44 Podle § 59 

odst. 4 musí být z podání patrno: 

1. kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno,  

2. kdo podání činí,  

3. které věci se podání týká, 

4. co podání sleduje,  

                                                 
 
41 Posuzování podání podle svého obsahu potvrzuje i judikatura, například usnesení Ústavního soudu ze 
dne 14. října 2008, sp. zn. I. ÚS 605/08, ve kterém státní zástupce posoudil podání označené jako „podnět 
k trestnímu stíhání“, které směřovalo proti zaměstnancům věznice, jako stížnost. 
42 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
43 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 494. 
44 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 192. 
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a z hlediska formálních náležitostí musí obsahovat 

5. datum a 

6. podpis. 

Doporučuje se, aby trestní oznámení rovněž obsahovalo popis skutkového děje, ve kterém 

je spatřována trestná činnost, označení osob, které mohou oznamované skutečnosti 

potvrdit svědectvím nebo svými odbornými znalostmi a označení jiných důkazů a stop, 

kterými se prokazují oznamované skutečnosti (zejména znalecké posudky a odborná 

vyjádření, listinné důkazy apod.).45 Trestní oznámení se ale považuje za podané, i když 

nesplňuje všechny náležitosti pro podání, ale je možné na jeho podkladě učinit závěr o 

podezření ze spáchání trestného činu. Všechny orgány činné v trestním řízení jsou 

povinny trestní oznámení přijmout.46 

Trestní oznámení bývá doplněno přílohami obsahujícími důkazy relevantními k případu. 

U každého z důkazů je vhodné vystihnout, jaké skutečnosti lze z důkazu zjistit a co důkaz 

prokazuje, případně se kterým dalším důkazem obsahově nebo věcně souvisí. Listinné 

důkazy je možno předložit v kopiích a originály předložit později.47 Pokud jsou v příloze 

trestního oznámení předkládány listinné důkazy, u kterých je zapotřebí zvláštních 

znalostí k porozumění obsahu, je vhodné připojit písemné vysvětlení odborníka.48 

Vedle toho je třeba se snažit u všech typů trestních oznámení zjišťovat další informace. 

Nejvýznamnějšími jsou ty, které se týkají vztahu oznamovatele k údajnému pachateli, 

spolupachatelům nebo dalším účastníkům, dále informace o tom, jak se oznamovatel 

dozvěděl o trestném činu, zda by pachatele poznal nebo byl schopen jej popsat (tzv. laický 

popis), a také údaje o směru a způsobu úniku pachatele z místa činu, o popisu dopravního 

                                                 
 
45 POKORNÝ, M. Náležitosti trestního oznámení po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. Trestněprávní 
revue 10/2002, s. 296. 
46 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 514. 
47 POKORNÝ, M. Náležitosti trestního oznámení po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. Trestněprávní 
revue 10/2002, s. 296. 
48 POKORNÝ, M. Náležitosti trestního oznámení po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. Trestněprávní 
revue 10/2002, s. 296. 
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prostředku, o pohnutce pachatele atd.49 Při zjišťování těchto informací je vhodné si 

pomoci tzv. základními kriminalistickými otázkami (kdo, co, kdy, kde, jak, čím a proč).50 

Náležitosti ústního trestní oznámení 

Kromě obecných náležitostí podání existuje § 59 odst. 5 trestního řádu, který doplňuje 

formální požadavky trestního oznámení podaného ústně; v tom případě má být výslech 

proveden tak, aby byly získány podklady pro další řízení, je tedy nutno oznamovatele 

vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož 

se oznámení podává, a o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem. 

Oznamovatel nicméně musí být ještě před sepsáním protokolu o trestním oznámení 

poučen o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje (§ 158, odst. 2 trestního řádu)51 

s důsledkem eventuality trestního stíhání pro trestný čin křivého obvinění podle § 345 

trestního zákoníku nebo pomluvy podle § 184 trestního zákoníku. O tomto poučení je 

třeba učinit záznam do protokolu o trestním oznámení.52 Trestní řád dále konkretizuje, že 

pokud je oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut 

též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Trestní oznámení je 

pro oběť prvním kontaktem s policií, proto by policie měla demonstrovat korektní, 

trpělivý přístup a zájem o věc.53 

Náležitosti písemného trestní oznámení a ostatních typů trestních oznámení 

Každé písemné trestní oznámení je třeba prověřit bez ohledu na to, zda se oznamovatel 

podepsal vlastním jménem, či nikoliv, což je zásada, která platí pro všechny typy 

oznámení. Prověření je třeba provést bezodkladně. Při přebírání telefonického trestního 

oznámení je třeba provést prověrku oznamovatele, která zpravidla probíhá tak, že je 

oznamovatel vyzván ke sdělení svého telefonního čísla, které se zpětným dotazem 

ověří.54 Orgány činné v trestním řízení nicméně v přijímání trestního oznámení a jeho 

                                                 
 
49 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 193. 
50 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 193. 
51 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 514. 
52 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 494. 
53 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2014, str. 60. 
54 ŠÁMAL, P. a kol. Přípravné řízení trestní. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 193. 
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následné prověrce musejí pokračovat i tehdy, pokud oznamovatel odmítne údaje o své 

osobě, včetně telefonního čísla, poskytnout. 
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3. Přípravné řízení vyvolané podáním trestního oznámení 

Trestní oznámení zahajuje trestní řízení, které je součástí přípravného řízení, nicméně 

nemusí pokračovat trestním stíháním. Šámal shrnuje účel a smysl přípravného řízení 

takto: „Účelem a smyslem přípravného řízení je prověřit oznámení a podněty týkající se 

údajných trestných činů, zjistit osobu, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, a 

důkazně prověřit, zda podezření z trestného činu proti určité osobě je do té míry 

odůvodněno, aby byla podána obžaloba a věc předána soudu.“55 

Trestní řád v současné době rozlišuje následující tři formy přípravného řízení:56 

1. Postup před zahájením trestního stíhání (§ 158 – 159b trestního řádu), 

2. Vyšetřování (§ 160 – 175 trestního řádu) a 

3. Zkrácené přípravné řízení (§ 179a – 179h trestního řádu). 

Pro tuto práci je relevantní zejména postup před zahájením trestního stíhání, ale pro 

úplnost zmíním i základy vyšetřovací fáze a také zkrácené přípravné řízení. 

3.1 Postup před zahájením trestního stíhání 

Než se začnu věnovat postupu před zahájením trestního stíhání, je třeba definovat trestní 

řízení. Šámal v Právnickém slovníku definuje trestní řízení takto: „Trestní řízení je 

zákonem stanovený postup orgánů činných v tr. řízení a dalších subjektů podílejících se 

na tomto postupu, jehož cílem je zjištění tr. činu a jeho pachatele, vynesení spravedlivého 

rozhodnutí o vině, trestu a ochranném opatření, případně o nároku poškozeného na 

náhradu škody ([trestní řízení] v užším smyslu), popř. i výkon rozhodnutí v něm 

učiněných ([trestní řízení] v širším smyslu).“57 Přijetí trestního oznámení je nejčastějším 

způsobem zahájení trestního řízení, na které následně navazuje fáze prověřování trestního 

oznámení. Po prověření se orgán činný v trestním řízení může rozhodnout pro zahájení 

                                                 
 
55 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999, 
str. 110. 
56 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 420. 
57 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, 3.vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
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trestního stíhání, odložení věci usnesením nebo vyřízením věci jinak. Postup před 

zahájením trestního stíhání ilustruje Obrázek 3: 

Obrázek 3: Postup po přijetí trestního oznámení před zahájením trestního stíhání 

 

Zdroj: Trestní řád, vlastní zpracování 
 

Postup před zahájením trestního stíhání je na pomezí mezi obligatorním a fakultativním 

stadiem trestního řízení. Vyplývá tak z ustanovení § 160 odst. 1 trestního řádu, které 

stadium prověřování implicitně předpokládá před zahájením trestního stíhání: 

„nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti, že byl 

spáchán trestný čin, … rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního 

stíhání…“. V některých případech je toto stadium nadbytečné, totiž pokud je již od 

začátku zřejmé, že je důvodné podezření ze spáchání trestného činu a že jej spáchala 

určitá osoba, a je tedy možné zahájit trestní stíhání okamžitě.58 

Přijímání trestních oznámení a opatřování si vlastních poznatků o páchání trestné 

činnosti 

Policejní orgán má povinnost opatřovat si vlastní poznatky o páchání trestné činnosti, což 

vyplývá z § 158 odst. 1 trestního řádu společně s ustanoveními § 2 a § 69 odst. 1 zákona 

o Policii ČR. Podle Šámala59 by bylo ideální, aby výsledky vlastní operativní činnosti 

                                                 
 
58 CHMELÍK, J. et al. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 308. 
59 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 493. 
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policejního orgánu tvořily podstatný zdroj jeho informací a aby se nespoléhal pouze na 

informace získané zvenčí. Přesto je oznamování podezření z trestné činnosti stále 

nejvýznamnějším zdrojem informací o trestné činnosti. 

Oznámení o skutečnostech, které nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, je 

povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán (§ 158 odst. 2 věta první trestního řádu), 

při čemž je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje.  

Státní zástupce a policejní orgán mají povinnost trestní oznámení co nejrychleji 

vyřizovat.60 Státní zástupce předá trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání 

učiněné na státní zastupitelství neprodleně příslušnému policejnímu orgánu s pokynem 

k prověření.61 § 59 odst. 6 trestního řádu doplňuje, že jestliže byl protokol o trestním 

oznámení učiněném ústně sepsán u soudu, soud jej neprodleně zašle státnímu zástupci. 

Obecné soudy mají povinnost zjistit náležitě skutkový stav věci (viz § 2 odst. 5 trestního 

řádu). Do povinnosti zjistit náležitě skutkový stav věci patří i povinnost zabývat se všemi 

relevantními skutečnostmi, o kterých se dozví. Ústavní soud v nálezu ze dne 10. července 

2014, sp. zn. III. ÚS 888/14 explicitně dovodil, že se obecné soudy musejí zabývat i 

zvláštními okolnostmi podání trestního oznámení, pokud nastaly; ve zmiňovaném 

případě se orgány činné v trestním řízení o podezření ze spáchání trestného činu 

dozvěděly během toho, co oznamovatele (strážníka Městské policie) vyslýchaly v jiné 

trestní věci vedené proti příteli oznamovatele; později se od jiného svědka dozvěděly, že 

oznamovatel podal trestní oznámení proto, že se domníval, že by na něj strážníci městské 

policie „poštvali kriminálku“ a že na něj „policisté… na té kriminálce… tlačili a řekli mu 

„když nám něco pustíš na tvoje kolegy, tak my přivřeme oko“.62 Ústavní soud je toho 

názoru, že obecné soudy měly v tomto případě vzít v potaz zvláštní okolnost podání 

tohoto trestního oznámení, která byla ovlivněna i nepřátelskými vztahy mezi skupinami 

strážníků, které mohly vést k zavádějícím svědectvím ovlivněným vzájemnou 

nevraživostí, a dále faktu, že sám poškozený trestný čin neoznámil, jelikož ho jako čin, 

který by měl být trestný, nevyhodnotil.63 

                                                 
 
60 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád III, 7.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1942. 
61 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 493. 
62 Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014, sp. zn. III. ÚS 888/14. 
63 Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014, sp. zn. III. ÚS 888/14. 
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Lze dovodit, že účelem trestních oznámení je sdělení skutkových okolností, které 

vzbuzují podezření spáchání trestného činu a jsou předmětem prověřování před trestními 

orgány. Naopak ale dovodit nelze, že by sdělení oznamovatele o tom, jaký trestný čin 

v jednání spatřuje, mělo jakékoli právní důsledky pro případné další trestní řízení.64 

Je moudré, aby trestní oznámení obsahovalo explicitní žádost o vyrozumění o tom, jak 

bylo s oznámením naloženo a jaká opatření byla přijata – podle § 158 odst. 2 trestního 

řádu bude oznamovatel totiž vyrozuměn o učiněných opatřeních pouze, pokud o to 

explicitně požádá, a to do jednoho měsíce od oznámení (například o tom, že byla věc 

odložena, že bylo zahájeno trestní stíhání, že věc byla odevzdána k projednání jako 

přestupek či kárné provinění atd.).65 Toto vyrozumění se zasílá oznamovateli písemně a 

o poučení se činí záznam v protokolu o trestním oznámení.66  

Sepsání záznamu o úkonech trestního řízení 

Přípravné řízení se formálně zahajuje sepsáním záznamu o úkonech trestního řízení nebo 

provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů (§ 158 odst. 3 trestního řádu). 67 

Nejčastějším způsobem zahájení trestního řízení je sepsání záznamu podle § 158 odst. 3 

trestního řádu,68 další úkony jsou prováděny jako úkony trestního řízení.69 

Policejní orgán tedy neprodleně sepíše úřední záznam o tom, že byly zahájeny úkony 

trestního řízení k objasnění a prověření skutečnosti důvodně nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin; v úředním záznamu uvede skutkové okolnosti, pro které řízení 

zahajuje, a způsob, jakým se o nich dozvěděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení 

trestního řízení státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam 

sepíše po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění a 

prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje 

policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. 

                                                 
 
64 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. listopadu 2008, sp. zn. II. ÚS 721/06. 
65 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 514. 
66 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 495. 
67 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 420. 
68 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 494. 
69 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 515. 
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Prověřování 

Po přijetí trestního oznámení následuje fáze prověřování, což je fáze trestního řízení, ve 

které ještě nebyly zjištěny skutečnosti, které by s vyšší pravděpodobností nasvědčovaly 

tomu, že došlo ke spáchání trestného činu, popřípadě že jej spáchala určitá osoba. V této 

fázi orgány činné v trestním řízení mají za úkol provádět šetření vedoucí ke zvýšení nebo 

snížení pravděpodobnosti, že k trestnému činu došlo, popřípadě že jej spáchala určitá 

osoba. Ústavní soud ozřejmil, že „Ve vztahu k osobám, jež se v této fázi trestního řízení 

považují za poškozené, tudíž nelze vůbec uvažovat o garancích spravedlivého procesu ve 

smyslu článku 36 odst. 1 a článku 38 odst. 2 Listiny, resp. článku 6 odst. 1 věta první 

Úmluvy“,70 protože není dán trestněprávní vztah s konkrétním obviněným, který je 

potřebný k tomu, aby poškozený vůbec mohl uplatňovat své nároky v adhezním řízení 

podle § 43 odst. 3 trestního řádu a rovněž není dán vyšší stupeň pravděpodobnosti, že byl 

spáchán trestný čin, kterým bylo poškozenému ublíženo na zdraví, způsobena majetková 

škoda nebo nemajetková újma ve smyslu § 43 odst. 1 trestního řádu. 

Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi stavěl zdrženlivě k návrhům oznamovatelů 

trestných činů, kteří cestou individuální ústavní stížnosti usilují o kasaci rozhodnutí 

policejního orgánu o odložení věci, protože vycházel z předpokladu, že základní právo 

oznamovatele na spravedlivý proces nemůže být v dané situaci dotčeno (viz podkapitola 

4.1 Subjektivní právo oznamovatele na prošetření trestního oznámení). V nejnovější 

judikatuře nicméně Ústavní soud přiznal stěžovatelům/poškozeným právo na účinné 

vyšetřování vyplývající ze základních práv podle čl. 8 odst. 1, čl. 9 a čl. 10 odst. 1 Listiny, 

jakož i čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 1 Úmluvy.71 Ústavní soud shledal známky svévole a 

libovůle v jednání orgánů činných v trestním řízení, protože se nesnažily blíže prověřit 

podezření, že došlo ke spáchání závažných trestných činů proti svobodě a lidské 

důstojnosti, bez hlubšího vysvětlení vyloučily ze svých úvah závažnější právní kvalifikaci 

a fakticky se odmítly vypořádat s námitkami oznamovatelů, kteří se jako poškození 

                                                 
 
70 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 2064/10, na základně rozhodnutí ve 
věci Duchoňová proti České republice č. 29858/03. 
71 Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13 a nález Ústavního soudu ze 
dne 19. ledna 2016, sp. zn. II. ÚS 3436/14. 
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domáhali ochrany proti závažné trestné činnosti zasahující jejich základní lidská práva a 

důstojnost. 

Skončení prověřování upravuje § 159 trestního řádu, podle kterého je policejní orgán 

povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nejpozději do 

dvou, tří nebo šesti měsíců následovně: 

• do dvou měsíců od jejich přijetí, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, 

v níž se nekoná zkrácené přípravné řízení,  

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

• do šesti měsíců, jde-li o věc patřící v prvním stupni do příslušnosti krajského 

soudu). 

Státní zástupce může lhůtu prodloužit.  

Zahájení trestního stíhání, odložení věci usnesením nebo vyřízení věci jinak 

Po podání trestního oznámení může policejní orgán nebo státní zástupce dojít ke dvěma 

závěrům – buď trestní oznámení naznačuje, že k trestnému činu došlo a v tom případě 

zahájí úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, nebo pokud dojde 

k závěru, že popsané jednání nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, tak o 

tomto závěru oznamovatele s náležitým odůvodněním vyrozumí (lze dovodit z § 59 odst. 

4 trestního řádu a § 16a odst. 2 a 4 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství).72 

Tzv. založení věci by nicméně mělo následovat až po náležitém posouzení a objasnění 

všech relevantních okolností daného případu.73 

Na tomto místě je třeba připomenout, že trestní právo je právem ultima ratio, jehož 

prostředky mají a musejí být užívány pouze tehdy, pokud užití jiných prostředků právního 

řádu nepřichází v úvahu nebo je jejich užití zjevně neúčelné. Praxe, kdy se standardní 

civilní vztahy na úkor jednoho z jejich účastníků řeší prostředky trestního práva, je podle 

Ústavního soudu nepřípustná.74 Ústavní soud pokračuje, že tímto způsobem dochází 

                                                 
 
72 LATA, J. „Nevylučuji podání trestního oznámení!“ aneb o posuzování tzv. trestních oznámení dle 
jejich obsahu. Trestněprávní revue 10/2011, s. 297. 
73 Klouček, Z. O vyřízení trestního oznámení bez zahájení úkonů trestního řízení. Trestněprávní revue 
2/2011, s. 49. 
74 Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2010, sp. zn. I. ÚS 541/10, bod 14. 
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k znerovnoprávnění osob v jejich vzájemných vztazích a k neúctě orgánů veřejné moci 

k rovnosti občanů, tedy k porušení čl. 1 Ústavy a čl. 1 Listiny základních práv a svobod.75 

Konkrétně se v této problematice Ústavní soud vyjádřil takto: 

„Trestní právo a trestněprávní kvalifikaci určitého jednání, které má soukromoprávní 

základ, jako trestného činu je třeba považovat za ultima ratio, tedy za krajní prostředek, 

který má význam především celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních 

společenských hodnot. V zásadě však nemůže sloužit jako prostředek nahrazující ochranu 

práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních vztahů, kde závisí 

především na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil svá práva, jimž má soudní moc 

poskytovat ochranu. Je však nepřijatelné, aby tuto ochranu aktivně přebíraly orgány činné 

v trestním řízení, jejichž úkolem je ochrana převážně celospolečenských hodnot, nikoli 

přímo konkrétních subjektivních práv jednotlivce, jež svou povahou spočívají 

v soukromoprávní sféře.“76 

Odložení věci usnesením 

Pokud orgán, který rozhoduje o vyřízení trestního oznámení, dojde k závěru, že popsané 

jednání nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, odloží věc usnesením, jestliže 

není na místě vyřídit věc jinak (například odevzdat věc příslušnému orgánu k projednání 

přestupku nebo jiného správního deliktu nebo odevzdat věc jinému orgánu ke 

kázeňskému nebo kárnému projednání; § 159a trestního řádu). 

Pokud o vyřízení trestního oznámení rozhoduje státní zástupce, který dojde k závěru, že 

popsané jednání nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, postupuje podle 

zákona o státním zastupitelství. Není-li ten, kdo podání učinil, se způsobem vyřízení věci 

státním zástupcem spokojen, může požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší 

státní zastupitelství, jehož rozhodnutí v téže věci je konečné, o čemž je třeba toho, kdo 

podání podal, vždy poučit (§ 16 odst. 7 zákona o státním zastupitelství). Není-li podatel 

                                                 
 
75 Nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 2004, sp. zn. IV. ÚS 469/02. 
76 Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2010, sp. zn. I. ÚS 541/10, bod 15. 
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s výsledkem provedeného dohledu spokojen, může požádat nejvyššího státního zástupce 

o nařízení kontroly skončené věci ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství.77 

Pokud orgán, který rozhoduje o vyřízení trestního oznámení, dojde k závěru, že popsané 

jednání nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, měl by podle §159a trestního 

řádu odložit věc usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Judikatura Ústavního 

soudu nicméně ukazuje na jinou praxi orgánů činných v trestním řízení, které v těchto 

případech často oznamovatele informují pouze sdělením, resp. vyrozuměním, které 

formálně usnesením není. Ústavní soud v usnesení sp. zn. III. ÚS 921/06 uvedl, že toto 

řešení nemá výslovnou oporu v trestním řádu, ba dokonce ani v Závazném pokynu 

policejního prezidenta ze dne 30. listopadu 2001, nicméně vyrozumění oznamovatele 

takovým způsobem je dostatečné, protože nenarušuje oznamovatelovo právo na 

spravedlivý proces, které je určeno zejména k ochraně před protiústavním postupem 

orgánů veřejné moci v řízeních, v nichž se rozhoduje o subjektivních právech fyzických 

a právnických osob.78 

V usnesení sp. zn. IV. ÚS 140/08, které se zabývalo podobným problémem, kdy na trestní 

oznámení policejní orgán reagoval pouze sdělením, Ústavní soud zdůraznil, že nemohlo 

dojít k zásahu do základních práv oznamovatele, protože příslušný policejní orgán 

dodržel zákonný postup, tedy že se podáním stěžovatele zabýval a posoudil jej podle 

platných zákonných ustanovení, o svém postupu stěžovatele informoval a svůj postup 

dostatečně zdůvodnil. Policejní orgán tedy nezůstal nečinný, ani se stěžovatelovým 

podáním nenaložil libovolně, ale dodržel zákonný postup. 

Vyřízení věci jinak 

Pokud orgány činné v trestním řízení skutek popisovaný v oznámení podezření o spáchání 

trestného činu po prověřování čin vyhodnotí jako přestupek a věc odevzdají k projednání 

v přestupkovém řízení, nelze v tomto jednání spatřovat porušení ústavně zaručených 

práv, jelikož neexistuje subjektivní právo na stíhání jiné osoby (více v podkapitole 4.1). 

V takovém jednání zároveň není možné spatřovat porušení článku 36 Listiny základních 

                                                 
 
77 LATA, J. „Nevylučuji podání trestního oznámení!“ aneb o posuzování tzv. trestních oznámení dle 
jejich obsahu. Trestněprávní revue 10/2011, s. 297. 
78 Podobně v usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 84/99 nebo usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 
361/96. 
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práv a svobod, který se týká práva na soudní a jinou právní ochranu, jelikož v tomto 

případě nedochází k tomu, že by byla oznamovateli odepřena možnost domáhat se svého 

práva u nezávislého a nestranného soudu, resp. ve stanovených případech u jiného orgánů 

veřejné moci.79 V případě, kdy se orgány činné v trestním řízení oznámením zabývaly, 

svůj postup ve svém rozhodnutí přiměřeně zdůvodnily a nelze v jejich jednání spatřovat 

projev libovůle, nelze přisvědčit názoru, že došlo k zásahu do ústavního práva 

garantovaného ve článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 80 

Zahájení trestního stíhání 

Pokud výsledky prověřování nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a že ho spáchala 

určitá osoba, zahájí se usnesením o zahájení trestního stíhání trestní stíhání podle § 160 

odst. 1 trestního řádu. V určitých případech je také možné zahájit tzv. zkrácené 

(přípravné) řízení, které umožňuje obviněného postavit co nejdříve před soud (viz 

podkapitola 3.3 o zkráceném přípravném řízení).81  

3.2 Vyšetřování 

Vyšetřováním se podle § 161 odst. 1 trestního řádu označuje úsek trestního stíhání před 

podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému 

orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného 

zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu. Vyšetřování tedy navazuje na prověřování, výjimkou jsou pouze případy, kdy má 

policejní orgán k dispozici takové skutečnosti, které umožňují zahájit trestní stíhání 

neprodleně. 82 

Ochrana veřejného zájmu v trestním řízení83 vyžaduje, aby všechny orgány činné 

v trestním řízení postupovaly objektivně.84 Podle § 164 odst. 1 trestního řádu postupuje 

                                                 
 
79 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2009, sp. zn. III. ÚS 1540/09. 
80 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. července 2006, sp. zn. IV. ÚS 368/06. 
81 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 420. 
82 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 428. 
83 FENYK, J. Veřejná žaloba, část I. MsP: Praha, 2001, str. 168-175. 
84 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 429. 
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policejní orgán při vyšetřování z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v 

potřebném rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech základních skutečností 

důležitých pro posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku trestného činu. 

Výslechy svědků provádí, pouze pokud se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon 

nebo jde-li o výslech osoby mladší patnácti let, osoby, o jejíž schopnosti správně a úplně 

vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav 

pochybnosti, anebo nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že na svědka by mohl být pro 

jeho výpověď vyvíjen nátlak. Jinak poškozeného a další svědky vyslechne jen tehdy, 

jestliže hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna jejich výpověď nebo schopnost 

zapamatovat si rozhodné skutečnosti nebo schopnost tyto skutečnosti reprodukovat, 

zejména je-li pro složitost věci odůvodněn předpoklad delšího trvání vyšetřování. Bez 

těchto podmínek je však možno, jestliže je toho třeba, vyslechnout znalce. 

Podle Fenyka a Císařové85 je smyslem o usnesení o zahájení trestního stíhání jednak 

procesní podmínka přípustnosti dalších úkonů v trestním řízení, dále oznámení 

obviněnému, že se proti němu vede pro konkrétní skutek a jeho právní kvalifikaci 

vyšetřování, což je i významné z hlediska totožnosti skutku v případné obžalobě a 

eventuálním rozsudku, resp. jinému meritornímu rozhodnutí, a konečně je také dělítkem 

mezi jednotlivými útoky pokračujícího trestného činu, jestliže tyto vycházejí najevo 

postupně. 

3.3 Zkrácené přípravné řízení 

Zkrácené přípravné řízení je relativně nová forma přípravného řízení, která byla do textu 

trestního řádu zpracována tzv. Velkou novelou č. 265/2001 Sb., s účinností od 1. ledna 

2002. Cílem zkráceného přípravného řízení je v odůvodněných případech co 

nejefektivněji a nejrychleji postavit obviněného před soud a dosáhnout tak ve věci 

spravedlivého rozhodnutí v co nejkratší lhůtě. 86 

                                                 
 
85 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 431. 
86 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 442. 
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Zákon vymezuje případy, kdy je možné zkrácené přípravné řízení konat, v § 179a odst. 1 

trestního řádu takto: 

Zkrácené přípravné řízení se koná o trestných činech, o nichž přísluší konat 

řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže 

a) podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo 

b) v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného 

podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak 

odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že 

podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4 

postavit před soud. 

Zkrácené přípravné řízení naopak nelze konat nebo v něm pokračovat, jestliže jsou 

splněny podmínky taxativně vymezené v § 179f odst. 1 trestního řádu, kterými jsou: 

a) je dán důvod vazby a nejsou splněny podmínky pro předání 

zadrženého podezřelého spolu s návrhem na potrestání soudu, 

nebo 

b) jsou dány důvody pro konání společného řízení o dvou nebo 

více trestných činech, a alespoň o jednom z nich je třeba konat 

vyšetřování. 

Ve zkráceném přípravném řízení je třeba respektovat určité zvláštnosti, které se týkají 

způsobu řízení. Jednou takovou zvláštností je mezník, který ukončuje skutek při 

pokračujícím jednání, kterým je podle § 12 odst. 11 trestního řádu sdělení obvinění.87 

Nicméně podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2006, sp. zn. 4 Tz 62/2006, 

pokud bylo ve věci konáno zkrácené přípravné řízení, neukončuje skutek ve smyslu  

§ 12 odst. 11 trestního řádu sdělení podezřelému na počátku jeho výslechu podle  

§ 179b odst. 3 trestního řádu, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je 

v tomto skutku spatřován (tzv. sdělení podezření), ale vzhledem k ustanovení  

                                                 
 
87 FRYŠTÁK, M., POLIŠENSKÁ, P. Dokazování v přípravném řízení. Praha: Leges, 2014, str. 72. 
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§ 314b odst. 1 věta druhá trestního řádu až doručení návrhu na potrestání soudu, neboť 

tímto okamžikem je zahájeno trestní stíhání a podezřelý se stává obviněným, přičemž 

však z hlediska ustanovení § 12 odst. 11 trestního řádu je rozhodujícím okamžikem až 

doručení návrhu na potrestání obviněnému (rozhodující je totiž vždy okamžik, kdy 

podezřelému bylo obvinění skutečně sděleno). Ve zkráceném přípravném řízení se osoba, 

proti níž se vede trestní řízení, formálně označuje jako podezřelý, ale má obdobná práva 

jako obviněný ve vyšetřování.88 

 
  

                                                 
 
88 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 443. 
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4. Postavení oznamovatele o skutečnostech nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný čin 

Trestní oznámení o spáchání trestního činu pocházejí zejména od fyzických osob, které 

se staly poškozenými nebo obětmi trestného činu.89 Občané sice mají podle § 1 odst. 2 

trestního řádu všeobecné právo pomáhat k dosažení účelu trestního řízení, nemají však 

všeobecnou oznamovací povinnost (kromě neoznámení trestního činu, viz níže kapitola 

5 Oznamovací povinnost a její nesplnění). 

Poškozený má v rámci prověřování podle hlavy deváté trestního řádu právo podat 

oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.90 

Oznamovatelem trestného činu tedy nejčastěji bývá poškozený, případně jeho 

zmocněnec, příbuzný či známý, jako je například matka nebo kamarádka znásilněné. 

Častými oznamovateli trestných činů ale bývají i svědkové spáchání trestného činu, 

samotní pachatelé trestného činu, ale i o třetí osoby, které formálně s trestným činem 

nemají nic společného (jako je například v případě tzv. whistleblowingu nebo i v případě, 

pokud se o spáchání trestného činu dozví například z vyprávění).91 

Oznamovatel je povinen vypovídat pravdu. Pokud by oznamovatel v trestním oznámení 

uváděl záměrně nepravdy, mohl by se dopustit trestného činu křivého obvinění podle  

§ 345 trestního zákoníku nebo trestního činu pomluvy podle § 184 trestního zákoníku. 

Oznamovatel musí být poučen o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, což ukládá 

ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu. V praxi se nicméně až příliš často setkáváme 

s tím, že je poučení provedeno pouze pro forma, tedy je oznamovateli předložen 

k podpisu tiskopis např. „Poučení poškozeného v trestním řízení“, kterým stvrdí, že byl 

o svých právech poučen, byť se tak fakticky nestalo, k poučení nebyly poskytnuty 

podrobnější informace, a poučení je tudíž nedostatečné. 92 

                                                 
 
89 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 494. 
90 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 202. 
91 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing, 2007, str. 159. 
92 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing, 2007, str. 160. 
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Oznamovateli, jako každému podateli, lze doporučit, aby, pokud podává trestní oznámení 

písemně, si nechal pořídit kopii vlastního trestního oznámení, nebo ještě lépe aby trestní 

oznámení doručil osobně do podatelny příslušného orgánu činného v trestním řízení a 

nechal si vyznačit potvrzení o tomto podání, nebo, v případě, že se rozhodne podání podat 

poštou, poslat oznámení orgánu činnému v trestním řízení doporučeně, a kopii trestního 

oznámení spolu s podacím lístkem uschovat pro případné použití.93 

V případě podání trestního oznámení ústně lze doporučit si protokol před podpisem 

pečlivě přečíst a vyžádat si jeho kopii. Oznamovatel má právo žádat o doplnění 

protokolace, pokud si dodatečně vzpomene na něco důležitého, nebo o opravu. Listinné 

důkazy je vhodné k trestnímu oznámení připojit jako přílohu. Žádost o vyrozumění o 

učiněných opatřeních lze vznést i po podání trestního oznámení. 

Novela trestního řádu z roku 1993 (zákon č. 292/1993 Sb.) zavedla povinnost 

poškozenému doručit usnesení o odložení věci a poskytla mu právo podat proti takovému 

usnesení stížnost (§ 159 odst. 6 a 7 trestního řádu). K tomuto posunu došlo na základě 

poznatků viktimologie, která si klade za cíl větší ochranu obětí trestných činů.94 

4.1 Subjektivní právo oznamovatele na prošetření trestního oznámení 

Jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 3 Přípravné řízení vyvolané podáním trestního 

oznámení, trestní řád v § 159 odst. 1 stanovuje právo oznamovatele na prověření 

oznámení podezření o spáchání trestného činu, o kterém bude oznamovatel v řádné lhůtě 

vyrozuměn, pokud o to požádá (§ 158 odst. 2 trestního řádu).  

Policejní orgán je povinen trestní oznámení prošetřit, nicméně oznamovatel nemá 

subjektivní právo na trestní stíhání „svého“ podezřelého. Jak vyjádřil Ústavní soud 

v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ze dne 28. června 2011 (N 123/61 SBNU 767; 232/2011 

Sb.; bod 61), „Není na volné úvaze státu, zda a jakým způsobem bude postihovat 

zločinnost. Ústavní soud setrvává na doktríně, že trestní řízení představuje toliko vztah 

mezi pachatelem a státem, tedy že ústavně není zaručeno právo třetí osoby 

                                                 
 
93 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing, 2007, str. 160. 
94 GŘIVNA, T. a kol. Kriminologie. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 536 s. 
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(oznamovatele, poškozeného), aby jiná osoba byla stíhána a odsouzena. Nelze však 

zároveň pominout, že je jednoznačnou povinností státu zajistit ochranu základních práv 

včetně práv zaručených Úmluvou, a to i prostřednictvím efektivního trestního řízení, resp. 

že v určitých situacích lze hovořit o účinné ochraně (obětí) pouze prostřednictvím 

trestního práva. Selhání státu v této povinnosti může podle okolností představovat typicky 

porušení čl. 2 odst. 1, čl. 3 či čl. 8 Úmluvy“. 

Ústavní soud nicméně opakovaně judikoval,95 že trestní oznámení nemá podle českého 

právního řádu „charakter nástroje k ochraně subjektivního práva fyzické či právnické 

osoby, nýbrž se v zásadě jedná o formu účasti občanů při prosazování veřejného zájmu 

na potlačování kriminality.“ Ústavní soud dovozuje, že v podobném případě nesprávný 

úřední postup nemůže založit rozhodné ústavněprávní důsledky, ač je postup 

kritizovatelný z pohledu práva podústavního,96 a že oznamovatel trestné činnosti tedy 

nemá ústavně zaručené právo na to, aby jiná osoba byla trestně stíhaná.97 

Podle viktimologie musí být obětem trestných činů poskytnuto mimo jiné i 

zadostiučinění. S touto tezí souhlasí i český Ústavní soud a Evropský soud pro lidská 

práva, které souhlasně judikují, že ačkoli oznamovatel trestného činu nemá subjektivní 

právo na stíhání jiného, má ústavně zaručené právo na efektivní trestní řízení na obranu 

svých práv a svobod.98 

V novější judikatuře se Ústavní soud přiklonil k vývoji rozhodovací praxe Evropského 

soudu pro lidská práva, který vydal řadu rozhodnutí, podle kterého mají státy Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod povinnost ve své jurisdikci chránit základní 

práva a svobody osob, a to v nezbytných případech i prostředky trestního práva (Nález 

Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12), a to například i v případě 

porušení práva na respektování soukromého a rodinného života99 nebo majetkových 

                                                 
 
95 Například usnesení Ústavního soudu ze dne 29. března 2007, sp. zn. III. ÚS 921/06, nebo usnesení 
Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 3135/08. 
96 Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. září 2006, sp. zn. III. ÚS 270/06, nebo dále usnesení Ústavního 
soudu ze dne 25. září 2008, sp. zn. II. ÚS 1936/08, a usnesení Ústavního soudu ze dne 18. září 2008, sp. 
zn. II. ÚS 1948/08. 
97 Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. IV. ÚS 436/98. 
98 Například nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12. 
99 Rozhodnutí ESLP ve věci M. C. proti Bulharsku ze dne 4. prosince 2003, č. 39272/98. 
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práv.100 Ústavní soud proto konstatoval, že „ten, komu bylo trestným činem ublíženo na 

zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 

pachatel trestným činem obohatil (poškozený) má ústavně zaručené právo na efektivní 

trestní řízení na obranu svých práv a svobod. K ochraně tohoto práva pak může (…) 

využít ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutím, kterými se trestní proces končí, jako 

jsou rozhodnutí o odložení věci, zastavení trestního stíhání či zproštění obžaloby.“101 

Ústavní soud dále dodává, že z výše uvedených rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva také vyplývá, že povinnost vedení efektivního trestního řízení je povinností 

prostředků a nikoli výsledku,102 a že nesouhlas stěžovatele se skutkovými závěry 

obecných soudů nemůže sám o sobě vést k závěru o porušení jeho ústavně zaručených 

základních práv a svobod: 

„Na postup orgánů činných v trestním řízení je tak třeba klást různé nároky podle 

závažnosti daného zásahu do práv a svobod poškozeného, respektive vůči němu 

spáchaného trestného činu. V případě zásahů méně závažných, kterým bude v rovině 

obecného práva zpravidla odpovídat kategorie "pouhých" přečinů (ve smyslu § 14 odst. 

2 trestního zákoníku) by zásah Ústavního soudu byl možný jen ve zcela mimořádných 

situacích, totiž u extrémních případů flagrantních pochybení s intenzivními 

přetrvávajícími následky pro poškozeného. V těchto souvislostech je zároveň na místě 

přihlížet k tomu, zda poškozený má možnost podání občanskoprávní žaloby vůči 

domnělým pachatelům, která by měla reálnou šanci na úspěch vedoucí k ochránění jeho 

práv. Pokud tomu tak je, bude zásah Ústavního soudu možný jen ve zcela mimořádných 

situacích i u závažnějších trestných činů, byť zároveň třeba doplnit, že nikoliv u některých 

trestných činů nejzávažnějších (v rovině obecného práva zpravidla odpovídajících 

kategorii zvlášť závažných zločinů), u kterých by byla jejich závažnost natolik vysoká, 

že by se jejich řešení toliko prostředky civilního práva, byť by byly k dispozici, jevilo 

hrubě nedostatečné.“103 Na posouzení výše uvedeného nemění nic fakt, jestli má trestní 

oznámení nebo stížnost charakter tzv. actio popularis.104 

                                                 
 
100 Rozhodnutí ESLP ve věci Blumberga proti Lotyšsku ze dne 14. října 2008, č. 70930/01. 
101 Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12. 
102 Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. II. ÚS 3120/14. 
103 Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12, odstavec 19. 
104 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. září 2015, sp. zn. III. ÚS 2308/15. 
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Z čl. 39 a čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod lze dovodit, že charakteristickým 

znakem právního státu je mimo jiné, že vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho 

potrestání je věcí vztahu mezi státem a pachatelem trestného činu. Poškozený nemá 

základní právo na to, aby byl trestně stíhán ten, který mu škodu způsobil.105 

Oznamovatelé mohou při nečinnosti orgánů činných v trestním řízení podat stížnost na 

nečinnost. Jak judikoval Nejvyšší soud, jehož primárním úkolem je sjednocování 

judikatury, tj. sjednocování interpretace a aplikace jednoduchého práva,106 jsou situace, 

ze kterých nelze dovozovat nesprávný úřední postup – jedná se o situaci, kdy řízení o 

trestním oznámení skončí pravomocným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení o 

jeho odložení, dále také o případná pochybení a nedostatky v řízení předcházejícím 

rozhodnutí o odložení věci, například tím, že si orgán činný v trestním řízení neopatřil 

dostatek skutkových podkladů pro rozhodnutí nebo že nesprávně hodnotil důkazy.107 

Po vyčerpání všech účinných procesních prostředků, které právní řád stěžovateli 

k ochraně jeho práva poskytuje, je možné podat ústavní stížnost Ústavnímu soudu. Na 

tomto místě je třeba zmínit subsidiaritu ústavní stížnosti k jiným procesním prostředkům, 

které zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práva. Ústavní soud v usnesení ze dne 

26. listopadu 2014, sp. zn. I. ÚS 3192/14, zmiňuje, že po formální stránce se subsidiarita 

ústavní stížnosti projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních 

prostředků, které právní řád stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 

zákona o Ústavním soudu), a po stránce materiální v požadavku, aby Ústavní soud 

zasahoval na ochranu ústavně zaručených základních práv a svobod až v okamžiku, kdy 

ostatní orgány veřejné moci nejsou schopny tvrzený protiústavní stav napravit. Navíc 

dodává, že kasační ingerence Ústavního soudu má své místo pouze v případech zjevného 

porušení kogentních ustanovení podústavního práva, kdy se postup orgánů činných 

v trestním řízení zcela vymyká ústavnímu a zákonnému procesně právnímu rámci a tyto 

vady nelze v soustavě orgánů činných v trestním řízení, zejména obecných soudů, již 

nikterak odstranit.108 

                                                 
 
105 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. září 2008, sp. zn. II. ÚS 1936/08. 
106 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. listopadu 2008, sp. zn. II. ÚS 721/06. 
107 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2004, sp. zn. 25 Cdo 633/2004. 
108 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2014, sp. zn. I. ÚS 3192/14. 
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Co se týče ústavních stížností ohledně trestních oznámení, Ústavní soud akceptuje ústavní 

stížnosti napadající odmítnutí státním zástupcem stížnosti podané proti usnesení o 

odložení věci109 i ústavní stížnost proti postupu nejbližšího nadřízeného orgánu při 

projednávání podnětu k výkonu dohledu.110 

4.2 Absence soukromé žaloby v českém trestním právu 

Výše zmíněné je vhodné dát do kontextu s neexistencí soukromé žaloby v České 

republice, která v českém právním řádu neexistuje od doby poválečné. Základní 

procesněprávní vztah je v trestním právu založen mezi orgány státu a osobou obviněnou 

z trestného činu, jde tedy o žalobu veřejnou. Podle usnesení Ústavního soudu III. ÚS 

2064/10 to ale nicméně nic nemění na tom, že „k účelu trestního řízení v širším smyslu 

patří i určité zadostiučinění poškozeného, jemuž zákonodárce v rovině práva 

jednoduchého dává jako straně trestního procesu (…) celou řadu práv a oprávnění“. 

Ústavní soud nicméně dále setrvává na názoru vyjádřeném již v usnesení  

sp. zn. II ÚS 361/96, že se „žádné základní právo stěžovatelky na takový druh „satisfakce“ 

v ústavní rovině ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy nezakládá“. Ústavní soud dále 

dovozuje, že opak by implikoval přiznat existenci subjektivního práva na stíhání jiného 

fyzickým i právnickým osobám, což je v rozporu v principy českého trestního práva, ve 

kterém je obžaloba kladena výhradně do rukou orgánů státu, a připomíná, že poškození 

vedle adhezního řízení mohou také využít institutů práva občanského. 

V usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2886/13 nicméně Ústavní soud vysvětluje, že 

vzhledem k tomu, že fyzické a právnické osoby nemohou využít soukromé žaloby a jejich 

odkazování čistě na civilní řízení oslabuje efektivitu ochrany práva na život v praxi, je o 

to významnější, aby orgány státu účinně realizovaly ustanovení trestního zákona, které 

chrání lidský život, což vyžaduje zejména provádění řádného a pečlivého vyšetřování ve 

všech případech, které naznačují spáchání podobných trestných činů. Dále Ústavní soud 

zmiňuje potřebu vyšetření i úmrtí, která se jeví jako nehody, „aby mohlo být vůbec 

vyloučeno úmyslné zavinění, v případě kterého judikatura ESLP účinné vyšetřování 

jednoznačně vyžaduje“ s tím, že „uvedené úvahy by se měly aplikovat ve všech 

                                                 
 
109 Například usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13. 
110 Například usnesení Ústavního soudu ze dne 24. července 2013, sp. zn. III. ÚS 4621/12. 
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případech, v nichž existuje možnost, že k úmrtí došlo cizím zaviněním“. Ústavní soud 

konečně dodává, že pro státní orgány je mnohem jednodušší zjistit fakta než pro 

jednotlivce, a tudíž také efektivněji chrání zájem chráněný trestním zákonem na ochranu 

života. 

Evropský soud pro lidská práva opakovaně judikoval,111 že jednou z povinností státu 

podle čl. 2 Úmluvy (Právo na život) je vytvořit účinný a nezávislý justiční systém, který 

bude schopen zjistit příčinu smrti a případně pachatele přivést k odpovědnosti.112 Ústavní 

soud dodává, že „Pokud by tato povinnost neexistovala, zásahy do práva na život by byly 

beztrestné, a tudíž by ochrana garantovaná tímto právem byla pouze teoretická a iluzorní, 

nikoliv praktická a efektivní, jak vyžaduje Úmluva.“113 Ustálená judikatura Evropského 

soudu pro lidská práva totiž v zájmu ochrany práva na život po státech nevyžaduje pouhé 

pasivní zdržení se jednání vedoucí k úmrtí člověka, ale klade na ně i pozitivní závazky 

„přijmout odpovídající kroky k ochraně života osob ve své jurisdikci“.114 

Oproti tomu ESLP vyžaduje trestněprávní ochranu u čl. 8 Úmluvy (Právo na respektování 

soukromého a rodinného života) jen výjimečně,115 zpravidla v případech déletrvajících 

útoků, jako je například domácí násilí,116 závažných zásahů sexuálního podtextu, jako je 

pohlavní zneužívání,117 či v případech sexuálního obtěžování mladistvých;118 v případě 

jednorázového fyzického útoku na stěžovatele jsou vyžadování trestního postihu ze strany 

ESLP spíše ojedinělé119 a v novějších rozhodnutích se ESLP přiklání ještě ke 

zdrženlivějšímu přístupu k požadavkům na trestněprávní ochranu obětem zásahů do  

čl. 8 Úmluvy,120 a „V případě, že Úmluva vyžaduje kriminalizaci jednání spadajícího do 

působnosti čl. 8 Úmluvy, vyžaduje poté také, aby příslušné předpisy trestního práva byly 

                                                 
 
111 Rozhodnutí ESLP ve věci Rajkowska proti Polsku č. 37393/02 nebo rozhodnutí ESLP ve věci Anna 
Todorova proti Bulharsku č. 23302/03, § 72. 
112 Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13. 
113 Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13. 
114 Rozsudek ESLP ve věci L.C.B. proti Spojenému království č. 23413/94, § 36. 
115 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. I. ÚS 4019/13. 
116 Rozhodnutí ESLP ve věci M.T. a S.T. proti Slovensku ze dne 29. května 2012 č. 59968/09, § 58 a 64. 
117 Rozsudek ESLP ve věci X. a Y. proti Nizozemsku ze dne 26. března 1985, č. 8978/80. 
118 Rozhodnutí ESLP ve věci K. U. proti Finsku ze dne 2. prosince 2008, č. 2872/02, § 49. 
119 Rozsudek ESLP ve věci Sandra Janković proti Chorvatsku ze dne 5. března 2009 č. 38478/05, § 47, 
Rozsudek ESLP ve věci Remetin proti Chorvatsku ze dne 11. prosince 2012, č. 29525/10, § 91, nebo 
Rozsudek ESLP ve věci M. S. proti Chorvatsku ze dne 25. dubna 2013, č. 36337/10, § 75. 
120 Rozsudek ESLP ve věci Söderman proti Švédsku ze dne 12. listopadu 2013, č. 5786/08, § 108. 
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řádně implementovány v praxi a odpovědné orgány v konkrétních případech jednaly v 

souladu se zákonnými postupy a s náležitou péčí.“121  

Ústavní soud na základě výše vysvětlených principů uzavírá, že “Pokud tedy jednotlivec 

sám nemá žádnou možnost vynutit dodržování norem trestního práva, jak tomu bývá ve 

státech, kde existuje možnost podání soukromé nebo subsidiární obžaloby, je logicky 

vyžadována náležitá péče ze strany orgánů činných v trestním řízení, aby ochrana 

poskytovaná trestním právem byla účinná v praxi, jak vyžaduje Úmluva a judikatura 

ESLP. Úkolem Ústavního soudu je pak posoudit, zda jednání orgánů činných v trestním 

řízení bylo dostatečně pečlivé a zda tedy ochrana poskytovaná státem před zásahy 

stěžovatele do jeho práv chráněných čl. 7 Listiny a čl. 8 Úmluvy byla dostatečně účinná. 

(…) Ústavní soud musí nejdříve stanovit, jaká je v daném případě ústavně požadovaná 

míra pečlivosti.“122 Ústavní soud se inspiroval postupem v rozhodnutích ESLP, kdy 

ESLP vyslovil přezkoumat, jestli činnost vnitrostátních orgánů odpovědných za 

implementaci trestněprávních předpisů byla „vadná do té míry, že představovala porušení 

pozitivních závazků státu pod čl. 8“123 nebo jestli ve vyšetřování nebyly „zásadní 

chyby“.124 Ústavní soud došel k závěru, že podobný test by se měl aplikovat v podobných 

případech, a přidal, že by soudy také měly zohlednit závažnost útoku na poškozeného a 

brát ohled na skutečnost, že policejní zdroje nejsou neomezené a že policejní orgány musí 

prioritizovat a nemohou podrobit každé trestní oznámení důkladnému šetření. „Z pohledu 

účinné ochrany ústavních práv je i ospravedlnitelné, pokud orgány činné v trestním řízení 

se budou mnohem podrobněji zabývat podezřením ze spáchání například trestného činu 

vraždy nebo těžkého ublížení na zdraví, čili zásahů spadajících do působnosti čl. 2 a 3 

Úmluvy.“125 

Vyloučení institutu soukromé žaloby je dovršením historického procesu, který postupně 

omezoval soukromou iniciativu při potírání zločinů svépomocí a naopak vedl k tzv. 

                                                 
 
121 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4019/13 na základě rozsudku ESLP ve věci Remetin proti 
Chorvatsku ze dne 11. prosince 2012, č. 29525/10. 
122 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. I. ÚS 4019/13, odstavce 42 a 43. 
123 Rozsudek ESLP ve věci Remetin proti Chorvatsku ze dne 11. prosince 2012, č. 29525/10, § 96. 
124 Rozsudek ESLP ve věci M.C. proti Bulharsku ze dne 4. prosince 2003, č. 39272/98, § 167-168, ve 
spojení s rozsudkem ESLP ve věci Söderman proti Švédsku ze dne 12. listopadu 2013 č. 5786/08, § 90-
91). 
125 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. I. ÚS 4019/13, odstavec 46. 
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monopolu státu nad trestním stíháním.126 Je to stát, který svými orgány rozhoduje podle 

pravidel trestního řízení o tom, zda byl spáchán trestný čin; z čl. 39 a 40 Listiny 

základních práv a svobod lze dovodit charakteristický znak právního státu, podle kterého 

vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho potrestání je věcí vztahu mezi státem a 

pachatelem trestného činu.127 Trestní oznámení nemá v rámci českého právního řádu 

charakter nástroje k ochraně subjektivního práva fyzické či právnické osoby, jedná se o 

formu účasti občanů při prosazování veřejného zájmu na potlačování kriminality.128 

 

  

                                                 
 
126 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. února 1997, sp. zn. II. ÚS 361/96. 
127 Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. listopadu 2008, sp. zn. II. ÚS 721/06. 
128 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. I. ÚS 84/99. 
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5. Oznamovací povinnost a její nesplnění 

Trestní řád a trestní zákoník pro určité osoby a určité trestné činy stanovují oznamovací 

povinnost. Jedná se o oznamovací povinnost zvláštní a oznamovací povinnost 

všeobecnou. Neuposlechnutí oznamovací povinnosti může vyústit v trestní stíhání pro 

neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku nebo nepřekažení trestného 

činu podle 367 trestního zákoníku. Fyzická osoba má povinnost oznámit určitý trestný 

čin spáchaný jak fyzickou, tak i právnickou osobou. 

Povinnost oznámit trestný čin má i oznamovatel, který se dozví o spáchání trestného činu, 

ale nezná jeho pachatele;129 pro oznámení trestného činu je totiž rozhodující skutková 

podstata trestného činu, ne její pachatel. Pátrání po pachateli zajišťují orgány činné 

v trestním řízení. Při tom není podstatné, jakým způsobem a při jaké příležitosti nebo od 

koho se osoba povinná k oznamovací povinnosti dozvěděla o tom, že někdo jiný spáchal 

trestný čin vyjmenovaný v § 368 odst. 1 trestního zákoníku.130 Zbývá dodat, že trestného 

činu neoznámení trestného činu ani nepřekažení trestného činu se nemůže dopustit 

pachatel, spolupachatel (§ 23 trestního zákoníku) ani účastník trestného činu  

(§ 24 trestního zákoníku). 

5.1 Zvláštní oznamovací povinnost 

Zvláštní oznamovací povinnost vychází z § 8 odstavce 1 trestního řádu a mají ji pouze 

státní orgány, tedy zákonodárné orgány, orgány státní moci a orgány státní správy. 

Argumentací a contrario lze dovodit, že naopak zvláštní oznamovací povinnost nemají 

např. orgány územních nebo profesních samosprávných celků.131 Státní orgány jsou 

povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti 

nasvědčující tomu, že byl spáchán jakýkoliv trestný čin.  

                                                 
 
129 JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. vydání. Praha: Leges, 
2014, str. 514. 
130 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
131 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 514. 
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Zvláštní oznamovací povinnost je vedle trestního řádu také dána jinými zákony, jako je 

např. daňový řád,132 který stanovuje oznamovací povinnost správci daně, pokud při své 

činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán některý z trestných činů 

taxativně uvedených v § 53 odst. 2 daňového řádu. Správcem daně je v tomto případě 

míněn správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na 

základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní, tedy orgán moci výkonné, orgán 

územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická nebo fyzická osoba, pokud 

vykonává působnost v oblasti veřejné správy.133  

Podobně zvláštní oznamovací povinnost pro určité druhy trestných činů rozšiřuje zákon 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu. Tento zákon ukládá úvěrovým institucím, finančním 

institucím, auditorům, soudním exekutorům a dalším taxativně vyjmenovaným povinným 

osobám134 povinnosti, které mají za cíl ztížit legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, jako je oznamování podezřelých obchodů, identifikace klientů a 

jejich kontrola nebo uchovávání informací. 

5.2 Všeobecná oznamovací povinnost 

Oproti zvláštní oznamovací povinnosti mají všeobecnou oznamovací povinnost podle § 

368 trestního zákoníku všechny osoby, které se hodnověrným způsobem dozví, že jiný 

spáchal některý z taxativně vyjmenovaných závažných trestných činů, jako je například 

vražda, obchodování s lidmi, padělání a pozměnění peněz, obecné ohrožení nebo 

vyzvědačství. Neoznámení takového trestného činu je trestným činem neoznámení 

trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až do 

výše tří let.  

                                                 
 
132 § 53 daňového řádu. 
133 § 10 odst. 1 a 2 daňového řádu; PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, 
právnickými a fyzickými osobami. Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
134 § 2 zákona č. 253/2008 ze dne 5. června 2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. 
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Z všeobecné oznamovací povinnosti trestní zákoník explicitně vyjímá osobu, která by 

podle odst. 1 § 368 trestního zákoníku měla trestný čin oznámit, ale tím by sebe nebo 

osobu blízkou uvedla v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo 

trestního stíhání (§ 368 odst. 2 trestního zákoníku) a dále vykonavatele taxativně 

určených profesí. Z trestní odpovědnosti jsou v tomto případě vyjmuti advokát a jeho 

zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie 

nebo právní praxe, dále duchovní registrované církve a náboženské společnosti s 

oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti 

s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného 

zpovědnímu tajemství, a posledně oznamovací povinnost trestného činu obchodování s 

lidmi podle § 168 odst. 2 trestního zákoníku a zbavení osobní svobody (§ 170 trestního 

zákoníku) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů (§ 368 odst. 3 

trestního zákoníku), jako je například La Strada ČR, o.p.s., Bílý kruh bezpečí, o.s., a jiné 

nevládní organizace.135 

Vedle trestného činu neoznámení trestného činu, který se vztahuje na trestné činy 

spáchané v minulosti, trestní zákoník stanovuje trestný čin nepřekažení trestného činu  

(§ 367 trestního zákoníku), který postihuje osoby, které se hodnověrným způsobem dozví, 

že jiný připravuje nebo páchá trestný čin, zde je ale výčet trestných činů širší než u 

neoznámení trestného činu (např. také trestný čin loupeže, vydírání, znásilnění, nebo 

společensky závažnější případy krádeže, zpronevěry nebo podvodu). Výjimka stanovená 

pro advokáty a jejich zaměstnance, duchovní a osoby poskytující pomoc obětem trestných 

činů se ale na trestný čin nepřekažení trestného činu nevztahuje. 

Oznamovací povinnost se vztahuje na fyzické osoby starší 15 let.136 Oznamovací 

povinnost se od účinnosti zákona č. 418/2011, o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, vztahuje i na právnické osoby, pokud je výjimečně jejím nositelem, 

a jen velmi omezeně v případě podání nepravdivého trestního oznámení.137 Právnická 

osoba nicméně nemůže spáchat trestné činy, které nejsou uvedeny v taxativním výčtu v 

                                                 
 
135 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických osob. Změny 
v trestních zákonech po 1.1. 2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 141. 
136 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 514. 
137 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
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§ 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, tedy mimo jiné 

nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a neoznámení trestného činu 

podle § 368 trestního zákoníku, takže nemůže mít trestní odpovědnost za samotné 

nesplnění oznamovací povinnosti, jak je tomu u pachatelů – fyzických osob. Podobně 

právnická osoba nemůže spáchat trestný čin křivého obvinění podle § 345 trestního 

zákoníku. 

5.3 Oznámení vlastní trestné činnosti a účinná lítost 

Orgány činné v trestném řízení se také setkávají s oznámením vlastní trestné činnosti, ke 

kterému soud přihlédne jako k polehčující okolnosti (§ 41 písm. k trestního zákoníku) 

nebo které může vést k vlastní beztrestnosti jako účinná lítost (obecné ustanovení o 

účinné lítosti § 33 písm. b trestního zákoníku nebo speciální ustanovení o účinné lítosti u 

konkrétních trestných činů, např. § 197, § 242, § 248a a §362 trestního zákoníku). 

Beztrestnost nebo polehčující okolnost oznámení vlastní trestní činnosti vede 

k předcházení následků některých trestných činů, snižování následků trestných činů nebo 

nápravě trestných činů a tedy k oznamování trestné činnosti pachatele motivuje.138 

Předpokladem účinné lítosti podle § 33 trestního zákoníku jsou dvě podmínky, které 

musejí být splněny kumulativně:  

1) pachatel musel učinit o trestném činu oznámení státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo 

být ještě zabráněno, a  

2) jedná se o trestný čin taxativně vyjmenovaný v § 33 odst. 1 trestního 

zákoníku. 

Oznámení vůči jiným orgánům, než je státní zástupce nebo policejní orgán, není pro účely 

účinné lítosti účinné, a to ani kdyby se jím podařilo zamezit škodlivému následku, ale 

jednalo by se o polehčující okolnost podle § 41 písm. k trestního zákoníku. Oznámení 

v tomto smyslu přichází v úvahu jen u trestných činů ohrožovacích, popřípadě předčasně 

                                                 
 
138 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
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dokonaných, aby vůbec bylo pojmově možno zabránit škodlivému následku, protože po 

vzniku poruchy je oznámení o trestném činu z hlediska účinné lítosti bez významu.139  

Podmínky účinné lítosti jsou ale splněny včasným a obsahově dostatečným oznámením 

o trestném činu učiněným příslušnému orgánu i tehdy, pokud se přesto škodlivému 

následku nepodařilo zabránit, třebaže se tak v době oznámení stát mohlo. Trestní 

odpovědnost zaniká účinnou lítostí za spáchaný trestný čin i tehdy, je-li jeho pachatelem 

právnická osoba (§ 11 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). 

  

                                                 
 
139 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
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6. Použití trestního oznámení při dokazování a trestné činy 
spojené s nepravdivým trestním oznámením  

Trestní oznámení je institutem v mnoha ohledech specifickým. V této kapitole se budu 

věnovat problematice použití trestního oznámení jako důkazu před soudem a trestnému 

činu křivého obvinění, jehož se dopustí osoba, která podá lživé trestní oznámení.  

6.1 Trestní oznámení jako důkaz v trestním řízení 

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze z 14. května 1993, sp. zn. 6 Tz 46/93 (R 46/1993) 

oznámení o trestném činu podle § 158 odst. 1 trestního řádu není důkazem v trestním 

řízení a orgány činné v tomto řízení z něj tedy nemohou vycházet při zjišťování 

skutečného stavu věci. Pokud je oznamovatel po zahájení trestního stíhání vyslýchán jako 

svědek, musí být proto vyslechnut i k těm skutečnostem, které uváděl již v oznámení o 

trestném činu. Oznamovatel tedy vlastně musí vypovídat dvakrát, jednou jako 

oznamovatel a podruhé jako svědek, jinak je dokazování neúplné.  

Závěr, že trestní oznámení není možné považovat za pramen důkazu vypovídající o 

skutkových okolnostech oznamovaného skutku, potvrdil i nález Ústavního soudu ze dne 

3. listopadu 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03. Skutková podstata této věci je ve stručnosti 

následující: stěžovatel se dostavil na Policii České republiky, kde službu konajícím 

policistům popsal skutkový děj násilného činu, kterého se měl dopustit, když po 

předchozí hádce fyzicky napadl matku své družky, kterou násilným způsobem usmrtil 

tím, že jí mimo jiné opakovaně tloukl o hranu vany do doby, kdy přestala projevovat 

známky života; policisté o sdělení stěžovatele sepsali úřední záznam, ale od doby, kdy 

bylo oznamovateli sděleno obvinění pro trestný čin vraždy, obviněný využil svého práva 

nevypovídat (pouze v závěrečných řečech a v posledním slově v hlavních líčeních 

opakovaně uváděl, že trestný čin nespáchal). 

V této věci soud prvního stupně odmítl právní názor obžaloby, že je možné úřední 

záznamy vyšetřovacího spisu, v nichž je zachycen obsah sdělení stěžovatele, použít jako 

důkaz. Závěr odůvodnil tím, že tyto úřední záznamy byly pořízeny před zahájením 

trestního stíhání a jejich použití by bylo v rozporu s § 158 odst. 4 trestního řádu 

(„Jednotlivé úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně 
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nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, mohou na základě dožádání provést i 

jiné policejní orgány.“). Je třeba ještě dodat, že orgány činné v trestním řízení kromě 

výpovědi stěžovatele neměly žádný jiný přímý nebo nepřímý důkaz o tom, že trestný čin 

spáchal stěžovatel. 

Vrchní soud se nicméně ztotožnil se závěrem, že žádné ustanovení trestního řádu nebrání 

tomu, aby byli policisté vyslechnuti jako svědci ke skutečnostem, které vnímali po 

příchodu oznamovatele na jejich služebnu do provedení opatření podle trestního řádu, a 

v této části jejich výpověď použít jako důkaz procesně účinný v řízení před soudem. 

Vrchní soud vyslovil závazný právní názor, že výpověď policistů lze rozdělit na dvě jasně 

oddělitelné části: na část, v níž policisté jako civilní osoby vnímali svými smysly 

spontánní obšírné vyprávění stěžovatele bezprostředně poté, co se sám dostavil na 

služebnu Policie České republiky, která může sloužit jako procesně využitelný důkaz, a 

na část, v níž policisté sepisovali úřední záznam podle § 158 odst. 3 a 4 trestního řádu, 

která jako procesně využitelný důkaz sloužit nemůže. 

Ústavní soud závěr Vrchního soudu o procesní využitelnosti svědecké výpovědi k obsahu 

sdělení stěžovatele shledal z ústavněprávního hlediska neakceptovatelný. Ústavní soud 

prohlašuje, že za doznání ve smyslu procesním lze považovat přiznání viny na podkladě 

sdělení obvinění při výslechu obviněného příslušným orgánem trestního řízení způsobem, 

který pro tento procesní postup stanoví trestní řád. Ústavní soud vysvětluje, že smysl, 

proč je možné za důkaz považovat výpověď oznamovatele až po sdělení obvinění, je 

založen v právu na spravedlivý proces, podle kterého (mimo jiné) musí být obviněný 

poučen o tom, že vše, co k věci uvede, může být použito jako důkaz proti němu, a má 

možnost se poradit s obhájcem, který postoj obviněného k řízení může určujícím 

způsobem ovlivnit. Co se týče policistů jako civilních osob, Ústavní soud praví, že pozice 

policistů je v daných souvislostech nesrovnatelná s postavením civilní osoby, která bez 

souvislosti s trestním řízením spontánně vnímá informace o skutku. Procesní využitelnost 

svědeckých výpovědí policistů k obsahu oznámení stěžovatele nelze připustit, jedná se o 

důkaz absolutně neúčinný. 

Ústavní soud také říká, že rozdělení výpovědi na dvě „části“ je v rozporu se základními 

pravidly trestního procesu a v širších souvislostech ji nelze připustit. Proces podání 

vysvětlení začíná okamžikem, kdy se osoba dostaví na policii, a je přirozené, že dojde k 
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ústnímu kontaktu před tím, než se začne sepisovat úřední záznam. Ústavní soud vyjadřuje 

přesvědčení, že se Vrchní soud snažil legalizovat formu opatření důkazu pro řízení, 

v němž jiný důkaz o vině chyběl, což je postup, který je v rozporu se zásadami 

spravedlivého procesu a nelze jej ospravedlnit ani závažností skutku, který byl 

předmětem oznámení a který by mohl i zůstat nepotrestán – „Naopak právě tam, kde se 

jedná o závažný skutek a kde hrozí vysoký trest, je třeba provádět důkazy standardním a 

spravedlivým způsobem. Způsob opatřování důkazů nelze přizpůsobovat momentálnímu 

přesvědčení orgánů činných v trestním řízení o pachateli a vině, ale vždy je třeba striktně 

dbát předepsaných procesních pravidel, jakožto i jiného přípustného prostředku 

k získávání důkazů.“.140 

6.2 Křivé obvinění, křivá výpověď a křivé vysvětlení 

Nikdo, ani obviněný během své obhajoby, nemůže o jiném úmyslně uvádět nepravdivé 

skutečnosti. Pomlouvačným jednáním nebo křivým obviňováním se osoba dostává do 

kolize s článkem 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,141 podle kterého má každý 

právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno. 

Pachatelem trestného činu křivého obvinění může být i ten, kdo učinil písemně 

nepravdivé oznámení o spáchání trestného činu či podal vysvětlení, ve kterém nepravdivě 

popsal skutkové okolnosti dokládající, že jiná osoba spáchala trestný čin, při čemž není 

rozhodné, jestli křivě obviněná osoba byla v důsledku podání nepravdivého trestního 

oznámení obviněna a trestně stíhána; podstatná je skutečnost, že pachatel lživě obvinil 

určitou osobu s cílem přivodit jí trestní stíhání, tedy nepravdivě informoval o skutkových 

okolnostech vztahujících se ke konkrétnímu trestnému činu a ke konkrétní osobě.142 

Trestného činu křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku se dopustí osoba, která 

jiného lživě obviní z trestného činu. Pokud tak učiní v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání 

podle § 345 odst. 2 trestního zákoníku, dopouští se dokonce kvalifikované skutkové 

                                                 
 
140 Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03. 
141 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
142 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. 8 Tdo 270/2007. 
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podstaty s horní hranicí trestní sazby tři léta. Trestní oznámení podané za účelem přivodit 

jinému trestní stíhání může sloužit jako základ pro trestní stíhání pro křivé obvinění 

osoby, která trestní oznámení podala.143 

U trestného činu křivého obvinění podle odst. 1 se vyžaduje úmyslné zavinění pachatele 

podle § 15 trestního zákoníku,144 u kvalifikované podstaty odst. 2 se vyžaduje zavinění 

ve formě přímého úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.145 Z toho a 

contrario můžeme vyvodit, že trestného činu křivého obvinění se nedopustí osoba, která 

jednala v dobré víře a jen z nedbalosti si neověřila veškeré skutečnosti před tím, než 

podala trestní oznámení, i tak je ale vhodné oznamovateli poradit, aby v trestním 

oznámení jmenoval pouze osoby, u kterých si je o spáchání trestného činu jist, nebo raději 

nejmenoval vůbec. Další okolnosti umožňující uložení vyššího trestu jsou obsaženy v 

§ 345 odst. 3 a 4 trestního zákoníku. Takto podané trestní oznámení může důkazem ve 

věci samé pro křivé obvinění. 

Právní nauka a ve shodě s ní i praxe soudů vycházejí ze závěru, že trestný čin pomluvy je 

k trestnému činu křivého obvinění v poměru subsidiarity.146 Subsidiárního ustanovení se 

užije tehdy, není-li čin trestný podle ustanovení primárního, kterým je jinak lépe 

vystižena povaha i stupeň nebezpečnosti pro společnost.147 Trestný čin pomluvy je 

subsidiárním k trestnému činu křivého obvinění, protože pouze doplňuje ochranu 

poskytovanou primárním trestným činem křivého obvinění.148 Vztah subsidiarity 

trestných činů vylučuje jejich jednočinný souběh. 

Za určitých okolností se oznamovatel může dopustit trestného činu křivé výpovědi a 

nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 trestního zákoníku nebo přestupku 

křivého vysvětlení podle § 47a zákona o přestupcích. Na rozdíl od trestného činu křivého 

obvinění, kde může být subjektem trestného činu v podstatě kdokoli, u trestného činu 

křivé výpovědi a přestupku křivého vysvětlení je subjektem svědek, jde tedy o speciální 

                                                 
 
143 CHMELÍK, J. et al. Trestní řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 308. 
144 Rozsudek vojenského senátu Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 6. listopadu 1990, sp. zn. Tzv 28/90. 
145 PÚRY, F. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami. 
Trestněprávní revue 7-8/2013, s. 161. 
146 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. 8 Tdo 270/2007. 
147 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. 
148 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. 8 Tdo 270/2007. 
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subjekt.149 U subjektivní stránky trestného činu křivé výpovědi se vyžaduje vědomost 

pachatele o tom, že jde o nepravdivou nebo nesprávnou skutečnost, při čemž postačí 

úmysl eventuální, tedy že pachatel byl srozuměn svým jednáním porušit zájem chráněný 

trestním zákonem.150 Přestupku křivého vysvětlení se dopustí ten, kdo jako osoba 

podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným před orgánem činným v trestním 

řízení úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, 

nebo takovou okolnost zamlčí. 

V usnesení Nejvyššího soudu ze dnes 23. června 2010, sp. zn. 8 Tdo 551/2010 Nejvyšší 

soud shrnul, že křivá výpověď svědka může mít povahu vymyšleného tvrzení, 

podstatného zkreslení popsané určité skutečnosti, uvedení nepravdivých pramenů 

poznatků nebo jejich zamlčení i zatajení významných skutečností.  

Je třeba ještě poznamenat, že pokud osoba jako oznamovatel trestného činu, svědek 

v trestním řízení nebo jako osoba podávající vysvětlení podávala informace, které 

svědčily proti obviněnému, jež byl posléze obžaloby zproštěn, nelze bez dalšího dovodit 

odpovědnost této osoby za finanční náklady či nemateriální újmu, která obviněnému 

vznikla - taková osoba plnila svědeckou povinnost nebo byla jinak nápomocna orgánům 

činným v trestním řízení, svědek či oznamovatel trestného činu v těchto případech 

vystupuje jako pramen poznatků, které jsou relevantní z hlediska postupu státního orgánu 

ex officio a nikoli jako subjekt prosazující své vlastní zájmy ve prospěch či na úkor 

obviněného.151 

Podobně z odložení trestního oznámení nelze automaticky dovozovat nepravdivost 

trestního oznámení s následnými nutnými trestními následky pro oznamovatele.152 Je 

třeba mít na paměti, že trestní právo poskytuje zcela krajní prostředky pro postih jednání, 

kdy jsou ohroženy celospolečenské zájmy a hodnoty, nemůže tedy sloužit jako prostředek 

nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti soukromoprávních 

vztahů, kde závisí především na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil svá práva, 

                                                 
 
149 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. listopadu 1961, sp. zn. 4 Cz 96/61 a Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 5. března 1970, sp. zn. 8 Tz 31/69. 
150 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, sp. zn. 8 Tdo 551/2010. 
151 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. III. ÚS 3212/08. 
152 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. července 2006, sp. zn. I. ÚS 180/06. 



 57 

jimž má soudní moc poskytovat ochranu.153 Je nepřijatelné, aby soukromoprávní ochranu 

aktivně přebíraly orgány činné v trestním řízení, aby prostředky trestní represe sloužily 

k uspokojování subjektivních práv soukromoprávní povahy. 

Bez dalšího nelze z pouhého faktu, že výpověď oznamovatele trestného činu nebo svědka 

nevedla k trestnímu stíhání podezřelého, být dovozeno zavinění tohoto 

oznamovatele/svědka či příčinná souvislost jednání této osoby se vznikem škody ve 

smyslu tzv. obecné odpovědnosti za škodu dle práva občanského; za nedůvodné trestní 

stíhání a s ním spojené náklady a újmu nese odpovědnost jedině stát a vůči němu je také 

možné se domáhat kompenzace dle příslušného ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem.154 Pokud by ale oznamovatel trestného činu nebo svědek 

byl trestně odsouzen pro trestný čin křivého obvinění nebo křivé výpovědi, náležela by 

osobě, proti které oznamovatel nebo svědek vypovídal, práva poškozené ve smyslu § 43 

a následujících trestního řádu, popřípadě by se mohla domáhat náhrady škody vzniklé 

v souvislosti s trestným činem v řízení ve věcech občanskoprávních.155 

Lživé trestní oznámení rovněž nemůže být bez dalšího trestným činem pomluvy podle  

§ 184 trestního zákoníku, neboť orgány činné v trestním řízení jsou vázány mlčenlivostí 

a tyto údaje nemohou sdělovat veřejnosti.156 

6.3 Poškozování cizích práv 

Podání lživého trestního oznámení Policii ČR bylo až do roku 2006 shledáváno jako 

trestný čin poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona (§ 181 trestního 

zákoníku). Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vycházela z názoru, že podáním 

nepravdivého trestního oznámení Policii ČR může dojít k vážné újmě na jejích právech a 

tím i k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu poškozování cizích práv podle  

§ 209 trestního zákona (§ 181 trestního zákoníku). Nejvyšší soud se opíral o právní názor, 

že i orgány Policie ČR jsou nositeli práv ve smyslu ustanovení § 209 trestního zákona  

                                                 
 
153 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. července 2006, sp. zn. I. ÚS 180/06. 
154 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. III. ÚS 3212/08. 
155 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2009, sp. zn. III. ÚS 3212/08. 
156 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. července 2006, sp. zn. I. ÚS 180/06. 
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(§ 181 trestního zákoníku), při čemž bylo potřeba zkoumat další okolnosti případu, aby 

soudy mohly zjistit, zda jde o vážnou újmu na jejích právech podle konkrétních okolností 

případu, tedy zejména o poškození jakého práva šlo, jaká byla intenzita újmy a jaké 

následky újma pro poškozeného měla.157 

Přelomovým byl rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 15 Tdo 

574/2006, který dospěl k opačnému závěru stavícímu na názoru, že Policie ČR jako orgán 

veřejné moci nemá ani tak právo na pravdivé informace, jako spíše povinnost tyto 

informace zjistit, a dále, že trestný čin poškození cizích práv patří mezi trestné činy hrubě 

narušující občanské soužití, tj. sloužící především k ochraně vztahů mezi lidmi, jako jsou 

vztahy pracovní a rodinné;158 Nejvyšší soud dále upřesňuje, že objektem trestného činu 

poškozování cizích práv jsou jiná než majetková práva nejen jednotlivce, ale i 

právnických osob, kolektivních orgánů a případně i práva státu, nicméně objasňuje, že 

primárním předpokladem porušení práva je jeho existence, která musí být založena 

právním aktem (kromě práv přirozených).159 

Nejvyšší soud ale říká, že domnělé právo Policie ČR na to, aby osoby podávající trestní 

oznámení uváděly pravdu, nemá oporu v žádném právním předpise ani jinde160 (zákon o 

Policii ČR stanoví například oprávnění požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která 

může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, 

povinnost přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 

čin nebo oprávnění vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob; z těchto 

citovaných předpisů však nelze dovozovat právo policie na pravdivé informace). Nejvyšší 

soud dodává, že uvádění nepravdivých informací v trestním oznámení je sice 

sankcionovatelné (viz trestné činy křivého obvinění a křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku), ale že ze samotné sankcionovatelnosti tohoto jednání nelze 

automaticky dovozovat právo Policie ČR na to, aby jí byly poskytovány pouze pravdivé 

                                                 
 
157 Například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. června 2002, sp. zn. 3 Tdo 175/2002, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2003, sp. zn. 5 Tdo 1032/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 
července 2005, sp. zn. 5 Tdo 738/2005, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2005, sp. zn. 6 
Tdo 1130/2005. 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006. 
159 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. listopadu 2006, sp. zn. 8 Tdo 1352/2006. 
160 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006. 
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informace.161 Naopak, Policie ČR nemá v žádném právním předpise stanoveno právo na 

to, aby jí byly podávány pouze pravdivé informace, a povinností Policie ČR je poskytnuté 

informace prověřit. 

Nejvyšší soud dodává, že pokud byly Policii ČR nepravdivým trestním oznámením 

způsobeny materiální škody, může po oznamovateli nepravdivého trestného činu 

vymáhat odškodnění v občanskoprávním řízení.162  

                                                 
 
161 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2007, sp. zn. 7 Tdo 1577/2006. 
162 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2007, sp. zn. 7 Tdo 1577/2006. 
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Závěr 

Trestní oznámení je institutem, který umožňuje účast veřejnosti při prosazování 

veřejného zájmu na potlačování kriminality. Je dokonce nejběžnějším způsobem, jak se 

orgány činné v trestním řízení dozvídají o spáchání trestného činu. Kromě toho je míra 

objasněnosti spáchání trestného činu, která se zvyšuje oznámením trestného činu, 

významným generálně prevenčním faktorem, který má vyšší odrazující účinek než 

například výška trestu. 

V první kapitole jsem zmiňovala základní principy a obecně fungování úpravy trestního 

oznámení v České republice. V první podkapitole jsem se zaměřovala na trestněprávní 

zásady významné pro podávání trestního oznámení, kterými je zásada oficiality, která 

zejména stanovuje povinnost orgánů činným v trestním řízení postupovat z úřední 

povinnosti (ex officio), zásada legality, která přikazuje státním zástupcům stíhat všechny 

trestné činy, o kterých se dozví, a zásada vyhledávací, která stanovuje povinnost orgánů 

činným v trestním řízení postupovat, aby byl zjištěný skutkový stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném pro jejich rozhodnutí. V druhé podkapitole 

jsem analyzovala registrovanou a latentní kriminalitu, při čemž jsem poznamenala, že 

velký vliv na jejich poměr má zejména ochota obětí nebo dalších osob oznamovat trestné 

činy, velikost škody nebo újmy, strach oběti z odplaty pachatele a také nedůvěra 

v kompetenci orgánů činných v trestním řízení. Trestné činy častěji oznamují ženy než 

muži a spíše starší osoby než mladší lidé. Hlavními důvody, proč se osoby rozhodnou 

trestný čin neohlásit, jsou nevíra v úspěšnost policejního pátrání, malá závažnost skutku 

nebo nemožnost uplatnění škody u pojišťovny. Osoby se také rozhodnou trestný čin 

neohlásit pro špatnou zkušenost s policií. V třetí podkapitole jsem soustředila pozornost 

na oznamování trestných činů z pohledu oběti, kde jsem vycházela zejména 

z viktimologických poznatků. Největší odhodlání oznamovat trestnou činnost je u obětí 

podvodů, vloupání do bytů a krádeží motorových vozidel, naopak nejnižší odhodlání 

oznamovat trestnou činnost je u obětí násilných a sexuálních trestných činů, které jsou 

zároveň pro oběť nejvíce traumatizujícími a pro společnost nejvíce škodlivými. Osoby 

trestnou činnost také nenahlašují z obavy před sekundární viktimizací.  
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V druhé kapitole jsem shrnovala právní úpravu trestního oznámení v právním řádu České 

republiky. Oznamování o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

je upraveno v trestním řádu, kde ale není jednoznačně definováno. Definici trestního 

oznámení skýtá Právnický slovník,163 podle kterého „Trestní oznámení je oznámení 

občana, státního orgánu, zájmového sdružení nebo jiného subjektu stojícího mimo orgány 

činné v trestním řízení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin“. 

V první podkapitole jsem věnovala pozornost trestnímu oznámení jako podnětu 

k trestnímu stíhání, tedy jednomu z iniciativ, kterou se zahajuje přípravné řízení. 

Analyzovala jsem postavení pojmu trestního oznámení v trestním řádu vedle pojmu „jiný 

podnět k trestnímu stíhání“ a rozebírala, že ne každé podání označené jako trestní 

oznámení je trestním oznámením. V druhé podkapitole jsem pojednávala o náležitostech 

formy a obsahu trestního oznámení. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do 

protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, 

telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Z podání by mělo být patrno, kterému orgánu 

činnému v trestním řízení je určeno, kdo podání činí, které věci se týká, co sleduje, a z 

hlediska formálních náležitostí by mělo obsahovat datum a podpis. Orgány činné 

v trestním řízení jsou ale povinny trestní oznámení prověřit i v případě, že výše 

vyjmenované údaje neobsahuje.  

Ve třetí kapitole jsem se zabývala přípravným řízením, tedy řízením vyvolaném na 

základě podání trestního oznámení. V první podkapitole jsem se věnovala postupu před 

zahájením trestního stíhání, tedy přijetí trestního oznámení orgány činnými v trestním 

řízení, prověřování trestního oznámení orgány činnými v trestním řízení, zahájení 

trestního stíhání, odložení věci usnesením a vyřízení věci jinak. V druhé a třetí 

podkapitole jsem čtenáři přiblížila další postup v případě pokračování trestního řízení 

trestním stíháním, tedy vyšetřování a zkrácené přípravné řízení, které se koná o trestných 

činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, jestliže byl 

podezřelý přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo v průběhu prověřování 

trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, 
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jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné 

v určené lhůtě postavit před soud. 

Ve čtvrté kapitole jsem soustředila pozornost na postavení oznamovatele v trestním 

řízení. Nejčastějším oznamovatelem trestného činu je poškozený, který právo podat 

oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Oznamovatel 

je povinen vypovídat pravdu, jinak se dopouští trestného činu, nejčastěji trestného činu 

křivého obvinění. V první podkapitole jsem se zabývala otázkou subjektivního práva 

oznamovatele na prověření oznámení podezření o spáchání trestného činu. Trestní 

oznámení nemá charakter nástroje k ochraně subjektivního práva fyzické či právnické 

osoby, naopak, jedná se o formu účasti občanů při prosazování veřejného zájmu na 

potlačování kriminality. Poškozený má ale ústavně zaručené právo na efektivní trestní 

řízení na obranu svých práv a svobod. V druhé podkapitole jsem rozebírala dopady 

absence soukromé žaloby v českém trestním právu, které jsou zejména povinnost orgánů 

činných v trestním řízení provádět řádné a pečlivé vyšetřování ve všech případech, které 

naznačují spáchání trestných činů, zejména těch nejzávažnějších. 

V páté kapitole jsem se věnovala oznamovací povinnosti a nesplnění oznamovací 

povinnosti. V první podkapitole jsem pojednávala o zvláštní oznamovací povinnosti, což 

je zvláštní povinnost taxativně vyjmenovaných subjektů oznámit státnímu zástupci nebo 

policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán jakýkoliv trestný čin. 

Těmito taxativně vyjmenovanými subjekty jsou v trestním řádu státní orgány, tedy 

zákonodárné orgány, orgány státní moci a orgány státní správy, v daňovém řádu správci 

daně a v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu úvěrové instituce, finanční instituce, auditoři, soudní exekutoři a 

další. V druhé podkapitole jsem pojednávala o všeobecné oznamovací povinnosti všech 

osob, které se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý ze závažných 

trestných činů taxativně vyjmenovaných v § 368 trestního zákoníku. Nesplnění 

oznamovací povinnosti je trestným činem neoznámení trestného činu. Do třetí 

podkapitoly jsem zahrnula oznamování vlastní trestní činnosti, která může být polehčující 

okolností podle § 41 písm. k trestního zákoníku nebo dokonce může vést k vlastní 

beztrestnosti podle § 33 trestního zákoníku o účinné lítosti. 
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V šesté kapitole jsem rozebírala trestní oznámení jako důkaz a také riziko křivého 

obvinění. V první podkapitole jsem ozřejmila, že trestní oznámení nemůže být použito 

jako důkaz v trestním řízení a orgány činné v tomto řízení z něj tedy nemohou vycházet 

při zjišťování skutečného stavu věci. Jako důkaz nemůže být použito ani svědectví 

policistů, kteří oznamovatelovo trestní oznámení zaznamenávají svými smysly. V druhé 

podkapitole jsem soustředila pozornost na podání úmyslně lživého trestního oznámení – 

takové jednání je hodnoceno jako trestný čin křivého obvinění nebo například pomluvy. 

Podobným jednáním se osoba může dopustit trestného činu křivé výpovědi nebo 

přestupku křivého vysvětlení. Ve třetí podkapitole zmínila trestný čin poškozování cizích 

práv, kterého se ještě před deseti lety mohla dopustit osoba, která podala úmyslně lživé 

trestní oznámení nebo vysvětlení, čímž (podle tehdejší praxe) došlo k újmě na právech 

Policie ČR. Novější judikatura ale došla k závěru, že policie nemá právo na to, aby jí byly 

podávány pouze pravdivé informace, a tedy že nemůže docházet k porušování jejích práv. 

Na tomto místě bych ráda shrnula, že zájmem celé společnosti by mělo být, aby proces 

podávání trestního oznámení byl co nejjednodušší a nejspravedlivější, což aktuální právní 

úprava umožňuje. Na závěr bych ráda dodala, že oznamování trestných činů je jasně 

pozitivním činitelem a mělo by být veřejně podporováno. Oznamovatel trestného činu je 

aktivní člen společnosti, kterému záleží na dodržování společenských pravidel a 

omezování kriminality, a je neetické takovou osobu nálepkovat negativními pojmy, jako 

je „donašeč“ nebo „udavač“.   
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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. 
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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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Abstract 

Reporting of Crimes and Significance of Reporting in 

Criminology 

 

A criminal complaint is an instrument of criminal law, which allows the public to 

participate on suppression of crime. Furthermore, a criminal complaint is the most 

common mean how the criminal justice learns about committed crimes. This master thesis 

aims to cover the topic of reporting of crimes via a criminal complaint in the legal system 

in Czech Republic. 

The thesis is divided into six chapters.  

The first chapter covers the basic principles regarding the reporting of crimes in the Czech 

Republic. The subchapters revolve around criminal law principles relevant to the 

submission of the complaint, registered and latent criminality and perspective of the 

victim of reported crime. 

The second chapter studies the legislative requirements of the reporting of crimes in the 

Czech Republic, which is mostly regulated in the Criminal Procedure Code. The 

subchapters focus on a criminal complaint viewed as an incentive for criminal prosecution 

and on the formal and content requirements. 

The third chapter examines the preparatory proceedings of prosecution. The subchapters 

address the proceedings following the filing of a criminal complaint, the criminal 

investigation and introduce the reduced preparatory proceeding. 

The fourth chapter studies the notifier in criminal proceedings. The subchapters focus on 

the subjective right of the notifier to have the case investigated and justified by the 

criminal justice and consequences of the nonexistence of private prosecution in Czech 

criminal law. 
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The fifth chapter discusses the obligation to report the crime and failure to comply with 

the obligation to report. The subchapters relate to general and specific obligation to report 

the crime and consequences of failure to report the criminal activity. 

The sixth chapter covers the employment of criminal complaint as evidence and the false 

accusation provoked by the criminal complaint. The subchapters concentrate on evidence 

in criminal proceedings, false accusation, false testimony and other crimes related to 

untruthful behavior before criminal justice. 

My personal conclusion states that the reporting of crimes should not be viewed as “being 

a rat”, on the contrary it should be publicly supported and positively evaluated. Interest 

of the whole society should be to make the process of filing a criminal complaint the 

simplest possible, which current legislation allows, but the general public does not 

support enough. 
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